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Geachte commissieleden, 

  

Op 25 juni 2019 wordt het algemeen overleg Verpleeghuiszorg tussen u en de minister 

gehouden. Voor het AO Gehandicaptenzorg van 13 juni jl. hebben wij een brief gestuurd 

om een aantal punten rondom het kwaliteitskader verpleeghuiszorg onder uw aandacht te 

brengen. Deze punten zijn in het debat onvoldoende naar voren gekomen, derhalve 

brengen we deze graag nogmaals onder uw aandacht.  

 

Apart beleid voor wooninitiatieven 

Kleinschalige wooninitiatieven moeten voldoen aan kwaliteitsregels die zijn geschreven 

voor grote instellingen. Zoals het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de Wkkgz. Dat 

geheel aan regels botst met het principe van kleinschaligheid en het zo regelarm mogelijk 

inzetten van zorg. Wij pleiten voor apart wooninitiatieven beleid dat recht doet aan de 

praktijk van de ouderinitiatieven. Daarnaast is ook in het SCP-rapport ‘Net als Thuis’ de 

aanbeveling gedaan om apart wooninitiatieven beleid te maken waarbij rekening wordt 

gehouden met de verschillende vormen van wooninitiatieven. Wooninitiatieven zouden 

toegerust moeten worden om zo goed mogelijk aan de regels te kunnen voldoen. Per Saldo 

kan deze ondersteuning bieden. 

 

Zolang er geen apart wooninitiatieven beleid is heeft Per Saldo samen met IGJ 

ouderinitiatieven over de kwaliteitscriteria voorgelicht. We zien dat de toepassing van de 

regels een grote mate van extra inzet vraagt van bestuur en betrokken ouders. Veelal is er 

geen kwaliteitsfunctionaris die de kwaliteitsvoorschriften implementeert in de organisatie.  

 

Wij verzoeken u de minister te vragen om apart wooninitiatieven beleid en aparte 

kwaliteitskaders te maken waarbij rekening wordt gehouden met verschillende 

vormen van wooninitiatieven.  

 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

Zoals in ons vorige punt reeds aangegeven zijn de kwaliteitsregels vaak ook van 

toepassing op kleinschalige wooninitiatieven terwijl het niet passend is. Een duidelijk 

voorbeeld waarbij dit speelt is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg welke van toepassing 

is op pgb-gefinancierde wooninitiatieven die Wlz-zorg leveren aan mensen met een VV-

indicatie. Een voorbeeld waar het mis ging is de vragenlijst die Zorginstituut Nederland 

(hierna: ZiNL) in het voorjaar van 2018 heeft uitgestuurd om kwaliteitsgegevens te 

verzamelen. Een hoop vragen waren niet van toepassing, maar moesten wel ingevuld 

worden. Daarnaast moest er een bedrag worden betaald om de gegevens (verplicht) aan  
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te leveren. Wij zijn hier toen over in gesprek gegaan met o.a. ZiNL en VWS om te 

voorkomen dat dit in 2019 weer mis zou gaan. 

 

Ondanks alle inspanningen en toezeggingen lijkt ook dit jaar weer een vragenlijst 

verstuurd te worden dit niet passend is voor kleinschalige wooninitiatieven en moeten de 

wooninitiatieven weer betalen voor het aanleveren van de verplichte gegevens. Dit vinden 

wij niet acceptabel.  

 

Wij verzoeken u de minister te vragen dat pgb-wooninitiatieven niet hoeven te 

betalen voor het aanleveren van de kwaliteitsgegevens en dat zij daarnaast enkel 

een vragenlijst ontvangen die wel op hun van toepassing is. 

 

Tot slot 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog nadere vragen dan kunt u contact opnemen 

met Aline Molenaar of Jacqueline Gomes. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

            

 

 

Aline Molenaar   

directeur Per Saldo 


