
Scheiden van wonen en zorg opnieuw bekeken

Voordracht van Guus Schrijvers op 15 november 
2017 te Den Haag bij de slotbijeenkomst Provinciale 

Parels Wonen en Zorg



Wie ben ik?

• Geboren in Amsterdam in 1949

• Getrouwd en vader van drie kinderen

• Gezondheidseconoom 

• Oud-politicus (1974-1984) 

• Sinds 2012 Professor emeritus bij het Julius Centrum van het UMC 

Utrecht

• Oprichter en hoofdredacteur van het International Journal of 

Integrated Care (IJIC) 1999 – 2011



Aantal Zuidhollandse 75-plussers  
2010, 2015 en 2030

• Bron: 2010 en 2015 Primos-referentieprognoses 2010 en 2015 en Databank Zuid Holland 2030,  met dank aan
Ewout Smit 

 2010 2015 2030

Absoluut aantal 242.037 263.684 425.697

Waarvan in V & V   22.078   22.803   30224 tot 36.610

Als % 9,1% 8,6% Aanname: 7,1% 
tot 8,6%

% Nederland 9,6% 8,8%  



Scheiden van wonen en zorg: de 
historie (1)

• Actueel sinds 2009

• Geen big bang 

• Ander woord: extramuralisering

• 2012: lenteakkoord

• Afschaffen van verblijf  bij enkele indicaties

• Thans tal van goed lopende projecten

• Nieuwe regering: hoe nu verder?



Scheiden van wonen en zorg: de 
historie (2)

Afschaffing indicaties

•   ZZP1-2 / VPT1-2: per 1-1-2013

•   ZZP3 / VPT3: per 1-1-2014

•   ZZP4 / VPT4: per 1-1-2016



Enkele voorbeelden van Scheiden 
van Wonen en Zorg

• Westerwatering in Zaandam 

• Vrijwaard te Den Helder

• All-inclusive wonen

• SOR en Lelie Zorggroep in Rotterdam

• Woningcorporatie Talis uit Nijmegen

• Mensen met dementie wonen beschermd in  Denekamp 

• Geuzenhof woonzorgcentrum van Amsterdam

• Buurwoningen van Woonwaard 

Bron: 
https://www.kcwz.nl/thema/scheidenwonenenzorg/wat-waarom-swz 

https://www.kcwz.nl/thema/scheidenwonenenzorg/wat-waarom-swz


Woonzorgwijzer in Zuid Holland

• Welke zorgdoelgroepen?

• Welke ondersteuningsvraag?

• Basis voor gebiedsgericht beleid

• Bouw nieuwe woningen

• Levensloop bestendig maken van woningvoorraad



Drie experimenten

• Hoeksewaard: informele netwerken? 

• Delft: extra ondersteuning nodig?

• Rotterdam: draaglast en draagkracht? 



Doelen van de scheiding is het 
streven naar:

• Langer zelfstandig wonen

• Meer keuzevrijheid

• Groter aanbod van diversiteit aan woonvormen

• Kostenbeheersing WLZ

• Kleine en grote kamers



Nieuw streefmodel

• Verblijf verder uit de Wet Langdurige Zorg halen

• Scheiden niet alleen fysiek maar ook financieel

• Medische en verpleegkundige zorg vanuit de Zorgverzekeringswet

• Denk aan eerstelijnsverblijf en aan wijkverpleging

• Huursubsidie bij laag inkomen

• WLZ bij permanent toezicht, niet-planbare zorg, en beschermd 

wonen



Verblijf uit  WLZ, dan zelf betalen 
voor:

Schoonmaak appartement
Maaltijdverzorging en Restaurant
Activiteiten
Geestelijke verzorging
Linnenverzorging
Receptie
Winkeltje
Boodschappenhulp
Klussendienst
Verzekeringen
Telefoon
Cai
Internet



Uit WLZ wordt alleen betaald:
  

• Verzorging

• Verpleging

• Begeleiding

• Medische behandeling: Zorgverzekeringswet

• Wijkverpleging: Zorgverzekringswet

• Medicatie: Zorgverzekeringswet



Nadelen van scheiden wonen en zorg

• Negatieve gevolgen voor zorgaanbieders

• Negatieve gevolgen voor bewoners

• Administratief gedoe voor bewoners

• Uitsluiten patiënten met ernstige verstandelijke en psychiatrische 

beperkingen

• Afwaarderen onroerend goed

• Inpasbaarheid in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en later 

Omgevingswet

• Overeenkomstig regionale afspraken?



Toch streven naar verder scheiden 
van wonen en zorg

• Op termijn meer keuzvrijheid en langer zelfstandig wonen

• Wonen is niet hetzelfde als zorg

• Maar geen big bang

• Graag ezperimenteren binnen beleid (zie volgende dia)



Verander management = vijf ballen in 
de lucht houden



Wanneer slaagt een substitutie 
project?







Dank voor de aandacht

Contact?

• mail@guusschrijvers.nl
• www.guusschrijvers.nl 
• www.twitter.com/GuusSchrijvers

mailto:mail@guusschrijvers.nl
http://www.guusschrijvers.nl/
http://www.twitter.com/GuusSchrijvers
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