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1.2 Inzicht 
Voor de bevindingen per studie, verwijzen wij u graag naar de 
bijlage van deze documentenstudie. Daar vindt u een kort 
overzicht van elk onderzoek. Over het algemeen bevestigen de 
bevindingen ons beeld dat er lokaal, regionaal of vanuit 
landelijke programma’s hard wordt gewerkt om aan iedereen 
passende zorg te kunnen bieden. Maar ook dat er sprake is van 
versnippering. 

1. Documentstudie 

1.1 Overzicht 
Deze documentstudie, ten behoeve van onze analyse van 
domeinoverstijgende financiering, baseert zich op tien 
onderzoeken die tussen 2016 en 2020 zijn gepubliceerd.  

De studies brengen de samenwerking tussen de GGZ en het 
sociaal domein in beeld, onderzoeken de realisatie van de 
aanpak van verwarde personen met een veiligheidsrisico, 
werpen een kritische blik op continuïteit in de forensische 
zorgketen, analyseren de (on)mogelijkheden voor zorg in de wijk 
voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) 
en inventariseren bestaande en gewenste woon- en 
opvangvoorzieningen voor verwarde personen met een 
veiligheidsrisico. De studies gaan dus zowel over lokale 
wijkgerichte samenwerking als de overgang van de ene naar de 
andere financieringsbron bij op- en afschaling van zorg. 

1.3 Wat nemen we mee? 
Als het gaat om de domeinoverstijgende bekostiging van zorg, nemen we de 
volgende punten mee uit de documentenstudie.  

We zien dat het vraagstuk van domeinoverstijgende financiering met name 
speelt bij: 

- De op- en afschaling van zorg 
- Bij samenwerking tussen veel verschillende partijen 
- Bij specifieke kenmerken van de inwoner 

Bestuur 
• Om domeinoverstijgende zorg te kunnen leveren, is samenwerking met 

andere partijen essentieel: In de vorm van deelname aan een 
interdisciplinair team, consult of multidisciplinaire overleggen. 
Financiering voor deze activiteiten is echter niet vanzelfsprekend. 
Datzelfde geldt voor activiteiten als een coördinatiefunctie.  

Beleid 
• Het op- en afschalen van zorg (van de ene naar de andere 

financieringsbron) is moeilijk en vertraagt de in- en uitstroom van 
cliënten.  

• Cliënten die een grillig patroon van in- en uitstroom van zorg volgen, 
ervaren onnodige vertraging (en drempels) in het ontvangen van zorg 
door in- en uitschrijfprocedures bij verwijzen en afsluiten.   

• Er is geen goede toegankelijke zorg en financiering voor cliënten met 
GGZ-problematiek in combinatie met LVB. 

• Overbruggingszorg wordt niet gefinancierd.  
• Er zijn doelgroepen voor wie het ontbreekt aan voldoende 

voorzieningen. 
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1.2 Inzicht 
Er is niet één landelijk programma dat zich bezighoudt met 
domeinoverstijgende bekostiging. Het is een vraagstuk dat in 
veel verschillende programma’s aan de orde is (en in 
verschillende domeinen). Voor deze studie hebben we alleen 
programma’s in het sociaal domein betrokken. In de bijlage van 
dit stuk vindt u in het overzicht van programma’s een 
beschrijving van de betrokken partijen, de focus van het 
programma en op welke manier domeinoverstijgende 
financiering als vraagstuk aan de orde komt, beschreven.  

De programma’s betreffen samenwerkingen tussen ministeries, 
(landelijke) uitvoeringsorganisaties, gemeenten, 
zorgverzekeraars, beroepsverenigingen voor psychologen en 
psychiaters en het landelijk platform voor cliënt- en familie 
ondersteuning en vertegenwoordiging in de GGZ. 

2. Landelijke programma’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1 Overzicht 
Aanvullend op lokale en regionale initiatieven rondom 
domeinoverstijgende bekostiging, zijn er landelijke programma’s 
die zich met dit thema bezighouden. De belangrijkste zijn: 
Programma de Juiste Zorg op de Juiste plek, Programma 
Maatwerk Multiprobleemhuishoudens, Programma Sociaal 
Domein, Hoofdlijnenakkoord GGZ, Kamerbrief 
Domeinoverstijgende financiering,  Samenwerking Gemeenten 
– Zorgverzekeraars en het Experiment Integraal Budget. 

1.3 Wat nemen we mee? 
We zien dat het vraagstuk over domeinoverstijgende bekostiging voor 
verschillende doelgroepen van toepassing is en dat er op landelijk niveau 
diverse initiatieven zijn die in meer of mindere mate aan dit vraagstuk raken.  

VLOT ondersteunt de regio’s hierin vraaggericht. Het afgelopen jaar 
brachten zij ‘landelijke’ knelpunten naar voren waar de regio’s tegenaan 
lopen. De rijksoverheid formuleerde vervolgens 5 prioriteiten: 

1. Een werkende aanpak voor de groep personen met verward gedrag met 
een hoog (veiligheids)risico. 

2. Zicht krijgen op de groep personen met een (psychische) kwetsbaarheid 
die een aanvullende ondersteuningsbehoefte hebben. 

3. Het meldnummer voor niet-acute zorgen over personen met verward 
gedrag. 

4. Het vervoer van personen met verward gedrag. 
5. Gegevensdeling in het kader van de aanpak gericht op personen met 

verward gedrag. 
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3. Overzicht veranderende wet- en regelgeving 

In de komende jaren (maar ook in het afgelopen jaar) vindt er een 
aantal wetsveranderingen plaats waarmee het zorglandschap en de 
bekostiging van zorg worden veranderd. Hieronder vindt u een kort 
overzicht van deze wetten en hun bedoeling. Later in het onderzoek 
maken we een analyse van hun invloed op de structurele knelpunten 
in domeinoverstijgende bekostiging van zorg.  

Naast deze wetswijzigingen is het landschap continu in beweging. 
Ingegeven door wensen van gemeenten en ontwikkelingen op het 
gebied van financiering en bekostiging. De rol van woonplaats in de 
bekostiging van zorg (het woonplaatsbeginsel) is zo’n voorbeeld.  

WFZ (2019) 
Bij verdachten en veroordeelden kan sprake zijn van psychische 
aandoeningen en meervoudige problematiek. Door goede zorg te 
bieden als onderdeel van de sanctie wil het kabinet herhaling van 
strafbare feiten terugdringen. Ook wil het kabinet voorkomen dat 
personen met een psychische aandoening of verstandelijke 
beperking in een instelling terechtkomen waar ze niet thuishoren. 

De Wet forensische zorg die op 1 januari 2019 in werking is getreden, 
biedt de officier van justitie en de rechter mogelijkheden om ervoor 
te zorgen dat binnen het strafrecht, of in aansluiting daarop, sneller 
de passende psychische zorg wordt geboden. De wet gaat over alle 
vormen van forensische zorg: ambulant en klinisch, begeleiding en 
behandeling. 

Het is de bedoeling van de wet om de patiënt op de juiste plek te 
zetten, om kwalitatief goede zorg te leveren (gericht op de veiligheid 
van de samenleving), om een goede aansluiting tussen forensische 
en reguliere zorg te organiseren en om voldoende forensische 
zorgcapaciteit te creëren.  

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om vervolgzorg 
gedwongen op te leggen (d.m.v. een Zorgmachtiging (Wvggz) of een 
Rechterlijke Machtiging (Wzd) op te leggen. Normaal gesproken 
geeft een civiele rechter een dergelijke machtiging af. Vanaf 1 januari 
2020 kan in specifieke situaties ook een strafrechter de machtiging 
afgeven. De schakelbepaling in de Wet forensische zorg maakt dit 
mogelijk. 

Wvggz (2020) 
De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot 
gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor 
anderen. Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel 
weg te nemen, kan de rechter hen verplichte zorg opleggen. De 
bedoeling van de wet is om zoveel mogelijk verplichte zorg te 
voorkomen. 

De Wvggz kent twee procedures om te komen tot verplichte zorg: 

• Een zorgmachtiging via de rechter 
• Een crisismaatregel via de burgemeester (bij spoed). 
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WZD (2020) 
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of 
onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking 
en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals 
dementie). 

De Wzd regelt: 

• In welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde 
kan zijn; 

• Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt;  
• Wanneer onvrijwillige zorgverlening geëvalueerd moet worden. 

Van Wmo naar Wlz (2021) 
De Wlz gaat per 1 januari 2021 ook open voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Mensen die hun leven lang intensieve ggz 
nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wlz als zij 
voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. De VNG maakt de inschatting 
dat per 1-1-2021 een derde van de huidige populatie van beschermd 
wonen gaat instromen in de Wlz. Dit zijn mensen waarvan vast staat 
dat zij blijvend zijn aangewezen op een 24-uur’s beschermende 
woonomgeving en zorg op afroep. 1 

 

1 https://vng.nl/artikelen/openstelling-wlz-voor-mensen-met-ggz-per-
1-januari-2021 

Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd 
Wonen (2022) 
Vanaf 2022 gaan alle gemeenten over de toegang tot beschermd 
wonen binnen de eigen gemeente. Deze verdere decentralisatie 
strookt met het advies van de Commissie Dannenberg. Zij ziet 
hiermee een betere aansluiting met de lokale 
ondersteuningsinfrastructuur tot stand komen, omdat alle gemeenten 
worden gestimuleerd om in te zetten op preventie en herstel. Voor 
bestaande cliënten blijft de centrumgemeente verantwoordelijk. 

GGZ (2022) 
De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe 
bekostiging in te voeren in de generalistische basis-ggz, 
gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. 
De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en 
zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. De huidige 
bekostiging (via db(b)c’s, zzp’s en prestaties) is niet meer geschikt 
om de zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen. 
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4. Bijlage | Overzicht documentenstudie 

1. Samenwerking GGZ en sociaal domein voor mensen met 
ernstige psychische aandoeningen   
Verkenning van praktijkvoorbeelden 

• In opdracht van: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 

• Uitgevoerd door: Trimbos Instituut (Drs. S. van Rooijen, Drs. A. 
Knispel, Drs. F. van Hoof, Dr. H. Kroon). 

• Betrokken gemeenten en/of regio’s: Den Haag, Amersfoort, 
Eindhoven, Leeuwarden, Doetinchem, Kanaleneiland Zuid 
(Utrecht).  

• Publicatiedatum: 2016 

2. Van fragmentatie naar samenhang 
Een inventarisatie van knelpunten en oplossingsrichtingen ter 
verbetering van de aanpak van verwarde personen met een 
veiligheidsrisico. 

• In opdracht van: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
• Uitgevoerd door: Arjen Witteveen en Jeroen Koffijberg 
• Betrokken gemeenten en/of regio’s: Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord.  
• Publicatiedatum: 25 maart 2019 
• Voortgangsbrief 13 november 2019 en 25 maart 2020 

3. Mind the gap 
Continuïteit in de forensische zorgketen. 

• In opdracht van: Programma KZF i.s.m. het Expertisecentrum 
Forensische Psychiatrie.  

• Uitgevoerd door: Vivienne de Vogel, Petra Schaftenaar, Maartje 
Clercx. 

• Betrokken gemeenten en/of regio’s: landelijk (professionals in de 
forensische zorgketen zijn betrokken). 

• Publicatiedatum: juni 2019 

4. Optimaal Leven Teams, het 3e halfjaar 
Praktijkevaluatie 

• In opdracht van: Optimaal Leven Drenthe (samenwerkingstraject 
tussen zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars).  

• Uitgevoerd door: Willemijn Kemp, Ron den Ouden, Barber Smit, 
Peter Smit, Theo Toering, Wout Diekman, de drie Optimaal 
Leven teams, Supportgroep leden & afdelingen Control.  

• Betrokken gemeenten en/of regio’s: Assen, Emmen De 
Wolden/Hoogeveen.  

• Publicatiedatum: 2019/2020 
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5. Handreiking implementatie Ketenveldnorm 
levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg 

• In opdracht van: GGZ Nederland en de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland. 

• Uitgevoerd door: Jitske Nijhuis en Paula van Haaren 
(Significant), Bianca den Outer (JB Lorenz) en Trea ten Kate 
(Bureau ten Kate)  

• Betrokken gemeenten en/of regio’s: Limburg, Midden-
Nederland, Oost-Brabant en Overijssel. 

• Publicatiedatum: Februari 2020 

6. Zorg in de wijk voor mensen met EPA 

• In opdracht van: Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars 
Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten 

• Uitgevoerd door: Nelleke Dijk, Dr. Patrick Jansen Eline Lubbes 
MSc. Mieke Looman (Bureau HHM) 

• Betrokken gemeenten en/of regio’s: landelijk (zie bijlage 3 van 
het onderzoek voor een opsomming van aanwezige partijen bij 
bijeenkomsten).  

• Publicatiedatum: 17 april 2020 
 

7. Maatwerkvoorzieningen onder dak 
Een regionale inventarisatie van bestaande en gewenste woon- 
en opvangvoorzieningen voor verwarde personen met een 
veiligheidsrisico 

• In opdracht van: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
• Uitgevoerd door: Anne Judith Apeldoorn i.s.m. Arjen Witteveen 
• Betrokken gemeenten en/of regio’s: Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord.  
• Versiedatum: 1 mei 2020 

8. Alles één overheid 
Een advies betreffende actualisering of verbetering van 
randvoorwaarden voor een goede samenwerking tussen 
overheden (onze focus ligt op casus 2: ambulantisering in de 
ggz) 

• In opdracht van: gezamenlijke overheden, verenigd in het 
Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) 

• Uitgevoerd door: Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële 
verhoudingen.  

• Betrokken gemeenten en/of regio’s:  
• Versiedatum: 10 september 2020 
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9. Eindrapportage experiment ‘Re-integratie 
ex-gedetineerden’ 

Tilburg en Breda zijn binnen de Citydeal trekker van het 
experiment ‘re-integratie ex-gedetineerden’. Dit rapport 
beschrijft de opgedane ervaringen 

• In opdracht van: CityDeal ‘Zorg en Veiligheid in de Stad’ (Tilburg, 
Breda, Leeuwarden, Almere, Maastricht, Nijmegen, Zoetermeer, 
Ministerie van J&V, Ministerie van VWS, Ministerie van SZW, 
Ministerie van BZK). 

• Uitgevoerd door: Minke Poppens en Manon Pouw 
• Betrokken gemeenten en/of regio’s: Tilburg en Breda 
• Versiedatum: september 2019 

10. Stapelingsproblematiek in het sociaal domein 
Aan de hand van casuïstiek analyseert het IPW vormen van 

problematische stapeling die zij in de praktijk veel tegenkomen 

• In opdracht van: Kernteam Volgens, Spiegelen, Leren. 
• Uitgevoerd door: Harry Kruiter en Floor Kellerman (IPW) 
• Betrokken gemeenten en/of regio’s: anoniem 
• Versiedatum: 2019 

 

11. Samenwerken, samen betalen? 
Over de bekostiging van opgaven in maatschappelijke 
netwerken. In deze bundel bespreken negen essays vragen en 
dilemma’s over de financiering van maatschappelijke opgaven 
in netwerken 

• In opdracht van: De Raad voor het Openbaar Bestuur 
• Uitgevoerd door: Bart Leurs 
• Betrokken gemeenten en/of regio’s:  
• Versiedatum: juni 2020 
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Bevindingen 
Bestuur: 
• De regio’s noemen als voornaamste knelpunt de complexiteit van het samenwerken met een groot aantal partijen, elk met eigen deelbelangen, 

geografische werkgebieden, wettelijke en financieringskaders, en die soms ook concurrerend zijn. 
• Succes van samenwerking is afhankelijk van mate waarin betrokken partijen willen geven en nemen.  
• Ongeacht de aanpak en doelstellingen, bevinden de samenwerkingstrajecten zich nog grotendeels in de ‘papieren’ fase. Ook in die regio’s waar 

de samenwerking al enkele jaren bestaat. Ondanks goede wil van betrokkenen. 

Beleid: 
• Het is van belang dat medewerkers over en weer weten wat ze wel en niet van elkaar kunnen verwachten. 

Uitvoering: 
• Het Buurtteam in Utrecht kon goed samenwerken met de GGZ organisatie omdat drie oude medewerkers van die organisatie werkzaam zijn in 

het buurtteam. 
• Positieve voorbeelden en ervaringen (collega’s die vertellen over de opbrengsten van de samenwerking) dragen bij aan het versterken van 

samenwerking, net als werken met vaste contactpersonen. 

4.1. Samenwerking GGZ en sociaal domein voor mensen met ernstige psychische aandoeningen 

  

Samenvatting studie 
In 2014 is het rapport ‘Over de brug: Plan van aanpak voor de behandeling, 
begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen’ aan de 
Tweede Kamer aangeboden. In dit rapport wordt beschreven wat er nodig is om 
herstelgerichte behandeling, begeleiding en ondersteuning te bieden aan 
mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). In dit onderzoek 
beschrijft het Trimbos Instituut negen praktijkvoorbeelden waar de 
aanbevelingen uit het rapport al geïmplementeerd worden: drie voorbeelden van 
samenwerking op bestuurlijk niveau en zes voorbeelden van samenwerking 
tussen sociale wijkteams en FACT-teams (GGZ). 

Wat nemen we mee in onze analyse van 
domeinoverstijgende bekostiging? 
• De GGZ-teams en andere organisaties krijgen geen 

financiering van de gemeente voor hun deelname aan de 
sociale wijkzorgteams. Dit kan een neiging tot casefinding 
genereren.  

• FACT-teams zonder WMO-financiering zien geen 
structurele mogelijkheid om outreachend te werken voor 
cliënten die niet zijn ingeschreven of waarvoor geen 
diagnose is (geen mogelijkheid om een Diagnose Behandel 
Combinatie, DBC, te openen). 
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Bevindingen 
De studie inventariseert knelpunten op verschillende niveaus: 
Bestuur: 
• Er wordt veel over de brede aanpak van personen met verward gedrag gesproken. Maar er zijn weinig resultaten behaald; vraagstukken over 

politie-inzet, vervoer, toereikende voorzieningen en onderstaande knelpunten zijn nog steeds actueel.  
• De vrees is dat de doordecentralisatie van middelen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang verdere versnippering van de aanpak 

in de hand werkt. 
• Stel op regionale schaal middelen beschikbaar om ontwikkeling te stimuleren en de totale aanpak van de doelgroep te verbeteren. 

Beleid: 
• Er is een tekort aan voorzieningen in de regio. Het betreft zorgplekken met een hoog beveiligingsniveau, time-outvoorzieningen, opvang of 

(beschermde) woonplekken en specifieke maatwerkvoorzieningen (containerwoningen of Skaeve Huse). Bovendien sluiten ze niet goed op 
elkaar aan.  

• Formaliseer op welke schaal (NHN, regionaal of lokaal) de aanpak plaatsvindt, bij welke partijen procesregie ligt en hoe casuïstiek op- en 
afgeschaald wordt.  

• Breng lacunes in beeld en creëer toereikende voorzieningen met bijbehorende financiering. 
• Er is onvoldoende verbinding tussen zorg en veiligheid: partijen kijken veelal vanuit hun eigen ‘bril’; er is onvoldoende afstemming tussen 

diverse overleggen, bovendien zijn niet alle partijen bij elk overleg aanwezig (zij worden niet bekostigd voor hun aanwezigheid). 

Uitvoering 
• Bij de aanpak van casuïstiek ervaren ketenpartners (zowel uit het zorg- als veiligheidsdomein) onvoldoende gezamenlijkheid en gedeelde 

verantwoordelijkheid. 

4.2. Van fragmentatie naar samenhang  

Samenvatting studie 
Het project richt zich op het verbeteren van de specifieke aanpak van personen met verward gedrag, 
bij wie sprake is van een (ernstig) veiligheidsrisico en/of structurele overlast. Die verbetering is nodig 
omdat 1) de doelgroep voor overlast zorgt en (soms ernstige) misdrijven pleegt waar anderen het 
slachtoffer van zijn, 2) de groep vaak onder marginale en soms inhumane omstandigheden leeft, zonder 
perspectief en 3) de doelgroep een uitzonderlijk groot beroep doet op personele inzet en financiële 
middelen van landelijke, regionale en lokale zorg- en veiligheidspartijen. Dit document inventariseert 
knelpunten en oplossingsrichtingen. 

Wat nemen we mee in onze analyse 
van domeinoverstijgende 
bekostiging? 
Ook na afloop van de forensische titel, 
dienen voortzetting van de meest 
passende opname en de financiering 
daarvan uit reguliere middelen mogelijk 
te zijn. 
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Bevindingen 
Beleid: 
• Het aantal beschikbare plaatsen voor doorstroom van klinisch naar ambulant of reguliere GGZ is een belangrijk knelpunt 
• Samenwerking tussen forensische en reguliere zorg gebeurt nog te weinig 
• Er is een beperkt aantal plaatsen voor langdurige zorg/longstay. 

Uitvoering 
• Verbeter de samenwerking in de regio tussen organisaties. Onderling, maar ook met reguliere ggz-ketenpartners. 
• Er is behoefte aan meer voorzieningen/bedden (binnen beveiligde/forensische settings en voor langdurige zorg.  
• Er is behoefte aan meer kennis van weten regelgeving en bestaande programma’s en initiatieven.  
• Zorg voor meer scholing op specifieke aandachtsgebieden;  
• Faciliteer een goede en tijdige discharge planning met aandacht voor de praktische kant; 
• Zorg voor continuïteit en daarbij volledigheid van informatie door de keten heen  
• Breng alles wat gaande is samen en versterk de onderlinge lijnen daarin. Leer van elkaar en van elkaars successen en mislukkingen. 

4.3. Mind the gap 

  

Samenvatting studie 
Wanneer de strafrechtelijke titel (bijna of voorwaardelijk) afloopt is het essentieel 
dat er een soepele overgang is naar eventuele vervolgvoorzieningen en/of 
maatschappelijke re-integratie door middel van goede huisvesting, werk en sociale 
inbedding. Continue zorg en begeleiding na forensische behandeling versterken 
beschermende structuren voor een cliënt en verkleinen de kans op terugval. De 
afgelopen jaren zijn diverse (beleids)programma’s en initiatieven ontplooid om deze 
continuïteit in de forensische zorg te verbeteren. Een belangrijke vraag is of 
professionals en cliënten hier voldoende mee bekend zijn en welke behoeften zij 
hebben om continuïteit te kunnen verbeteren. Dit project inventariseert en 
prioriteert deze behoeften.  

 

Wat nemen we mee in onze analyse van 
domeinoverstijgende bekostiging? 
• Het oplossen van de wettelijke en financiële 

belemmeringen is onverminderd urgent. De zorg is 
gefragmenteerd. Zowel als het gaat om financiering 
als om de organisatie. Dit heeft gevolgen voor de 
samenwerking. Als forensische zorg stopt en reguliere 
zorg (GGZ en gemeentelijk) het over moet nemen, 
worden cliënten geweigerd.  

• Het zou niet moeten gaan om geld en regels. De mens 
moet centraal staan. 
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Bevindingen 
Bestuur: 
• Sommige mensen volgen een grillig patroon van in- en uitstroom van zorg  en hier moeten de medewerkers zich iedere keer voor verantwoorden 

richting zorgverzekeraar of gemeente. De geleverde zorg wordt niet vergoed. Binnen Optimaal Leven heeft men met elkaar afgesproken wel 
zorg te leveren aan deze mensen. 

• Organiseer lumpsum financiering met gemeenten  
• Organiseer een overbruggingsbudget zorgverzekeraars. 

Beleid 
• Leg consultatie (waaronder ook valt: psycho-educatie in het netwerk, naastenprogramma’s, voorzorg, tussenzorg, nazorg) in een betaaltitel 

(op basis van kennis van de landelijke dialoog)  
• Bij de doelgroep die Optimaal Leven bedient, is bij aanvang vastgesteld dat bij benadering de helft van de doelgroep licht verstandelijk beperkt 

of zwakbegaafd is. Hier kunnen de teams echter onvoldoende aandacht aan besteden omdat dit niet vergoed wordt. Het specialisme is niet 
structureel in de teams te borgen omdat er een andere financiering onder ligt. 

• Voor de doelgroep is aandacht en het onderhouden van contact belangrijk (bemoeizorg) daar worden de teams niet voor gefinancierd.  

 

4.4. Optimaal Leven Teams, het 3e halfjaar 

  

Samenvatting studie 
Dit is een uitgebreide praktijkanalyse over de ontwikkelingen van de Optimaal 
Leven teams en het achterland. In tal van presentaties en interviews gegeven door 
betrokkenen vanuit Optimaal Leven (bestuurders, management en teamleden) 
komen de bekende open deuren (zoals: er is lef en commitment nodig op bestuurlijk 
niveau, men moet zich aan de afspraken houden, de zorg moeten we zo dichtbij de 
cliënt als kan organiseren en de cliënt staat centraal) voldoende aan bod. De 
praktijkevaluaties van Optimaal Leven zijn bedoeld om een kijkje achter deze open 
deuren te geven en te leren hoe zo’n transformatie er in werkelijkheid aan toegaat 
en hoeveel moeite iedereen moet doen om de cliënt continue centraal te blijven 
stellen. 

Wat nemen we mee in onze analyse van 
domeinoverstijgende bekostiging? 
• Op- en afschalen in de financiering is moeilijk. 

Daardoor loopt in- en uitstroom van cliënten minder vlot 
dan gewenst.  

• Mensen willen niet in zorg. De teams bieden aandacht, 
daarmee krijgen ze contact, maar dit is niet declarabel. 



 

 

 

 

Deskresearch domeinoverstijgende bekostiging       15 

 

Optimaal Leven Teams; Veertien knelpunten in de financiering

In bijlage 6 van het rapport staan 14 knelpunten in de financiering 
binnen Optimaal Leven: 
1. Op- en afschalen in de financiering is moeilijk. Daardoor loopt in- en 

uitstroom van cliënten minder vlot dan gewenst.  
a. Mogelijk biedt bulkfinanciering of persoonsvolgend budget een 

oplossing? 
b. Financiële overwegingen zijn leidend 
c. Zijn financiële prikkels in DBC financiering de oorzaak? 

2. Dakpannenconstructie in financiering is lastig te realiseren. 
3. Het duurt lang om WMO-indicaties te verkrijgen. Bovendien staat dat 

het één plan principe in de weg (door eigen WMO-plan). 
4. Mensen willen niet in zorg. De teams bieden aandacht, daarmee krijgen 

ze contact, maar dit is niet declarabel. (Oplossing is bemoeizorgbudget 
voor de teams?) 

5. Na aanmelding bij de oGGZ moet cliënt binnen twee weken in zorg 
komen. Door zorgmijdend gedrag, duurt dat altijd langer. Dit ‘gat’ wordt 
niet vergoed. 

6. Cliënten volgen een grillig patroon van in zorg, uit zorg, in zorg, uit 
zorg.(In- en uitschrijven en weer inschrijven).  

a. Lastig om elke keer uit te leggen aan financier.  
b. Minder vaak in- en uitschrijven = consistenter verhaal 

7. Ontschotten en bulkfinanciering realiseren? Zodat schakelen tussen 
hulpvormen niet gepaard gaat met verwijzen en afsluiten. 

a. Na sluiting van DBC en bij opening moet intake opnieuw 
plaatsvinden. Dit is niet functioneel voor de doelgroep (die 
moeten opnieuw hun verhaal doen). 

b. Mogen we oude inschrijving inzien? 

c. Met stopzetten DBC niet ook zorgrelatie beëindigen (met hulp 
van bulkfinanciering?) 

8. Werken vanuit één plan gebeurt in de praktijk nauwelijks omdat 
organisaties een eigen behandelplan moeten hebben. Om aan 
voorwaarden van uitkering van financiering door zorgverzekeraar en 
gemeente te voldoen.  

9. Cliënten van de Optimaal Leven teams hebben voor langere tijd zorg 
en ondersteuning nodig. Kan geanticipeerd worden op de Wet 
Langdurige Zorg, WLZ,  i.p.v. een DBC? 

10. In een aantal gevallen is zorg pas effectief in een passende woonvorm. 
a. Er zijn tussenoplossingen nodig (kortdurende opname). 
b. Kunnen die worden opgenomen in een WLZ pakket? 

11. Er is geen goede toegankelijke zorg en financiering voor GGZ en LVB. 
a. Er zijn te strenge administratieve uitgangspunten (IQ) 

12. Eigen bijdrage is een drempel voor zorg (WMO en ZVW). 
a. Kunnen de teams handgeld krijgen om die eigen bijdrage te 

betalen? 
13. Niet cliëntgebonden reistijd wordt niet vergoed 
14. Overbruggingszorg wordt niet gefinancierd 

a. Na opname in een ggz-kliniek kan het team geen uren meer 
schrijven. Terwijl de combinatie wezenlijk is voor een goede 
overgang terug naar huis. 

b. Binnen Beschermd Wonen bestaat er overbruggingszorg. Die 
geeft ruimte om max. 3 maanden samen te werken. Zo wordt 
de band met de hulpverlener onderhouden.  

c. Kan de zorgverzekeraar deze overbruggingszorg financieren? 
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Bevindingen 
Bestuur: 
• Om te kunnen werken conform de Ketenveldnorm moet er een domein- en stelsel overstijgende netwerksamenwerking opgezet worden binnen 

relatief grote regio’s. Het creëren van deze structuur en het organiseren van deze samenwerking kost tijd, aandacht en inzet van de betrokken 
partners in de regio.  

• Sluit aan bij bestaande structuren in de regio; maak kennis, leg verbindingen en maak heldere werkafspraken om de samenwerking goed te 
laten verlopen met andere initiatieven op het terrein van Zorg en Veiligheid en het sociaal domein; betrek de bestuurlijk verantwoordelijke 
Burgemeesters en wethouders; maak kennis, leg verbindingen en maak heldere werkafspraken met de Zorg en Veiligheidshuizen in de regio. 

Beleid 
• Structurele, landelijke afspraken over een prestatieomschrijving en een tarief van de ambulante prestatie voor de uitvoering van de 

levensloopfunctie en de kosten van de aanmeld- en opstartfase worden gemist. 

4.5. Handreiking implementatie Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg 

  

Samenvatting studie 
Het doel van het werken conform de Ketenveldnorm is om een geïntegreerd en 
domein overstijgend zorgaanbod (de levensloopfunctie) te organiseren en te 
leveren in een regio voor personen van 18 jaar en ouder die agressief en/of 
gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische aandoening 
en/of een (licht) verstandelijke beperking en/of een niet aangeboren hersenletsel. 
In vier proeftuinen wordt gewerkt aan de implementatie van de Ketenveldnorm 
levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Dit is een handreiking voor de 
zeven andere regio’s die in 2020 moeten starten om in 2021 landelijk volledig 
operationeel te kunnen zijn. De eerste persoon is in mei 2019 geïncludeerd in de 
levensloopfunctie. Dit betekent dat ongeveer zes maanden ervaring is opgedaan 
met het uitvoeren van de Ketenveldnorm. Deze tijd is te kort om de Ketenveldnorm 
volledig te kunnen uitvoeren én monitoren. Het is daarom nog niet mogelijk om voor 
alle onderdelen van de Ketenveldnorm en de volledige implementatie hiervan 
aanbevelingen te doen. 

 

Wat nemen we mee in onze analyse van 
domeinoverstijgende bekostiging? 
Ga tijdig in overleg, monitor meerkosten; pas bestaande 
inkoopkaders aan indien nodig; reken zorg en 
ondersteuning af op basis van daadwerkelijk gebruik; richt 
financiering zo in dat dit zo min mogelijk administratieve 
lasten met zich meebrengt; laat zorgaanbieders 
afbakeningsvraagstukken bespreken met financiers; geef 
registratie en verantwoording vorm vanuit wettelijke kaders 
van de WMO 2015, ZWV en WLZ. 
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Bevindingen 
Bestuur: 
• Het is van belang om per regio op basis van een lange termijnvisie met elkaar resultaten af te spreken waarop gestuurd kan worden. 

Beleid 
• Geen enkele partij is in staat om alleen de zorg te leveren die nodig is (ook niet een F-ACT team alleen). Expertise op verschillende 

levensgebieden is noodzakelijk. Samenwerking is hierbij essentieel. 
• De meest genoemde organisatorische knelpunten zijn: verbinden van verschillende domeinen, privacyregels omtrent informatie-uitwisseling, 

personele bezetting, wachtlijsten en hulp bieden bij de overgang van 18- naar 18+. 
• Bespreek welke zorg, behandeling, en voorzieningen hiervoor noodzakelijk zijn en wat hiervoor de bijdrage is vanuit de Zvw, Wmo en Wlz. Om 

een wijkgerichte aanpak te stimuleren is een lumpsum budget op wijkniveau gewenst. 

4.6. Zorg in de wijk voor mensen met EPA 

  

Samenvatting studie 
Het afbouwen van intramurale capaciteit maakt het noodzakelijk om beschikbare 
middelen en zorg gericht in te zetten, door effectiever en efficiënter (samen)te 
werken. F-ACT en vergelijkbare vormen worden als oplossing gezien, maar de 
beleving is dat deze oplossing niet optimaal wordt gebruikt dan wel ingezet. In een 
bestuurlijk overleg tussen de staatssecretaris van VWS, Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is de wens 
ontstaan om de feiten rondom F-ACT-teams in beeld te brengen met als doel om 
inzicht te verschaffen in de wijze waarop de zorg en ondersteuning aan mensen 
met EPA in de wijk verbeterd kan worden.  Met de uitkomsten van dit onderzoek 
kunnen gemeenten en zorgverzekeraars tot acties komen om de inzet van 
(geïntegreerde) ambulante behandeling en begeleiding van mensen met een 
ernstige psychische aandoening waar nodig te versterken. 

Wat nemen we mee in onze analyse van 
domeinoverstijgende bekostiging? 
• Financier en richt een nieuwe preventietaak in, beleg 

en financier een consultatie- en coördinatiefunctie, 
financier ervaringsdeskundigen en herstelwerkplaatsen 
en innovatieve ideeën die tot stand komen uit 
subsidiegeld maar die niet duurzaam worden ingericht.  

• Heb hier bij de ontwikkeling van het nieuwe 
zorgprestatiemodel van de NZa zorgvuldig aandacht 
voor. 
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Bevindingen 
Bestuur: 
• Woningcorporaties ontvangen graag een gemeentelijke opdracht voor het tot stand brengen van een specifieke voorziening. 

Beleid 
• Concluderend kan worden gesteld dat de regio NHN een behoorlijk aantal voorzieningen biedt. Niettemin zijn daarbij wel enkele voorbehouden 

te maken:  
- Vrijwel alle in kaart gebrachte behandel-, opvang- en woonvoorzieningen zijn bezet én voor bijna alle voorzieningen bestaat een wachtlijst 

die varieert van enkele maanden tot zelfs jaren. 
- Een aantal voorzieningen is terughoudend met opname of plaatsing van de doelgroep, omdat er bij (psychotische) decompensatie of 

agressie ter plekke onvoldoende mogelijkheden zijn om iemand snel kortdurend te kunnen opvangen en stabiliseren. 
- Vanuit de ervaring dat plaatsing van een te groot aantal mensen van de doelgroep een te grote wissel trekt op de personele belastbaarheid 

en het leefklimaat (én soms de veiligheid van personeel en medebewoners negatief kan beïnvloeden), kunnen van de doelgroep niet te 
veel mensen tegelijk in een behandel- of woonvorm worden opgenomen.   

• Het ontbreekt in de regio NHN aan meerdere specifieke (maatwerk)voorzieningen, die van groot belang zijn voor een passende aanpak van de 
doelgroep. Dit betreft hoog beveiligde zorgplekken, respijt-/time-out voorzieningen, voorzieningen op het gebied van maatschappelijke opvang 
en voorzieningen zoals Skaeve Huse of containerwoningen. 

4.7. Maatwerkvoorzieningen onder dak 

  

Samenvatting studie 
Dit is een inventarisatie van bestaande en ontbrekende 
(maatwerk)voorzieningen voor verwarde personen met een veiligheidsrisico 
in de regio Noord-Holland Noord. Het project ‘Maatwerkvoorzieningen’ is 
voortgekomen uit het (bredere) project ‘Aanpak verwarde personen met een 
veiligheidsrisico’. 

Wat nemen we mee in onze analyse van domeinoverstijgende 
bekostiging? 
Er ligt een behoorlijke uitdaging om met alle betrokken geledingen 
binnen de gemeenten (OOV, Sociaal Domein, Ruimtelijke 
Ordening, Financiën en de gemeenteraden), ketenpartners uit het 
zorg- en sociaal domein en woningcorporaties te komen tot 
daadwerkelijke realisatie van benodigde voorzieningen. 
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Bevindingen 
Bestuur: 
• Bestaande structuren, werkwijzen en instrumenten voor samenwerking zijn niet altijd toereikend om effectief als één overheid grote opgaven 

op te pakken. Overheden vallen in hun samenwerking regelmatig terug op instrumenten en structuren uit het verleden. Die gaan vaak uit van 
het principe: ‘je gaat erover of niet’. Voor complexere opgaven zou het motto moeten zijn: ‘je draagt bij waar je nodig bent’. 

• Laat overheden aan meer opgavengericht samenwerken, versterk de regie op maatschappelijke opgaven, vergroot gelijkwaardigheid. Maak 
gebruik van wat al kan en maak een update van de instrumentenkoffer. 

• Richt interbestuurlijke programmateams in met mandaat (en budget) en ontwikkel tools voor het vergroten van interbestuurlijke samenwerking.  
• Organiseer meer ruimte voor flexibele taaktoedeling tussen provincies, gemeenten en waterschappen 
• Laat alle noodzakelijke partijen samen afspraken maken om te komen tot een duurzame verankering van de opgave in beleid en organisatie 
• Zet een onverdeeld budget in de regio in. Waarbij partijen gezamenlijk bepalen hoe en waarvoor dit wordt ingezet.  
• Vind manieren van alternatieve bekostiging om te komen tot meer structurele integrale financiering. 

4.8. Alles één overheid 

  

Samenvatting studie 
Dit is een advies van de Studiegroep Interbestuurlijke 
en Financiële Verhoudingen over het actualiseren of 
verbeteren van randvoorwaarden voor een goede 
samenwerking tussen overheden. Veel van de 
hedendaagse maatschappelijke opgaven vragen een 
bijdrage van alle bestuurslagen van ons openbaar 
bestuur. Voor dit document hebben wij ons gefocust op 
casus 2: de ambulantisering van de ggz.  

 

Wat nemen we mee in onze analyse van domeinoverstijgende bekostiging? 
• Richt een gezamenlijke nationale overlegstructuur in om te zorgen voor 

commitment en om het makkelijker te maken voor partijen om te zoeken naar een 
gedeeld belang. 

• Zorg ervoor dat mensen en organisaties zich bezig gaan houden met opschaling, 
het brengen van goede businesscases naar de landelijke  tafel zodat er evidence-
based structurele financiering mogelijk wordt. 

• Idealiter komen we voor mensen met psychische problemen tot een gezamenlijk 
integraal budget gericht op hun levensloop: soms is behandeling nodig, soms 
volstaan lichte vormen van ondersteuning. 

• Er moet landelijk budget beschikbaar worden gesteld dat is gericht op innovatie in 
het sociaal domein, zoals al veel gebeurt bij fysieke of economische opgaven. 
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Bevindingen 
Bestuur: 
• In het experiment is bevestigd dat het moeilijk is op huisvesting het verschil te maken vanwege beperkte beschikbaarheid van betaalbare 

woningen en woonvoorzieningen. 

Beleid 
• Door gedetineerden op te zoeken krijgt de gemeente de doelgroep in beeld en is daardoor beter in staat zorg op maat te leveren. Het ophalen 

van eigen informatie is essentieel, omdat de informatievoorziening geen betrouwbare bron bleek om de situatie op de vijf leefgebieden goed 
in te kunnen schatten.  

• Uit de opgestelde klantreizen en de ex ante kosten-baten analyse blijkt dat een succesvolle inzet binnen afzienbare tijd wordt terugverdiend, 
nog los van de winst die geboekt wordt op elementen die niet in kengetallen zijn uit te drukken. 

• De maatregelen ‘het herleven van de bijstandsuitkering’, ‘aanbieden van liquiditeit’ en ‘doorbetalen vaste lasten’ vergen een relatief kleine 
investering met mogelijk grote maatschappelijke impact. Zij voorkomen ten minste detentieschade, het uiteindelijke effect op recidive kon niet 
binnen dit experiment worden aangetoond. 

• De maatregel rond de kostendelersnorm lijkt weinig meerwaarde op het voorkomen van detentieschade te hebben zolang deze op zichzelf 
staat: andere factoren die een rol spelen in de afweging om al dan niet iemand in huis te nemen, leggen nog teveel gewicht in de schaal. 

• Uit literatuur die blijkt dat het inzetten op toeleiding naar werk de potentie heeft om met een relatief kleine investering een belangrijk verschil 
te maken. Uit het experiment bleek dat deze mogelijke interventie nog onvoldoende werd benut. 

4.9. Eindrapportage experiment ‘Re-integratie ex-gedetineerden’ 

  

Samenvatting studie 
De gemeenten Tilburg en Breda zijn binnen de CityDeal 
samen trekker van het experiment ‘re-integratie ex-
gedetineerden’. Voor de invulling van het experiment hebben 
zij in eerste instantie gekeken naar lokale behoeften op beide 
onderwerpen en maatregelen genomen om detentieschade te 
voorkomen. Daarmee beogen de gemeenten bij te dragen aan 
het verminderen van overlast en recidive. Hoewel dit rapport 
bevindingen uit die experimenten in de verleden tijd beschrijft, 
zetten Tilburg en Breda hun werkwijzen voort.  

Wat nemen we mee in onze analyse van domeinoverstijgende bekostiging? 
• Integraal bestuurlijk draagvlak is bij experimenten die zich op het snijvlak 

van verschillende domeinen afspelen van groot belang. 
• Omdat het om domeinoverstijgende vraagstukken gaat, is het in dit soort 

experimenten van belang dat vooraf helder is welke portefeuillehouder(s) de 
financiële verantwoordelijkheid draagt. 

• Zorg voor een heldere positionering van een re-integratieteam ex-
gedetineerden en investeer in de inbedding daarvan binnen de organisatie 
(korte lijnen met organisatieonderdelen die van belang zijn voor de 
uitvoering). 
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Bevindingen 
Bestuur: 
• Relatief weinig mensen maken gebruik van meerdere voorzieningen tegelijk in het sociaal domein. De groep met gestapelde voorzieningen is 

klein en divers. Hoewel het in aantal een kleine groep is, is de impact van deze stapeling groot. 
• Wij schatten in dat de duurste 1% aan huishoudens ongeveer 30% van alle middelen in het sociale domein gebruikt. En we schatten dat de 

duurste 100.000 huishoudens in Nederland jaarlijks €100.000,- per huishouden kosten. 
• Eén van de uitdagingen is dat deze groep lastig in kaart te brengen is. In een stapelingsmonitor is niet het volledige probleem van deze 

huishoudens zichtbaar. Een monitor baseert zich enkel op verstrekte voorzieningen. Daardoor wordt niet alle problematiek zichtbaar. Er is vaak 
een probleem waar juist geen voorziening voor is ingezet. 

4.10. Stapelingsproblematiek in het sociaal domein 

  

Samenvatting studie 
Op basis van hun eigen 
casuïstiek heeft het Instituut 
voor Publieke Waarden een 
verkennend onderzoek naar 
vormen van problematische 
stapeling gedaan. In deze 
verkenning presenteren zij 
acht casus waarin er sprake is 
van stapelingsproblematiek. 

Wat nemen we mee in onze analyse van domeinoverstijgende bekostiging? 
• De Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet hanteren elk hun eigen paradigma op hulpverlening. Vanuit de 

Participatiewet moeten mensen aan de slag. Dat is het leidende principe. Vanuit de WMO worden mensen 
gecompenseerd voor wat ze niet hebben of kunnen. En vanuit de Jeugdwet worden gezinnen ondersteund 
maar ook gecontroleerd. 

• Om alleen al binnen deze paradigma’s met meerdere hulpverleners één nieuw en individueel 
hulpverleningsparadigma voor een huishouden te maken is niet eenvoudig. 

• De wet houdt geen rekening met de stapeling van problemen waar huishoudens mee te maken hebben. In 
plaats van uitsluiting verklaren, moeten we insluiting legitimeren.  

• De bedoeling van veel uitsluitingsmechanismen is kostenbesparing, maar als er sprake is van 
stapelingsproblematiek pakt dit vaak omgekeerd uit. 

• Uitsluiting is niet alleen iets van regels, maar ook van professioneel handelen. Om dat te veranderen is het 
nodig om de zorg voor- en ondersteuning van deze mensen lange tijd te volgen: om hoeveel mensen gaat 
het en wat werkt eigenlijk? Het is ook nodig om professionals continu te laten reflecteren op de vraag of ze 
nu mensen insluiten of uitsluiten van de zorg die ze nodig hebben (spiegelen). Vervolgens ontstaat er de 
mogelijkheid om te leren (hoe moeten wij als professionals ons gedrag en onze werkroutines aanpassen?) 
en de mogelijkheid om te verbeteren (hoe maken we onze regels inclusief en geven we geen ruimte meer 
om exclusiviteit te legitimeren)? 
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Stapelingsproblematiek in het sociaal domein, acht stapelingsproblemen 

De acht situaties beschreven in de verkenning zijn niet uitputtend. Er is 
sprake van stapelingsproblematiek als de volgende combinatie van 
problemen/ situaties zich voordoet: 

• Uitstroom maatschappelijke opvang, schulden en verslaving (met 
een verslaving krijg je geen toegang tot schuldhulp, zonder regeling 
voor schulden kom je niet in aanmerking voor een woning). 

• Schulden, GGZ en Jeugdzorg (Het gedrag dat toegang geeft tot een 
voorziening is hetzelfde gedrag waardoor mensen worden uitgesloten 
van deze voorziening (entry-exit-paradox). Jongeren met 
gedragsproblemen komen in een instelling voor jongeren met 
gedragsproblemen waar ze uit worden gezet omdat ze zich slecht 
gedragen en zich niet aan de regels houden. Verslaafden komen in een 
kliniek voor mensen met een verslaving, waar ze worden geschorst als 
ze zich niet kunnen beheersen en weer drugs gaan gebruiken. Mensen 
die niet met geld kunnen omgaan, maken schulden en komen 
uiteindelijk in een schuldsaneringstraject waar ze uit worden gezet op 
het moment dat ze weer nieuwe schulden maken. Sommige mensen 
blijven hun hele leven in deze entry-exit cirkels draaien. Zeker als er 
tegelijkertijd meerdere problemen voorkomen. 

• >27, schulden, geen startkwalificatie. (Jongeren met een 
studiebeurs worden niet toegelaten tot een schuldenregeling. Jongeren 
met problematische schulden, maar zonder startkwalificatie lopen 
hierdoor vast. Ze vinden geen werk en kunnen niet naar school.  

• 18+/18- (Jongeren die in een instelling wonen krijgen allemaal met 
stapelingsproblematiek te maken als ze 18 worden. Want na hun 18e 

moet opnieuw bepaald worden waar ze gaan wonen, wat ze overdag 
gaan doen, welke zorg ze nodig hebben, en hoe ze aan inkomen 
komen.  

• LVB, eerste kind en problemen met schulden en wonen (mensen 
die licht verstandelijk beperkt of zwakbegaafd zijn, komen vaak in de 
problemen als het niet goed lukt om de basis te regelen. Zeker als een 
kind op komst is en familie en vrienden geen goed vangnet bieden).  

• Kinderen, onbetaalbare fraudevordering, werk (mensen die 
frauderen moeten de te veel ontvangen uitkering plus boete 
terugbetalen. Als ze onvoldoende verdienen om het bedrag terug te 
betalen, vordert de uitkeringsinstantie tenminste 10 jaar tot de 
beslagvrijevoet terug. Voor sommige gezinnen betekent dit dat ze tien 
jaar lang van 90% van de bijstandsnorm moeten rondkomen. Ongeacht 
hoeveel uur ze werken. Dit is uitzichtloos voor de ouders en slecht voor 
de ontwikkeling van de kinderen). 

• Afwijzen ambulante hulp, Wajong, thuis na opname intramurale 
GGZ (mensen die geen zorg meer willen, proberen we toch te helpen 
binnen beschikbare zorg. Hierdoor worden menen steeds selectiever in 
de zorg die zij accepteren). Bovendien is het gat tussen intramurale 
zorg en begeleiding thuis vaak te groot.  

• Criminele jongere, Laag IQ, geen uitkering (jongeren die uit detentie 
komen, vinden niet de rust en begeleiding die nodig is om een uitkering 
op te starten of werk te vinden. Ze hebben vaak een laag IQ, geen 
startkwalificatie en bijna altijd schulden). 
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Bevindingen 
Bestuur: 
• De auteur pleit voor uitgaan van het algemeen belang, i.c. het helpen kwetsbaren. Daartoe moet de samenhang van problematiek doorgrond 

worden, maar dat kan alleen maar door te kijken naar de echte werkelijkheid van mensen, niet door te redeneren vanuit de virtuele werkelijkheid 
van systemen.  

• Het hanteren van de ‘stok’ (financiële prikkels) werkt averechts bij kwetsbare mensen, omdat die nog meer stress veroorzaken.  
• In plaats daarvan moeten de regels en bekostiging de ruimte geven aan beleidsmakers en professionals om in de praktijk te leren wat werkt. 

De ‘proefneming’ dus.  

Beleid 
• In het derde essay beschrijf Czyzewski hoe het gestolde denken in beleidsmatige kokers de aanpak van hardnekkige problematiek van 

kwetsbare mensen bemoeilijkt. Mensen zijn één geheel, maar het beleid is opgedeeld in sectoren. Er wordt veel gestuurd met financiële 
prikkels, maar mensen zijn geen homo economicus – zeker niet als ze kwetsbaar zijn. En deze verkokering leidt tot verspilling van geld. 

 

4.11.  Samenwerken, samen betalen? 

  

Samenvatting studie 
Een vast onderdeel van de Dag van de Financiële Verhoudingen is de publicatie van een 
essaybundel in aanloop naar de Dag. Daarvoor vraagt de Raad diverse deskundigen te 
reflecteren op het centrale thema. In deze bundel bespreken negen essays vragen en 
dilemma’s over de financiering van maatschappelijke opgaven in netwerken. De stukken 
zijn geschreven in een tijd dat Corona nog ver weg leek. Twee stukken richten zich daarbij 
op vraagstukken in het sociale domein en drie verhalen gaan over ruimtelijke opgaven. 
Twee essays staan stil bij de vraag welke financieringsvormen passen bij maatschappelijke 
initiatieven. Het zal niet verbazen, maar eigenlijk is de onderliggende vraag naar de 
financieringsvormen van opgaven die in brede netwerken worden opgepakt vooral: welke 
positie kan de overheid in die netwerken vervullen en welke rol kan ze daarbij spelen? Ze 
bezit vaak over meer formele beleidsinstrumenten dan andere spelers in het netwerk; is 
dat een beletsel om op te treden als een nevengeschikte samenwerkingspartner? Zijn er 
financiële vormen en arrangementen die recht doen aan gelijkwaardige participatie van alle 
deelnemers in een netwerk? 

Wat nemen we mee in onze analyse van 
domeinoverstijgende bekostiging? 
Als het gaat om het bekostigen van 
maatschappelijke opgaven in netwerken is er een 
vorm van omdenken nodig. Klassieke instrumenten 
van wortel, stok en preek (financiële prikkels, 
taaktoedeling, regelgeving en visie) zijn nodig, maar 
onvoldoende. 
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Samenwerken, samen betalen? Twee nieuwe instrumenten

De proefneming 

Het eerste nieuwe instrument is de ‘proefneming’. Hiermee bedoelen we 
bestuurde bekostigingsvormen die een leerproces faciliteren: leading by 
doing. Dit vereist een overlegstructuur waarin actoren – hoewel ze qua 
instrumentarium en financiële omvang niet gelijk hoeven te zijn – erkennen 
dat ze elkaar nodig hebben en daarom elkaars waarde erkennen. Waarin 
afspraken gemaakt kunnen worden over hoe ze naar hun eigen achterban 
verantwoorden. En een financieel instrumentarium dat risicodeling op een 
ordentelijke manier regelt, zodat de mogelijkheid er is om het leergeld te 
verdelen.  

De weegschaal 

Het tweede nieuwe instrument is de ‘weegschaal’. Dat wil zeggen dat in 
deze overlegstructuren niet een partij eenzijdig zijn wil kan doordrukken, 
maar dat er checks and balances zijn. En zodat een gelijkwaardige – doch 
niet vrijblijvende – regelmatige evaluatie kan plaatsvinden of men op de 
goede weg is en over hoe nieuwe richtingen bestendigd kunnen worden.  

Nieuwe instituties 

Voor deze nieuwe instrumenten zijn nieuwe instituties nodig en een 
hernieuwde rolopvatting van bestaande instituties, zoals de financiële 
verhoudingen. Financiële verhoudingen waarin het mogelijk is om te 
experimenteren en beheerst risico’s genomen worden, waarin het betaalde 
‘leergeld’ op een goede manier verdeeld wordt. Een bekostiging die niet 
afrekent, maar wel checks and balances bevat. Waarin democratische 
legitimatie en transparantie geborgd zijn. Een financiële verhouding die 
niet bestaande machtsstructuren bestendigt, maar tot nieuwe richtingen 
kan leiden. Want anders, zoals Idenburg et al. zeggen, blijven de knikkers 
het spel bepalen. 
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5. Bijlage | Overzicht landelijke programma’s  

Aanvullend op lokale en regionale initiatieven rondom 
domeinoverstijgende bekostiging, zijn er landelijke programma’s die 
zich met dit thema bezighouden. Hieronder vindt u een overzicht van 
deze programma’s. We hebben ook programma’s opgenomen die 
gericht zijn op een andere doelgroep dan ons onderzoek. 

5.1. Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens  

Betrokken partijen: ministeries BZK, JenV, OCW, SZW en VWS, de 
uitvoeringsorganisaties CAK, CJIB, DUO, SVB en UWV en de 
gemeenten Amsterdam, Den Haag, Goeree Overflakkee, de 9 
gemeenten van de regio Hart van Brabant, Hoogeveen, Utrecht, 
Weststellingwerf, Zaanstad en Zoetermeer. 

De overgrote meerderheid van de huishoudens met multi- problemen 
kan binnen de huidige wet- en regelgeving effectief worden geholpen. 
Voor circa 5% is dat niet het geval. De complexiteit van het systeem 
staat dat in de weg. Het programma werkt aan negen bouwstenen die 
het lokale casusregisseurs en andere professionals makkelijker 
maakt deze situaties te doorbreken. Daarbij zetten ze de mens 
centraal en niet het systeem. Het Landelijk Escalatie Team (LET) kan 
een doorbraak forceren als oplossingen vastlopen op een patstelling 
met landelijke partijen. 

De betrokken partijen werken samen aan het ontwikkelen van de 
bouwstenen. Waar nodig wordt ook contact gelegd met andere 
uitvoerders, belangengroepen en brancheverenigingen. In de loop 

van 2020 wordt er verder verbreed naar meer gemeenten en 
samenwerkingspartners. 

In de bouwsteen ‘overbruggingsperiode’ staat domeinoverstijgende 
financiering centraal. Het programma wil ervoor zorgen dat 
professionals sneller hulp in kunnen schakelen als die dreigt uit te 
blijven doordat partijen het niet eens zijn over wie wat betaalt. Eerst 
helpen en daarna uitzoeken wie betaalt, daarvoor is de 
overbruggingsperiode. 

Tot september 2020 onderzoekt het programma de nut en noodzaak 
van de overbruggingsprocedure en denken ze na over de gewenste 
vorm van deze bouwsteen. In het najaar van 2020 besluiten ze hoe 
ze hier mee verder gaan. 

5.2. Programma de Juiste Zorg op de Juiste plek 

Betrokken partijen: verschillende partijen in zorg en ondersteuning 
gefaciliteerd door het ministerie van VWS.  

De zorg moet zich voorbereiden op grote veranderingen. Dat vraagt 
om samenwerken en kennisdelen met creativiteit en lef. Er is een 
nieuwe manier van denken en werken nodig. De Juiste Zorg op de 
Juiste Plek is een beweging van partijen in zorg en ondersteuning om 
het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en 
de zorg toekomstbestendig te maken.  

De drie pijlers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek zijn: 

• (duurdere) zorg voorkomen 
• zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren  

https://www.maatwerkmultiprobleemhuishoudens.nl/
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/
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• zorg vervangen door slimme zorg en e-health in te zetten 

‘Financiering’ komt terug als aandachtspunt bij thema’s binnen het 
programma samenwerking tussen sociaal en medisch domein; 
samenwerking binnen de keten, en preventie op het snijvlak van 
curatieve zorg en het sociaal domein. 

Financiële prikkels zijn in de lerende evaluatie van het project een 
van de te meten kenmerken. In de evaluatie inventariseert het 
programma specifieke stimulerende afspraken/bekostigingsvormen 
en andere inzet voor ‘alignment’ (bijv. afbouwregelingen).Dit inzicht 
is van belang omdat de huidige bekostiging veelal gefragmenteerd is 
en op productie gericht; alternatieve bekostiging en ruimte voor 
innovatie kan de beweging JZOJP stimuleren (Porter, 2009; Curtin, 
et al., 2006; Chernew, et al., 2011; Vlaanderen, et al., 2019). 

5.3. Hoofdlijnenakkoord GGZ 

Betrokken partijen: GGZ Nederland, MIND Landelijk Platform, 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Landelijke 
Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten 
(LVVP), Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), Federatie van 
Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen (P3NL), Platform 
MEERGGZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), 
Vereniging voor eertselijnsorganisaties InEen, Federatie Opvang 
(FO), RIBW Alliantie, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), ministerie 
van VWS. 

Het hoofdlijnenakkoord over de toekomst van de geestelijke 
gezondheidszorg is getekend door staatssecretaris Paul Blokhuis 

(VWS) en 12 partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het 
sociaal domein. Ze hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit en de 
toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te 
verbeteren. Het ideaalbeeld voor de toekomst van de GGZ waar 
partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, 
deze de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat 
deze snel wordt geleverd. 

Gemeenten en zorgverzekeraars stapsgewijs regionaal afspraken 
over beleid en financiering ten aanzien van integrale zorg 
(maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, zorg, 
jeugdzorg, welzijn en preventie).  

Thema’s in die afspraken zijn o.a. preventie en vroegsignalering, de 
aanpak van personen met verward gedrag, brede triage en 
consultatie, de opbouw van ambulante zorg en ondersteuning, de 
bekostiging van samenwerking tussen het zorgdomein en het sociaal 
domein, de benodigde aanpak met betrekking tot de (financiering 
van) EPA/multiproblematiek-doelgroep, overgang 18-/18+, de 
invulling van crisis-en ANW-uren en de rol en bekostiging van 
herstelacademies en zelfregiecentra.  

 

5.4. Programma Sociaal Domein 

Betrokken partijen: samenwerking tussen gemeenten en de 
ministeries van SZW, VWS, BZK, OCW en J&V.  

In het Programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen 
met professionals aan betere hulp voor (kwetsbare) mensen. Niet 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/11/bestuurlijk-akkoord-geestelijke-gezondheidszorg-ggz-2019-t-m-2022
https://www.programmasociaaldomein.nl/
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vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk. Het meerjarige 
programma is bedoeld om een extra impuls te geven aan de 
transformatie in het sociaal domein en opereert op het snijvlak tussen 
de verschillende stelsels. 

In 16 projecten werkt het programma aan praktische oplossingen 
voor vaak taaie vraagstukken. Denk aan thema’s als kansen voor 
jongeren, de samenwerking tussen Rijk, gemeenten en verzekeraars, 
de basis van de arbeidsmarkt en uitwisseling persoonsgegevens en 
privacy. Door vanuit één overheid samen te werken en te innoveren, 
doorbreken het programma schotten. 

Binnen het programma zijn er verschillende trajecten waarin 
domeinoverstijgende bekostiging een rol speelt. Bijvoorbeeld als het 
gaat om het realiseren van een levensloopbenadering om de 
overgang van 18- naar 18+ te verzachten, het afstemmen van 
ondersteuning vanuit verschillende domeinen voor inwoners met 
LVB, wijkteams handelingsruimte geven om eenvoudig maatwerk te 
kunnen maken voor mensen met gestapelde problemen, het 
vroegtijdig opsporen en integraal aanpakken van criminaliteit en 
overlast, het verbeteren van samenwerking tussen zorgverzekeraars, 
gemeenten en het Rijk met name als het gaat om 
grensvlakkenkwesties in ouderenzorg, de zorg voor mensen met een 
beperking, ggz en kinderen die vanuit de Jeugdwet naar de Wlz 
overgaan 

5.5. Kamerbrief Domeinoverstijgende financiering 

Betrokken partijen: Ministerie van VWS. 

Minister De Jonge beschrijft het proces hoe om te gaan met niet-
cliëntgebonden financiering in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de 
inzet op preventieve activiteiten vanuit de Wlz. Hiervoor is 
samenwerking nodig tussen gemeenten, zorgkantoren en 
zorgverzekeraars. De brief is verstuurd op 23 december 2019. 

In de Kamerbrief Domeinoverstijgende Samenwerking zijn zes 
hoofdpunten opgenomen:  

1. Om goede gezondheid voor zoveel mogelijk burgers te kunnen 
waarborgen met effectieve inzet van middelen, is het nodig dat 
gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars elkaar in de regio 
op inhoudelijke thema’s opzoeken, samenwerken en over de 
domeinen heen (financiële) afspraken maken. 

2. Zorgkantoren hebben – in tegenstelling tot gemeenten en 
zorgverzekeraars in hun domeinen - geen mogelijkheden om te 
investeren in diensten en/of zorg die niet behoren tot de 
individuele aanspraak, zoals opgenomen in de Wlz. Ze hebben 
daarmee weinig mogelijkheden om te investeren in preventieve 
activiteiten, waardoor mogelijk duurdere en zwaardere zorg 
voorkomen en/of uitgesteld wordt en wordt de samenwerking met 
andere partijen beperkt. 

3. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de coördinatiefunctie tijdelijk 
verblijf. Wanneer deze coördinatiefunctie in gezamenlijkheid 
wordt ingeregeld en ondersteund door de verschillende 
financiers, kan de zorg en ondersteuning in de regio beter 
georganiseerd worden. Hierdoor kan de zorg eerder 
opgeschaald worden als het nodig is, waardoor zorgvragen vaker 
in de eigen omgeving worden opgelost en mensen de juiste zorg 
op de juiste plek krijgen. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/23/kamerbrief-domeinoverstijgende-samenwerking-wlz
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4. Ook hebben zorgkantoren geen mogelijkheden om financieel bij 
te dragen aan voorwaardenscheppende activiteiten. Dit zijn 
activiteiten die niet behoren tot de Wlz-aanspraak maar wel de 
verzekerde Wlz-zorg ten goede komen of als randvoorwaarden 
bijdragen aan het leveren van goede zorg. 

5. Ik wil onderzoeken hoe zorgkantoren, binnen de financiële 
kaders, meer manoeuvreerruimte kunnen krijgen om te 
investeren in niet-cliëntgebonden activiteiten om daarmee ook 
meer samenwerking in de regio mogelijk te maken. Er zijn 
meerdere opties om dit financieel mogelijk te maken, variërend 
van een subsidieregeling tot het aanpassen van het wettelijk 
kader. Over de wijze waarop ik dit het beste vorm kan geven, ga 
ik met partijen in gesprek. 

6. De verkenning naar de mogelijkheid om meer 
manoeuvreerruimte bij zorgkantoren te bewerkstelligen, doe ik in 
samenhang met de verkenning naar betere financiële prikkels bij 
gemeenten om een goede invulling te geven aan hun wettelijke 
verantwoordelijkheid. 

5.6. Samenwerking Gemeenten – Zorgverzekeraars 

Betrokken partijen: VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 

De VNG heeft met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken 
gemaakt over landsdekkende en structurele samenwerking in de 
regio. Zij hebben met elkaar en met de minister en de 
staatssecretaris afgesproken dat dat voor het einde van dit 
kalenderjaar (2019) is geregeld. 

Deze werkstructuur houdt in dat de drie financiers in de regio 
(gemeenten, zorgverzekeraar(s) en zorgkantoor) de 
verantwoordelijkheid hebben voor en aanspreekbaar zijn op de 
kwaliteit van de samenwerking.  

Als uitgangspunt voor de samenwerking tussen de financiers is 
gekozen voor de zorgkantoor-regio’s. Met deze indeling is behalve 
de verbinding met de Zorgverzekeringswet ook de verbinding met de 
Wet langdurige zorg (Wlz) geborgd. 

Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is 
noodzakelijk om goede ondersteuning en zorg te kunnen bieden aan 
kwetsbare mensen en om dat organiseerbaar en betaalbaar te 
houden. Nu en in de toekomst.  

Voor gemeenten is de samenwerking met zorgverzekeraars (en 
zorgkantoren) al langer een belangrijk speerpunt. Afgelopen voorjaar 
heeft de VNG met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken 
gemaakt over landsdekkende en structurele samenwerking in de 
regio.  

Met deze regionale werkstructuur doen de zorgverzekeraars een 
belangrijke handreiking naar gemeenten. Niet alleen omdat de 
Zorgverzekeringswet een landelijk karakter heeft, ook omdat de 
zorgverzekeraars zich aan elkaar gaan conformeren in de regio. De 
grootste zorgverzekeraar neemt daarbij het voortouw. De 
zorgverzekeraars vinden deze samenwerking immers ook belangrijk.  

De afspraken gaan er van uit dat de eerste verantwoordelijkheid voor 
succes bij de regio’s ligt. Dat betekent dat de drie financiers in de 

https://vng.nl/brieven/samenwerking-gemeenten-zorgverzekeraars
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regio - gemeenten, zorgverzekeraar(s) en zorgkantoor - de 
verantwoordelijkheid hebben voor en aanspreekbaar zijn op de 
kwaliteit van de samenwerking. Deze aanspreekbaarheid in de regio 
moet worden georganiseerd.  

5.7. Experiment Integraal Budget 

Betrokken partijen: 21 partijen, waaronder gemeenten, 
zorgkantoren en het ministerie van VWS. 

Deze partijen slaan de handen ineen om meervoudige zorgvragen 
van inwoners écht integraal te gaan beantwoorden. Met één plan, 
één aanspreekpunt en één budget. Zij hebben hun handtekening 
gezet onder het uitvoeringsconvenant van het Experiment Integraal 
Budget. 

De komende tijd gaan acht gemeenten (Alphen aan den Rijn, Den 
Haag, Dalfsen, Nieuwegein, Rotterdam, Roermond, Leiden en 
Meppel) met een groot aantal uitvoerende partijen samen leren hoe 
het beter kan. Daarbij is het uitgangspunt altijd wat de cliënt nodig 
heeft. 

Zie ook: https://wetten.overheid.nl/BWBR0042404/2020-01-01 

 

https://vng.nl/nieuws/experiment-met-integraal-budget-voor-zorg-en-ondersteuning
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042404/2020-01-01
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