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Reactie VNG op HLZ-evaluatie van het SCP 
 

 
 
Algemeen: onderweg maar nog niet klaar 
 
De VNG kan zich vinden in de conclusie van het SCP dat de in 2015 ingezette hervorming van 
(langdurige) zorg en ondersteuning onderweg is maar nog niet afgerond. Het is goed te constateren 
dat er rond de transitie geen mensen tussen wal en schip zijn gevallen, en tevens dat het oordeel 
van de cliënt over de kwaliteit van de geleverde ondersteuning overwegend positief is. 
 
Het rapport laat zien dat een belangrijk doel van deze ingrijpende operatie - het afvlakken van de 
budgettaire groei en het beperken van de instroom in dure intramurale zorg -  gehaald is. Dit is een 
herkenbare conclusie, gezien de aan de voorkant ingeboekte bezuinigingen bij de decentralisatie. 
Tegelijkertijd is een aantal verwachtingen (nog) niet volledig uitgekomen, zoals een meer integrale 
manier van werken, meer transparantie voor de burger en een verschuiving richting algemene 
voorzieningen. 
 
 
Verbeterpunten 
 
Het onderzoek biedt een schat aan inzichten op hoe de werking van het stelsel binnen de huidige 
wettelijke kaders is te verbeteren. De implementatie van de Hervorming Langdurige Zorg is nog 
maar enkele jaren onderweg en volop gaande. Daarbij valt wel op dat voor diverse thema’s s de 
accenten voor de dataverzameling in verschillende jaren hebben gelegen. Dat kan ook niet anders 
bij zo’n groot en veel omvattend onderzoek.  
 
Gemeenten staan nog aan het begin van deze majeure operatie en grijpen de aandachtspunten uit 
het SCP-rapport graag aan om de uitvoering van de Wmo2015 verder te ontwikkelen. Op andere 
punten ervaren gemeenten de werkelijkheid van nu inmiddels anders dan zoals uit het onderzoek 
naar voren komt. Met name in de toegang tot de Wmo en het organiseren van de deskundigheid 
daarvoor in het gemeentelijk domein zijn verbeterslagen gemaakt. 
 
Dit neemt niet weg dat in het rapport veel ontwikkelpunten worden genoemd die de aandacht 
hebben van gemeenten. Op deze gebieden zijn gemeenten gestart met verbetertrajecten en zullen 
zij zich de komende periode met eenzelfde betrokkenheid inzetten voor betere ondersteuning en 
zorg voor inwoners:  
 

 het functioneren van "het gesprek", met name het betrekken van mantelzorgers daarbij 

 het signaleren en bestrijden van overbelasting van mantelzorgers 

 het verder verbeteren en vormgeven van sociale wijkteams, met name preventief werken 
en vroegsignalering  

 het verminderen van rompslomp en administratieve lasten  

 de coördinatie van zorg en de afstemming tussen verschillende zorgverleners en informele 
zorg 

. 
 
Samenwerking met zorgverzekeraars en zorgkantoren 
 
In het bijzonder noemen we hier het belang van een goede samenwerking met zorgverzekeraars en 
zorgkantoren. Met name voor verbetering op het gebied van de coördinatie van zorg en de 
afstemming tussen verschillende zorgverleners zijn zij belangrijke samenwerkingspartners voor 
gemeenten. Met hen stemmen wij af en werken we samen om ervoor te zorgen dat mensen met 
langdurige en intensieve zorgbehoeften geen last hebben van de schotten tussen wetten. Wij 
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nodigen zorgverzekeraars, zorgkantoren en zeker ook zorgprofessionals uit om nog meer met ons 
samen te werken aan een integrale toegang voor inwoners. 
 
 
Stelselvragen 
 
Onder de noemer "herbezinnen" stelt het SCP zich de vraag of alle onvolmaaktheden binnen het 
huidige stelsel op te lossen zijn. De complexiteit voor de burger van het huidige systeem is met 
bypasses en meer samenwerking wel iets te verbeteren, maar de ingewikkeldheid is ook te wijten 
aan weeffouten in het huidige systeem. Een probleem is dat wetten elkaar deels overlappen. De 
verkaveling tussen Wmo (voor thuiswonenden) en Wlz (voor intramurale zorg en voor Wlz zorg 
thuis) was in aanzet glashelder, maar is uiteindelijk voor cliënten zowel als uitvoerders en 
opdrachtgevers onoverzichtelijk geworden. Sommige intramurale voorzieningen zitten nu ook in de 
Wmo (opvang en beschermd wonen), extramurale zorg zit ook in de Wlz (VPT en MPT) en de 
persoonlijke verzorging zit in allebei.  
 
Ook het feit dat, zoals de ROB in zijn advies Zorg voor samenhangende zorg stelt, de zorgwetten 
op verschillende uitgangspunten gebaseerd zijn maakt het moeilijk om tot een voor de inwoner 
consistente en transparante uitvoering te komen. Denken in maatwerk (zelfde beperking, andere 
oplossing), financieren op populaties, algemeen toegankelijke voorzieningen: het kan in de Wmo, 
het mag niet in de Wlz. Inwoners hebben hier last van en dat is niet goed. Bovendien staat het 
haaks op het uitgangspunt dat de inwoner centraal moet staan en passende zorg en ondersteuning 
geboden moet worden 
 
 
Langer thuis? 
 
Herbezinning blijkt ook op zijn plaats rond de stelling van de laatste 10 jaar dat de burger "langer 
thuis" wil wonen. Het onderzoek van het SCP presenteert diverse signalen waaruit blijkt dat het 
wringt rond dit uitgangspunt. Een derde van de Wlz-aanvragers kiest voor zorg in een instelling om 
eenzaamheid te voorkomen. Maar er spelen financiële overwegingen om thuis te blijven wonen 
("zorgval"), die met een voorstel als het abonnementstarief voor de eigen bijdragen in de Wmo 
alleen maar groter worden. Het SCP noemt signalen dat mensen te lang extramuraal blijven wonen, 
terwijl het eigenlijk niet meer gaat.  
 
Tegelijk wordt geconstateerd dat de toelatingseisen van de Wlz star zijn ("blijvende behoefte aan 
24-uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht"), en dat er tussen volledig zelfstandig thuis en 
verzorgd in een instelling een steeds groter gat begint te ontstaan. Het herformuleren van deze 
stelling (beter zou zijn "zo lang thuis als mogelijk") en het vernieuwen van de beslisregels is daarom 
hard nodig. . De huidige beslisregels leiden onder meer tot een toename van crisisopnamen Wlz en 
toenemende druk op huisartsenposten, spoedeisende hulp en ziekenhuisbedden. 
 
 
Een Wmo met twee sporen 
 
Tenslotte wijst het SCP op een fundamentele vraag die het functioneren van de huidige Wmo 
betreft: zijn de systeemdoelen van eigen kracht, participatie en zelfredzaamheid wel voor alle 
groepen zorgbehoevenden haalbaar? Die discussie wint de laatste twee jaren aan kracht. 
Gemeenten herkennen de zorgen om inwoners met verward gedrag en/of met multiproblematiek en 
zorgmijders. Wij denken echter dat de ingezette hervorming zich bij uitstek leent voor ondersteuning 
op maat, ook voor deze doelgroep. Gemeenten denken daarbij na en beproeven oplossingen, zoals 
een vroege triage of een aparte procedure en misschien andere toekenningsnormen. Wij gaan 
daarover ook graag landelijk de discussie aan. We willen voorkomen dat het hele Wmo-
gedachtengoed op de schop genomen wordt, omdat voor een kleine groep (totaal zo'n 10 á 15% 
van alle cliënten) een specifieke aanpak nodig is. We pleiten daarbij voor maatwerk over de 
domeinen heen en in het belang van de inwoner!  
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