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Samenvatting 
Onderdeel van ‘Waardigheid en trots’ is dat zorgkantoren een omslag maken in de inkoop.  
De vraag van de cliënt moet leidend zijn bij de contractering. Daartoe hebben de zorgkantoren 
het zgn. dialoogmodel ingevoerd; de zorgkantoren spreken met de zorgaanbieders om tot een 
contractering te komen die aansluit bij de lokale situatie. De zorgaanbieders in de themagroep 
‘persoonsvolgende bekostiging in de keten’ bedienen een betrekkelijk kleine, specifieke groep 
cliënten. Het gaat om zorgaanbieders gericht op cliënten met een sterke geloofsovertuiging, 
levensstijl of achtergrond. Een voorbeeld is het Rosa Spier Huis dat gericht is op kunstenaars en 
wetenschappers. Cliënten die behoren tot de groep waarop deze zorgaanbieders zich richten, 
wachten liever (desnoods onverantwoord lang) dan dat zij voor een andere zorgaanbieder kiezen 
waar eerder een plaats vrij is maar niet aansluit bij hoe zij willen leven. Juist voor deze groep 
cliënten ligt het voor de hand dat, bij voldoende capaciteit, er ruimer bij deze gespecialiseerde 
zorgaanbieders wordt gecontracteerd.

Begin 2016 is zowel bij deze gespecialiseerde zorgaanbieders als bij de zorgkantoren de 
contractering geëvalueerd. In eerste instantie bleek dat ook bij deze zorgaanbieders dit op meer 
algemene dan specifieke punten had plaatsgevonden. Op basis van dit inzicht hebben de 
zorgkantoren en zorgaanbieders opnieuw met elkaar gesproken en is de contractering zo 
aangepast dat de cliëntkeuze wel is gevolgd. De cliënten die vanwege hun manier van leven 
uitsluitend zorg van deze zorgaanbieders willen, kunnen bij deze zorgaanbieders terecht zolang 
deze voldoende capaciteit hebben. 

Uit het beleid van de zorgkantoren blijkt dat zij maximaal inzetten op het scheiden van wonen en 
zorg en dat gezocht wordt naar innovatieve concepten om cliënten zo lang als mogelijk in hun 
eigen omgeving van zorg en ondersteuning te kunnen voorzien. Op basis van deze 
uitgangspunten accommoderen zij volledige persoonsvolgende bekostiging. Door de gemaakte 
afspraken met de zorgkantoren kunnen de zorgaanbieders door het scheiden van wonen en zorg 
maximaal inzetten op het terugdringen van de huidige wachtlijsten dan wel het voorkomen 
daarvan. Dit leereffect wordt meegenomen bij het vervolg. Van belang is ook om te melden dat 
persoonsvolgendheid niet gelijk staat aan omzetmaximalisatie. De instellingen die aan dit traject 
meegedaan hebben, zijn zich terdege bewust dat doorvoeren van cliëntkeuzes verschuivingen in 
omzet met zich mee kan brengen. Zij stellen zich unaniem op het standpunt dat goede zorg en 
ondersteuning alleen beloond wordt door de keuze van cliënten. Persoonsvolgende bekostiging 
maakt dat vraaggerichtheid een vanzelfsprekendheid is. 
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1. Inleiding 
 

 1.1 Doelstelling

Doelstelling ‘Waardigheid en trots’ 
Naast het realiseren van veilige zorg is de doelstelling van ‘Waardigheid en trots’ het centraal stellen 
van de relatie tussen de cliënt, zijn naasten en professional ten behoeve van liefdevolle zorg voor 
onze ouderen. Dit vergt een fundamentele verschuiving van perspectief en een ver sterking van de 
invloed van cliënten en professionals. Alle andere partijen zijn daar dienend aan. 

Onderdeel van ‘Waardigheid en trots’ is dan ook dat zorgkantoren een omslag maken in de 
inkoop. De vraag van de cliënt moet leidend zijn bij de contractering. Daartoe hebben de 
zorgkantoren het dialoogmodel ingevoerd, de zorgkantoren spreken met de zorgaanbieders  
om tot een contractering te komen die aansluit bij de lokale situatie.

Relatie ‘Waardigheid en trots’ en inkoop 2016
De zorgaanbieders in de themagroep ‘persoonsvolgende bekostiging in de keten’, bestaande uit 
Dagelijkse Leven, Norschoten, Nusantara, Rosa Spier Huis, Stichting De Koperhorst en  
Stichting Bethanië, bedienen een betrekkelijk kleine, specifieke groep cliënten.  
Cliënten die behoren tot de groep waarop deze zorgaanbieders zich richten, wachten liever 
(soms onverantwoord lang) dan dat zij voor een andere zorgaanbieder kiezen waar eerder een 
plaats vrij is maar niet aansluit bij hoe zij willen leven. 

Kenmerken van deze aanbieders zijn dat:
  Een specifieke doelgroep bediend wordt zoals bijvoorbeeld mensen met een christelijke of 
artistieke achtergrond. 

  Cliënten juist kiezen voor deze zorgaanbieders vanwege hun verbinding met deze ‘niche’. 
Deze cliënten zijn veelal bereid om langer te wachten, ook als elders wel een plaats 
beschikbaar is. 

  Als de inzet van het inkoopbeleid van de betrokken zorgkantoren succesvol is, zouden deze 
niche-aanbieders die een wachtlijst hebben, uitbreiding van middelen moeten krijgen. 

Juist bij zorgaanbieders gericht op een specifieke groep ligt het voor de hand dat, bij voldoende 
capaciteit, er ruimer wordt gecontracteerd. Begin 2016 is zowel bij deze gespecialiseerde 
zorgaanbieders als bij de zorgkantoren de contractering geëvalueerd op basis van de volgende 
criteria:

   Lukt het de zorgkantoren en de zorgaanbieders om adequate afspraken te maken zodat de 
middelen de cliëntwens volgen?

  Zijn de wachttijden voor de betrokken cliënten beperkt?
  Blijft de zorgaanbieder zich richten op sec de niche-doelgroep?
  Wat kunnen aanbieders en zorgkantoren hiervan leren voor de contractering (wat zijn de 
succesfactoren en valkuilen)?
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 1.2 Onderzoeksmethode

Op basis van gevoerde gesprekken met genoemde zorgaanbieders en aanvullende gegevens 
heeft een eerste analyse plaatsgevonden. Aanvullend daarop is gesproken met de zorgkantoren 
waarna vervolgens de bevindingen zijn doorgenomen in gezamenlijke gesprekken met de 
individuele instellingen en betrokken zorgkantoren om de geformuleerde conclusies te toetsen en 
waar nodig aan te scherpen. De conceptrapportages zijn vervolgens voorgelegd aan alle partijen 
waarna deze rapportage is samengesteld. 
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2.  Resultaten uitvraag deelnemers  
W&T Bekostiging in de keten 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de analyse. Naast een uitvraag bij de aanbieders zijn 
ook de zorgkantoren Menzis, Zilveren Kruis en VGZ nadrukkelijk betrokken. Ook met de 
zorgkantoren CZ, ENO en Zorg en Zekerheid zijn gesprekken gevoerd over de wijze waarop te 
kunnen komen tot persoonsvolgende bekostiging. Achtereenvolgens worden de standpunten van 
zorgkantoren over persoonsvolgende bekostiging benoemd, waarna per instelling de visie en 
ontwikke lingen worden aangegeven. Tevens is per instelling een inhoudelijke en financiële 
analyse beschreven. Vervolgens wordt afgerond met een conclusie. De analyse dient antwoord 
te geven op de eerder vermelde evaluatiecriteria (p. 4). 

 2.1  Invulling persoonsvolgende bekostiging 2016  
door zorgkantoren

Aan Menzis, Zilveren Kruis en VGZ is gevraagd hoe zij in het huidige inkoopbeleid 
persoonsvolgende bekostiging hebben vormgegeven.

Zilveren Kruis heeft als doelstelling om via zorginkoop te komen tot een optimale spreiding van 
voldoende kwalitatief hoogwaardige (intramurale) zorg in de regio, die bijdraagt aan de kwaliteit 
van leven van verzekerden en die past binnen de daarvoor beschikbare contracteer ruimte.  
De afgelopen jaren heeft Zilveren Kruis gezocht naar een capaciteitsbeleid wat recht doen aan 
de vraag van de cliënt, haar zorgplicht en de beschikbare contracteerruimte. Voor de inkoop 
2016 heeft Zilveren Kruis gekozen voor ‘geld volgt klant’ om ruimte te bieden aan de 
keuzemogelijkheden van cliënten en geen drempels op te werpen voor het leveren van Wlz-zorg. 
Het definitief voor 2016 af te spreken volume per zorgaanbieder hangt af van de keuze die 
cliënten maken voor een zorgaanbieder en leveringsvorm. Het geld volgt daarmee de keuze die 
cliënten maken voor een zorgaanbieder. Voor intramurale zorg hanteert Zilveren Kruis een 
budgetmodel. De keuze voor een budgetmodel komt voort uit het feit dat Zilveren Kruis de 
persoonsvolgende bekostiging vorm wil geven door rekening te houden met de mutatiegraad 
binnen de V&V zonder onnodige financiële onzekerheid ten aanzien van de initiële afspraak voor 
de zorgaanbieder. Ook bij het budgetmodel volgt de feitelijke financiering de keuze van de cliënt, 
maar dit geldt tot het afgegeven budgetplafond. Zorgaanbieders krijgen slechts een garantie tot 
het budgetplafond van de initiële afspraak, de klantbewegingen en beschikbare contracteerruimte 
bepalen welke aanvullende afspraken in de loop van 2016 worden gemaakt. 

Een voorwaarde voor VGZ om persoonsvolgende bekostiging goed vorm te kunnen geven is 
voldoende budgettaire ruimte. Bij voldoende ruimte zijn er voor VGZ weinig belemmeringen om 
persoonsvolgende bekostiging vorm te geven. Menzis hanteert ook de lijn van extramuralisering. 
Menzis past volledig het ‘geld volgt cliënt’-principe tot dat de beschikbare financiële kaders  
zijn bereikt.
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 2.2 Dagelijks leven 

 2.2.1 Inhoudelijk standpunt

In Nederland hebben zo’n 250 duizend mensen een vorm van dementie. Het zijn vooral  
ouderen die de zeventig zijn gepasseerd, maar dementie komt ook bij jongere mensen voor. 
Dagelijks Leven is gespecialiseerd in de zorg voor deze mensen door het bieden van een veilige, 
vertrouwde plek waar het prettig wonen is. De organisatie werkt op diverse locaties in Nederland 
aan de realisatie van kleinschalige woonzorgvoorzieningen midden in de wijk met gespeciali-
seerde 24-uurs zorg. 

In het belang van de cliënt en de maatschappij dient de zorg zoveel mogelijk georganiseerd te 
worden als ware het zorg thuis. Thuis In de wijk, op maat, met betrokkenheid van familie, 
mantelzorgers en de wijk en met een juiste balans tussen kwaliteit van zorg en beleving. Dit houdt in 
dat het belangrijk is om decentraal zorginfrastructuur te realiseren, niet alleen in de grote steden maar 
ook in kleinere dorpen, op het platteland en in krimpgebieden. Kleinschaligheid als leidend principe 
voor de verpleeghuishuiszorg van de toekomst is hierop een antwoord. Kleinschaligheid niet een 
optie voor de happy few, maar kleinschaligheid toegankelijk en dus betaalbaar voor iedereen. 
Het onderscheidende vermogen van deze organisatie is tweeledig. Allereerst voorziet het in een 
behoefte om kleinschalige lokale opvang voor dementerenden voor iedereen bereikbaar te maken. 
Dit doen zij door lokaal in te zetten op samenwerking met lokale ondernemers en ondersteunende 
organisaties. Daarnaast hebben zij in het concept het scheiden van wonen en zorg maximaal  
door gevoerd waardoor het helder is waarvoor betaald wordt. Bovendien hebben zij in hun 
bedrijfsmodel aangetoond goede zorg tegen lagere kosten te kunnen leveren. 

 2.2.2 Financiële analyse

In de afgelopen jaren heeft de organisatie geen productieafspraken kunnen maken en heeft 
daarom moeten kiezen voor een PGB-constructie. Gezien de grote vraag verwacht de 
organisatie in de toekomst door te groeien.

Het idee is dat in de toekomst een vast tarief per cliënt gerekend wordt, ongeacht de hoogte van 
de indicatie. 

Aantal locaties Aantal cliënten p/l Tarief per cliënt Totale omzet

2015 7 20 € 55.000 € 7.700.000

2016 20 20 € 55.000 € 22.000.000

2017 (planning) 34 20 € 55.000 € 37.400.000
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Geconstateerde aandachtspunten
Bij het omzetten van PGB naar ZIN zijn VGZ en Dagelijks Leven geconfronteerd met een aantal 
onderwerpen die van belang zijn voor de keuze van cliënten:
1.  Verschil in eigen bedrage PGB en VPT. 
  Het VPT kent een hogere eigen bijdrage dan een PGB. Voor een alleenstaande bewoner is 

dit verschil, afhankelijk van de persoonlijke inkomens en vermogenssituatie, een bedrag 
tussen de € 136,80 en € 199,30 per maand. Door deze hogere eigen bijdrage in geval van 
VPT wordt het wonen bij Dagelijks Leven voor iemand met slechts een AOW als inkomen niet 
meer betaalbaar. Daarom heeft Dagelijks Leven besloten dit verschil te compenseren door de 
huur en verblijfskosten te verlagen. 

2. VPT in relatie tot strikte scheiding wonen en zorg
  In het PGB ZZP is voorzien in een kleinschaligheidstoeslag die het wonen in een 

kleinschalige woonzorgvoorziening mogelijk maakt. Een VPT-budget bevat een gering 
component ter dekking van kosten van blijf, voeding en schoonmaak. Er zou mogelijk een 
discussie kunnen ontstaan dat er in geval van VPT-geld dat voor zorg is bestemd, gebruikt 
wordt voor wonen, service en verblijf. Een oplossing zou een aangepast VPT kunnen zijn, 
zonder verblijfskosten component, maar met een kleinschalig wonen component 
(vergelijkbaar met PGB), zodat het scheiden van wonen en zorg beter tot uitdrukking komt  
en ook het eigen bijdrage regime kan worden aangepast.

 2.2.3 Conclusie

Dagelijks Leven heeft niet meegedaan aan de aanbestedingsrondes in 2016 omdat zij als 
uitgangspunt het scheiden van wonen en zorg heeft waarbij de zorg middels een PGB werd 
gefinancierd. Op basis van gesprekken van VGZ met reeds verblijvende en toekomstige 
bewoners ontstond het beeld dat (verwanten van) bewoners bewust kozen voor het concept van 
Dagelijks Leven, maar de administratieve lasten en verantwoordelijkheid die hoort bij een PGB, 
onwenselijk vonden. Geredeneerd vanuit het belang van de client is VGZ medio december 2015 
het gesprek met Dagelijks Leven aangegaan om naar een alternatieve vorm van financiering van 
de zorg te zoeken, waarbij de klantwens voorop staat en die rekening houdt met de uitgangspunt 
van Dagelijks Leven, te weten het scheiden van wonen en zorg. Uiteindelijk bleek dat de 
overgrote meerderheid (circa 80%) van de bewoners wilde kiezen voor zorg in natura boven 
PGB. Daarbij is wel geconstateerd dat een aantal onderwerpen nog nadere uitwerking behoeft.

 2.3 Nusantara 

 2.3.1 Inhoudelijk standpunt

Nusantara is een kennis- en expertisecentrum voor cultuurspecifieke intra- en extramurale zorg, 
behandeling en begeleiding aan Indische, Molukse en/of Surinaams Javaanse ouderen en 
andere (aanverwante) migrantengroepen. De huidige en nieuw te verwerven kennis wil de 
organisatie met andere zorgorganisaties delen via (hand)boeken, artikelen, andere publicaties, 
zorgpaden, cursussen en trainingen. Nederland telt 17 miljoen inwoners (CBS, maart 2016). 
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In ons land wonen 443.593 mensen uit Zuidoost-Azië. Daarmee heeft 2,6 procent van de 
Nederlandse bevolking Zuidoost-Aziatische ‘roots’. 84 procent van deze specifieke groep 
Nederlanders heeft een Indonesische achtergrond. Ook in de toekomst blijft Nederland een 
immigratieland.

Nusantara hanteert voor haar doelgroep een cultuurspecifiek zorgleefplan. Via een aantal 
aanvullende vragen op de 4 domeinen in het reguliere zorgleefplan is er aandacht voor zowel de 
levensvragen als de levensverhalen van iedere individuele cliënt. Dit geldt zowel in de intra- als 
extramurale situatie. Op deze wijze kan de cliënt werkelijk ‘zorg op maat’ en ‘mijn leven mijn plan’ 
vorm geven. 

 2.3.2 Financiële analyse

Omzetanalyse verzorgings- & verpleeghuiszorg

         

Indicatie 2014 2015 2016 (verwachting)

Aantal Prijs Totaal Aantal Prijs Totaal Aantal Prijs Totaal

ZZP 1 1.557 64,81 100.909 1.095 64,08 70.185 1.098 64,70 71.042

ZZP 2 1.557 82,62 128.639 1.095 81,69 89.473 1.015 82,48 83.718

ZZP 3 2.879 100,15 288.332 1.123 99,01 111.143 1.015 99,98 101.482

ZZP 4 4.055 113,93 461.986

ZZP 5 1.166 156,36 182.316

ZZP 6 2.750 156,65 430.788

Met behandeling

ZZP 4 4.724 139,07 656.967 9.164 137,49 1.259.908 9.187 138,82 1.275.372

ZZP 5 18.680 182,79 3.414.517 20.644 180,71 3.730.643 21.010 182,46 3.833.552

ZZP 6 8.637 183,09 1.581.348 12.800 181,01 2.316.862 13.166 182,76 2.406.250

ZZP 7 2.954 218,11 644.297 2.776 215,64 598.695 2.959 217,72 644.244

ZZP 8 258 225,00 58.050 161 246,00 39.718 501 248,39 124.445

ZZP 9 77 212,62 16.469 183 216,71 39.658

ZZP 10

Subtotaal 7.847.240 8.233.096 8.579.762

Aanvullende afspraken

* subsidie  
regeling ELV

0 52.693 30.312

* basis  
prestaties

40.820 24.515 54.359

Subtotaal 40.820 77.208 84.671

Totale omzet 7.888.060 8.310.304 8.664.433
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Inhoudelijke toelichting 
De daling van het aantal ligdagen / bedden welke vanaf 2012 is ingezet, is te verklaren door de 
keuze om de financiering van lage ZZP’s af te bouwen. Analyse van de werkelijke productie-
aantallen leert dat de lagere ZZP’s belangrijk verminderen van jaar tot jaar, terwijl de totale 
productiewaarde een jaarlijkse stijging van 3-5% toont als gevolg van de verschuiving van 
zorgzwaarten. De omzetcijfers zoals weergegeven in de kolom 2016 zijn een inschatting van de 
organisatie zelf. 

Wachtlijst analyse op basis van treeknormen

NB:

In 2014 alleen wenswachtenden wegens reductie, eind 2015 zijn deze 12 cliënten actief wachtend vanaf december  

(dus 1 maand).Indicatie is aangevraagd, duurt 6 weken (ZZP 4 tot en met ZZP 7).

In het verleden was nauwelijks sprake van leegstand en groeide de wachtlijst met actief 
wachtenden vanaf 2015. Op basis van de gemiddelde wachtlijst in de periode van mei  
2015 t/m maart 2016 zijn 22 cliënten opgenomen. Minder dan 10% van deze cliënten heeft 
langer dan 6 weken (nl. 8 weken) moeten wachten om geplaatst te kunnen worden.  
In deze 2 weken is naast structureel contact ook overbruggingszorg aangeboden.

 2.3.3 Conclusie

Per 1 januari 2016 was de contractering niet zo dat cliënten die dat wilden, zonder meer terecht 
konden bij deze zorgaanbieder. Bij het zorgkantoor bestaat de bereidheid om rekening te houden 
met het cultuurspecifieke aanbod en de wens van mensen buiten de regio om gebruik te maken 
van het zorgaanbod van Nusantara. Daartoe zijn voor 2016 door Zilverenkruis met Nusantara de 
volgende nadere afspraken gemaakt:

   Van de aanwezige 7 cliënten met een lage ZZP indicatie is in het inkoopbeleid van 2016 
opgenomen dat als deze cliënten met een verzwaring van de zorgvraag te maken krijgen zij 
ook door de zorgaanbieder van hun keuze van zorg mogen worden voorzien. Deze cliënten 
worden gezien als nieuwe instroom en conform het inkoopbeleid geldt dat deze zorg binnen 
het afgesproken budgetplafond moet passen. Dit betekent dat in een situatie waarbij het 
budgetplafond bereikt zou zijn, dit mogelijk een conflict geeft met de cliëntvoorkeur. In de 
herschikkingsronde bestaat echter de mogelijkheid om op basis van klantbewegingen een 
aanvullende productieafspraak te maken mits passend binnen de contracteerruimte van 
Zilveren Kruis.

2014 2015 2016 (verwachting)

Hoeveel mensen stonden gemiddeld op de wachtlijst? 18 36 55

Hoeveel van de mensen waren wenswachtenden  
(aangegeven interesse)?

18 24 35
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  Indien blijkt dat de contracteerruimte ontoereikend is om passende aanvullende afspraken te 
maken is Zilveren Kruis bereid om in overleg te treden met andere zorgkantoren en VWS om 
alsnog tot adequate afspraken te kunnen komen.

  Maatschappelijk is het van belang dat de kennis die Nusantara heeft opgedaan ook buiten de 
‘muren van instelling’ beschikbaar komt en blijft waarbij de wens van cliënten om zo veel 
mogelijk in de eigen omgeving zorg en ondersteuning te krijgen. Mede om deze redenen 
neemt Nusantara de uitdaging aan om waar mogelijk cliënten met een geldige Wlz-indicatie 
te ondersteunen om de zorg zoveel waar mogelijk in de eigen omgeving te bieden, Op basis 
van deze afspraak is het mogelijk om cliënten op wachtlijsten of met een sterke voorkeur op 
korte termijn de gewenste ondersteuning te geven, De financiering hiervan verloopt via VPT 
of MPT. Zilveren Kruis hanteert dus wel degelijk een ‘geld volgt cliënt’-principe maar met 
name vanuit een VPT of MPT invulling. Indien een cliënt er niet voor kiest om via VPT of MPT 
ondersteuning te krijgen, komt deze cliënt mogelijk op een wachtlijst en zal hierbij de 
treeknorm gelden.

  Een lastige bijkomstigheid voor deze aanbieder is het bovenregionale aspect. Voor het 
zorgkantoor is het van belang om de cliëntstromen van buiten de regio in te kunnen schatten, 
zodat zij bij het maken van afspraken hiermee rekening kan houden. Afgesproken is te 
analyseren of cliënten naar de huidige locaties van Nusantara moeten komen of dat de 
organisatie door de opzet van lokale woonvormen of wijkverpleging (veelal bij aanleun-
woningen) probeert naar de cliënten toe te gaan, mede in het kader van de gewenste  
kennis uitrol. 

 2.4 Bethanië 

 2.4.1 Inhoudelijk standpunt

Bethanië kiest voor cliëntenpartnerschap en richt zich op de kwetsbare oudere cliënt. Bethanië 
zorgt voor afstemming tussen de naasten, de mantelzorgers, en de zorgverleners op de wensen 
en behoeften van de cliënten. Zorgverleners bouwen een vertrouwensband met betrokkenen op. 

Christelijke visie belangrijk
Bethanië staat in Ede en omgeving bekend als een verpleeghuis dat de kwaliteit goed op orde 
heeft en zorg levert vanuit een christelijke visie. Vanuit deze visie hebben ze maximale aandacht 
voor de cliënt. De hoge waardering leidt tot een lange wachtlijst voor Bethanië. Men wacht soms 
onverantwoord lang tot het moment dat door Bethanië een plek aangeboden wordt. Voor de 
huidige 57 intramurale beschikbare plaatsen heeft Bethanië een wachtlijst van 40 á 50 cliënten 
met een geldige CIZ-indicatie. Nu komen cliënten regelmatig niet in aanmerking voor Bethanië 
door het gebrek aan fysieke plaatsen en laten zij zich noodgedwongen opnemen in een 
zorgorganisatie met beschikbare capaciteit.
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 2.4.2 Financiële analyse

  Omzetanalyse verzorgings- & verpleeghuiszorg

Aanvullende afspraken

Indicatie 2013

Aantal Prijs Totaal

Zonder behandeling:

ZZP 1 1.112 64,44 71.657

ZZP 2 4.834 82,15 397.113

ZZP 3 5.063 99,57 504.123

ZZP 4 3.094 113,29 350.519

ZZP 5 1.712 155,47 266.165

ZZP 6 1.870 155,76 291.271

ZZP 7

ZZP 8

ZZP 9

ZZP 10

Subtotaal 1.880.848

Indicatie 2013

Aantal Prijs Totaal

Met behandeling:

ZZP 1

ZZP 2

ZZP 3

ZZP 4 843 138,27 116.562

ZZP 5 7.043 181,74 1.279.995

ZZP 6 3.667 182,04 667.541

ZZP 7 347 216,86 75.250

ZZP 8

ZZP 9

ZZP 10

Subtotaal 2.139.348

Aanvullende afspraken

Verblijfscomponent niet 
geïndiceerde partner

432 36,14 15.612

Mutatiedag ZZP  
zonder behandeling

207 64,46 13.343

Mutatiedag ZZP  
met behandeling

114 69,56 7.930

Subtotaal 36.886

Totale omzet 4.057.081
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Aanvullende afspraken

Indicatie 2014 2015 2016 (verwachting)

Aantal Prijs Totaal Aantal Prijs Totaal Aantal Prijs Totaal

Zonder behandeling

ZZP 1

ZZP 2 365 83,64 30.529 435 81,47 35.439

ZZP 3 1.703 101,39 172.667 1.577 98,76 155.745 1.098 97,92 107.516

ZZP 4 2.901 115,35 334.630 3.055 112,34 343.199 3.776 111,39 420.609

ZZP 5 401 158,30 63.478 448 154,19 69.077 366 152,87 55.950

ZZP 6 483 158,59 76.599 512 154,47 79.089 366 153,16 56.057

ZZP 7

ZZP 8

ZZP 9

ZZP 10

Subtotaal 677.903 682.548 640.132

Indicatie 2014 2015 2016 (verwachting)

Aantal Prijs Totaal Aantal Prijs Totaal Aantal Prijs Totaal

Met behandeling

ZZP 1

ZZP 2

ZZP 3

ZZP 4 15 140,80 2.112 289 137,13 39.631 366 135,96 49.761

ZZP 5 9.063 185,05 1.677.108 8.351 180,24 1.505.184 8.418 178,70 1.504.297

ZZP 6 5.293 185,36 981.110 5.600 180,54 1.011.024 5.490 179,00 982.710

ZZP 7 286 220,81 63.152 469 215,07 100.868 366 213,24 78.046

ZZP 8 261 245,36 64.039 366 243,27 89.037

ZZP 9

ZZP 10

Subtotaal 2.723.482 2.720.746 2.703.851

Aanvullende afspraken

Verblijfscomponent

Mutatiedag ZZP 
zonder behandeling

23 65,63 1.509 8 63,92 511 100 63,67 6.367

Mutatiedag ZZP  
met behandeling 

145 70,82 10.269 113 68,99 7.796 150 68,71 10.307

Subtotaal 11.778 8.307 16.674

Totale omzet 3.413.164 3.411.601 3.360.656
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Inhoudelijke toelichting 
Bethanië heeft in het verleden sterk geanticipeerd op het scheiden van wonen en zorg en is van 
104 (intramurale) plaatsen in 2013 teruggegaan naar een capaciteit van 57 intramurale plaatsen. 
Dit ingezette beleid heeft ook te maken met het landelijk beleid dat verzorgingsplaatsen  
ZZP 1 t/m3 zonder behandeling niet meer geïndiceerd worden, en het budget dat hiervoor 
beschikbaar was, nu dus ook opdroogt. De beschikbare plaatsen zijn verdeeld in 41 plaatsen met 
behandeling en 16 plaatsen zonder behandeling met een ZZP variërend tussen de 4 en de 8. 
Onder de 16 plaatsen zonder behandeling zijn er op dit moment nog 4 cliënten met een ZZP 3. 
Bethanië heeft haar capaciteit dus op basis van haar visie al fors afgebouwd. 

Wachtlijst analyse
 

 2.4.3 Conclusie

Bethanië heeft voor 2016 een volledige persoonsvolgende bekostiging kunnen afspreken. 
Bethanië is transparant over de wachtlijsten voor intramurale zorg die zij structureel heeft:  
dit betreft cliënten met een geldige CIZ-indicatie die deze graag in Bethanië willen verzilveren. 
Menzis geeft aan verantwoordelijk te zijn voor voldoende capaciteit in de regio voor acuut 
wachtenden en die capaciteit ook te hebben; wat maakt dat zij hierin geen probleem ervaart.  
Zij geven aan de cliëntkeuze centraal te stellen en graag in 2016 reeds in te zetten op het  
‘geld volgt cliënt’-principe en daar waar mogelijk reeds nu een forse impuls aan te geven. Dit 
alles moet bijdragen aan innovatie in het belang van de client. Menzis heeft in de lijn van de 
beleidsvisie op persoonsvolgende bekostiging en het traject ‘Waardigheid en trots’ de volgende 
afspraken gemaakt voor 2016, daarbij wel rekening houdend met het regiobudget.  
Deze afspraken zijn in lijn met de gedachten dat een cliënt een instelling mag kiezen die aan 
algemeen geldende voorwaarden en uitgangspunten voldoet. Voor de afspraken met Bethanië 
betekent dit dat:

  Van de aanwezige 4 cliënten met een lage ZZP-indicatie is in de contractering van 2016 
opgenomen dat indien deze cliënten met een verzwaring van de zorgvraag te maken krijgen 
deze ook binnen de instelling van hun keuze ondersteund kunnen worden. Dit betekent dat in 
een situatie waarbij de resterende cliënten met een hogere zorgbehoefte geconfronteerd 
worden, dat mogelijk consequenties kan hebben voor de cliëntvoorkeur. Immers indien het 
‘instellingsbudget’ bereikt zou zijn, geeft dit mogelijk een conflict met de cliëntvoorkeur.  
Vanuit het perspectief van de cliëntwens heeft Menzis besloten om eventuele cliëntkeuzes te 

2014 2015 2016 (verwachting)

Hoeveel mensen stonden er gemiddeld op de wachtlijst? 42 49 50

Hoeveel van deze mensen hadden reeds een afgegeven 
indicatie in bezit?

42 49 50

Hoe lang stonden deze mensen op  
de wachtlijst?

0,5 – 1,5 jr. 0,5 – 1,5 jr. 0,5 – 1,5 jr.

Welke afgegeven indicatie (ZZP) hadden deze mensen  
op de wachtlijst?

ZZP 4 t/m 7 ZZP 4 t/m 7 ZZP 4 t/m 7  
incidenteel een ZZP 8

Hoeveel van de mensen waren  
wenswachtenden (aangegeven interesse)

42 49 50
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honoreren los van het ‘instellingsbudget’ om deze vorm van persoonsvolgendheid in 2016 
voor deze 4 cliënten mogelijk te maken.

  Maatschappelijk is het gewenst dat cliënten zo veel mogelijk in de eigen omgeving zorg en 
ondersteuning krijgen. Mede om deze redenen neemt Bethanië de uitdaging aan om waar 
mogelijk cliënten met een geldige Wlz-indicatie te ondersteunen om de zorg zoveel waar 
mogelijk in de eigen woonomgeving te bieden. Op basis van deze afspraak is het mogelijk om 
cliënten op wachtlijsten of met een sterke voorkeur op korte termijn de gewenste 
ondersteuning te geven. De financiering hiervan verloopt via VPT of MPT. Menzis hanteert 
dus wel degelijk een ‘geld volgt cliënt’-principe maar met name vanuit een VPT of MPT 
invulling. Daarbij speelde ook de discussie over de invulling van een nieuw gebouwde 
kleinschalige voorziening, een burgerinitiatief waarbij de zorg vanuit PGB gefinancierd is en 
waarbij Bethanië is gevraagd de zorg uit te voeren. Na verschillende gesprekken met 
betrokken partijen is in samenspraak met cliënten ervoor gekozen om de PGB-cliënten van 
deze locatie om te zetten in een ZIN-indicatie vanuit een VPT. Dit maakt dat de productie aan 
Bethanië is toegekend (waarbij tevens keuzemogelijkheid aan cliënten wordt geboden voor 
een andere zorgorganisatie) en dat de PGB-druk verminderd is. Ook maakt dit dat hierdoor 
het lokale aanbod niet ontwricht is. In die zin is reeds een mate van PVK mogelijk gemaakt. 

  De huidige 12 cliënten zonder behandeling houden deze indicatie tenzij aangetoond wordt  
dat behandeling noodzakelijk is. 

 2.5 Norschoten

 2.5.1 Inhoudelijke uitgangspunten

Norschoten is een zorgaanbieder met christelijke signatuur. Om de cliënt in zijn eigen omgeving 
verpleegzorg te bieden, heeft Norschoten meerdere kleinschalige woonlocaties geopend en levert 
daarbij zelf de huisartsenzorg. De organisatie heeft zich ook gespecialiseerd in het gebruik van 
zorgdomotica en heeft een voorlopersrol gehad bij de ontwikkeling van die zorgdomotica. Zij werken 
binnen de organisatie met de filosofie van de Presentie. 

Kern vanuit het cliëntperspectief is dat de cliënt kiest waar die woont (extramuraal of intramuraal) 
en welke organisatie hierbij mag ondersteunen. Norschoten zet in op het feit dat cliënten zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen en dat bekostiging via VPT of MPT gaat verlopen. Dat betekent dat 
het huisvestingsbeleid door Norschoten zich beperkt tot het zorg verlenen zonder de verantwoording 
te hebben voor het verhuren van de woningen.
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 2.5.2 Financiële analyse

De verwachting voor 2017 is dat er een nieuwe locatie in Terschuur / Zwartebroek wordt 
gebouwd voor 10 plaatsen, waarbij gedacht wordt aan VPT geclusterd. Deze nieuwe locatie 
wordt op verzoek van de lokale gemeenschap, kerken en huisartsen vorm gegeven.

Wachtlijst analyse
Onderstaande cijfers zijn cijfers van de interne wachtlijst van Norschoten die aangeven welke 
behoeften bestaat om van Norschoten zorgverlening te ontvangen. 
 

Bij de opstartfase of bij een verhuizing kunnen appartementen even leeg staan. Als er  
problemen zijn met leegstand betreft het onder meer de bouw en renovatie of het invullen van 
echtparenkamers. 
Maar ook de problematiek op gebied van volkshuisvesting bij geclusterd VPT voor de lage 
inkomens onder € 21.000,- draagt bij aan leegstand in deze geclusterde woonvorm.  
De appartementen zijn lastiger in gebruik te nemen door ‘de inkomenstoets’, maar ook  
kwesties zoals moeten aanvragen van een alleenstaande AOW, wel/niet huursubsidie, etc..

Indicatie 2014 2015 2016 (verwachting)

Aantal Aantal Aantal

Plaatsen intramuraal 246 246 208/ BH SO en paramedici: 111

Plaatsen VPT 52 52/ SO: 15 cliënten 52 – plus VPT behandeling in 
onderaannemerschap:30

Dagbehandeling WLZ 88 64 55 ( i.v.m. subsidieregeling  
mindere instroom van cliënten) 

Hospice 4 4 4

2014 2015 2016 (verwachting)

Hoeveel mensen stonden er gemiddeld op de 
wachtlijst?

60 50 60

Hoeveel van deze mensen hadden reeds een  
afgegeven indicatie in bezit?

Allen Allen Allen

Hoe lang stonden deze mensen op de wachtlijst? 0-6 mnd 0-6 mnd 0-6 maanden

Welke afgegeven indicatie (ZZP) hadden deze  
mensen op de wachtlijst?

5-8 VV en ook 
LG 4-7

5-8 VV en ook 
LG 4-7

5-8 VV en ook LG 4-7

Hoeveel van de mensen waren wenswachtenden 
(aangegeven interesse)

60 50 60
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 2.5.3 Conclusie

Norschoten heeft voor 2016 met de zorgkantoren afspraken gemaakt over persoonsvolgende 
bekostiging. 

Afspraken Menzis zorgkantoor
Met Menzis is afgesproken dat Norschoten cliënt volgende bekostiging mag invoeren  
per 1 juli 2016. Hierbij gaat het om de verdere invoering van VPT en MPT (met behandeling). 

Afspraken Zilveren Kruis Zorgkantoor
Met Zilveren Kruis ligt de volgende afspraak voor dat Norschoten cliëntvolgende bekostiging mag 
invoeren in 2016; er wordt vastgehouden aan het ‘geld volgt cliënt’-principe. Hierbij wordt 
gedacht aan uitbreiding van VPT en MPT (met behandeling). Norschoten wil vanuit de aanwezige 
VPT-locaties verder vorm geven aan de uitbreiding van intensieve verpleegzorg aan huis.

Randvoorwaardelijk voor het verder invoeren van VPT is volgens de organisatie:
1.  Het bij geclusterd wonen voor cliënten met een zware / intensieve verpleegzorg  

(ZZP 5 en hoger) wijzigen van het huisvestelijkbeleid t.a.v. de lagere inkomens. 
2.  Helderheid over bekostiging van de outillagemiddelen en woningaanpassingen  

(nu onduidelijk of het uit WMO, ZVW en Wlz komt).

 2.6 Het Rosa Spier Huis 

 2.6.1 Inhoudelijke uitgangspunten 

Het Rosa Spier Huis wil oudere kunstenaars en wetenschappers met een sterke verankering in 
de wereld van kunst en cultuur een zodanige woon- en werkomgeving bieden dat zij tot op hoge 
leeftijd hun artistieke en wetenschappelijke werkzaamheden kunnen voortzetten en een bijdrage 
kunnen blijven leveren aan het culturele leven. Zij biedt hierbij de onder steunende woonvorm 
waarbij verpleging en verzorging op termijn mogelijk is. Het Rosa Spier Huis vindt dat het kunnen 
blijven beoefenen van het eigen vak voor de oudere kunstenaars en wetenschappers een 
noodzakelijke voorwaarde is om op gelukkige en evenwichtige wijze oud te worden. 

Het Rosa Spier Huis is een woongemeenschap met een scala aan extra faciliteiten en ruimten in 
de vorm van ateliers, muziekstudio’s, werkruimten, ontmoetingsruimten, bibliotheek, een concert/
theaterzaal en een tentoonstellingsruimte, die samen de culturele sfeer en het inspirerende 
leefmilieu creëren. In deze omgeving kunnen oudere kunstenaars en wetenschappers hun werk, 
ondanks de vaak hoge leeftijd en daarmee samenhangende lichamelijke beperkingen, blijven 
voortzetten. Het Rosa Spier Huis heeft bewoners die uit het hele land komen.
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 2.6.2 Financiële analyse

Omzetanalyse verzorgings- & verpleeghuiszorg

De prognose 2016 is door het Rosa Spier Huis zelf opgesteld. De afbouw van het intramurale 
budget is vooral ingegeven door het feit dat binnen Rosa Spier Huis nog relatief veel cliënten 
verblijven met lage ZZP indicaties, mede gezien de historische opzet van het aanbieden van een 
passende woonvorm. Binnen Rosa Spier Huis wonen cliënten langer landelijke gemiddeld,  
de feitelijke uitstroom percentages zijn dan ook lager. Bij de vaststelling van het initiële budget  
voor 2016 hanteert het zorgkantoor een hoge korting (60%) voor deze groep cliënten.  
Echter, het zorgkantoor heeft in het inkoopbeleid opgenomen dat de korting in de herschikking 
wordt gecorrigeerd indien de uitstroom van cliënten lager is dan verwacht.

Indicatie 2014 2015 2016 (verwachting)

Aantal Prijs 
excl. 
NHC

Totaal Aantal Prijs 
excl. 
NHC

Totaal Prijs 
excl. 
NHC

Prijs Totaal

ZZP 1 2.675 64,81 173.366,75 1.592 63,75 101.490,00 655 63,70 41.723,50

ZZP 2 2.862 82,62 236.458,44 1.663 81,26 135.135,38 658 84,20 55.403,60

ZZP 3 3.181 100,15 318.577,15 2.028 98,50 199.758,00 115 98,43 11.319,45

ZZP 4 4.961 113,93 565.206,73 4.910 112,05 550.165,50 4.944 111,97 553.579,68

ZZP 5 2.412 156,36 377.140,32 3.171 153,78 487.636,38 2.032 153,68 312.277,76

ZZP 6 3.115 156,65 487.964,75 4.559 154,07 702.405,13 3.531 153,97 543.668,07

ZZP 7

ZZP 8

ZZP 9

ZZP 10

Subtotaal 2.158.714,14 2.176.590,39 1.517.972,06

Aanvullende afspraken

Partnerverblijf 365 36,34 13.264,10 473 35,74 16.905,02 239 35,87 8.572,93

Mutatiedagen 232 64,83 15.040,56 129 63,76 8.225,04 183 64,00 11.712,00

Subtotaal 28.304,66 25.130,06 20.284,93

Totale omzet 2.187.018,80 2.201.720,45 1.538.256,99
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Zoals uit bovenstaande analyse blijkt, willen veel mensen uit de doelgroep gebruik maken van de 
woonvoorziening van het Rosa Spier Huis, De laatste meting van 3 maart 2016 liet zien dat van 
het totaal aantal wachtenden 6 mogelijke cliënten een Wlz-indicatie hebben en het Rosa Spier 
Huis verwacht dat op termijn mogelijk nog 11 andere cliënten een Wlz-indicatie zullen krijgen.  
Het leeuwendeel van de wachtenden kiest dus in eerste instantie voor de woonvorm en niet voor 
de Wlz-zorg die geleverd wordt. 

 2.6.3 Conclusie
Het Rosa Spier Huis heeft in eerste instantie voor 2016 geen specifieke afspraken kunnen 
maken over persoonvolgende bekostiging, anders dan in het inkoopbeleid van Zilveren Kruis is 
opgenomen en dat voor alle gecontracteerde aanbieders geldt. Ondanks het feit dat het  
Rosa Spier Huis aangeeft geen afdoende ‘instellingsbudget’ te krijgen, hebben zij tot nu met de 
herschikking van het Zilveren Kruis Zorgkantoor altijd voldoende budget gekregen waardoor zij 
niet te maken hebben gehad met leegstand en de zorg aan aanwezige cliënten bekostigd is.  
In die zin heeft Zilveren Kruis invulling gegeven aan het ‘geld volgt cliënt’-principe, maar is het 
Rosa Spier Huis wel afhankelijk geweest van de wijze waarop de herschikking voor hen zou 
gaan uitpakken. 

Het Rosa Spier Huis wenswachtlijst - bron: 3-3-2016

Wenswachtlijst 
status op  
3-3-2016

Leeftijds cohorten  
3-3- 2016

Leeftijdscohorten 
# wachtenden op 

1-7-2018

Vermoedelijk 
indicatie

Zeker  
indicatie

< 60 7 4 0  

60 - 70 61 38 0  

70 -80 105 109 3 3

80-90 87 95 4 3

90 > 27 41 4  

niet bekend 2 2   

totaal 289 289 11 6

     

waarvan  12 echtparen / stellen   

  265 single   
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De aanvullende afspraken met Zilveren Kruis zijn in lijn met de gedachten dat de cliëntkeuze 
zoveel mogelijk gevolgd moet worden. Voor het Rosa Spier Huis betekent dit dat:

  Van de aanwezige 11 cliënten met een lage ZZP-indicatie waarvan verwacht wordt dat 3 à 4 
cliënten met een verzwaring van de zorgvraag te maken krijgen, is in het inkoopbeleid van 
2016 opgenomen dat als deze cliënten met een verzwaring van de zorgvraag te maken 
krijgen, zij ook door de zorgaanbieder van hun keuze van zorg mogen worden voorzien.  
Deze cliënten worden gezien als nieuwe instroom en conform het inkoopbeleid geldt dat  
deze zorg binnen het afgesproken budgetplafond moet passen. Dit betekent dat in een 
situatie waarbij het budgetplafond bereikt zou zijn, dit mogelijk een conflict geeft met de 
cliëntvoorkeur. In de herschikkingsronde bestaat echter de mogelijkheid om op basis van 
klantbewegingen een aanvullende productieafspraak te maken mits passend binnen de 
contracteerruimte van Zilveren Kruis.

  Indien blijkt dat de contracteerruimte ontoereikend is om passende aanvullende afspraken te 
maken is Zilveren Kruis bereid om in overleg te treden met andere zorgkantoren en VWS om 
alsnog tot adequate afspraken te kunnen komen.

    Maatschappelijk is het gewenst dat cliënten zo veel mogelijk in de eigen omgeving zorg en 
ondersteuning te krijgen. Mede om deze redenen neemt het Rosa Spier Huis de uitdaging 
aan om waar mogelijk cliënten met een geldige Wlz-indicatie te ondersteunen om de zorg 
zoveel waar mogelijk in de eigen woonomgeving te bieden, Op basis van deze afspraak is het 
mogelijk om cliënten op wachtlijsten of met een sterke voorkeur op korte termijn de gewenste 
ondersteuning te geven, De financiering hiervan verloopt via VPT of MPT. Zilveren Kruis 
hanteert dus een ‘geld volgt cliënt’-principe maar met name vanuit een VPT of MPT invulling. 

    Een lastige bijkomstigheid voor deze aanbieder is het bovenregionale aspect. Voor het 
zorgkantoor is het van belang om de cliëntstromen van buiten de regio in te kunnen schatten, 
zodat zij bij het maken van afspraken hiermee rekening kan houden het. Rosa Spier Huis stelt 
zich op het standpunt dat cliënten alleen op de huidige locatie van de organisatie in zorg 
worden genomen, en richt zich vooralsnog niet op de opzet van andere lokale woonvormen  
of wijkverpleging.

 2.7 De Koperhorst

 2.7.1 Inhoudelijke uitgangspunten

Woonzorgcentrum De Koperhorst is een kleine zelfstandige organisatie die verschillende soorten 
wonen en zorg aanbiedt aan ouderen. Naast het aanbieden van wonen en zorg heeft de 
organisatie vooral een functie in de wijk waarbij ontmoeting en dagbesteding mogelijk zijn. 
Afhankelijk hoe men woont in een groep (ZZP 5 en 7) of op een etage met 10 appartementen 
(VPT 4 en 6) is er per groep een vast team medewerkers voor 8 tot 12 cliënten. De Koperhorst 
richt zich bij haar dienstverlening vooral op het lage sociale segment.
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 2.7.2 Financiële analyse

Omzetanalyse verzorgings- & verpleeghuiszorg

Aanvullende afspraken

De schatting van de omzet 2016 is door De Koperhorst opgesteld. In dit overzicht zijn niet de 
gegevens van het VPT opgenomen. De verwachting is dat op (korte) termijn alle clienten 
woonachtig in de 40 appartementen zullen worden ondersteund vanuit een VPT. Op dit moment 
wordt ongeveer 45% van de bewoners ondersteund vanuit een VPT.

Met het Zilveren Kruis Zorgkantoor is eind 2013 een ombouw / afbouw plan afgesproken om te 
kunnen voldoen aan het verminderen van de intramurale capaciteit in de regio enerzijds en het 
kunnen behouden van het bestaansrecht van deze kleine organisatie anderzijds. Het zorgkantoor 
heeft steeds in de herschikking productieafspraken met De Koperhorst kunnen maken waardoor 
alle geleverde zorg aan cliënten uiteindelijk gefinancierd is. Het beeld is verder dat het inhoudelijk 
overleg over de toekomstige ontwikkelingen constructief is, maar dat volgens De Koperhorst de 
uitgesproken intenties niet in het inkoopcontract terug te zien zijn.

Indicatie 2014 2015 2016 (verwachting)

Aantal Prijs Totaal Aantal Prijs Totaal Prijs Prijs Totaal

ZZP 1 911 64,81 59.042 725 64,08 46.458 366 63,70 23.314

ZZP 2 2.729 82,62 225.470 1.202 81,69 98.191 1.098 81,20 89.158

ZZP 3 4.293 100,15 429.944 3.031 99,01 300.099 2.928 98,43 288.203

ZZP 4 3.723 113,93 424.161 4.056 112,64 456.868 4.026 111,97 450.791

ZZP 5 12.136 156,36 1.897.585 12.296 154,59 1.900.839 12.444 153,68 1.912.394

ZZP 6 3.985 156,65 624.250 4.123 154,88 638.570 4.026 153,97 619.883

ZZP 7 185 184,04 34.047 61 181,95 11.099 0 180,88 0

ZZP 8 0 0 0

ZZP 9 0 0 0

ZZP 10 0 0 0

Subtotaal 3.694.500 3.452.124 3.383.743

Aanvullende afspraken

Verblijfs-
component niet 
geïndiceerde 
partner

365 36,34 13.264 363 35,92 13.039 366 35,87 13.128

Mutatiedag  
V&V zonder 
behandeling

235 64,83 15.235 137 64,09 8.780 0 64,00 0

Subtotaal 28.499 21.819 13.128

Totale omzet 3.722.999 3.473.944 3.396.872
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Wachtlijst analyse conform opgave De Koperhorst

 

Er is geen leegstand geweest maar de organisatie heeft wel verplicht op twee manieren 
afgebouwd ten aanzien van intramurale capaciteit:

  10 appartementen zijn omgebouwd naar een afdeling voor tijdelijk verblijf  
(eerste lijnszorg, respijtzorg etc.) waarbij een productie van 95% tot 100% gehaald wordt.

    40 appartementen worden geleidelijk omgezet in scheiden van wonen en zorg:  
huur met VPT.

Welke afgegeven indicatie (ZZP) hadden deze mensen op de wachtlijst?

 

2014 2015 2016 
(verwachting)

Hoeveel mensen stonden er gemiddeld op de 
wachtlijst?

45 30 34

(iedereen die bij ons wil komen wonen) 0-6 mnd 0-6 mnd 0-6 maanden

Hoeveel van deze mensen hadden reeds een 
afgegeven indicatie in bezit? (Wlz-indicatie)

42 29 34

Hoe lang stonden deze mensen op de wachtlijst? 3 mnd. tot 1 jaar 3 mnd. tot 1 á 15 jaar

Welke afgegeven indicatie (ZZP) hadden deze 
mensen op de wachtlijst? Zie onderstaande tabel *

Hoeveel van de mensen waren wenswachtenden (aangegeven interesse)
(iedereen is wenswachtend omdat ze perse bij ons willen komen. Als de nood echt te hoog was hebben we ze  
doorbemiddeld naar collega instellingen die op dat moment wel intramurale plekken hadden.)

2014 2015 2016

ZZP 1 1 1 0

ZZP 2 5 0 0

ZZP 3 6 1 0

ZZP 4 18 10 13

ZZP 5 8 11 15

ZZP 6 3 6 6

ZZP 7 1 0 0

ZZP 8 0 0 0

ZZP 9 0 0 0

ZZP 10 0 0 0

Subtotaal 42 29 34
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De voorgaande cijfers van 2016 waren verwachtingen. Per medio april is de wachtlijst 
opgebouwd uit: 

  ZZP 5 en hoger: 17
    ZZP 4 en ZZP 6 waaraan een VPT aangeboden wordt: 17
    Flats: (zorg thuis in een beschermde en beschutte omgeving) met een zorgindicatie: 84
    Flats: zonder een zorgindicatie: 49

 2.7.3 Conclusie

Voor deze zorgaanbieder heeft het dialoogmodel niet geleid tot meer middelen terwijl er op basis 
van de gegevens van De Koperhorst wel een wachtlijst is. Het dialoogmodel had betrekking op 
het maken van ontwikkelafspraken in het kader van kwaliteitsverbetering. Voor deze organisatie 
geldt het ‘geld volgt cliënt’-principe zoals beschreven in het inkoopbeleid van Zilveren Kruis.  
Bij de vaststelling van de productieafspraak die geldt bij de start van de herschikkingsronde wordt 
op basis van de klantbewegingen en beschikbare contracteerruimte de productieafspraak en 
daarmee het budget voor 2016 zo nodig aangepast. Door gunstige / positieve herschikkingen 
heeft De Koperhorst tot dusver steeds haar productie gefinancierd gekregen. 

Tijdens de gesprekken heeft Zilveren Kruis aangegeven dat de organisatie vooral in moet zetten 
op VPT en MPT. De grote uitdaging voor de organisatie is een goede invulling van scheiden 
wonen en zorg. Dan heeft de organisatie een langdurig positief perspectief. Zilveren Kruis heeft 
in de lijn van de beleidsvisie op persoonsvolgende bekostiging en het traject ‘Waardigheid en 
trots’ de volgende afspraken gemaakt voor 2016:
 

  Van de aanwezige 11 cliënten met een lage (<4) ZZP-indicatie is in het inkoopbeleid van 2016 
opgenomen dat als deze cliënten met een verzwaring van de zorgvraag te maken krijgen zij 
dus ook door de zorgaanbieder van hun keuze van zorg mogen worden voorzien.  
Deze cliënten worden gezien als nieuwe instroom en conform het inkoopbeleid geldt dat deze 
zorg binnen het afgesproken ‘budgetplafond’ moet passen. Dit betekent dat in een situatie 
waarbij het ‘budgetplafond’ bereikt zou zijn, dit mogelijk een conflict geeft met de 
cliëntvoorkeur. In de herschikkingsronde bestaat echter de mogelijkheid om op basis van 
klantbewegingen een aanvullende productieafspraak te maken mits passend binnen de 
contracteerruimte van Zilveren Kruis.

    Indien blijkt dat de contracteerruimte ontoereikend is om passende aanvullende afspraken te 
maken, is Zilveren Kruis bereid om in overleg te treden met andere zorgkantoren en VWS om 
alsnog tot adequate afspraken te kunnen komen.

Maatschappelijk is het gewenst dat cliënten zo veel mogelijk in de eigen omgeving zorg en 
ondersteuning te krijgen. De Koperhorst heeft dit ook als speerpunt in haar beleid 
opgenomen maar loopt op tegen de afbakening tussen financieringsdomeinen. Daarbij is de 
huidige vraag naar scheiden wonen en zorg groter dan de beschikbare aanwezige 
appartementen mogelijk maken.
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3. Conclusies 
Uit het beleid van de zorgkantoren blijkt dat zij maximaal inzetten op het scheiden van wonen en 
zorg en dat gezocht wordt naar innovatieve concepten om cliënten zo lang als mogelijk in hun 
eigen omgeving van zorg en ondersteuning te kunnen voorzien. Op basis van deze uitgangspunten 
gaan zij voor volledige persoonsvolgende bekostiging. Gesteld kan worden dat bij alle aanbieders 
op basis van scheiden wonen en zorg reeds in 2016 de cliëntwens gevolgd wordt.

Van belang is ook om te melden dat persoonsvolgendheid niet gelijk staat aan omzetmaximali satie. 
De instellingen die aan dit traject meegedaan hebben, zijn zich terdege bewust dat doorvoeren van 
cliëntkeuzes verschuivingen in omzet met zich mee kan brengen. Zij stellen zich unaniem op het 
standpunt dat alleen goede zorg en ondersteuning beloond wordt door de keuze van cliënten. 
Persoonsvolgende bekostiging maakt dat vraaggerichtheid een vanzelfsprekendheid is. 

Lukt het de zorgkantoren en de zorgaanbieders om adequate afspraken te maken zodat de 
middelen de cliëntwens volgen?
Geconcludeerd kan worden dat alle betrokken zorgaanbieders de mogelijkheid hebben om volledig 
persoonsvolgende bekostiging in 2016 toe te passen maar dat bij een 3-tal zorg aanbieders nog 
een beperkt voorbehoud is gemaakt. Per instelling zijn de volgende stappen gemaakt:

Dagelijks Leven
De organisatie heeft in samenspraak met VGZ en haar cliënten een omslag kunnen maken van 
PGB naar een ‘zorg in natura’-variant waarbij zij binnen kaders het persoonsvolgende 
bekostiging element mogen inzetten. Ook andere zorgkantoren gaan nu aan de slag met het 
omzetten van PGB-initiatieven naar ZIN.

Nusantara
Voor Nusantara kan gesteld worden dat per 1 januari 2016 nog geen volledig PVK voor 2016 
afgesproken was, anders dan in het inkoopbeleid van Zilveren Kruis is opgenomen en dat voor 
alle gecontracteerde aanbieders geldt. In de tussentijd zijn echter belangrijke stappen gezet naar 
volledig persoonsvolgende bekostiging met bijvoorbeeld de financiering van een beperkt aantal 
cliënten die te maken krijgen met een verzwaring van de zorgvraag. Bij het zorgkantoor bestaat 
daarnaast ook de bereidheid om rekening te houden met het cultuurspecifieke aanbod en de 
wens van mensen buiten de regio om gebruik te maken van het zorgaanbod van Nusantara.

Bethanië
Bethanië heeft voor 2016 een volledige persoonsvolgende bekostiging kunnen afspreken.  
Het zorgkantoor geeft aan verantwoordelijk te zijn voor voldoende capaciteit in de regio voor 
acuut wachtenden en die capaciteit ook te hebben en daarmee clientkeuze te honoreren. 

Norschoten
Norschoten heeft voor 2016 volledige afspraken kunnen maken over ‘geld volgt cliënt’-systematiek. 
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Het Rosa Spier Huis
Voor het Rosa Spier Huis kan gesteld worden dat per 1 januari 2016 nog geen volledig PVK voor 
2016 afgesproken was, anders dan in het inkoopbeleid van Zilveren Kruis is opgenomen en dat 
voor alle gecontracteerde aanbieders geldt. Ook hier zijn in de tussentijd belangrijke stappen 
gezet naar volledig persoonsvolgende bekostiging in 2016. 

De Koperhorst
Voor deze zorgaanbieder heeft de inkoop niet geleid tot meer middelen terwijl er op basis van de 
gegevens van De Koperhorst wel een wachtlijst is. Voor deze organisatie geldt het ‘geld volgt cliënt’- 
principe zoals beschreven in het inkoopbeleid van Zilveren Kruis. Door gunstige / positieve 
herschikkingen heeft deze organisatie toch dusver steeds haar productie gefinancierd gekregen. 
Zorgaanbieder De Koperhorst heeft daarbij wel een extra uitdaging door de ontstane ver snippering bij 
de contractering binnen de ZVW. Deze organisatie heeft reeds eerder geanticipeerd op het huidige 
beleid en loopt door haar bewuste kleinschaligheid op tegen de financieringsschotten. Daarbij is  
De Koperhorst mogelijk door de versnippering van omzet in de ZVW straks wellicht minder 
interessant voor een rechtstreekse contractering met zorgverzekeraars met alle mogelijke 
continuïteitsvraagstukken tot gevolg.

Zijn de wachttijden voor de betrokken cliënten beperkt?
Door de gemaakte afspraken met de zorgkantoren kunnen de zorgaanbieders door het scheiden 
van wonen en zorg maximaal inzetten op het terugdringen van de huidige wachtlijsten dan wel 
het voorkomen daarvan. Indien cliënten kiezen voor een intramurale (fysieke) plek kan slechts 
het ontbreken van een beschikbare kamer de reden zijn dat deze cliënt naar een andere 
aanbieder verwezen wordt. 

Blijft de zorgaanbieder zich richten op sec de niche-doelgroep?
Vooralsnog hebben de aanbieders niet aangegeven zich op een bredere doelgroep te richten. Zij 
houden de verbinding met een specifieke groep cliënten maar hebben aangegeven graag hun 
kennis te willen delen. 

Wat kunnen aanbieders en zorgkantoren hiervan leren voor de contractering (wat zijn de 
succesfactoren en valkuilen) Bij de analyse op het huidige inkoopbeleid en gesprekken met 
instellingen en zorgkantoren om te komen tot de gewenste veranderingen, werd benoemd dat:

  Binnen de huidige kaders van zorginkoop is persoonsvolgende bekostiging op onderdelen al 
mogelijk. Van belang is hierbij om een eenduidig beeld van de noodzakelijke 
randvoorwaarden (o.a. scheiden van wonen en zorg) te schetsen.

  De vertaling van inhoudelijke gesprekken naar een juridische uitwerking van het inkoopcontract 
ontbreekt. De gewenste vernieuwing zal dus ook ondersteund moeten worden door een andere 
wijze van inkoop. De echte dialoog zal dus ook moeten bijdragen aan die vernieuwing. 

  Gezorgd moet worden voor uniformiteit tussen zorgkantoren over de invulling van 
bijvoorbeeld PGB, ZIN, VPT en MPT. De organisaties die inzetten op het langer thuis wonen 
en scheiden van wonen en zorg worden veelal geconfronteerd met verschillende eisen en 
uitgangspunten bij de inkoopprocedure. Aan de andere kant geven zorgkantoren aan zorgen 
te hebben over de groei van het PGB maar denken zij verschillend over de toekomstige 
invulling van het PGB.

    Het vervallen van de bovenregionale afspraken maakt dat instellingen waarvan de cliënten 
traditioneel uit meerdere regio’s komen (als bijv. Nusantara of het Rosa Spier Huis) hun landelijke 
functie verliezen dan wel nadrukkelijk hierover in overleg dienen te treden met zorgkantoren.
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    Late herschikking van instellingsbudgetten leidt tot defensief gedrag. Tot 2016 herschikten de 
zorgkantoren (behalve Zorg en Zekerheid en VGZ) weinig tussentijds waardoor de waarde 
van het geven van instellingsbudgetten juist demotiverend werkt. Het geeft een 
schijnzekerheid waarmee geen of onvoldoende beleid gemaakt kan worden. De wens is om 
inzicht te hebben in maandelijkse uitputting van het regiobudget. Zorgkantoren hebben 
aangegeven hiermee aan de slag te zijn. 

  Vernieuwing een impuls moet krijgen. Alle zorgkantoren zijn voor het uitvoeren van experimenten 
met persoonsvolgende bekostiging maar pleiten hierbij wel voor het bespreken en vastleggen van 
de randvoorwaarden om de juiste verwachtingen te kunnen waarmaken. 

 3.1  Aandachtspunten scheiden wonen en zorg en overgang  
PGB naar ZIN

Binnen de huidige discussie over de wijze van invulling van persoonsvolgende bekostiging wordt 
vaak een vergelijk gemaakt met het huidige PGB en is de vraag hoe innovatieve concepten die 
nu veelal vanuit het PGB gefinancierd worden, een plek kunnen krijgen binnen de ZIN-
contractering. Ook de nadrukkelijke wens van scheiden van wonen en zorg vraagt aandacht. 
Betrokken instellingen en zorgkantoren hebben een aantal aandachtpunten geformuleerd die 
kunnen bijdragen aan de wens om de client nadrukkelijk zelf de keuze te laten maken: 

    Analyseer het verschil in eigen bedrage PGB en VPT. Het VPT kent een hogere eigen 
bijdrage dan een PGB. Voor een alleenstaande bewoner is dit verschil, afhankelijk van de 
persoonlijke inkomens en vermogenssituatie, een bedrag tussen de € 136,80 en € 199,30 per 
maand en is voor iemand met slechts een AOW als inkomen niet meer betaalbaar.

  Een mogelijk aangepast VPT in relatie tot strikte scheiding wonen en zorg. In het PGB ZZP is 
voorzien in een kleinschaligheidstoeslag die het wonen in een kleinschalige woonzorg-
voorziening mogelijk maakt. Een oplossing zou een aangepast VPT kunnen zijn, zonder 
verblijfskosten component, maar met een kleinschalig wonen component. Bewoners in een 
kleinschalige woonzorgvoorziening wonen veelal in een onzelfstandige woonruimte en 
kunnen derhalve geen aanspraken maken op WMO-voorzieningen.

  Hef zorginhoudelijke knelpunten op. Het PGB en het huidige VPT vallen onder het regime van 
extramurale zorg (dus scheiden wonen en zorg). Echter gelet op de processen en zorgverlening 
in een kleinschalige woonzorgvoorziening, dekt de term extramuraal de lading niet. Dit maakt 
dat vanuit de IGZ de toetsing plaatsvindt vanuit het perspectief van het financieringslabel en niet 
vanuit de client woonachtig in een kleinschalige woonzorg voorzieningen. 

    Vereenvoudig component behandeling en hulpmiddelen. In het geval van PGB en VPT 
(zonder behandeling) is de huisarts hoofdbehandelaar. Waar nodig wordt behandeling ingezet 
en waar mogelijk gefinancierd vanuit de Zvw (basisverzekering bewoners). Wens is om de 
kosten van behandeling te declareren onder de Zvw zodat dit voor zowel PGB als VPT 
bewoners van toepassing wordt. 

  Het advies is het huisvestelijk beleid aan te passen. Randvoorwaardelijk voor het verder invoeren 
van VPT bij geclusterd wonen voor cliënten met een zware / intensieve verpleegzorg (ZZP 5 en 
hoger) is het wijzigen van het huisvestelijkbeleid t.a.v. de lagere inkomens. 

    Helder moet zijn hoe lokaal outillagemiddelen en woningaanpassingen bekostigd worden om 
te voorkomen dan een cliënt speelbal wordt van het systeem..



27

4.  Aanbevelingen 
Het is voor cliënten wenselijk dat zij hun keuzemogelijkheden helder gepresenteerd krijgen.  
Een cliënt die kiest voor een intramurale plaats, terwijl er bij de instelling van zijn keuze geen 
appartement vrij is, moet (lang) wachten. Als de cliënt kiest voor zorg thuis, is wachten niet nodig 
omdat de zorgkantoren bereid zijn dit middels VPT of MPT te financieren. 

De zorginstellingen moeten een aanbod ontwikkelen gebaseerd op cliëntvraag. Mensen willen zo 
lang mogelijk thuis wonen, dus het aanbod moet zich ook meer naar de thuis situatie verplaatsen. 
De meerderheid van de zorgaanbieders die aan dit onderdeel van ‘Waardigheid en trots’ 
deelnemen hebben de benodigde omvorming gestalte gegeven door te innoveren met vormen 
van ‘extramuraliseren’ en scheiden van wonen en zorg.

Ook aan inkoopkant zou de focus meer op de cliëntvraag moeten liggen. Zo dient de inkoop van zorg 
selectief te zijn bij m.n. zorgaanbieders die zich aanpassen op wat de cliënt wil. Het blijvend inkopen 
bij zorgaanbieders die niet inspelen op de cliënten, past niet bij vraag gerichtheid. Daarbij is het 
wenselijk om bij de contractering innovatie (nadrukkelijker) te belonen. Daardoor worden 
zorgaanbieders uitgedaagd om vernieuwende concepten te ont wikkelen die toegevoegde waarde 
hebben voor cliënten tegen lagere maatschappelijke kosten. 

Verder dient in het regionale inkoopmodel nagedacht te worden over het contracteren van
zorgaanbieders met een landelijke functie. Wenselijk is te verkennen hoe hieraan tegemoet 
gekomen kan worden.
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