
Q&A thema 5: Praktische vragen 

 

 

Wat is de beoogde doorlooptijd voor het veranderprogramma? 

De beoogde doorlooptijd is 2 jaar.  

 

Welke taboes zijn er bij het indienen van een voorstel, wanneer wordt een 

voorstel sowieso afgekeurd? 

Op voorstellen die betrekking hebben op de eigen bijdrage systematiek wordt niet 

ingegaan. Daarnaast moet de basiskwaliteit van de geleverde zorg op orde zijn. 

Instellingen die onder verscherpt toezicht van de IGZ staan komen niet in aanmerking 

voor deelname. 

 

Mag er in het voorstel worden afgeweken van huidige regels in het 

toetsingskader van de IGZ? 

Als je als organisatie wilt afwijken, geef dan aan in je voorstel op welke punten je wilt 

afwijken, hoe je wilt afwijken en waarom je wilt afwijken; op weke wijze daardoor de 

kwaliteit van leven toeneemt. 

 

Wat is het startmoment voor de voorstellen? 

Waarschijnlijk komen er twee soorten voorstellen: voorstellen waarbij geen aanpassingen 

in wet- en regelgeving nodig zijn en voorstellen waar dit wel voor nodig is.  

 

Voorstellen waar geen aanpassingen in wet- en regelgeving voor nodig zijn kunnen snel 

starten; nog dit jaar. 

Als wet- en regelgeving veranderd moet worden, dan vergt dit meer tijd. De 

verpleegzorg locaties die een dergelijk voorstel indienen kunnen naar verwachting 

starten in januari 2016.  

 

Is er een format voor het indienen van een voorstel? 

Er is geen vormvereiste, het gaat om de inhoud van de ingediende voorstellen. De 

benodigde informatie die geleverd moet worden in of bij de het voorstel staat benoemd 

in de bijlage van de veldbrief die de staatssecretaris heeft verzonden. (link naar de brief 

opnemen). 

 

Zijn er eisen aan de manier waarop de cliëntenraad moet worden betrokken bij 

het indienen van een voorstel? 

Er zijn geen specifieke eisen. In het voorstel moet duidelijk worden hoe de cliëntenraad is 

betrokken en wat de mening van de cliëntenraad is met betrekking tot het voorstel. 

 

Mag één organisatie meerdere voorstellen indienen? 

Het is mogelijk om meerdere voorstellen in te dienen als organisatie. Organisaties 

kunnen meerdere voorstellen voor meerdere locaties indienen, of juist één voorstel dat 

zij willen toepassen bij meerdere locaties. 

 

Als voor meerdere locaties een voorstel wordt ingestuurd, moet dan voor alle 

locaties alle kenmerken worden meegestuurd. 

Als op het voorstel wordt ingegaan is het wel belangrijk dat de kenmerken van de 

locaties bekend zijn. Dit is nodig om de impact van het totale programma te kunnen 

bepalen.  



 

Wat is de afbakening, komen voorstellen die alleen gaan over de intramurale 

zorg ook in aanmerking voor deelname? 

Zorg die normaal in een verpleeghuis wordt geleverd kan ook mogelijk in andere 

(extramurale) vormen worden geleverd, zoals geclusterd wonen. Hier wordt ook ruimte 

voor gegeven. Het dient in alle gevallen wel te gaan over de zorg zoals deze wordt 

geleverd in het verpleeghuis.  

 

Hoe worden de voorstellen beoordeeld en geselecteerd voor deelname? 

Alle organisaties die een compleet voorstel indienen zullen worden uitgenodigd om hun 

voorstel te komen toelichten. Bij voorkeur wordt dit gedaan door de projectleider van het 

plan en de bestuurder van de organisatie.  

 

De beoordeling zal worden gedaan door iemand van VWS, een lid van de Taskforce 

Waardigheid en Trots, een lid van een cliëntenraad en een professional.  

 

De beoordeling zal plaats vinden op basis van de inhoud van het voorstel.  

 

Wat gebeurt er als er meerdere voorstellen op eenzelfde thema of met 

eenzelfde aanpak worden ingediend? 

Het is mogelijk dat verschillende organisaties eenzelfde soort voorstel indienen. Deze  

aanbieders zullen samengebracht zodat zij kennis kunnen uitwisselen. 

 

Is geld beschikbaar voor eigen support? 

Nee, er wordt geen financiële vergoeding beschikbaar gesteld aan organisaties. Wel 

wordt er praktische ondersteuning geboden door bijvoorbeeld themagroepen te 

organiseren en te zorgen voor communicatie. 

 

Hoe wordt de kennisdeling binnen het vernieuwingsprogramma vormgeven? 

De TaskForce Waardigheid en Trots organiseert thema groepen van organisaties die 

eenzelfde soort voorstellen hebben ingediend. Deze themagroepen zullen ondersteund 

worden door een support team. Hiernaast zal er een kennisplatform worden ingericht. 

 

 


