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1. Hoe komt beleid tot stand?

2. Ontwikkelingen kleinschalige zorg

Agenda



1. Fase 1: Probleemanalyse

2. Fase 2: Instrumentkeuze

3. Fase 3: Gevolgenbeoordeling

Hoe komt beleid tot stand?

Integraal afwegingskader

www.naarhetiak.nl



1. Feiten en cijfers

2. Publieke druk/media

3. Politieke afspraken

Zo komt beleid (ook) tot stand...



1. Feiten en cijfers

2. Publieke druk/media

3. Politieke afspraken

Goed te illustreren 
aan hand van het 
verpleeghuisbeleid

Zo komt beleid (ook) tot stand...



2014: Kritisch IGJ rapport over 150 hoogrisico-zorgaanbieders
2014: Staatssecretaris Van Rijn bij Pauw
2015: ‘Waardigheid en Trots’ als beleidsreactie
2016: Zwarte lijst Inspectie 
2016: Hugo Borst, Manifest ‘Scherp op ouderenzorg’
2016: Kamerbrede motie: omarm manifest
2017: Kwaliteitskader verpleeghuiszorg: norm voor goede zorg
2017: NZa impactanalyse: kosten kwaliteitskader in beeld
2017: Regeerakkoord met € 2,1 mld
2018: ‘Thuis in het verpleeghuis’ 
2019: Bewoners merken het verschil

Timeline verpleeghuisbeleid



- Sterke groei van de 
vraag te verwachten, 
ongeveer een 
verdubbeling. 

- Zwaardere zorgbehoefte 
van cliënten 

- Vanaf 2025 is de 
babyboomgeneratie 80 
en deze willen meer zelf 
kiezen.
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Feiten en cijfers: wat komt er nog aan



Publieke druk/media



Politieke afspraken



Kleinschaligheid: cliënten/bewoners Wlz (2019)
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- Brief over Agenda Pgb (collectieve woonvormen);

- Brief specifiek over ouderinitiatieven;

- Stimuleringsregeling Wonen en Zorg;

- Wet Zorg en Dwang;

- Verkenning hoe de verpleeghuismiddelen ingezet kunnen 
worden zoals bedoeld in ‘Thuis in het Verpleeghuis’;

- Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. 
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Recente beleidsontwikkelingen kleinschaligheid



Agenda Pgb + brief over ouderinitiatieven

Agenda Pgb -> een hoofdstuk gewijd aan collectieve woonvormen, met 
als doel specifieke knelpunten rond pgb-gefinancierde wooninitiatieven 
op te lossen.

Signalen over knelpunten zijn afkomstig van:
• Onderzoeksrapport van het SCP ‘Net als thuis’;
• Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de kwaliteit van zorg;
• de signaleringsbrief 2017 over zorgfraude.

Brief ouderinitiatieven
Uit het onderzoek ‘Net als thuis’ van het SCP komen knelpunten naar 
voren. Deze zijn ook in het debat van 13 december 2018 door de 
minister met de Tweede Kamer besproken.
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Knelpunten bij woon- en ouderinitiatieven
Oa.
- Mensen die overwegen om in een wooninitiatief te gaan 

wonen of om zelf een wooninitiatief te starten, weten 
vaak niet wat er allemaal bij komt kijken en wat er 
allemaal geregeld moet worden.

- Administratieve lasten en behoud van kleinschaligheid. 
Wooninitiatieven ervaren administratieve lasten doordat 
zij als ‘grote’ instelling worden behandeld.

- Het natura-aanbod voor ouderinitiatieven moet versterkt 
worden.
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Aangekondigde acties

• Verbeteren van de voorlichting over het opstarten van en 
wonen in een wooninitiatief.
§ Verbeteren van voorlichting over vaardigheden die nodig zijn om te 

beoordelen of de collectief ingekochte zorg overeenstemt met de 
zorgbehoefte.

• Informatie om te kunnen toetsen of de pgb-houder voldoende 
regie kan voeren in een wooninitiatief.
§ Onderzoek naar de manier waarop het pgb (voor het individu) 

binnen een wooninitiatief (een collectief) wordt ingezet om zorg in 
te kopen (met oog op bijv. besteding en verantwoording).

• In overleg met verstrekkers meer controle op de kwaliteit en 
rechtmatigheid van (nieuwe) wooninitiatieven.
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Aangekondigde acties

• Administratieve lasten verminderen; onderzoeken welke 
regels voor een wooninitiatief gelden en in hoeverre deze 
mogelijk geschrapt kunnen worden.

• Onderzoek naar vraag en aanbod van specifieke 
woningen of woonzorgarrangementen voor mensen met 
een beperking. Op basis van de uitkomsten overleggen 
met gemeenten en zorgkantoren over manieren om het 
zorg-in-natura-aanbod te verbeteren.
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• Richt zich op de totstandkoming van geclusterde 
woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk 
aanpasbare woningen. 

• Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een 
combinatie hiervan, met een minimum van 5 
wooneenheden.

• In principe geen of lichte zorgvraag. Maar...

• Subsidie/borgstelling

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg



Wet zorg en dwang (1-1-2020)
• geldt:

voor alle cliënten met verstandelijke beperking of 
psychogeriatrische aandoening, of een vergelijkbare ziekte of 
aandoening;
bij onvrijwillige zorg door een zorgaanbieder /zorgverlener 
binnen of buiten een “traditionele” zorginstelling (ook thuis!).

• regelt de rechten van cliënten:
o.a. bij zorg waar de cliënt (en /of zijn vertegenwoordiger) 
niet mee instemt /zich tegen verzet à onvrijwillige zorg.

• uitgangspunt is:
geen gedwongen zorg, eerst proberen met vrijwillige zorg, en 
als dat niet mogelijk is een stappenplan bij onvrijwillige zorg.
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• Geclusterde woonvormen vallen ook onder het kwaliteitskader. 
• Dus: de middelen ook daarvoor

• Dubbele vraagstelling:
- hoe toekenning middelen, 
- en zekerheid besteding middelen zoals bedoeld?

• KMPG voert verkenning uit

• Na de zomer duidelijkheid

Verkenning inzet verpleeghuismiddelen



- Beleid wordt in een complexe en dynamische samenleving
veel meer ‘co-creatie’ dan ‘rechttoe rechtaan beleid maken’.

- Kennis delen, ophalen en brengen essentieel.

- Kleinschaligheid: kansen (wensen cliënt) en uitdagingen 
(kwaliteit).

Conclusie


