•
Het opzetten van een generiek kwaliteitskader
voor kleinschalige zorg
Dit kwaliteitskader (in lijn met de huidige
kaders) moet toepasbaar zijn op de verschillende
financieringsstromen. In dit kwaliteitskader dient de
inhoudelijke focus te liggen op leren en verbeteren
en niet op interne processen. BVKZ ziet het als haar
taak om op dit vlak een lerend netwerk te faciliteren.
Dit netwerk faciliteert het continu verbeteren van de
geleverde zorg door de kleinschalige zorgaanbieders.
Het nieuwe kwaliteitskader moet de zorgverlener
passen als een jas en voldoende comfort geven aan
financiers en externe toezichthouders. De belangrijke
waarden voor beide perspectieven dienen hierin
meegenomen te worden zonder ‘de bedoeling’ en de
passie te verliezen.

•
Het opzetten van een uniform financieel
verantwoordingsmodel voor (kleinschalige) zorg.
Het transparant maken van de besteding van
maatschappelijke middelen, door middel van
een financiële rapportage, kan bijdragen aan het
terugwinnen van het vertrouwen bij financiers,
controlerende instanties en de maatschappij. Deze
gegevens dienen uniform weergegeven te worden wat
leidt tot een forse vermindering van de administratieve
lasten.
•
Het opstellen van een governance code voor
kleinschalige zorg
Deze governance code voor kleinschalige zorg biedt
transparantie over toezicht, bestuur, kwaliteit en
financiële middelen. BVKZ is uiteraard voorstander van
de gewenste transparantie ten aanzien van de inhoud
en financiering van zorg en ondersteuning. BVKZ ziet
hierin de oplossing voor de kleinschalige aanbieders
om aan de randvoorwaarden en uitgangspunten, in
lijn met de huidige zorgbrede governance code, te
voldoen.

4.
Mogelijk maken domein overstijgende
samenwerking

BVKZ ondersteunt, als branchevereniging voor de
kleinschalige zorg in Nederland, de voorgestelde
wetswijziging van harte. Het doel achter de
voorgenomen aanpassing in de wetgeving is om de
samenwerking tussen de verschillende financiers te
stimuleren, zodat de zorg en ondersteuning vanuit
de zorgvrager georganiseerd wordt en met meer
doelmatigheid over de domeinen heen kan worden
gerealiseerd. Veel kleinschalige zorgaanbieders
ondersteunen zorgvragers die te maken hebben de
verschillende financieringsstromen. Deze aanpak in
wetgeving maakt het volgens BVKZ mogelijk dat er
veel meer vanuit het preventieve aspect gekeken
kan worden hoe mensen die zorg nodig hebben
zorg en ondersteuning kunnen krijgen in hun eigen
woonomgeving. Vormen die bijdragen aan zowel de
cliëntwensen als aan het voorkomen van opnames
in een intramurale instelling. Naast cliëntwensen is
er een maatschappelijke behoefte, namelijk nieuwe
woonvormen die voelen als thuis, en die passende
ondersteuning bieden waar en wanneer dat nodig
is. Een Wlz instelling is soms een stap te ver en zorg
thuis een andere keer onvoldoende toereikend. De
voorgenomen flexibiliteit op het grensvlak van de
verschillende domeinen is daarbij zeer ondersteunend.
In de lijn van de aanpak van de pilotorganisaties
werken de kleinschalige zorgaanbieders al vaak met
een “arrangeur”, die samen met zorgvragers kijkt
naar het gewenste resultaat. Waarbij naast de inzet
van professionele zorg, (vooral) ook de inzet en
betrokkenheid van de informele (mantel)zorg wordt
besproken en wat zij nodig hebben om het zorgen
voor de naaste op een goede manier vol te houden.
BVKZ denkt dat deze manier van werken tegemoet
komt aan de wensen van zorgvragers en het efficiënt
inzetten van schaarse medewerkers en budgetten.
Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om voor te
sorteren op ontwikkelingen in de toekomst zoals de
toenemende vergrijzing en de wens om langer thuis te
blijven.
BVKZ pleit ervoor om de voorgenomen
wetswijziging zo spoedig mogelijk invulling te
laten krijgen.

Manifest BVKZ

Toekomst kleinschalige zorg

INLEIDING
In de Nederlandse zorg is er veel wet- en regelgeving
waaraan zorgorganisaties moeten voldoen. Het
voornaamste doel van deze wet- en regelgeving is
het garanderen van toegankelijkheid en kwaliteit van
zorg voor iedere Nederlander. Ondanks dit positieve
uitgangspunt heeft de wet- en regelgeving ook
negatieve effecten. Handhaving zorgt ervoor dat er, bij
de betrokken partijen uit de zorgketen, procedures en
systemen opgetuigd dienen te worden om ‘in control’
te blijven. Dit levert in de dagelijkse praktijk dilemma’s
op. Het grote risico hiervan is dat de systeemwereld
centraal komt te staan in plaats van de mens met zijn
of haar zorgvraag.
Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) is
van mening dat kleinschalige zorg, naast de grote
aanbieders, veel toegevoegde waarde heeft voor
de sector in het algemeen en voor de zorgvragers
en zorgprofessionals in het bijzonder. Zij gelooft
in de kracht van de meer dan 1000 kleinschalige
zorgaanbieders en is van mening dat kleinschalige zorg
het Nederlandse zorglandschap blijvend verrijkt. Daarbij
is het nadrukkelijk van belang om het kaf van het koren
te scheiden. Zorgaanbieders dienen te acteren volgens
de regels en de wetten binnen de Nederlandse zorg.
Deze regelgeving dient echter wel toepasbaar te zijn
op alle soorten zorgaanbieders, en daarbij ook specifiek
op de kleinschalige zorgaanbieders. Kleinschalige zorg
wordt hoog gewaardeerd door zorgvragers en hun
verwanten. Ook tijdens de huidige pandemie hebben
de kleinschalige zorgaanbieders een nadrukkelijke
bijdrage geleverd om de zorg en ondersteuning van
de veelal kwetsbare mensen in onze samenleving te
waarborgen.

De kernvraag is nu hoe de zorg en ondersteuning
te gaan organiseren, zodat zorgvragers ook in de
toekomst nog steeds kunnen kiezen voor kleinschalige
aanbieders (behoud van pluriformiteit). Hierbij dient
voldoende rekening gehouden te worden met de
belangen van de verschillende partijen. Ten eerste de
cliënt die zijn eigen regie wil hebben en houden, al dan
niet met de verantwoordelijkheid voor het zelfstandig
beheren en verantwoorden van het budget. Ten tweede
de financiers en externe toezichthouders die graag de
rechtmatigheid en doelmatigheid van inzet, middelen
en veiligheid van de zorgvragers willen garanderen. Ten
derde de zorgaanbieders die met name willen focussen
op de kwaliteit en de waarde die ontstaat vanuit de
interactie en directe inhoudelijke betrokkenheid tussen
zorgaanbieder, zorgverlener en zorgvrager.

AMBITIE
Van de kleinschalige aanbieders, vaak actief binnen meerdere financieringsvormen, wordt verwacht
dat ze meerdere kwaliteitskaders naleven, soms voor slechts één of een beperkt aantal cliënten.
Dat is organisatorisch bijna niet haalbaar. Daarnaast wordt bij de inkoopprocedures het hebben van
één van de gangbare kwaliteitscertificeringen steeds meer een vereiste om in aanmerking te komen
voor een contract. De gangbare kwaliteitskeurmerken houden, in de ogen van de kleinschalige
zorgaanbieders, te weinig rekening met de elementen van de kleinschalige zorg. Ze zijn te veel
gericht op processen, systemen en protocollen.

AANPAK DILEMMA’S
Er bestaan verschillende dilemma’s voor de
kleinschalige zorg die vragen om aandacht en actie.

1.

Beoordeling kwaliteit van zorg

Van de kleinschalige aanbieders, vaak actief binnen
meerdere financieringsvormen, wordt verwacht dat
ze meerdere kwaliteitskaders naleven, soms voor
slechts één of een beperkt aantal cliënten. Dat is
organisatorisch bijna niet haalbaar. Daarnaast wordt
bij de inkoopprocedures het hebben van één van
de gangbare kwaliteitscertificeringen steeds meer
een vereiste om in aanmerking te komen voor een
contract. De gangbare kwaliteitskeurmerken houden,
in de ogen van de kleinschalige zorgaanbieders,
te weinig rekening met de elementen van de
kleinschalige zorg. Ze zijn te veel gericht op processen,
systemen en protocollen.
De nadrukkelijke oproep van BVKZ en de
kleinschalige aanbieders is om deze (kwaliteits)
systemen en kwaliteitskaders op elkaar aan
te laten sluiten met als doel het terugdringen
van de administratieve lasten om daarmee ook
direct de beschikbare tijd voor cliëntcontact
te verhogen. Daarnaast doet BVKZ het
nadrukkelijke verzoek om rekening te houden
met de implementatiemogelijkheden en –tijd
bij het introduceren van nieuwe of aangepaste
wetgeving of inkoopkaders. Dit vraagt vooral
van de kleinschalige aanbieders veel van de
organisatie inrichting. Deze tijd en energie
zetten zij liever in voor cliënten.

2.

Vereenvoudiging contracteerbeleid

Juist voor kleinschalige aanbieders wordt het
(zelfstandig) contracteren minder goed mogelijk
gemaakt. Vanuit de decentralisatie is de uitvoering
van de Wmo en Jeugdwet bij de gemeenten komen
te liggen. Het aangaan van een contract met
gemeenten was de laatste jaren over het algemeen
niet complex. Het ‘open house model’, dat door veel
gemeenten werd gehanteerd, zorgde ervoor dat de
meeste aanbieders kozen voor een rechtstreekse
contractrelatie. Op dit moment zijn verschillende
gemeenten het ‘open house model’ echter aan het
loslaten. Zij besteden de zorg en ondersteuning
uit aan een beperkt aantal grotere aanbieders
(bijvoorbeeld in de vorm van een alliantie) of stellen
eisen aan het minimaal aantal zorgvragers waaraan
zorg verleend moet worden. Voorbeelden hiervan
zijn de voorgenomen aanbesteding in de provincie
Friesland en de gemeente Tilburg. Dit is volledig
in tegenspraak met de aangenomen motie van
november 2020 waarin het kabinet de gemeenten
juist oproept om oog te hebben voor de kleinschalige
initiatieven en daarmee ook de mogelijkheid te bieden
aan kleinschalige (jeugdzorg) aanbieders om in
aanmerking te komen voor een contract. Kleinschalige
aanbieders die in aanraking komen met de Zvw en Wlz
geven aan dat het aangaan van een contract met een
zorgverzekeraar en zorgkantoor complex en kostbaar
is. Daarnaast vrezen zij voor een sterke toename van

de administratieve lasten als ze een contract aangaan.
Een deel van de kleinschalige aanbieders kiest
hierdoor voor het aanbieden van ongecontracteerde
zorg in plaats van een contractrelatie. Van belang is
dus:
•
Het aanbieden van contractvormen passend
bij de kleinschalige zorg
Veel BVZK-leden werken tot grote
tevredenheid met PGB en BVKZ zet zich
ervoor in dat zij dat ook in de toekomst
blijven doen. Tegelijkertijd wil BVKZ zich
inspannen om met partijen naast de huidige
mogelijkheden via PGB te komen tot
contractvormen passend bij kleinschalige zorg.
Deze vormen kunnen bijdragen aan
het verminderen van (de ongewenste) niet
gecontracteerde zorg. Tevens dient dit 		
een groot gedeelte van de, door kleinschalige
zorgaanbieders, huidige ervaren (toetredings)
drempels tot gecontracteerde zorg weg te
nemen.
Oproep BVKZ: zorg voor een goed en
evenwichtig aanbestedingsbeleid ook voor
de kleinschalige zorgaanbieders om daarmee
verschraling van het zorgaanbod te voorkomen
en om ervoor te zorgen dat er voldoende
keuzemogelijkheden voor de zorgvragers
aanwezig blijven.

3.

Anders verantwoorden

Het overgrote deel van de kleinschalige aanbieders
vindt dat het verantwoorden van de juiste besteding
van middelen aan kwalitatief hoogwaardige zorg
de normaalste zaak van de wereld is. Echter,
doordat zij de waarde niet zien van de huidige
verantwoordingssystematiek, kiezen zij voor
alternatieve wegen met minder verantwoordingsdruk.
Het gebruik van deze mogelijkheden zorgt voor
een oncomfortabel gevoel bij financiers en externe
toezichthouders, omdat er gevoelsmatig minder
grip is op de kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en
rechtmatigheid van de geleverde zorg. Dit komt niet
ten goede aan het onderlinge vertrouwen tussen de
betrokken partijen.
Het opzetten van een passend verantwoordingsmodel
voor kleinschalige (maar ook grotere) aanbieders,
dat vertrouwen biedt aan financiers en externe
toezichthouders maar zijn basis heeft vanuit ‘de
bedoeling’, is hierbij de belangrijkste stap. BVKZ pakt
deze handschoen graag namens de kleinschalige
zorgaanbieders op. Het nieuwe verantwoordingsmodel
dient van binnen naar buiten te werken waarbij de
zorgverlener haar professionele verantwoordelijkheid
oppakt en open staat voor een continu verbeterproces
dat gevoed kan worden door feedback vanuit de
externe omgeving. Het dient het comfort bij de
financiers en externe toezichthouders te vergroten,
zodat er gebouwd kan worden aan vertrouwen binnen
de keten. Een keten waarin continu verbeteren vanuit
alle partijen centraal staat. Dit verbeteren heeft tot
doel om, de in de wetgeving vastgelegde waarden,
vanuit het perspectief van de zorgvrager invulling te
geven en recht te doen aan het vakmanschap van de
zorgverlener.
BVKZ wil hieraan (samen met betrokken partijen) een
invulling geven vanuit een aantal concrete stappen op
bijvoorbeeld de onderwerpen:
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de betrokken partijen uit de zorgketen, procedures en
systemen opgetuigd dienen te worden om ‘in control’
te blijven. Dit levert in de dagelijkse praktijk dilemma’s
op. Het grote risico hiervan is dat de systeemwereld
centraal komt te staan in plaats van de mens met zijn
of haar zorgvraag.
Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) is
van mening dat kleinschalige zorg, naast de grote
aanbieders, veel toegevoegde waarde heeft voor
de sector in het algemeen en voor de zorgvragers
en zorgprofessionals in het bijzonder. Zij gelooft
in de kracht van de meer dan 1000 kleinschalige
zorgaanbieders en is van mening dat kleinschalige zorg
het Nederlandse zorglandschap blijvend verrijkt. Daarbij
is het nadrukkelijk van belang om het kaf van het koren
te scheiden. Zorgaanbieders dienen te acteren volgens
de regels en de wetten binnen de Nederlandse zorg.
Deze regelgeving dient echter wel toepasbaar te zijn
op alle soorten zorgaanbieders, en daarbij ook specifiek
op de kleinschalige zorgaanbieders. Kleinschalige zorg
wordt hoog gewaardeerd door zorgvragers en hun
verwanten. Ook tijdens de huidige pandemie hebben
de kleinschalige zorgaanbieders een nadrukkelijke
bijdrage geleverd om de zorg en ondersteuning van
de veelal kwetsbare mensen in onze samenleving te
waarborgen.

De kernvraag is nu hoe de zorg en ondersteuning
te gaan organiseren, zodat zorgvragers ook in de
toekomst nog steeds kunnen kiezen voor kleinschalige
aanbieders (behoud van pluriformiteit). Hierbij dient
voldoende rekening gehouden te worden met de
belangen van de verschillende partijen. Ten eerste de
cliënt die zijn eigen regie wil hebben en houden, al dan
niet met de verantwoordelijkheid voor het zelfstandig
beheren en verantwoorden van het budget. Ten tweede
de financiers en externe toezichthouders die graag de
rechtmatigheid en doelmatigheid van inzet, middelen
en veiligheid van de zorgvragers willen garanderen. Ten
derde de zorgaanbieders die met name willen focussen
op de kwaliteit en de waarde die ontstaat vanuit de
interactie en directe inhoudelijke betrokkenheid tussen
zorgaanbieder, zorgverlener en zorgvrager.

