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Dorien Kloosterman
• Dorien Kloosterman
• Sinds 1988 werkzaam bij
Ouderverenigingen
• Sinds 2007 actief voor NaarKeuze
• Sinds 2017 werkzaam bij
KansPlus
• Vanaf 2018 actief bij
CliëntondersteuningPLUS
• ----------------------------------• Zus van Anja
• Bewindvoerder
• Gemeenteraadslid
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Naar-Keuze
Budgethoudersvereniging
ruim 1100 leden
Ondersteuning bij;
• Indicatieaanvraag Wlz, Wmo, Jeugdwet, Zvw
• Bezwaar-en beroepsprocedures
• Beschikkingen Zorgkantoor/
gemeenten/zorgverzekeraars
• Problemen SVB
• Huisbezoeken
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Belangenbehartiging
•
•
•
•
•
•

Overleg Zorgkantoren over klachten
Overleg met Zorginstituut over beleidsregels
Overleg met VWS over PGB uitvoering
Overleg met SVB over trekkingsrecht
Overleg met Woonplatforms in Nederland
Platform Zuid-Nederland 2 x per jaar 60 ouders
bijeen. Noord-Nederland 1 maal per jaar
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Onderwerpen
• Project Heft in eigen hand
• Invoering wet zorg & dwang per 1 jan. 2020
• Ontwikkelingen PGB waaronder
onderaannemersschap (VGZ), splitsingsformulieren
(Zilveren Kruis), gevolgen rekenmodule, behandeling
in een ouderinitiatief
• Onderzoek door HHM
• Nieuwe Wmcz 2018
• GGZ naar de Wlz per 2021
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Wooninitiatieven
• Website www.wooninitiatieven.nl
• Ondersteuning financiële berekeningen
• Twee regionale bijeenkomsten organiseren in
samenwerking met Platform Wonen Zuid Nederland
• Regionale bijeenkomst(en) in Noorden van het land
• Overleg verschillende woonplatfoms in Nederland
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Ouderinitiatieven
• Bezig oprichten vereniging ouderinitiatieven samen met
aantal betrokken bestuurders van ouderinitiatieven uit VG
sector (wlz), Ggz, Wmo (Grasboom) e.d.
• www.ouderinitiatieven.nl
• Gesprekken plaats met Per Saldo over oprichting
• Onderzoek draagvlak
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Waarom?
• Over een kam geschoren met wooninitiatieven (zorg
cowboys);
• Toenemende regeldruk landelijke overheid,
gemeenten en zorgkantoren
• Er is geen landelijke rechtspersoon voor
belangenbehartiging ouderinitiatieven
• Bestuurders ouderinitiatieven komen graag bij elkaar
om ervaringen uit te wisselen
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•
•
•
•
•

Debat in Tweede Kamer heeft geleid tot aantal acties
Onderzoek naar bv. budgetgarantie
Schrapsessie regelgeving ouderinitiatieven
Verkenning tarieven ouderinitiatieven
Nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor
ouderinitiatieven, zoals de Wzd
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Project Heft in eigen hand
• 8 ouderinitiatieven procesbegeleiding hoe te komen
tot beleid richting toekomst
• Welke keuzes worden gemaakt
• Welke hulpmiddelen kunnen daarbij gebruikt
worden?
• Congres 14 november 2020
• Voorbeeld ‘De Toekomst’
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Wet Zorg & Dwang
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Van BOPZ naar Wet Zorg & Dwang (Wzd)
• Huidige BOPZ
Alleen gedwongen opnames en gedwongen zorg
voor mensen met dementie of met een
verstandelijke beperking vallen onder de Wet Bopz.
Wet is primair gericht op psychiatrische
behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis.
• Nieuwe WZD (per 2020)
Sluit beter aan op mensen met dementie of
verstandelijke beperking, zodat ook mensen die hun
wil niet meer kunnen uiten beschermd worden.
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Wat is ernstig nadeel?
• de cliënt zichzelf of anderen in levensgevaar brengt,
ernstig lichamelijk letsel toebrengt, ernstige psychische,
materiële, immateriële of financiële schade toebrengt,
ernstig verwaarloost of ‘maatschappelijk ten onder gaat’,
of als zijn eigen ontwikkeling ernstig verstoord is of hij
andermans ontwikkeling ernstig verstoort;
• de veiligheid van de cliënt bedreigd wordt, al dan niet
onder invloed van een ander;
• het gedrag van de cliënt zo hinderlijk is dat het agressie
van anderen oproept;
• de algemene veiligheid van personen of goederen in
gevaar is.
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Wat is onvrijwillige zorg?
Verzet van cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger
bij;
• het toedienen van vocht, voeding en medicatie, en
medische controles/handelingen;
• beperken van de bewegingsvrijheid;
• insluiten;
• toezicht houden op de cliënt;
• onderzoek aan de kleding of het lichaam;
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• onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op middelen
die het gedrag beïnvloeden en op gevaarlijke
voorwerpen;
• controleren op de aanwezigheid van middelen die het
gedrag beïnvloeden;
• beperkingen in de vrijheid om het eigen leven in te
richten, waardoor de cliënt iets moet doen of nalaten
(inclusief het gebruik van communicatiemiddelen);
• beperkingen in het recht op het ontvangen van bezoek.
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Werkwijze stappenplan
1. Bepaal of de Wet zorg en dwang van toepassing is op de
cliënt
2. Constateer en analyseer het ernstig nadeel: MDO 1
3. Aanpassen en uitvoeren van het zorgplan op basis van
vrijwillige zorg
4. Probleem niet opgelost?: MDO 2
5. Vaststellen en toepassen en afbouwen van onvrijwillige
zorg
6. Afbouwen niet gelukt? Inroepen van extern advies:
MDO 3
7. Onvrijwillige zorg langer dan 6 maanden: blijven
evalueren en zo nodig bijstellen in zorgplanbespreking
tweemaal per jaar.
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Altijd stappenplan volgen bij wilsonbekwame
cliënt

• medicatie die gedrag en/of bewegingsvrijheid
beïnvloedt en die niet wordt toegediend volgens de
geldende professionele richtlijnen;
• maatregelen waardoor de cliënt enige tijd in zijn
bewegingsvrijheid wordt beperkt;
• insluiting.

18

18

9

14-2-2020

Voorbeelden onvrijwillige zorg
Een cliënt krijgt (tegen zijn zin in) hulp of begeleiding
bij:
• persoonlijke verzorging, omdat hij zichzelf anders
ernstig zou verwaarlozen;
• de financiën, omdat hij onverantwoorde uitgaven
doet en grote schulden heeft of dreigt te krijgen;
• het huishouden, om te voorkomen dat het huis
onleefbaar wordt;
• het reguleren van zijn gedrag, om te voorkomen dat
zijn gedrag agressie bij anderen uitlokt.
19

19

Stappenplan uitvoeren
• Zorgverantwoordelijke (minimaal niveau 3)
ook wel persoonlijk begeleider genoemd
• Externe deskundige
• Wzd-functionaris (opvolger BOPZ arts)
• Cliëntenvertrouwenspersoon
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Cliëntenvertrouwenspersoon WZD
• Biedt onpartijdige ondersteuning aan cliënt en
wettelijk vertegenwoordiger
• Komt dus op voor belangen van cliënt
• Is onafhankelijk
• Zorgaanbieder moet vertellen dat gebruik gemaakt
kan worden van CVP
• Geeft advies en ondersteuning als cliënt hierom
vraagt
• Kan ondersteunen bij indienen van klacht WZD
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Positie wettelijk vertegenwoordiger
•
•
•
•
•

Ter zake wilsonbekwame cliënt?
Vertegenwoordiger treedt op
Ter zake wilsbekwame cliënt?
Geen ernstig nadeel in ogen zorgverantwoordelijke?
Er wordt geen onvrijwillige zorg toegepast, ook al zou
de (wettelijk) vertegenwoordiger dat wel willen.
• Denk aan bezoek ontvangen bv.
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Huisregels
• Mogen niet meer regelen dan ordelijk verloop gang
van zaken m.b.t. de veiligheid in de locatie
• Wetgeving gaat voor onderlinge afspraken
• Huisdieren
• Samenwonen
• Gebruik internet/ telefoon
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Wat staat ons te doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Iedereen informeren; professionals, ouders/cliënten
Navragen wat zorgaanbieder gedaan heeft/ doet
Wie is zorgverantwoordelijke?
Is zorgverantwoordelijke op de hoogte taak; bijeen
roepen Multidisciplinair team?
Wie is Wzd functionaris?
Welke externe deskundige kan ingeschakeld worden?
Wie is vertegenwoordiger van cliënt?
Registratie locatie is niet nodig
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Wat nog meer
• Zijn cliënten/ ouders en professionals op de hoogte
van CVP? Waar is hij/zij te bereiken?
• Is systeem registratie onvrijwillige zorg bekend?
• Eens per half jaar rapporteren aan IGJ
• Op de hoogte blijven ontwikkelingen
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Nog niet alles is bekend
• Aantal zaken moet nog verder worden uitgewerkt
door VWS
• Bekostiging externe deskundigen e.d. in
ouderinitiatieven en thuis (ambulante zorg)
• Wat kan en mag wel/niet betaald worden met PGB?
• Vragen liggen bij Vws; geen duidelijkheid op dit
moment
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Meer informatie?
•
•
•
•

Brochure voor zorgprofessionals
Brochure Wzd
www.dwangindezorg.nl
Bijeenkomsten voor cliëntenraden en cliënten
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PGB en onderaanneming in ouderinitiatieven
• Signalen van aantal ouderinitiatieven dat na
huisbezoek er nieuwe contracten moesten worden
afgesloten (binnen 2 weken)
• Onderaanneming zou niet langer toegestaan zijn.
• Overleg met zorgkantoor
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Wanneer onderaanneming?
Onderscheiden drie soorten ouderinitiatieven
• Zorg via rechtspersoon naar cliënten
• Zorg zorgorganisatie rechtstreeks naar cliënten
• Medewerkers in dienst rechtspersoon ouderinitiatief
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Zorg via rechtspersoon naar cliënten
• Rechtspersoon koopt rechtszorg in bij zorgorganisatie
die contract heeft met zorgkantoor zoals Amarant,
prisma, Philadelphia, ‘s HeerenLoo
• De cliënt (budgethouder) heeft een contract met
rechtspersoon opgericht door ouders
• Zorgorganisatie die zorg levert is onderaannemer van
rechtspersoon opgericht door ouders
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Zorg rechtstreeks naar cliënten
• Er is een samenwerkingscontract
tussenrechtspersoon ouderinitiatief en
zorgorganisatie zoals bv. Amarant, Prisma, PGVZ,
Philadelphia, die contract heeft met zorgkantoor.
• Er is een rechtstreekse zorgovereenkomst tussen
cliënt en zorgorganisatie die zorg uitvoert, zoals
Prisma e.d.
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Medewerkers in dienst
rechtspersoon ouderinitiatief
• Rechtspersoon heeft arbeidscontracten afgesloten
met een aantal medewerkers.
• Rechtspersoon ouderinitiatief heeft
zorgovereenkomst met alle individuele cliënten.
• Rechtspersoon ouderinitiatief is zorgaanbieder

33

33

Alleen in de eerste variant is sprake van
onderaanneming
• Rechtspersoon koopt rechtszorg in bij zorgorganisatie
die contract heeft met zorgkantoor zoals Amarant,
prisma, Philadelphia, ‘s HeerenLoo
• De cliënt (budgethouder) heeft een contract met
rechtspersoon opgericht door ouders
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Afspraak
• Onderaanneming via ouderinitiatieven blijft mogelijk
• Onderaanneming via wooninitiatieven is niet meer
mogelijk
• Contract afsluiten rechtsstreeks met zorgondernemer
• Ouderinitiatief; aantal ouders van verschillende
potentiele bewoners hebben het initiatief genomen
om een woonvorm/ dagbesteding te realiseren.
Ouders/familie vorm(d)en bestuur rechtspersoon en
voeren regie
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Wooninitiatief
• Zorgondernemer kan ook ouderpaar zijn realiseert
woonvorm/ dagbesteding voor cliënten.
Zorgondernemer is eigenaar, voert regie.
Voorbeelden
Thomashuizen, zorgboerderijen, woonvormen voor
ouderen, dagbestedingsinitiatieven voor ouderen,
vormen van beschermd wonen via Wmo
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Splitsingsformulieren
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• Zilveren kruis past splitsingsformulier toe
• Per bewoner, per dagdeel aangeven welke zorg
wanneer wordt gegeven
• Bij VWS aangegeven dat het dit niet passend is in
kader administratieve lastenverzwaring
• Gesproken Zilveren Kruis, wordt toch nog
toegestuurd
• Ondersteuning? Neem contact op?
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Rekenmodule
•
•

Combinatie Zorg in natura en PGB
Artikel 5.1 van regeling langdurige zorg zegt dat bij dagbesteding alleen bedrag via
tarieven in mindering mag worden gebracht.

•
•
•

Artikel 5.1f
1
1 Indien de verzekerde een zorgbehoefte heeft waarvan de kosten het bedrag
overstijgen dat beschikbaar is na toepassing van de artikelen 5.1 tot en met 5.1d
en de voorwaarden genoemd in artikel 2.2, eerste of tweede lid niet van
toepassing zijn, kan de Wlz-uitvoerder extra kosten toestaan, indien:
–
–

•

– de kosten van begeleiding in groepsverband hoger zijn dan het bedrag wat voor dat zorgprofiel voor die
zorgvorm is opgenomen in Bijlage H; of
– de verzekerde een behoefte heeft aan behandeling in groepsverband of individuele behandeling waarvan
de kosten in natura de voor die onderdelen beschikbare bedragen overstijgen naar het oordeel van de Wlzuitvoerder.

2 Indien de verzekerde een zorgbehoefte heeft waarvan de kosten het bedrag
overstijgen dat beschikbaar is na toepassing van de artikelen 5.1 tot en met 5.1d
en de voorwaarden genoemd in artikel 2.2, eerste of tweede lid niet van
toepassing zijn, kan het zorgkantoor extra kosten toestaan, indien de kosten van
begeleiding in groepsverband hoger zijn dan het bedrag wat voor dat zorgprofiel
voor die zorgvorm is opgenomen in Bijlage H.
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Voorbeeld
• Cliënt heeft een VG05 68.173,00 inclusief
dagbesteding
• Budget zonder vervoer en dagbesteding is 47.471,00
• In volgend voorbeeld komt de totale zorg op 111 %.
Dat is toegestaan in kader art. 5.1
• PGB zou niet in mindering moeten worden gebracht!
• Geldt ook voor behandeling individueel e.d.
• Trek aan de bel bij Mia of mij als dit niet klopt.
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Rekenmodule
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Behandeling in een ouderinitiatief
• De regeling langdurige zorg zegt dat Wlz inclusief
behandeling is.
• Geldt ook voor PGB.
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Voor de functie Wlz-behandeling kunnen verzekerden geen pgb
krijgen. Deze wordt wel via de Wlz vergoed. Een budgethouder
die Wlz-behandeling nodig heeft kan deze zorg in natura
ontvangen van een gecontracteerde zorgaanbieder.
Hij kan hierover contact opnemen met het zorgkantoor, denk aan
fysio, AVG-arts, orthopedagoog e.d.
Omdat bij het pgb geen sprake is van behandeling én verblijf in
de instelling, worden de volgende zorgvormen niet bekostigd uit
de Wlz:
• Geneeskundige zorg van algemeen medische aard
• Psychiatrische zorg
• Farmaceutische zorg
• Hulpmiddelen
• Tandheelkundige zorg
• Specifieke kleding
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Onderzoek naar ouder-en wooninitiatieven
door HHM

• Onderzoek financiering kleinschalige woonvormen
• Welke impact heeft de manier van financieren op de zorg
binnen kleinschalige woonvormen?
• In opdracht van VWS
• Het eerste onderzoek gaat over de effecten van het
bundelen van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) in
kleinschalige woonvormen binnen de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet
langdurige zorg (Wlz).
• Het tweede onderzoek gaat over de financiering van
kleinschalige woonvormen met verschillende
leveringsvormen binnen de Wlz.
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Stand van zaken
• 30 ouder-en wooninitiatieven bezocht
• Doel onderzoek;
Het ministerie van VWS wil meer inzicht in de
gevolgen van het bundelen van pgb’s, om een visie te
kunnen ontwikkelen op de bekostiging van
kleinschalige woonvormen in relatie tot het
bundelen van pgb’s.
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2e onderzoek
financiering kleinschalig wonen Wlz

• Financiering kan via PGB, MPT of VPT

• Doel onderzoek
Het ministerie van VWS wil meer inzicht in het brede
scala aan kleinschalige woonvormen binnen de Wlz
en de wijze van bekostiging, om te kunnen
beoordelen of een meer eenduidige wijze van
bekostiging nodig en/of mogelijk is.
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•
•
•
•

Begin maart rapport gereed
Debat over wooninitiatieven in de Kamer
1 april debat in Tweede Kamer?
Voorsorteren op verkiezingsprogramma’s e.d.
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Nieuwe Wmcz 2018
• Nieuwe wet voor collectieve medezeggenschap vanaf
1 juli 2020
• Zelfstandige ouderinitiatieven hoeven geen
cliëntenraad te vormen in de zin van de wet omdat
zij voldoende eigen regie hebben
• Indien erkende zorgaanbieder de zorg levert, zal dit
mogelijk meegaan met de structuur van de totale
organisatie
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GGZ naar de Wlz
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per 1 jan. 2021
Vanaf heden mogelijk indicatie aan te vragen
5 GGZ profielen
Zelfde voorwaarden als overige Wlz cliënten
24 uur zorg in directie nabijheid/ permanent toezicht
Levenslange zorgvraag
Niet adequaat kunnen alarmeren
PGB toegestaan voor profielen GGZ 1 t/m 4
GGZ05 is uitgesloten van PGB, meerzorg nog niet
bekend.
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Vragen….?
Naar-Keuze
Tel.: 0481 374589
algemeen@naar-keuze.nl
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