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NNCZ: Thema Domeinoverstijgende samenwerking / domeinoverstijgende bekostiging 

   

Totaal 5 locaties. Zorgsoorten: Somatiek en psychogeriatrie.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,1 

 

In het kader van Ruimte voor verpleeghuizen zijn in het voorjaar 2015 zes zorgregio’s door VWS 

geselecteerd om met het thema domeinoverstijgend aan de slag te gaan. Een aantal zorgaanbieders 

- waaronder Opella, Stichting Maria-Oord en NNCZ - hadden in 2017 het concept experiment AMvB 

Beter Oud bedacht. De inzet van het experiment – genaamd “Beter Oud” - is dat kwetsbare ouderen 

langer het leven kunnen leiden dat zij willen leiden in hun eigen omgeving. Beoogd neveneffect is dat 

het zorggebruik afneemt, omdat minder kostbare (informele en formele) vormen van zorg en 

ondersteuning ingezet worden voor cliënt én diens partner/mantelzorger. De verwachting van de 

zorgaanbieders op basis van hun ervaringen met deze groep cliënten is dat het aanvragen van 

indicatie, het gebruik van de Wlz en ook verblijf in intramurale setting kan worden uitgesteld of zelfs 

voorkomen.  

 

Inmiddels heeft een tweetal regionale initiatieven vaste(re) vorm gekregen; regio Ede (Opella) en 

Dongen (Maria-Oord). In de twee experimenteer-regio’s is gewerkt aan concretisering van de plannen 

die uitgemond zijn in samenwerkingsovereenkomsten (partijen zijn aanbieder-gemeente-wlz-

uitvoerder en verzekeraar). De looptijd van het experiment is voor regio Ede vier jaar en voor Dongen 

waarschijnlijk drie jaar vanaf 1 januari 2018. 

In dit experiment gaat het om snellere toegang tot de zorg en beter op elkaar afgestemde zorg. Om 

dit te realiseren wordt het volgende toegepast: het creëren van één aanspreekpunt voor de 

betrokkene die ondersteuning en zorg vanuit Wmo of Zvw direct mag inzetten. In het experiment 

zullen maximaal 540 cliënten mee gaan doen. Er zal landelijke evaluatie plaatsvinden van de 

resultaten.  

De doelgroep van dit experiment zijn kwetsbare ouderen met gecombineerde klachten van 

lichamelijke, psychische en cognitieve aard, op het gebied van hun mobiliteit en in het sociale 

netwerk (eenzaamheid). Uit het onderzoek van Joris Slaets betreft dit ongeveer 4% van de populatie 

van 75 plussers die thuis wonen. Dat zijn landelijk ongeveer 45.000 mensen. 

 

Het doel van NNCZ is om in samenwerking met de dorpscoöperatie ‘In Hollandsche Veld’ de zorg voor 

kwetsbare ouderen te versterken. De uitkomst van het plan is dat mensen binnen de eigen 

gemeenschap langdurig en goed worden opgevangen. Mede met inzet van veel vrijwilligers. Voor 

collectief gefinancierde zorg en ondersteuning is een dorpsbudget beoogd, waaruit de dorpsregisseur 

kan putten voor alle leveringsvormen vanuit alle financieringsdomeinen. Samen met de wijkverpleging 

moeten zij naadloos de zorg kunnen regelen. 

 

NNCZ heeft zich met collega aanbieders Opella (Ede) en Maria-oord (Dongen) verenigd. Daarmee is 

het werkingsgebied niet alleen Hollandsche Veld maar de gehele gemeente Hoogeveen. De interventie 

in het experiment is de inzet van een arrangeur. Dit is een vaak een wijkverpleegkundige die 

doorzettingsmacht krijgt om zorg en ondersteuning in te zetten vanuit alle financieringsdomeinen.  

NNCZ is nog druk doende om het experiment in te richten samen met de gemeente Hoogeveen, 

Zilveren Kruis zorgverzekeraar en Zorgkantoor Drenthe van Zilveren Kruis. Zij zijn voornemens een 

convenant af te sluiten waarin de samenwerking wordt vastgelegd inclusief de beantwoording van de 

vraag hoe zij om willen gaan met de onderlinge verevening tussen de financieringsdomeinen. 

 



 

December 2017 
 

Het experiment loopt over een periode van drie jaar: Het eerste jaar worden zestig kwetsbare 

ouderen geïncludeerd. Het tweede jaar loopt dat aantal op tot honderdentien en het jaar daarop naar 

honderdenzestig kwetsbare ouderen. 

  

Resultaat: Opbrengsten 

- Plan van aanpak 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Gemeente, zorgverzekeraar en kantoor hebben de intentie uitgesproken om het experiment verder 

gestalte te geven. Het voornemen is om op korte termijn een convenant op te stellen met de 

afspraken.  

 

Tips & Tops 

- Er is veel kennis en geduld nodig om de vertegenwoordigers vanuit de drie 

financieringsdomeinen goede afspraken met elkaar te laten maken. Het idee is ogenschijnlijk 

simpel maar de uitvoering gaat doorbreekt alle schotten. Dit levert voor elke individuele 

partij risico’s op. Deze moeten overzichtelijk worden gemaakt. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/nncz/  

https://nncz.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-workshop-nccz-domeinoverstijgend-

samenwerken-versterkt-formele-en-informele-zorg/  

https://www.waardigheidentrots.nl/themas/gebruik-van-hulpbronnen/domeinoverstijgende-

bekostiging-dorpsbudget-community-care/  

 

 

NNCZ: Thema Indicatiestelling 

 

Indicatiestelling ‘Eigenaarschap van de zorg’ 

Binnen het thema Indicatiestelling werken 16 zorgaanbieders samen met het CIZ aan een experiment 

om de procedure van indicatiestelling te versnellen, en de procedure zo vorm te geven dat deze 

minder belastend is voor de cliënt. Alles moet erop gericht zijn dat de cliënt zo min mogelijk hinder 

ondervindt van de administratieve processen en dat de juiste zorg zo snel mogelijk kan starten als 

dat nodig is. Het experiment is een voortzetting van het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) uit 

2011. Bij deze experimentele werkwijze wordt het proces voor het indienen van de Wlz-aanvraag 

uitgevoerd door de zorgaanbieder die de voorkeur heeft van de cliënt. De zorgaanbieder stelt zelf 

een indicatieadvies op en geeft dat door aan het CIZ. Het CIZ toetst dit advies en zet dit bij een 

volledig, duidelijk en juist advies om in een formeel besluit. 

 

NNCZ neemt sinds begin 2016 met al haar vestigingen in de gemeente Hoogeveen deel aan 

Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. De organisatie streeft een zeer intensieve 

samenwerking na met inwoners van het dorp (informele zorg) en wijkverpleging (Wmo/Zvw). Hierdoor 

heeft de cliënt geen last van de verschillende wetten, maar ontvangt de zorg die het best bij zijn 

vraag past. De samenwerking moet leiden tot een gedeelde werkwijze waarbij de dorpsregisseur het 

contact met de cliënt onderhoudt, ongeacht welke zorg(vorm) nodig is. Uitkomst is ook dat mensen 

langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. De verkorte indicatieprocedure wordt gebruikt om 

zo snel mogelijk de cliënt te kunnen helpen naar het passende zorgaanbod. 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/nncz/
https://nncz.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-workshop-nccz-domeinoverstijgend-samenwerken-versterkt-formele-en-informele-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-workshop-nccz-domeinoverstijgend-samenwerken-versterkt-formele-en-informele-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/themas/gebruik-van-hulpbronnen/domeinoverstijgende-bekostiging-dorpsbudget-community-care/
https://www.waardigheidentrots.nl/themas/gebruik-van-hulpbronnen/domeinoverstijgende-bekostiging-dorpsbudget-community-care/
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Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: NNCZ voert de verkorte ERAI procedure voor indicatiestelling uit voor 

alle Wlz cliënten. De Cliëntenraad is erg tevreden over het project. De projectleider geeft 

aan dat de zorg sneller kan starten door de snellere procedure. Dit betekent dat de cliënt 

sneller is geholpen. Ook geeft de projectleider aan dat de samenwerking tussen 

functionarissen in de verschillende domeinen is verbeterd. Hierdoor kan de benodigde 

informatie over de cliënt sneller verzameld worden, wat minder belastend is voor de cliënt 

en mantelzorger.  

- Professional: Volgens de projectleider hebben de professionals door het invoeren van deze 

procedure meer kennis opgedaan over indicatiestelling. Ook hebben zij de 

samenwerkingspartners beter in kaart gebracht en is de samenwerking verbeterd. Zo vindt er 

bijvoorbeeld afstemming plaats tussen de werkwijze van de dorpsregisseur en de 

wijkverpleegkundige. 

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Tussenevaluatie indicatiestelling door het CIZ: In januari 2017 heeft CIZ een tussenevaluatie 

gehouden. 

- Steekproef CIZ: CIZ heeft een steekproef gehouden van 186 dossiers. Dit had als doel om na 

te gaan of de zorgaanbieder de informatie die ten grondslag ligt aan het indicatie-advies dat 

aan het CIZ is gegeven, voorhanden heeft en of die informatie ook leidt tot het 

indicatiebesluit zoals dat is verstrekt door het CIZ. De resultaten van de steekproef zijn 

beschreven in een rapport. 

- Eindevaluatie experiment indicatiestelling: Bureau Berenschot heeft de verkorte procedure 

geëvalueerd. In dit rapport zijn de resultaten van de evaluatie beschreven.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Op basis van de evaluatie van het CIZ in augustus 2017 blijkt dat nog een verbeterslag kan worden 

gemaakt op bestaande onduidelijkheden op de inhoud en de uitvoering van de procedure. Met name 

het verbeteren van de afspraken over het gebruik van de juiste handtekening, het gebruik van het 

format, en het afspreken van een andere manier om de dossiers te controleren, zijn aandachtspunten. 

VWS heeft aangekondigd dat het experiment indicatiestelling nog een jaar langer doorgaat, NNCZ 

krijgt hiermee de ruimte om nog een verbeterslag te maken. 

NNCZ heeft de ERAI werkwijze rondom indicatiestelling geïmplementeerd, maar de wens is de relatie 

te leggen met domein overstijgend samenwerken waarbij de dorpsregisseur ook de ERAI methode zou 

kunnen gebruiken aan de voorkant. 

 

Tips & Tops 

- Een goede samenwerking met het CIZ noodzakelijk is om goed te kunnen indiceren. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/nncz/ 

https://nncz.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-workshop-nccz-domeinoverstijgend-

samenwerken-versterkt-formele-en-informele-zorg/  

https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-

content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf  

Evaluatie Indicatiestelling Waardigheid en trots, Rapport door Berenschot, oktober 2017 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/resultaten-steekproef-ciz-experiment-indicatiestelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/resultaten-steekproef-ciz-experiment-indicatiestelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/eindevaluatie-experiment-indicatiestelling-waardigheid-en-trots/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/nncz/
https://nncz.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-workshop-nccz-domeinoverstijgend-samenwerken-versterkt-formele-en-informele-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-workshop-nccz-domeinoverstijgend-samenwerken-versterkt-formele-en-informele-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/eindevaluatie-experiment-indicatiestelling-waardigheid-en-trots/
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