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Zorg voor eenvoud en nabijheid 

Vraag aan mensen wat ze vinden van de zorg in Nederland en meer dan de helft van de mensen weet 

niet waar ze terecht kunnen als er thuis zorg nodig is. Er zijn in ons land talloze loketten en 

adviesinstanties, maar zij bereiken vaak juist niet de mensen die de informatie en het advies het 

meest nodig hebben. De zorg is onderhand heel complex georganiseerd. Je moet haast een expert 

zijn om te weten met welke vraag je aan welk loket terecht kunt. Mensen die zorg, begeleiding of 

ondersteuning nodig hebben, zijn in ons land namelijk afhankelijk van drie verschillende 

financieringsstromen. Dat betekent in de praktijk drie keer een andere manier om een indicatie te 

krijgen om in aanmerking voor die zorg te komen, drie keer verschillend afrekenen en talloze 

verschillende organisaties die allemaal anders werken. De bureaucratie ontmoedigt velen, niet alleen 

cliënten maar ook de medewerkers in de zorg. De tweedeling in de maatschappij neemt door dit alles 

toe. Mensen die het goed voor zichzelf kunnen regelen, raken steeds meer in het voordeel en mensen 

die verstrikt raken in de wirwar van regelingen en voorschriften, wordt tekort gedaan. 

De zorg, zeker de langdurige zorg waar deze notitie over gaat, is daarnaast teveel op afstand komen 

te staan. Letterlijk, omdat door de schaalvergroting de instellingen niet meer om de hoek te bereiken 

zijn. Maar ook figuurlijk. Mensen hebben al heel lang het gevoel, dat ze er geen invloed meer op uit 

kunnen oefenen: ‘ze doen maar’. De organisaties zijn groot en anoniem en cliënten worden niet op 

een persoonlijke manier behandeld. Klantvriendelijkheid en gastvrijheid zijn niet meer 

vanzelfsprekend. Omgekeerd zijn de medewerkers in deze organisaties ook binding kwijt geraakt. Zij 

vragen om herstel van hun beroepseer en waardering van hun vakkennis en inbreng.  

Gebrek aan samenwerking in de zorg, gooit zand in dit complexe raderwerk. Waar instellingen ooit in 

een regio of in een gemeente met elkaar afstemden om tot een sluitende aanpak te komen, zijn ze nu 

concurrenten van elkaar en worden mensen de dupe van gebrek aan wil om er samen uit te komen.  

Samenvattend, de langdurige zorg is te complex georganiseerd, teveel op afstand gekomen, te 

anoniem en niet meer genoeg betrokken bij de mensen waar het eigenlijk allemaal voor 

georganiseerd wordt. Als deze problemen niet worden opgelost, zal in de toekomst de kwaliteit van de 

zorg verder achteruit gaan. 
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Een politieke keuze 

De wijzigingen in de sturing en de financiering van de langdurige zorg zijn langs drie lijnen te typeren, 

afhankelijk van de vraag wie de belangrijkste zorginkoper is 
1
: 

1. Zorg verzekerd: de zorgverzekeraars onderhandelen over de tarieven en over de kwaliteit met 

de aanbieder. Zij kopen vervolgens de zorg voor de bij hun verzekerde cliënten.  

2. Zorg dichtbij: de gemeenten zijn verantwoordelijk, zij kunnen nu kiezen of ze wel of niet gaan 

aanbesteden en kunnen de verbinding maken tussen wonen, welzijn en zorg 

3. Eigen regie: cliënten krijgen een budget of een voucher (bonnenboekje) waarmee iedereen 

zijn eigen zorg kan inkopen.  

De PvdA kiest voor optie 2: Zorg dichtbij. Als zorg dichtbij voor de mensen beschikbaar is, zijn de 

mogelijkheden om herkenbare zorg op maat te organiseren, het grootst. Bovendien biedt het kansen 

om meer vanuit één hand verschillende taken beter op elkaar afgestemd te krijgen. Deze optie 

benadrukt de onderlinge verbondenheid van mensen en stuurt meer op collectiviteit dan op 

individualisme. Toch zijn daarmee een aantal vraagstukken in de zorg niet opgelost. In dit stuk 

schetsen we een volgende stap die meer recht doet aan onze uitgangspunten voor de organisatie van 

de langdurige zorg en die vanuit de sociaal democratie haar legitimatie krijgt, in plaats vanuit 

financiële overwegingen of vanuit angst dat het stelsel in de toekomst niet houdbaar zou zijn. De start 

                                                 
1
 Uit: ‘Langdurige zorg’, rapport brede heroverwegingen VWS 2010 

 

De heer Kamphuis is 78, zijn vrouw 76. Hij was vroeger postbode. Nu zorgt hij voor zijn vrouw, er 

is bij haar de diagnose Alzheimer gesteld. Hij doet de was, de boodschappen, kookt, helpt zijn 

vrouw zich te verzorgen, helpt haar bij het eten, zorgt dat ze zich niet verveelt, regelt afspraken. 

Hij laat zijn vrouw nooit alleen en gaat buitenshuis niet zonder haar op stap. Hun wereld is steeds 

kleiner geworden en de huisarts ziet een overbelaste heer Kamphuis. Hij verwijst naar het 

gemeentelijk Wmo loket en er komt twee uur in de week hulp in de huishouding. Later volgt er 

via het CIZ een indicatie voor verpleging en verzorging. De heer Kamphuis is opgelucht over de 

verpleegkundige steun bij het toedienen van alle medicijnen, maar ziet het niet zo zitten dat er 

steeds andere thuiszorgmedewerkers langs komen om zijn vrouw te helpen bij het wassen en 

aankleden. Hij vraagt of hij de persoonlijke verzorging van haar zelf kan blijven doen en de uren 

verzorging zou mogen uitruilen met meer uren hulp in huishouding. Hij moet naar het 

zorgkantoor voor toestemming. Maar hoewel zijn voorstel goedkoper is, blijkt het niet te kunnen. 

Het ene is namelijk AWBZ gefinancierd, het andere gemeentelijk via de Wmo. De heer Kamphuis 

kiest er toch voor zijn vrouw zelf te blijven verzorgen. Hij is vijf maanden, vier instellingen, twee 

indicatieprocedures en vele telefoontjes verder, maar de overbelasting is niet opgelost.  
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van het denken van de PvdA ligt bij de mensen die afhankelijk zijn van zorg of ondersteuning nodig 

hebben bij het meedoen in onze samenleving. De knelpunten die zij ondervinden, de zekerheden die 

zij moeten kennen en de wensen die zij uiten over de manier waarop zorg geregeld moet zijn, dat is 

ons vertrekpunt. 

Knelpunten 

In de langdurige zorg liggen een aantal vraagstukken en knelpunten waarvoor een oplossing moet 

worden gevonden. De analyses komen eigenlijk steeds op een viertal kernproblemen neer en de 

vraag is: Wat betekenen die voor de stelseldiscussie die in de langdurige zorg binnenkort wordt 

gevoerd?  

  Een viertal kernproblemen 

1. De zorg is te veraf georganiseerd. Vanuit Den Haag kan geen maatwerk worden 

georganiseerd. Bovendien is de overheid in het hele publieke domein te ver af komen te staan 

van de uitvoering omdat het is overgedragen en overgelaten aan zorgverzekeraars, 

zorgkantoren en zorgaanbieders. 'We gaan er niet meer over'. Dat geldt ook voor de 

langdurige zorg en de thuiszorg.  

2. Claimcultuur. Het gedrag van mensen is in de afgelopen 10 – 15 jaar veranderd. Veel mensen 

redden zich wel met enige pijn en moeite, maar er zijn steeds meer mensen in onze 

geïndividualiseerde samenleving die doorschieten in claimgedrag (ik heb iets, overheid wat 

krijg ik?) of in 'aangeleerde hulpeloosheid' ( ik kan het zelf niet, zonder hulp blijf ik nergens). 

Van die houding willen we af. De Wmo is ook een wet van wederkerigheid en die mag wat de 

PvdA betreft wel wat sterker aangezet worden.  

3. Complexiteit van het systeem. Mensen hebben daar last van. Er zijn drie 

financieringssystemen en verschillende overheden verantwoordelijk. Mensen weten niet meer 

waar ze terecht moeten met welke vraag. Verder is het stelsel extra complex geworden 

door verrekening via toeslagen en daardoor veel ellende bij bijvoorbeeld het Centraal 

Administratie Kantoor, het CAK. Dit leidt tot een verdieping van de tweedeling in onze 

maatschappij. Mensen die het voor zichzelf regelen en een groeiende groep die tekort gedaan 

wordt omdat ze de weg niet weten. De complexiteit bedreigt op deze manier ook de 

onderlinge solidariteit.  

4. Concurrentie verhindert samenwerking. De introductie van markt heeft ertoe geleid dat 

instellingen steeds groter zijn geworden om marktmacht te organiseren. Aanbestedingen van 

gemeenten en concurrentiebevorderende inkoop vanuit het zorgkantoor spelen instellingen 

tegen elkaar uit, in plaats van ze te doen samenwerken. Daar is de patiënt (of de werknemer) 

niet mee geholpen. De negatieve effecten van markt willen we terugdringen en waar nog geen 

markt is, willen we die niet introduceren.  
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Hoe kan het anders, wat is ons antwoord op de roep om stelselherziening? 

Zorg dichtbij: overzichtelijk en zoveel mogelijk in één hand.  

Het antwoord op het probleem van teveel afstand was - en is - de Wmo, die 4 jaar geleden is 

ingevoerd. Deze wet zou moeten doorgroeien zodat verantwoordelijkheid voor elkaar en onderlinge 

solidariteit nog beter lokaal verankerd raken. Zoveel mogelijk collectief, en individueel maatwerk als 

dat nodig is. Dat is de basis.  

In deze kabinetsperiode worden opnieuw onderdelen uit de AWBZ naar de gemeenten overgeheveld. 

Het gaat om de begeleiding en de dagopvang. De PvdA wil hier een stap verder zetten: alleen de zeer 

intensieve instellingszorg zou niet naar gemeenten overgaan, de rest wel. Eigenlijk is straks wat de 

PvdA betreft, alles wat mensen thuis aan zorg en ondersteuning nodig hebben, de 

verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dat betekent voor de PvdA, dat er bij de overheveling in 

principe geen uitzonderingen gemaakt zouden moeten worden voor bepaalde doelgroepen, typen 

hulpvragen of bijvoorbeeld categorieën gehandicapten. Palliatieve thuiszorg of bijvoorbeeld 

specialistische centra voor licht verstandelijk gehandicapten, beschermd wonen voor mensen met 

psychiatrische problemen, nu nog AWBZ, worden dan bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de 

gemeenten.Veel zorg voor kwetsbare mensen hangt af van goede afstemming en samenwerking 

tussen instellingen. Hoe meer daarvan onder de verantwoordelijkheid van één overheid valt, hoe beter 

voor de aansturing. Veel gemeenten moeten voor deze taken nieuwe expertise en andere kwaliteiten 

ontwikkelen en aantrekken. Ook daarvoor moet de overheveling zo groot mogelijk zijn. Als deze 

namelijk te klein blijft, lijkt de noodzaak van het ontwikkelen en aantrekken van expertise en andere 

kwaliteiten niet overtuigend en aantrekkelijk (veel investeren voor weinig extra taken), terwijl het ‘oude’ 

apparaat de toegenomen taken toch niet goed genoeg aankan. 

 

 

 

 
In sommige steden zie je in één wijk de dagopvang voor ouderen en een paar straten verderop 

dagopvang voor een andere groep, voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of 

met psychiatrische problematiek. Er zijn mooie voorbeelden in Nederland, waarbij in deze vormen 

van daghulp wordt samengewerkt en men gezamenlijk meer kan, dan elk vanuit zijn eigen sector 

voor mogelijk had gehouden. Aan dergelijke centra zouden ook de eerstelijnsvoorzieningen van 

de huisarts met wijkverpleegkundige gekoppeld moeten zijn, misschien ook de ondersteuning 

vanuit de wet werken naar vermogen. Vaak gaat het om dezelfde mensen die bij de voorzieningen 

voor wonen, werk, welzijn en zorg bekend zijn. Lokaal ontstaan zo in de wijken en buurten kleine 

gerichte samenwerkingsverbanden onder aansturing van de gemeente. Voor een zorgverzekeraar 

is het aantrekkelijk zich hierbij aan te sluiten.  
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Driekwart van de AWBZ is straks de verantwoordelijkheid van de gemeenten.  

Combineren we de decentralisatie van de zorg met het voornemen wonen en zorg te scheiden, dan 

kunnen we concluderen dat veruit het grootste deel, ongeveer driekwart van de huidige AWBZ, onder 

gemeentelijke regie gaat vallen. Immers, mensen wonen (huur of koop) zelf ergens in een buurt of in 

geclusterde zorgwoningen en de zorg wordt daar als het ware naartoe gebracht, ongeacht wie die 

zorg aanbiedt; de ‘oude’ verpleeghuisaanbieder, de thuiszorg, of een ander collectief. Die zorg is dan 

eigenlijk geen instellingszorg meer zoals we die nu kennen, maar ambulante zorg.  De cliënt heeft of 

huurt een woning en de zorg wordt daar naartoe gebracht. We brengen daarmee alles wat nu 

bijvoorbeeld verzorgingshuizen aanbieden, onder gemeentelijke verantwoordelijkheid.  

Zo realiseren we een belangrijke sociaal democratische wens: meer invloed van het lokaal bestuur en 

meer invloed voor mensen die hulp en zorg nodig hebben. Niet de zorgverzekeraars, maar de 

gemeenten bepalen het zorgaanbod.  

Een belangrijk voordeel van deze manier van organiseren is dat het gemeenten motiveert om de 

verantwoordelijkheid die ze heeft in de reeks wonen, werk, welzijn en zorg, goed met elkaar te 

verbinden tot een samenhangend geheel, dat voor de mensen die er gebruik van moeten maken, 

overzichtelijk en toegankelijk te maken is. Het wordt helder, dat participatie – in welke vorm dan ook- 

de beste welzijnsmotor is. Mensen die andere mensen ontmoeten, midden in de samenleving staan 

en zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen, maken minder gebruik van zorg. Voor de gemeenten 

wordt het zo financieel interessant om ervoor te zorgen dat haar inwoners minder of later zorg of 

professionele begeleiding nodig hebben. De vruchten van die investeringen in werk (participatie0 en 

welzijn vloeien niet meer terug naar de AWBZ, maar laten zich plukken in de gemeente en kunnen 

gebruikt worden om de zorg op een goed kwalitatief niveau te houden.  

De gemeente kan daarin ook coalities maken met de zorgverzekeraar, die ook geïnteresseerd zal zijn 

hoe hij met preventie bijvoorbeeld het beroep op de huisarts, de fysiotherapeut en de 

wijkverpleegkundige kan verminderen.  

Gemeentelijk gefinancierde zorg heeft meer mogelijkheden tot kleinschaligheid, omdat gemeenten 

daar meer op kunnen sturen dan nu het geval nog is. Groot voordeel zal zijn, dat dit bijdraagt tot het 

verbeteren van de waardering over de zorg. Medewerkers in kleine, bekende en vertrouwde 

voorzieningen zijn meer tevreden met hun werk, minder anoniem, minder vaak ziek en dragen 

daarmee bij aan een positieve stimulans richting de krapte op de arbeidsmarkt.  

Tot slot kunnen we aannemen dat gemeenten vooral lokaal georganiseerde, en lokaal bekende 

aanbieders zullen willen contracteren. Daarmee zullen aanbieders ervoor zorgen dat ze lokaal 

herkenbaar blijven en lokaal met de andere zorgaanbieders tot onderlinge afstemming en 

samenwerking komen. Dat is precies wat we willen. 
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De tijd nemen en stap voor stap implementeren 

De overheveling van zoveel belangrijke zorg – en vergeet niet, ook de jeugdzorg gaat over naar de 

gemeenten- kost tijd. De PvdA wil daar voldoende tijd voor uit trekken, vanwege de zorgvuldigheid die 

dit vraagt. Niet alleen moet er veel wet- en regelgeving worden gemaakt en aangepast. Het 

belangrijkste is, dat de uitvoering van zorg voor kwetsbare mensen, vraagt om een cultuuromslag bij 

veel gemeenten. Het vraagt om een actieve, op de toekomst gerichte en probleemoplossende 

houding. Er zal veel meer inhoudelijke kennis moeten komen over meer doelgroepen, en over 

stimuleren van samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders, gemeentelijke afdelingen en 

verschillende gemeenten. Veel gemeenten zullen omslag moeten maken en een daadwerkelijk 

faciliterende ‘eerste overheid’
2
 moeten worden. Dat betekent voor de PvdA bovendien, dat gemeenten 

de cultuuromslag moeten maken op de vraag hoe bewoners en maatschappelijke instellingen meer 

ingeschakeld kunnen zijn bij het bedenken en uitvoeren van duurzame maatschappelijke oplossingen. 

Zorgverzekeraars zullen veel meer dan nu het geval is, afspraken moeten maken met gemeenten, 

vooral rond de gezamenlijke preventieve inzet.  

De PvdA vindt het belangrijk dat er daarom een goede fasering komt van de opbouw aan de 

‘ontvangende kant’ en een goede afbouw aan de ‘overhevelende kant’. Zo zal er eerst opgeschaald ( 

of samengewerkt) en bijgeschoold moeten worden, alvorens er cliënten uit de AWBZ overgaan. 

Gebeurt dat andersom of tegelijkertijd, dan verliezen mensen hun zekerheden in de chaos van de zich 

reorganiserende lokale overheid. We hebben van de invoering van de Wmo en de overhevelingen 

naar de gemeente in de vorige kabinetsperiode geleerd dat er veel mensen in de knel komen als niet 

ook de laatste en traagste gemeenten bijgetrokken zijn. Om dat te voorkomen overhaasten we niets 

en nemen we voor deze overstap ruim de tijd.  

 

De voorwaarden moeten geregeld zijn 

- Binnen de AWBZ geldt een wettelijk recht (AWBZ) van cliënten op zorg. Binnen de Wmo geldt 

dit wettelijk recht niet, Hierdoor kan van gemeente tot gemeente een ongelijkheid ontstaan. 

Voor veel cliënten is dat een moeilijk te verteren punt. Bovendien worden gemeenten door de 

verdere overheveling vanuit de AWBZ naar de Wmo, verantwoordelijk voor cliënten die 

levenslang en levensbreed zorg en begeleiding nodig hebben. De PvdA wil daarom dat veel 

beter wordt beschreven wat cliënten tenminste kunnen verwachten van hun gemeente. Er 

moeten afspraken worden gemaakt over een basis waar mensen, ongeacht de gemeente 

waar men woont, op moeten kunnen rekenen. Tegelijkertijd is duidelijk, dat deze afspraken 

weer niet zo minutieus moeten zijn, dat gemeenten hun bewegingsruimte op de Wmo kwijt 

zouden raken. Van ‘dichtregelen’ mag wat de PvdA geen sprake zijn. Het is de kunst hier de 

goede balans te vinden. Wettelijk moet daarom worden verankerd WAT gemeenten moeten 

aanbieden voor hun burgers. Het HOE kan dan van gemeente tot gemeente verschillen. De 

verschillen die blijven bestaan zijn dan niet fundamenteel, maar geven de ruimte voor lokaal 

maatwerk. Iedere gemeente is immers verschillend.  

                                                 
2
 De gemeente als eerste overheid’ commissie Van Aartsen,  2007 
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- Schaalgrootte wordt zeer belangrijk. Er zijn diverse mogelijkheden tot samenwerken. Voor de 

PvdA is het belangrijk, dat gemeenten aangesproken kunnen blijven op hun eigen 

verantwoordelijkheid voor de zorg aan mensen, ook als het kleine gemeenten zijn.  

- Cliëntenrechten moeten beter worden verankerd, bij voorkeur via het recht op een second 

opinion. Reden daarvoor is dat gemeenten zowel over het budget als over de indicatie gaan. 

Cliënten die twijfelen over de indicatie die ze hebben gekregen van de gemeente zouden 

ergens terecht moeten kunnen voor een onafhankelijk advies. Het huidige CIZ zou daarbij – in 

zeer afgeslankte vorm en publiekrechtelijk verankerd, als expertisecentrum kunnen fungeren.  

- Het garanderen van continuïteit is een belangrijk punt. Hoe gaan de gemeenten dat 

aanpakken, vooral met het oog op de groep mensen die hun hele leven van zorg en 

begeleiding afhankelijk zijn.  

- Gemeenten moeten zorg kunnen contracteren, zonder te hoeven aanbesteden. Concurrentie 

alleen op prijs moet worden voorkomen. Daar waar de aanbestedingswet belemmerend werkt, 

op het werkende weg samen met aanbieder verder ontwikkelen van een aanbod, moet de wet 

daarop aangepast worden. Interessant is het, wanneer zorgaanbieders zich van anderen 

onderscheiden op kwaliteit en samenwerking. Zo kunnen gemeenten meer samenhang en 

ketenzorg organiseren. De Nma moet een stapje terug doen of andere eisen stellen voor de 

zorgmarkt, zodat gemeenten niet worden gestraft voor het realiseren van meer samenhang, 

ketenafspraken en onderlinge afstemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Hermans woont al jaren op zichzelf. Hij heeft psychiatrische problemen, maar 

met medicatie gaat het redelijk goed. Ook krijgt hij begeleiding. Af en toe heeft hij en 

terugval en dreigt hij in een psychose te raken. Zijn begeleiding wordt in die perioden 

intensiever. In de goede perioden, die soms meer dan een jaar kunnen duren, is de 

begeleider meer op afstand. De heer Hermans moet erop kunnen rekenen dat de 

gemeente straks zijn begeleiding ook in de goede perioden garandeert. Continuïteit in 

het contact is essentieel, de begeleider moet hem goed genoeg kennen om de signalen 

van een naderende psychose in zijn gedrag te herkennen.  
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Financiële consequenties 

De PvdA gaat ervan uit, dat overheveling naar gemeenten in principe budgettair neutraal mogelijk is. 

Daarvoor zijn een aantal redenen:  

- Het aantal zorgvragers neemt door de maatregel als zodanig niet toe. In de toekomst 

neemt het aantal ouderen natuurlijk wel toe, zie daarvoor verderop. 

- Door de zogenoemde ‘kanteling’ en ‘het nieuwe welzijnswerk’, beide ontwikkelingen in de 

visie op zorg en welzijn, gaan gemeenten steeds meer kijken naar wat cliënten nog wél 

kunnen, al dan niet met hulp van anderen. Ook komt er langzaam meer oog voor het 

gegeven dat allerlei individuele regelingen voor burgers op den duur leiden tot minder 

ontmoetingen tussen mensen en tot meer eenzaamheid. Gemeenten zullen dus steeds 

meer willen investeren in collectieve voorzieningen in plaats van standaard altijd alles 

individueel af te handelen. Collectieve voorzieningen zijn vaak óók goedkoper.  

- Bij de overheveling naar de Wmo vervalt het wettelijk recht op zorg, zoals dat in de AWBZ 

geregeld was. De verwachting is, dat dit het zorggebruik afremt. Gemeenten zullen 

beoordelen op welke manier een bepaalde zorgvraag kan worden tegemoetgekomen, 

maar niet altijd met een oplossing in pure ‘zorgsferen’ komen. Daarnaast wordt er ook van 

de burger zelf meer verwacht. De Wmo is een wet die gaat over wederkerigheid. Wat 

betreft de PvdA mag dat de komende jaren beter uit de verf komen. 

- Door te investeren in wonen, werk (of participatie) en welzijn, hebben gemeenten invloed 

op preventie. Daarmee kunnen ze het gebruik van zorg vertragen of verminderen.  

 

Om de overheveling naar gemeenten inderdaad budgettair neutraal te kunnen voltooien moet er wel 

aan een paar voorwaarden worden voldaan:  

1. De huidige systematiek van afromen van het macrobudget dat gemeenten van het rijk 

krijgen voor de uitvoering van de Wmo, moet worden bijgesteld. Als een gemeente 

investeert in zorgpreventie en daardoor budget overhoudt moet dat worden beloond, niet 

bestraft. Door het afromen wordt het macrobudget bovendien steeds kleiner, wat natuurlijk 

niet de bedoeling is. Een verandering van deze systematiek moet gemeenten stimuleren 

om met slimme en duurzame oplossingen te komen.  

2. De huidige verdeelsystematiek moet rechtvaardiger. Het objectieve verdeelmodel 

waarmee het beschikbare budget over de gemeenten wordt verdeeld, leidt er nog steeds 

toe dat een kwart van de gemeenten structureel tekorten draait op de Wmo. De rest komt 

redelijk uit. Er is erkenning voor het gegeven dat de manier waarop het model de 

budgetten verdeelt niet goed genoeg is. Sommige factoren wegen te zwaar, termijl 

anderen niet genoeg worden meegeteld. Als straks langs dezelfde systematiek ook de 

jeugdzorg en het grootste deel van de huidige AWBZ-zorg wordt gedecentraliseerd, dan 

gaan de gemeenten die nu al benadeeld worden dat ook daar nog eens voelen. Dat zou 

de mensen die daar wonen echt tekort doen.  
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Meer eenvoud door slechts twee financieringsstromen 
3
    

       

 

 

 

 

Stel, alle reguliere AWBZ-zorg is overgeheveld naar de Wmo en we hebben alleen nog intensieve 24 

uurszorg in de AWBZ. Wat is er dan op tegen dat zorgverzekeraars dit uitvoeren? Het voordeel is 

namelijk dat er dan slechts twee financieringsstromen overblijven. Dat zou voor de burger werkelijk 

een enorme vereenvoudiging en terugdringing van de bureaucratie opleveren. Nadeel zou de 

introductie van markt in de langdurige zorg zijn. De PvdA is daar op goede gronden op tegen.  

De PvdA is van mening dat marktwerking in de langdurige zorg onwenselijk is, maar ook dat het 

onnodig is. Door een bestaande regeling in de zorgverzekeringswet (Zvw) uit te breiden kan 

marktwerking bij overheveling van de intensieve 24-uurs zorg van de AWBZ naar Zvw worden 

vermeden.
4
 . Die regeling bepaalt namelijk, dat er voor bepaalde zorg een vast tarief en capaciteit kan 

worden afgesproken. Om een voorbeeld te geven, alle zorg die bijvoorbeeld aan dove en blinde 

kinderen wordt gegeven, wordt door verstrekt tegen door de overheid vastgestelde tarieven. De 

zorgaanbieder rekent dan per cliënt rechtreeks af met de overheid, zonder tussenkomst van 

zorgverzekeraars. Er is geen sprake van concurrentie en er hoeft niet te worden ingecalculeerd en 

verevend met zorgverzekeraars. Dat kan, omdat de groep cliënten precies bekend en de zorg 

planbaar is.  Zo creëer je binnen de zorgverzekeringswet als het ware een 'veilige haven' met een 

aparte regeling die winst, concurrentie op tarief en markt uitsluit. Dat geeft cliënten die levenslang en 

levensbreed afhankelijk zijn van zorg, zekerheid en vertrouwen. Het betekent bovendien een sterke 

vereenvoudiging van ons systeem, die de toegankelijkheid voor alle mensen, ook voor hen die de weg 

minder goed weten, sterk zou verbeteren.  

                                                 
3
 Nu nog exclusief de jeugdzorg, maar straks is deze ook gemeentelijk gefinancierd. 

4
 De zogenoemde WMBV (wet bijzondere medische verrichtingen)  

  
Jan woont in een zorginstelling, hij heeft een ernstige verstandelijke beperking. In de 

weekeinden gaat hij naar huis. Zijn moeder woont alleen en is nu in de 70. De gemeente heeft 

gezorgd voor aanpassingen in de woning, nog in de tijd dat Jan de hele week thuis was. Er is 

verpleging en verzorging geregeld, om te helpen bij zijn lichamelijke verzorging en bij de 

medicatie. Gelukkig mag mevrouw van de gemeente af en toe vervoer organiseren, want 

daardoor kan ze met Jan naar de zorgboerderij, waar Jan door de week ook  wel eens is. 

Moeder heeft te maken met de ZVW (zorgverzekeringswet), met de AWBZ en met de Wmo. Ze 

betaalt voor Jan drie keer eigen bijdragen: in de zorgverzekeringswet, voor de zorginstelling en 

voor de verpleging en de verzorging. Vanwege de Wmo heeft ze te maken met de Sociale 

verzekeringsbank (SVB), en voor de inning van de eigen bijdrage AWBZ met het CAK. Ze heeft 

hulp bij het invullen van allerlei formulieren, want naast de gewone belastingaangifte heeft ze 

vanwege Jan ook te maken met de WTCG (wet teruggave chronisch zieken en gehandicapten). 

Jan wordt regelmatig opnieuw geïndiceerd, ook al gaat zijn handicap nooit over. Zijn moeder is 

telkens bang dat er daardoor ergens een kink in de kabel komt. Alles is nu net een beetje op 

elkaar ingespeeld.  
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De Partij van de Arbeid vindt, dat aan deze complexe en intensieve zorg een goede diagnostiek en 

indicatie vooraf moet gaan. Daarvoor moet het huidige CIZ aangesproken worden. Daarmee wordt de 

indicatiefunctie van het CIZ fors verkleind tot 20 a 30 % van het huidige CIZ en kan op het CIZ fors 

worden bespaard. Voor de rest zou het CIZ kunnen fungeren als expertisecentrum en de contra-

expertise voor de Wmo kunnen uitvoeren (zie vorige paragrafen).  

 

Tot slot: de PvdA is voorstander van een lage nominale premie voor de zorgverzekeringswet, met 

daarbovenop een inkomensafhankelijke premie. Daarmee dan zijn we in de toekomst af van het CAK 

en de toeslagensystematiek. Kortom, daadwerkelijk een sterke vereenvoudiging van het systeem, 

zonder introductie van markt, zorg dichtbij en op maat. Het kan. 

 

Agnes Wolbert 

mei 2011 

  

   

  

  

 

 

 


