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Betreft: ao Verpleeghuiszorg 25 juni  

Geachte leden,  

Zorg is mensenwerk en mensen zijn allemaal anders. Mensen die zorg nodig hebben             

moeten samen met hun naasten en medewerkers de ruimte krijgen om zelf inhoud te geven               

aan hun zorg en ondersteuning. Dat vergt lokaal maatwerk, maar ook een nieuwe manier              

van denken waarin netwerken in plaats van bestaande instituten en organisaties centraal            

staan. Het vraagt veel lef en doorzettingsvermogen om deze cultuuromslag in de            

verpleeghuiszorg tot stand te brengen. In deze brief geven wij u een aantal punten mee hoe                

we deze cultuuromslag kunnen versnellen. We hopen dat u deze in kunt brengen tijdens              

het algemeen overleg Verpleeghuiszorg op 25 juni aanstaande.  

Lokale inzet extra geld Het is belangrijk dat er extra geld is om de verpleeghuiszorg te                

verbeteren. Het is nodig dat er extra personeel komt. Niet alleen omdat er dan meer tijd en                 

aandacht is voor bewoners en naasten, maar ook omdat medewerkers dan de ruimte             

ervaren om hun werk op een plezierige en veilige manier te doen. Volgens de norm moet                

85 procent van het extra geld moet aan extra personeel uitgegeven worden. In de praktijk               

horen we van cliëntenraden en andere betrokkenen in de zorg dat deze regel tot verwarring               

leidt. Een hele strikte toepassing ervan sluit niet aan bij de behoeften van bewoners en               

naasten. De besteding van de extra middelen is maatwerk en hangt af van de context: de                

wensen en de behoeften van bewoners, de samenstelling van het huidige           

medewerkersbestand en de situatie op de plaatselijke arbeidsmarkt. 

De aanname bij het extra geld is dat het verpleeghuis het hele leven van bewoners regelt,                

organiseert en betaalt. Dat is een sterk intramuraal gerichte benadering, die op veel             

plaatsen onhoudbaar en onwenselijk is. Veel bewoners leven al heel lang in de wijk of het                
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dorp waar het verpleeghuis staat. Juist door de verbinding te zoeken tussen het             

verpleeghuis en de omgeving maken bewoners weer onderdeel uit van de lokale            

samenleving. Dat is ook gewenst beleid. Op veel plaatsen is het verpleeghuis inmiddels             

onderdeel van een netwerk en minder het centrale punt waar alle disciplines in dienst zijn.               

Het verpleeghuis huurt andere organisaties, mensen en hulpverleners in. En doet niet alles             

zelf. Door gebruik te maken van het sociaal werk in de buurt. Door afspraken te maken met                 

de plaatselijke sportschool of het zwembad. Door gebruik te maken van een netwerk van              

(para-)medici in de wijk. De redenen hiervoor kunnen divers zijn. Zo zijn diverse             

zorgorganisaties vanuit hun visie bezig om het verpleeghuis als leefgemeenschap weer           

onderdeel van de wijk of het dorp te maken. Op andere plaatsen is het ook bittere                

noodzaak. In bijvoorbeeld krimpgebieden zijn geen mensen beschikbaar om in het           

verpleeghuis te werken. Jongeren trekken weg. Door andere organisaties in te huren voor             

zorg en/of ondersteuning blijft het toch mogelijk goede zorg en ondersteuning te bieden.             

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een verpleeghuis een organisaties bijvoorbeeld             

10.000 euro betaalt om de geestelijke verzorging te organiseren en dat dat niet is              

toegestaan, omdat deze niet onder de noemer extra personeel valt? Wij pleiten er daarom              

voor meer maatwerk mogelijk te maken bij de besteding van het extra geld om daarmee               

recht te doen aan de veranderende vraag in de samenleving.  

Lokaal organiseren Ongeveer 50 zorgorganisaties vormen samen de beweging ‘radicale          

vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’. Zij zijn ieder op hun eigen manier             

bezig om lokaal te organiseren. Waarbij de relatie tussen de mens die zorg nodig heeft,               

de naasten en de zorgverleners centraal staan. Zij doen dat ieder op hun eigen manier.               

En ze leren van elkaar. Concrete resultaten zijn bijvoorbeeld: medewerkers hebben meer            

tijd, meer aandacht voor de bewoner, betere samenwerking tussen de verschillende           

beroepsgroepen en vernieuwing van het zorgonderwijs. In deze beweging gebeurt heel           

erg veel dat past bij de bedoeling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Wij nodigen u              

van harte uit om kennis te nemen van de resultaten van de beweging radicale              

vernieuwing. Wij organiseren graag een werkbezoek.  

Opnemen extra middelen Waardigheid en Trots in het reguliere tarief De extra            

middelen Waardigheid en Trots zijn tot 2020 geoormerkt voor zinvolle daginvulling en            

deskundigheidsbevordering. Daarbij is de afspraak gemaakt dat enkel plannen worden          

goedgekeurd en uitbetaald door het zorgkantoor, die voorzien zijn van een handtekening            

van de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Onze leden geven aan dat zij in de praktijk               

ervaren meer invloed te hebben op de het beleid en besteding van middelen voor een               
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zinvolle daginvulling. Dit is ook aangetoond in een onafhankelijk onderzoek van Nivel,            

https://tinyurl.com/y4xavj36. Meerdere Kamerleden hebben bij het opstellen van het         

programmaplan Thuis in het Verpleeghuis erop aangedrongen dat deze middelen apart           

genoemd worden en buiten het reguliere tarief blijven en niet worden opgenomen in de              

extra gelden (de 2,1 miljard). Zij gaven aan de invloed van cliëntenraden op het              

vormgeven van de daginvulling essentieel te vinden. Dit is zo ook in het programmaplan              

opgenomen. Het heeft geleid tot een cultuurverandering die we lang hebben gewenst en             

nu vorm krijgt. Nu is het plan om deze oormerking en verplichte handtekening te laten               

vervallen, omdat dit een te grote administratieve last zou vormen.  

Wij zijn voorstander van elke vorm van administratieve lastenverlichting, maar niet als deze             

ten koste gaat van invloed van bewoners en naasten op de zorg en de beoogde               

cultuurverandering waar we allemaal voor staan. Er is geen alternatief om geboden om             

deze invloed te waarborgen. Helaas zien we dat het nog niet vanzelfsprekend is dat alle               

zorgaanbieders dit onderdeel samen met de cliëntenraad uitwerken en vaststellen. Er is            

dus een externe verplichting nodig. Een mogelijk alternatief is om bij het vaststellen van het               

Kwaliteitsplan voor de extra gelden op het onderdeel zinvolle daginvulling de invloed van             

de cliëntenraad te vergroten door dit onderdeel te laten voorzien van een handtekening. Wij              

vragen u de minister te verzoeken om geoormerkte gelden Waardigheid en Trots, inclusief             

verplichte handtekening, niet op te laten gaan in het reguliere tarief als er geen alternatief is                

dat de invloed van cliëntenraden regelt.  

Voor vragen of nader overleg kunt u contact opnemen met: b.heerema@loc.nl of            

06-23995652. 

Hoogachtend,

 

Joep Bartholomeus 
Coördinator  
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