OUD EN ZELFSTANDIG IN 2030 – een reisadvies – cie toekomst zorg
thuiswonende ouderen

ZORGEN VOOR JEZELF
1.AAN GEMEENTEN
Bied op transitiemomenten actief voorlichting en ondersteuning en zorg dat ouderen weten waar ze
met vragen en problemen terecht kunnen.
2. AAN GEMEENTEN EN WONINGCORPORATIES
Ondersteun en stimuleer doorstroming naar geschikte woningen
3. AAN HET MINISTERIE VWS
Heroverweeg het motto “Langer Thuis”
4. AAN DE MNISTERIES VAN SZW,FINANCIEN EN VWS, BANKEN EN PENSIOENFONDSEN
Blaas de discussies over ( combinaties van) pensioensparen en sparen of liquide maken van de eigen
woning voor woningaanpassing ,verhuizen en gezond blijven nieuw leven in.
5.AAN MINISTERIE VWS, WONINGCORPORATIES EN PROVATE INVESTEERDERS
Kies voor een geleidelijke doorvoering van de financiële scheiding van wonen en zorg door deze in te
laten groeien met de toename van nieuwe woonvormen
6.AAN HET MINISTERIE VAN VWS
Geef hoge prioriteit aan de ontwikkeling van reablement programma naar Deens voorbeeld.
Zie nota (pag. 25 zorgen voor jezelf)
7.AAN HET MINISTERIE VAN VWS, ZORVERZEKERAARS , GEMEENTEN, AANBIEDERS EN
OUDERENORGANISATIES
Ga bij zorg en ondersteuning van zelfstandig wonende ouderen uit van digital first
8.AAN ZORVERZEKERAARS ,AANBIEDERS, OUDERENORGASISATIES EN GEMEENTEN
Sluit regionale innovatieakkoorden om grootschalige toepassing te bevorderen van digitale
technologie die het leven van ,en zorgen voor, ouderen thuis makkelijker en aangenamer kan maken.
9.AAN HET MINISTERIE VAN VWS,ZORGINSTITUUT, NZa en IGJ
Spreek aanbieders van zorg en ondersteuning, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten aan op
hun rol in de toepassing van bewezen effectieve en doelmatige technologieën.
10. AAN DE MINISTERIES VAN VWS EN EZK EN PRIVATE INVESTEERDERS
Investeer in de aanleg van snelle en betrouwbare internetverbindingen in landelijke gebieden

11.AAN HET MINISTERIE VAN VWS,AANBIEDERS,GEMEENTEN EN ZORGVERZEKERAARS
Besteed bij de inrichting van ondersteuning en zorg: , gerichte aandacht aan de verschillende
groepen kwetsbare ouderen
12. AAN DE MINISTERIES VAN VWS EN BZK
Zorg voor voldoende verpleeghuiscapaciteit

ZORGEN VOOR ELKAAR
13.AAN GEMEENTEN,ZORGAANBIEDERS, ZORGVERZEKERAARS EN WERKGEVERS
Maak lokale en regionale afspraken over de ondersteuning van mantelzorgers
14 AAN DE MINISTERIES VAN VWS EN BZK, GEMEENTEN, WONINGCOPORATIES ,ZORGAANBIEDERS
EN ZORGVERZEKERAARS
Bevorder de totstandkoming van woonvormen die het ouderen makkelijk maken om elkaar bij te
staan
15.AAN DE MINISTERIES VAN VWS EN BZK
Verplicht gemeenten tot het opstellen van woonzorgvisies en stimuleer het maken van hierbij
aansluitende prestatieafspraken conform de Woningwet tussen (oudere) huurders, gemeenten en
woningcorporaties, betrek hierbij de welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en private investeerders
16.AAN DE MINISTERIES VAN VWS,BZK EN FINANCIEN
Breid de Woningwet uit met een verlicht regime voor geclusterde of collectieve woonvormen en
zonder deze woonvormen uit van de Verhuurdersheffing
17.AAN GEMEENTEN EN WONINGCORPORATIES
Geef actief voorlichting over vormen van geclusterd en collectief wonen voor ouderen
18. AAN WONINGCORPORATIES EN GEMEENTEN,.
Zorg voor ruimten waar zelfstandig wonende ouderen, met elkaar en met andere wijkbewoners,
gezamenlijke activiteiten kunnen ondernemen
19. AAN BURGERORGANISATIES,WONINGCORPORATIES EN GEMEENTEN
Experimenteer met nieuwe vormen van mantelzorg op basis van wederkerigheid
20. AAN WERKNEMERS EN WERKGEVERSORGANISATIES
Maak in cao’s meer ruimte voor het recht op het geven van mantelzorg, liefst in combinatie met
flexibele mogelijkheden voor langer doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd.

ZORGEN, WONEN EN WELZIJN
21.AAN BESTUURDERS,BELEIDSMAKERS EN INTERNE TOEZICHTHOUDERS
Genereer, voed en benut verbindende krachten
22. AAN WONINGCORPORATIES, ZORGVERZEKERAARS, BURGERORGANISATIES , AANBIEDERS EN
GEMEENTEN
Zorg per regio voor één , leidende visie op wonen welzijn en zorg en streef naar meerjarige
koopcontracten
23. AAN IGJ, NZa en gemeenten
Eis dat zorgverzekeraars en gemeenten verantwoording afleggen over de wijze waarop zij invulling
geven aan hun wettelijke plicht om met elkaar samen te werken
24 . AAN BEROEPSGROEPEN, OUDEREN EN PATIENTENORGANISATIES, GEMEENTEN EN
ZORGVERZEKERAARS
Maak concrete samenwerkingsafspraken over zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen
25.AAN ZORGVERZEKERAARS, ZORGKANTOREN EN GEMEENTEN
Stimuleer en beloon effectieve samenwerking
26. AAN HET MINISTERIE VAN VWS, BEROEPSGROEPEN, ORGANISATIES VAN OUDEREN EN
PATIENTEN
Geef hoge prioriteit aan de ontwikkeling van effectieve en efficiënte digitale gegevensuitwisseling
tussen ouderen, mantelzorgers en aanbieders van zorg en ondersteuning
27.AAN NZa, WIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN ZORGVERZEKERAARS
Maak vaart met de invoering van een nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging
ZORGEN, WETTEN, REGELS EN ROLLEN
28. AAN REGERING EN PARLEMENT
Hanteer een no regret toets: Doe niets waar je later spijt van krijgt
29. AAN HET MINISTERIE VAN VWS
Haal alle zorg en ondersteuning voor zelfstandig wonende ouderen uit de Wlz en hevel deze over
naar Zvw en Wmo
30.AAN DE ZORGVERZEKERAARS
Koop wijkverpleging in bij een beperkt aantal aanbieders en volg daarbij de grootste verzekeraar

31. AAN HET MINISTERIE VAN VWS31. AAN HET MINISTERIE VAN VWS31. AAN HET MINISTERIE
VAN VWS31. AAN HET MINISTERIE VAN VWS
Stel artikel 13 van de Zvw buiten werking voor de wijkverpleging.(Het bepaalt dat verzekerden vrij zijn om
een zorgverlener uit te kiezen met wie hun verzekeraar geen contract gesloten heeft en dat zij dan recht hebben op een
door de verzekeraar te bepalen vergoeding)

32. AAN GEMEENTEN EN CIZ
Geef wijkverpleegkundigen de taak om, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen
van ouderen en hun omgeving, gemeenten en CIZ zwaarwegend te adviseren over respectievelijk de
toekenning van Wmo-voorzieningen en de indicering voor de Wlz zorg
33. AAN WIJKVERPLEEGKUNIDGEN, NZA EN ZORGINSTITUUT
Ontwikkel een leidraad op grond waarvan wijkverpleegkundigen kunnen bepalen wanneer de
noodzakelijke zorg niet langer verantwoord en doelmatig in de eigen woning van een oudere kan
worden verleend en opname in een verpleeghuis noodzakelijk is
34. AAN HET MINISTERIE VAN VWS
Pas de Wmo zodanig aan dat gemeenten Wmo-ondersteuning niet mogen weigeren zolang de zorg
thuis verantwoord en doelmatig te verlenen is
35. AAN DE MINISTERIES VAN VWS EN BZK
Richt de verdeling van het gemeentefonds zo in dat gemeenten met een vergelijkbare
bevolkingssamenstelling een hogere uitkering uit het fonds ontvangen naarmate de instroom van
hun inwoners in de Wlz lager is
Afkortingen:
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
IGJ Inspectie Gezondheidszorg en jeugd.

Stel artikel 13 van de Zvw buiten werking voor de wijkverpleging.( Het bepaalt dat verzekerden vrij zijn om
een zorgverlener uit te kiezen met wie hun verzekeraar geen contract gesloten heeft en dat zij dan recht hebben op een
door de verzekeraar te bepalen vergoeding)

32. AAN GEMEENTEN EN CIZ
Geef wijkverpleegkundigen de taak om, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen
van ouderen en hun omgeving, gemeenten en CIZ zwaarwegend te adviseren over respectievelijk de
toekenning van Wmo voorzieningen en de indicering voor de Wlz zorg .
33. AAN WIJKVERPLEEGKUNIDGEN, NZA EN ZORGINSTITUUT
Ontwikkel een leidraad op grond waarvan wijkverpleegkundigen kunnen bepalen wanneer de
noodzakelijke zorg niet langer verantwoord en doelmatig in de eigen woning van een oudere kan
worden verleend en opname in een verpleeghuis noodzakelijk is.
34. AAN HET MINISTERIE VAN VWS
Pas de Wmo zodanig aan dat gemeenten Wmo-ondersteuning niet mogen weigeren zolang de zorg
thuis verantwoord en doelmatig te verlenen is .
35. AAN DE MINISTERIES VAN VWS EN BZK
Richt de verdeling van het gemeentefonds zo in dat gemeenten met een vergelijkbare
bevolkingssamenstelling een hogere uitkering uit het fonds ontvangen naarmate de instroom van
hun inwoners in de Wlz lager is .
Afkortingen:
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
IGJ Inspctie Gezondheidszorg en jeugd.

31. AAN HET MINISTERIE VAN VWS31. AAN HET MINISTERIE VAN VWS,
Stel artikel 13 van de Zvw buiten werking voor de wijkverpleging.( Het bepaalt dat verzekerden vrij zijn om
een zorgverlener uit te kiezen met wie hun verzekeraar geen contract gesloten heeft en dat zij dan recht hebben op een
door de verzekeraar te bepalen vergoeding)

32. AAN GEMEENTEN EN CIZ
Geef wijkverpleegkundigen de taak om, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen
van ouderen en hun omgeving, gemeenten en CIZ zwaarwegend te adviseren over respectievelijk de
toekenning van Wmo voorzieningen en de indicering voor de Wlz zorg .
33. AAN WIJKVERPLEEGKUNIDGEN, NZA EN ZORGINSTITUUT
Ontwikkel een leidraad op grond waarvan wijkverpleegkundigen kunnen bepalen wanneer de
noodzakelijke zorg niet langer verantwoord en doelmatig in de eigen woning van een oudere kan
worden verleend en opname in een verpleeghuis noodzakelijk is.
34. AAN HET MINISTERIE VAN VWS
Pas de Wmo zodanig aan dat gemeenten Wmo-ondersteuning niet mogen weigeren zolang de zorg
thuis verantwoord en doelmatig te verlenen is .
35. AAN DE MINISTERIES VAN VWS EN BZK
Richt de verdeling van het gemeentefonds zo in dat gemeenten met een vergelijkbare
bevolkingssamenstelling een hogere uitkering uit het fonds ontvangen naarmate de instroom van
hun inwoners in de Wlz lager is .
Afkortingen:
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
IGJ Inspctie Gezondheidszorg en jeugd.

Stel artikel 13 van de Zvw buiten werking voor de wijkverpleging.( Het bepaalt dat verzekerden vrij zijn om
een zorgverlener uit te kiezen met wie hun verzekeraar geen contract gesloten heeft en dat zij dan recht hebben op een
door de verzekeraar te bepalen vergoeding)

32. AAN GEMEENTEN EN CIZ
Geef wijkverpleegkundigen de taak om, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen
van ouderen en hun omgeving, gemeenten en CIZ zwaarwegend te adviseren over respectievelijk de
toekenning van Wmo voorzieningen en de indicering voor de Wlz zorg .
33. AAN WIJKVERPLEEGKUNIDGEN, NZA EN ZORGINSTITUUT
Ontwikkel een leidraad op grond waarvan wijkverpleegkundigen kunnen bepalen wanneer de
noodzakelijke zorg niet langer verantwoord en doelmatig in de eigen woning van een oudere kan
worden verleend en opname in een verpleeghuis noodzakelijk is.
34. AAN HET MINISTERIE VAN VWS
Pas de Wmo zodanig aan dat gemeenten Wmo-ondersteuning niet mogen weigeren zolang de zorg
thuis verantwoord en doelmatig te verlenen is .
35. AAN DE MINISTERIES VAN VWS EN BZK
Richt de verdeling van het gemeentefonds zo in dat gemeenten met een vergelijkbare
bevolkingssamenstelling een hogere uitkering uit het fonds ontvangen naarmate de instroom van
hun inwoners in de Wlz lager is .
Afkortingen:
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
IGJ Inspctie Gezondheidszorg en jeugd.

31. AAN HET MINISTERIE VAN VWS,
Stel artikel 13 van de Zvw buiten werking voor de wijkverpleging.( Het bepaalt dat verzekerden vrij zijn om
een zorgverlener uit te kiezen met wie hun verzekeraar geen contract gesloten heeft en dat zij dan recht hebben op een
door de verzekeraar te bepalen vergoeding)

32. AAN GEMEENTEN EN CIZ
Geef wijkverpleegkundigen de taak om, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen
van ouderen en hun omgeving, gemeenten en CIZ zwaarwegend te adviseren over respectievelijk de
toekenning van Wmo voorzieningen en de indicering voor de Wlz zorg .
33. AAN WIJKVERPLEEGKUNIDGEN, NZA EN ZORGINSTITUUT
Ontwikkel een leidraad op grond waarvan wijkverpleegkundigen kunnen bepalen wanneer de
noodzakelijke zorg niet langer verantwoord en doelmatig in de eigen woning van een oudere kan
worden verleend en opname in een verpleeghuis noodzakelijk is.
34. AAN HET MINISTERIE VAN VWS
Pas de Wmo zodanig aan dat gemeenten Wmo-ondersteuning niet mogen weigeren zolang de zorg
thuis verantwoord en doelmatig te verlenen is .
35. AAN DE MINISTERIES VAN VWS EN BZK
Richt de verdeling van het gemeentefonds zo in dat gemeenten met een vergelijkbare
bevolkingssamenstelling een hogere uitkering uit het fonds ontvangen naarmate de instroom van
hun inwoners in de Wlz lager is .
Afkortingen:
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
IGJ Inspctie Gezondheidszorg en jeugd.

ZORGEN, WONEN EN WELZIJN

21.AAN BESTUURDERS,BELEIDSMAKERS EN INTERNE TOEZICHTHOUDERS
Genereer , voed en benut verbindende krachten
22. AAN WONINGCORPORATIES, ZORGVERZEKERAARS, BURGERORGANISATIES , AANBIEDERS EN
GEMEENTEN
Zorg per regio voor één , leidende visie op wonen welzijn en zorg en streef naar meerjarige
koopkontracten
23. AAN IGJ, NZa en gemeenten
Eis dat zorgverzekeraars en gemeenten verantwoording afleggen over de wijze waarop zij invulling
geven aan hun wettelijke plicht om met elkaar samen te werken
24 . AAN BEROEPSGROEPEN, OUDEREN EN PATIENTENORGANISATIES, GEMEENTEN EN
ZORGVERZEKERAARS
Maak concrete samenwerkingsafspraken over zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen
25.AAN ZORGVERZEKERAARS, ZORGKANTOREN EN GEMEENTEN
Stimuleer en beloon effectieve samenwerking
26. AAN HET MINISTERIE VAN VWS, BEROEPSGROEPEN, ORGANISATIES VAN OUDEREN EN
PATIENTEN
Geef hoge prioriteit aan de ontwikkeling van effectieve en efficiënte digitale gegevensuitwisseling
tussen ouderen, mantelzorgers en aanbieders van zorg en ondersteuning
27.AAN NZa, WIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN ZORGVERZEKERAARS
Maak vaart met de invoering van een nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging
ZORGEN, WETTEN, REGELS EN ROLLEN
28. AAN REGERING EN PARLEMENT
Hanteer een no regret toets: Doe niets waar je later spijt van krijgt
29 .AAN HET MINISTERIE VAN VWS
Haal alle zorg en ondersteuning voor zelfstandig wonende ouderen uit de Wlz en hevel deze over
naar Zvw en Wmo.
30.AAN DE ZORGVERZEKERAARS
Koop wijkverpleging in bij een beperkt aantal aanbieders en volg daarbij de grootste verzekera

31. AAN HET MINISTERIE VAN VWS,
Stel artikel 13 van de Zvw buiten werking voor de wijkverpleging.( Het bepaalt dat verzekerden vrij zijn om
een zorgverlener uit te kiezen met wie hun verzekeraar geen contract gesloten heeft en dat zij dan recht hebben op een
door de verzekeraar te bepalen vergoeding)

32. AAN GEMEENTEN EN CIZ
Geef wijkverpleegkundigen de taak om, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen
van ouderen en hun omgeving, gemeenten en CIZ zwaarwegend te adviseren over respectievelijk de
toekenning van Wmo voorzieningen en de indicering voor de Wlz zorg .
33. AAN WIJKVERPLEEGKUNIDGEN, NZA EN ZORGINSTITUUT
Ontwikkel een leidraad op grond waarvan wijkverpleegkundigen kunnen bepalen wanneer de
noodzakelijke zorg niet langer verantwoord en doelmatig in de eigen woning van een oudere kan
worden verleend en opname in een verpleeghuis noodzakelijk is.
34. AAN HET MINISTERIE VAN VWS
Pas de Wmo zodanig aan dat gemeenten Wmo-ondersteuning niet mogen weigeren zolang de zorg
thuis verantwoord en doelmatig te verlenen is .
35. AAN DE MINISTERIES VAN VWS EN BZK
Richt de verdeling van het gemeentefonds zo in dat gemeenten met een vergelijkbare
bevolkingssamenstelling een hogere uitkering uit het fonds ontvangen naarmate de instroom van
hun inwoners in de Wlz lager is .
Afkortingen:
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
IGJ Inspctie Gezondheidszorg en jeugd.

ZORGEN, WONEN EN WELZIJN
21.AAN BESTUURDERS,BELEIDSMAKERS EN INTERNE TOEZICHTHOUDERS
Genereer , voed en benut verbindende krachten
22. AAN WONINGCORPORATIES, ZORGVERZEKERAARS, BURGERORGANISATIES , AANBIEDERS EN
GEMEENTEN
Zorg per regio voor één , leidende visie op wonen welzijn en zorg en streef naar meerjarige
koopkontracten
23. AAN IGJ, NZa en gemeenten
Eis dat zorgverzekeraars en gemeenten verantwoording afleggen over de wijze waarop zij invulling
geven aan hun wettelijke plicht om met elkaar samen te werken
24 . AAN BEROEPSGROEPEN, OUDEREN EN PATIENTENORGANISATIES, GEMEENTEN EN
ZORGVERZEKERAARS
Maak concrete samenwerkingsafspraken over zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen
25.AAN ZORGVERZEKERAARS, ZORGKANTOREN EN GEMEENTEN
Stimuleer en beloon effectieve samenwerking
26. AAN HET MINISTERIE VAN VWS, BEROEPSGROEPEN, ORGANISATIES VAN OUDEREN EN
PATIENTEN
Geef hoge prioriteit aan de ontwikkeling van effectieve en efficiënte digitale gegevensuitwisseling
tussen ouderen, mantelzorgers en aanbieders van zorg en ondersteuning
27.AAN NZa, WIJKVERPLEEGKUNDIGEN EN ZORGVERZEKERAARS
Maak vaart met de invoering van een nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging
ZORGEN, WETTEN, REGELS EN ROLLEN
28. AAN REGERING EN PARLEMENT
Hanteer een no regret toets: Doe niets waar je later spijt van krijgt
29 .AAN HET MINISTERIE VAN VWS
Haal alle zorg en ondersteuning voor zelfstandig wonende ouderen uit de Wlz en hevel deze over
naar Zvw en Wmo.
30.AAN DE ZORGVERZEKERAARS
Koop wijkverpleging in bij een beperkt aantal aanbieders en volg daarbij de grootste verzekeraar

31. AAN HET MINISTERIE VAN VWS,
Stel artikel 13 van de Zvw buiten werking voor de wijkverpleging.( Het bepaalt dat verzekerden vrij zijn om
een zorgverlener uit te kiezen met wie hun verzekeraar geen contract gesloten heeft en dat zij dan recht hebben op een
door de verzekeraar te bepalen vergoeding)

32. AAN GEMEENTEN EN CIZ
Geef wijkverpleegkundigen de taak om, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen
van ouderen en hun omgeving, gemeenten en CIZ zwaarwegend te adviseren over respectievelijk de
toekenning van Wmo voorzieningen en de indicering voor de Wlz zorg .
33. AAN WIJKVERPLEEGKUNIDGEN, NZA EN ZORGINSTITUUT
Ontwikkel een leidraad op grond waarvan wijkverpleegkundigen kunnen bepalen wanneer de
noodzakelijke zorg niet langer verantwoord en doelmatig in de eigen woning van een oudere kan
worden verleend en opname in een verpleeghuis noodzakelijk is.
34. AAN HET MINISTERIE VAN VWS
Pas de Wmo zodanig aan dat gemeenten Wmo-ondersteuning niet mogen weigeren zolang de zorg
thuis verantwoord en doelmatig te verlenen is .
35. AAN DE MINISTERIES VAN VWS EN BZK
Richt de verdeling van het gemeentefonds zo in dat gemeenten met een vergelijkbare
bevolkingssamenstelling een hogere uitkering uit het fonds ontvangen naarmate de instroom van
hun inwoners in de Wlz lager is .
Afkortingen:
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
IGJ Inspctie Gezondheidszorg en jeugd.

