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Ruimte voor 

verpleeghuizen

Anno Pomp

Coördinator Strategie 

langdurige zorg 
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Doelstellingen

1. Ruimte geven: verpleeghuizen best practice laten 

worden

2. Leren: voorbeeld voor anderen

3. Beleidsvormend: belemmeringen wegnemen, prikkels 

aanbrengen
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Waarom meedoen?

1. Bijdragen aan de maatschappelijke opgave

2. Laten zien wat u doet! 

3. Behoren tot de kopgroep!

4. Ruimte best practice te worden!
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Relatie andere onderdelen

Veel getallen in ‘Waardigheid en Trots’ :

- 150 hoog risico aanbieders

• Uit IGZ rapport 2014

• Extra toezicht

- 50 kunnen worden ondersteunt via ‘In voor Zorg!’ in 2015

• Als urgent kwaliteit probleem kan ‘In voor Zorg!’ helpen

• Ruimte voor 50 in 2015

- 200 verpleeghuislocaties

• Krijgen de ruimte om best pratice te worden



6

Verschillen eerdere 

programma’s

2005: zorg voor beter

• kennis ontwikkelen

2009: ‘In voor Zorg!’: 

• zorgaanbieders helpen implementeren

2012: experiment regelarme instelling

• meer doelmatigheid en kwaliteit door minder regels

2015: ‘ruimte voor…’ 

• zorgaanbieders ruimte bieden de beste zorg te leveren

• daar de regels vanaf leiden

ERAI
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Voor wie?

Aanbieders die zorg leveren zoals gebruikelijk in het verpleeghuis

Dus (maar niet limitatief):

• verpleeghuizen

• Locaties van verpleeghuizen

• extra- en intramuraal, 

• netwerken van aanbieders 

• Samenwerkingsvormen met ook eerste lijn en/of ziekenhuizen

• Regionale samenwerkingsverbanden 

Niet:

• Lichte vormen van zorg 

• Zorg buiten de Wlz
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Voorwaarden deelname

• Hoge motivatie om hoge kwaliteit van zorg te leveren.

• Onderschrijven 'Waardigheid en Trots'. 

• Voorstellen sluiten aan op speerpunten ‘Waardigheid en Trots’ 

• De basiskwaliteit van de zorg moet goed zijn.

• Persoonlijke betrokkenheid bestuurder.

• De zorgaanbieders maken alle benodigde middelen vrij (waarvan 

menskracht een voornaam element is) om het voorstel uit te voeren.

• Actieve deelname aan ZorgkaartNederland.nl en mijnkwaliteitvanleven.nl. 

• Deelnemers moeten bereid zijn om hun ervaringen te delen en te 

communiceren.
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Toetspunten voorstel

De voorstellen van de zorgaanbieders worden bezien op :

- mate waarin de positie van de cliënt wordt versterkt en 

- de ruimte die de professional krijgt.

Op de voorstellen van de zorgaanbieders die het meest ambitieus wordt 

ingegaan. 
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Operationalisering

• Uw visie op kwaliteit van verpleegzorg

• De stand van zaken kwaliteit nu 

• De te bereiken doelstellingen om de kwaliteit te verbeteren

• De aansluiting op 'Waardigheid en Trots' in  de eigen situatie 

• Wat heeft u nodig van de rijksoverheid? 

• Uw planning 

• Wenselijk is: input van de cliëntenraad, ondernemingsraad en VAR

• Welke risico’s uw wilt nemen ivm kwaliteit van leven van de cliënt.

• Scores ZorgkaartNederland.nl

• Administratieve lasten omlaag

• Kenmerken van uw organisatie 

Uw voorstellen zijn vertrouwelijk en worden niet gepubliceerd, tenzij u 

organisatie dat wilt. Zodra op uw voorstel wordt ingegaan, is een publiceerbare 

versie van het voorstel nodig. 
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Facilitering
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Stappen op weg 

naar deelname

• 10 februari: Uitbrengen ‘Waardigheid en Trots’ 

• Uitnodiging staatssecretaris deelname

• 13 mei: Actiz voorlichtingsbijeenkomst

• 19 mei: Taskforce voorlichtingsbijeenkomst

• 3 juni: indienen voorstellen: kwaliteitwlz@minvws.nl

• 19 Juni: presentatie voorstellen: save the date!

• Half juli: duidelijkheid

Vraag aan de zaal: is dit voor u haalbaar?

mailto:kwaliteitwlz@minvws.nl


13

Wisselwerking 

Kennisdeling, uitdragen van kennis, leren:

- Tussen deelnemers

- Met niet-deelnemers

- Met landelijke organisaties

- Met kennisinstituten
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Don’t

ever

give up


