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Minder lastposten

De zorgsector gaat gebukt onder overbodige regelgeving en administratieve
lasten. Daarom is het ministerie van VWS het experiment Regelarme
ínstellíngen gestart. Zes VGN-leden doen mee. 'We moesten elke dag

verklaren dat cliënten bij ons hebben gegeten en geslapen.'

Er bestaan talloze rapporten over
overbodige regelgeving in de zorg, hoge administratieve
lastendruk en aanbevelingen om dat terug te dringen.
Maar zorginstellingen kregen niet de indruk dat die ook

werkelijk leidden tot lastenvermindering.
'Integendeel', beweert Han Huizinga, senior beleidsme-
dewerker bij de VGN. 'Er kwam steeds meer bureau-
cratische regelgeving bij. In 2010 hebben wij daarom
in kaart gebracht van welke overbodige regelgeving de

gehandicaptensector last heeft, en hoe we dat kunnen
veranderen. Het heeft geleid tot een lijst van tweeën-
twintig zogenoemde Lastposten in de gehandicaptenzorg,
waarvan e!: zeven op een prioriteitenlijst staan. Bij elke
bespreking met bijvoorbeeld ministeries, zorgautoriteit,
zorgkantoren en zorgverzekeringen wapenen we ons met
die lijst en hameren we erop: "Hier hebben we last van,
hoe kunnen we dat verbeteren, en hoe voorkomen we nog

meer administratieve lastenverzw aring?"'
Dankzij de vasthoudendheid van de VGN en veel an-
dere brancheorganisaties van zorginstellingen heeft
het ministerie van VWS nu voor het eerst een concreet
initiatief ter verbetering genomen. Staatssecretaris
Veldhuizen vanZanten nodigde halverwege 2011 indivi-
duele zorginstellingen uit om aan te geven wat voor hen
de grootste administratieve lasten zijn, enlnoe zlj denken
dat het ook anders kan.
Zo'n 230 zorgaanbieders dienden daarop tezamen bijna
zevenhonderd voorstellen in. Van hen werden er 28 gese-

lecteerd voor deelname aan het twee jaar durend expe-

riment van VWS Regelarme ínstellingen, waaïvan zes

VGN-leden: Prisma, Cordaan, Steinmetz I de Compaan,
Abrona, Philadelphia en JP van de Bent. Op 31 januari
201,2 gaf de staatssecretaris op ludieke wijze het start-
sein. Paparassen werden versnipperd en als confetti in
de lucht gegooid.

High trust, high penalty
Bij het experiment van Abrona ligt het accent op productie-

verantwoording bij langdurig zware zorg. Willem Melis-
sen is directeur bedrijfsvoering. 'Veel cliënten met een

zorgzwaartepakket in een hoge AWBZ-categorie (van 4 tot
8) wonen levenslang bij ons. Zorgkantoren vragen ons dat
dagelijks te verantwoorden. We moeten elke dag verklaren

'Niet dit circus van
u renad m in istratie'

dat ze bíj ons hebben gegeten en geslapen, behandeld zijn,
en dat ze een x aantal dagdelen gebruik hebben gemaakt

van dagbesteding. Alleen als de investering overeenkomt
met de productieafspraken wordt er uitgekeerd, bij méér
zorg zTjn er allerlei nieuwe administratieve handelingen
nodig om de zorg alsnog vergoed te krijgen. Daar bovenop

komen de eisen van het Centraal Administratie Kantoor
(CAK) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Z1j vragen
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dezelfde gegevens als de zorgkantoren, maar willen ze net

iets anders aangeleverd krijgen. De administratieve tijdsin-

vestering kost handenvol geld.'

Melissen stelt voor om het om te keren; op basis van de

gemaakte productieafspraken wordt uitgekeerd, en al-

leen bij ingrijpende wijzigingen trekt hij zé|f aan de bel.

Zorginstellingen moeten op hun beurt bereid zi.jn om hoge

sancties te aanvaarden bij schending van dat vertrouwen.

Meli.ssen: 'High trust, high penalty. Als blijkt dat ik niet

integer acteer, verlies ik mijn legi.timiteit en kom ik op een

publieke zwarte 1ijst. Want dat is het ailerergste wat mij

kan overkomen.'

Rigoureuze plannen
Ad Romme is senior adviseur externe flnanciering bij

Steinmetz I de Compaan. Zrjn experiment concentreert

zich ook op productieverantwoording, maar met name

gericht op extramurale zorg, voor cliënten die thuis wonen.

Net als Willem Melissen van Abrona moet hij de produc-

tie steeds weer verantwoorden, zowel op totaal- als op

cliëntniveau. En ook hij vindt dat de overheid méér moet
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uitgaan van vertrouwen, niet van wantrouwen zoals nu.

Romme: 'Voor toegang tot de AWBZ zou een indicatie van

het Centraal Indicatie Orgaan (CIZ) in combinatie met een

passend individueel op maat gesneden zorgplan moeten

volstaan. Niet dit circus van urenadministratie.'
Hij vindt het hoopvol dat VWS hun voorstel om dat te

bereiken heeft uitgekozen als een van de experimenten.

Romme: 'Want ons project is behoorlijk rigoureus; het valt
of staat bij medewerking van alle partijen in de keten.

Zorgkantoren, CAK, NZa, ze moeten allemaal akkoord

gaan. En toch heeft de staatssecretaris voor ons gekozen.

Ik concludeer daaruit dat het haar ernst is.'

De voorbeelden van Abrona en Steinmetz I de Compaan

staan ook hoog op de lastpostenlijst van de VGN. 'Daar

komt bij', zegt Han Huizinga, 'dat alle zorgkantoren op hun

eigen manier werken, met eigen eisen en regelgeving. Grote

zorgaanbieders zijn afhankelijk van meerdere zorgkanto-

ren. Ze moeten dus telkens opnieuw productieafspraken

maken, inkoopprocedures doorlopen en aanvullende afspra-

ken maken. Op organisatieniveau, maar óók per cliênt en

product op detailniveau.' De VGN streeft ernaar ook daar
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verandering in te brengen. Met succes, ze hebben voligjaar
al veel bereikt. Huizinga: 'Bij nieuwe regelgeving volgen

alle zorgkantoren hetzelfde format. Maar de oude procedu-

res lopen helaas nog gewoon door. We blijven vechten voor
uniformiteit.'

Kwaliteitsmetingen
Nog een lastpost van de VGN: de huidige rvijze van kwali-
teitsmeting. Zorgaanbieders moeten zeer gedetailleerde kwa-

liteitsinformatie aanleveren, bijvoorbeeld aan zorgkantoren
en aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voor de juiste
gegevens is veel registratie vereist, met als gevolg nog meer

administratieve handelingen. Bij Cordaan is kwaiiteitsme-
ting het kernthema in het VWS-experiment. De tegistratie
kan volgens hen veel efficiënter met behulp van het elektro-
nisch cliêntendossier (ECD).

Han van Esch is bij Cordaan voorzitter van de directie VGZ.
Van Esch: 'Wij richten hei ECD komend jaar daarom zó in
dat het registreren vereenvoudigt. We voegen bijvoorbeeld
een doelenbibliotheek toe met SMART-geformuleerde doelen
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden).

Persoonlijk begeleiders kunnen die gemakkelijkei opnemen
in het persoonlijk plan van een cl1ënt. Zo wordt het ook een-

voudiger om te bepalen of doelen werkelijk zijn gerealiseerd.

Daarnaast willen we een light versie van de Consumer

Quality index (CQ) aan het persoonlijk plan koppelen, om

informatie te krijgen over de mate waarin cliënt of cliènt-
vertegenwoordiger zorg en ondersteuning waardeert. Dat
resulteert in een continue cliènttevredenheidsmeting.'
Cordaan gaat de lastendruk van opgelegde verplichtingen
niet alleen intern oplossen in het ECD, de organisatie wil in
overleg met externe instanties ook iets doen aan het detail-
niveau van kwaliteitsmeting. Van Esch: 'Laatst beklaagde

een moeder zich. 'Als ik bij mijn zoon op bezoek kom, tref ik
steeds vaker de begeleiding aan achter de computer in het
kantoor, en niet bij mijn kind in de huiskamer." We ontle-
nen ons bestaansrecht primair aan professionele zorg en

ondersteuning. Verantwoorden hoort daarbij, maar binnen
bepaalde grenzen.'

Minder lastendruk, betere zorg
VWS pakt de experimenten groots aan. Het ministerie
vrijwaart deelnemende zorgaanbieders twee jaar lang van
sancties als ze niet aan bepaalde regels en verplichtingen
voldoen. Zo kunnen ze in alle vrijheid experimenteren met

hun ideeên. Ook kregen ze allemaal twee ambtenaren van
VWS toegewezen, die een brug vormen tussen veld en over-

heid. Willem Nlelissen vindt dat iaatste een sterke zet van
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het ministerie. 'Het confronteert de ambtenaren met de

onmogelijke regels die ze ons zelf hebben opgelegd.' Tege-

lijkertijd ziet hij het ook als een uitdaging. 'Ik hoorde een

ambtenaar zeggen: "We hebben de regels met beste bedoelin-
gen bedachtl" De kans bestaat dat ze hun eigen beleid gaan

verdedigen.'

Ad Romme verwacht dat niet. 'Terugdringing van regel-
geving is een van de speerpunten in het huidig regeer- en

gedoogakkoord. Als blijkt dat de afgevaardigden van VWS
onoverbrugbaar met ons van mening verschillen, heeft ook

de staatssecretaris uiteindelijk een groot probleem. Dan valt
haar initiatief in duigen.'

Verandering van systemen en procedures is wat betreft
VWS primair bedoeld voor administratieve lastenverlich-
ting. Maar Willem Melissen gaat nog een stap verder in
zijn motivatie om het huidige systeem van financieling en

verantwoording op de schop te nemen. Het kan volgens hem

óók leiden tot betere zorg. Willemsen: 'In het huidige finan-
cieringssysteem zitten perveïse prikkels. Als een bejaarde

cliënt valt en in een rolstoel belandt, kri.jgen wij jaarlijks
zo'n tienduizend euro méér kosten vergoed. Maar ik wil juist
beioond worden als ik de persoon in kwestie weer aan het
lopen krijg. Meer als ondernemers omgaan met elkaar.'

0p alle niveau's
Overigens is de overheid niet alleen verantwoordelijk voor
torenhoge administratieve lastendruk. Ook interne proces-

sen van zorgaanbieders zijn vaak onnodig bureaucratisch ge-

organiseerd. Siem Visser is hoofd economisch administratie-
ve diensten bij Leekerweide. 'De ooïsprong van veel interne
regelgeving ligt bij het streven een certificering te krijgen en

te behouden', zegt hij. Om te kunnen aantonen dat we certi-
ficering waard zijn, hebben wij en veel collega-organisaties
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Scan de OR-code voor een voorbeeld van diversiteit in

de klas of ga naar www.cleves.newham.sch'uk/choir'html

in het verieden talloze processen beschreven en afspraken

gemaakt. Gevolg is dat voor allerlei futiliteiten handtekenin-

gen van teamieiders en managers nodig zi-jn. Als een cliënt

voor dagbesteding bij nader inzien liever kaarsen maakt dan

zwemï,, gaan er weken overheen voor het geregeld is.'

Begin 2012 is Leekerweide een nieuw project gestart. Mede-

werkers, cliënten, vrijwilligers en ouders worden uitgenodigd

hun ervaringen met onnodige en omslachtige procedures te

melden bij de projectgroep De paarse hrolzodíl- Siem Visser is

projectleider.'Wij witlen begeleiders meer verantwoordelijk-

heid geven. Geen handtekening meer als een cliènt geen zin

heeft om te zwemmen, of als medewerkers op een bloedhete

zomerse dag komen vragen om een tientje voor ijs op de afde-

Iing. Maar vertrouwen op hun expertise en integriteit.' "De

pcnrse krokodít van Leekerweide is geen VWS-experiment,

maar het geeft wel aan hoe men op alle niveaus de druk van

de ketel probeert te halen. Ook Abrona streeft naar meer

verantwoordetijkheid op de werkvloer' Willem Melissen be-

nadrukt daarbij het belang van een mentaiiteitsverandering

bij medewerk ers.' Z1j zijn bijvoorbeeld gewend dat cliènten

de deur uitgaan. In plaats daarvan moeten ze misschien wel

een spelletje met ze gaan doen. Dat vereist een flexibiliteit

die niet iedereen van nature heeft.'

Klemmend verzoek!
Volgens Han Huizinga is de tijd rijp voor acties, op macïo-

en microniveau. Huizinga: 'Voigend jaar verschuift een deel

van de AWBZ-zorg naar de Wmo' Zorgaanbieders zijn dan

voor veel financiering afhankeiijk van gemeenten. Neder-

land telt 415 gemeenten, en die zullen er allemaal hun eigen

regels op nahouden. We hebben aan de bel getrokken bij

VWS, maar VWS wi1 de beleidsvrijheid van gemeenten niet

beknotten door hen ri.chtlijnen op te leggen. Daarom gaan we

in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

We vragen hen met klem: "Rege1 de basale gegevens alsje-

biieft op dezelfde manierl Zodat we niet bij elke gemeente
'andere procedures moeten volgen." Natuurlijk kan het. In
Nederland komt immers ook altijd 220 volt uit de muur.

Nooit iets anders.' E

niet afhankelijk
Diversiteit in de klas is

van geld

Met de wijze waarop scholen en ouders, bijvoor-

beeld Platform Verontruste Ouders, het belang van

de onderwijsstaking (op 6 maart in de Amsterdam

ArenA tegen de bezuinigingen in het passend onder-

wijs, red.) uitleggen, zijn we het niet eens'

Passend onderwijs zou opeens waardeloos zijn,

omdat er toevallig ook bij wordt bezulnigd. Met de

toon die hiermee gezet wordt, schiet iedereen zijn

doel keihard voorbij. Kinderen en ouders met en

zonder beperkingen worden onbedoeld tegen elkaar

opgezet. Doodzonde!

Even omdenken: Bezuinigingen zijn een kans om din-

gen die anders moeten, te verbeteren' Even omden-

ken: Passend onderwijs kun je ook positief tegemoet

treden, en maak de minister dan duidelijk aan welke

keiharde criteria de invoering van Passend onderwijs

moet voldoen.

Diversiteit in de klas is niet afhankelijk van geld! De

overtuiging dat kinderen met en zonder beperking

met elkaar kunnen en ook moeten opgroeien, is juist

de belangrijkste randvoorwaarde. En natuurlijk zal

het beschikbare budget mede bepalen hoe je het

dan kan organiseren. Maar geldt dat niet voor alles?

Als kinderen met en zonder beperking eindelijk

samen kunnen opgroeien in Nederland, investeren

we in een nieuw maatschappelijk elan. Dan leren

we onze kinderen en elkaar dat werkelijk ieder mens

er toe doet, en dat werkelijk ieder mens zijn of haar

bijdrage kan leveren. Want dat kan echt! Ongeacht

welk talent iemand heeft. Dan kunnen we eindelijk

weer de menselijke maat als onze norm verheffen, in

plaats van de totaal uit de hand gelopen macht van

het geld en de maakbaarheid.

Keturah van Slegtenhorst, Vereniging lntclusie Nederland

Emiel van Doorn, Stichting ter Bevordertng van de

Cog n iti eve O ntwi kke I i ng (Sti BCO )

Astrid Greven, Perspectief, Kenniscentrum voor lnclusie

en Zeggenschap
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