
 

 

 

13e Nationale Congres op vrijdag 5 april 2013, Locatie: De Reehorst in Ede 
  

 

Congres Recente ontwikkelingen in 
beleid, veld en onderzoek over 

AWBZ en Wmo 
 

Met onder meer als plenaire sprekers:  
drs. Bert Holman, voorzitter van het Transitiebureau WMO,  Ministerie van VWS  

Daan Hoefsmit, bestuursvoorzitter,  Centrum Indicatiestelling Zorg   

Prof. Dr. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en  em. hoogleraar public health bij het 

Julius Centrum van het UMC Utrecht 

Corine Zijderveld, beleidsmedewerker Nederlandse patiënten- en Consumenten  Federatie 
 

         
           
          Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg  

Julius Academy 
Universitair Medisch Centrum Utrecht 

 
 
 

 



 

Waarom dit congres? 
In 1968 kwam de AWBZ tot stand als sluitstuk van het nieuwe stelsel van sociale verzekeringen. 

Dankzij deze wet ging een wereld, of liever gezegd een hemel, open voor verzorgings- en 

verpleeghuizen. Vele nieuwe voorzieningen voor ouderen kwamen tot stand. In de jaren zeventig 

kwam reflectie in het parlement en daarbuiten. Sindsdien daalt tot op de dag van heden het aantal 

plaatsen in verzorgings- en verpleeghuizen per 1000 75-plussers. In 1980 kwamen ook het 

kruiswerk en de gezinsverzorging onder het gezag van de AWBZ. Deze transitie leidde tot grote 

groei en bloei van deze voorzieningen. Ze gingen samen onder de noemer ‘thuiszorg’. 

Verzorgingshuizen en verpleeghuizen gingen  vaker niet-permanente zorg aanbieden: kortdurend 

verblijf, alleen dagzorg of respijtszorg als de mantelzorger even uitviel. Thuiszorg, 

verzorgingshuizen en verpleeghuizen groeiden naar elkaar toe. Zij gingen uiteindelijk de V&V–

sector heten. Het overheidsbeleid splitste zich op in cure en care. Het onderscheid eerste en 

tweede lijn verdween in de V&V sector. De AWBZ- bestedingen groeiden hard. De overheid en 

zorgkantoren wilden vooral bezuinigen op overhead. En inderdaad sinds de jaren negentig dalen 

volgens het CBS de kosten van de bureaucratie in de V&V sector en zijn er meer handen aan het 

bed. In middels kwam ook het Persoons Gebonden Budget tot stand, in  de hoop meer eigen regie 

van cliënten  te realiseren.     

Begin jaren negentig kwam het idee op om één toegangspoort te realiseren voor de V&V –sector. 

Want alleen dan is vraagsturing in de langdurige zorg te realiseren. De  Regionale Indicatie 

Organen (RIO’s) werden geboren in 1998 en boden een geweldige verbetering in de toegang tot 

de AWBZ-zorg. Vanaf 2003 gingen zij, inmiddels opgegaan in het Centrum Indicatiestelling Zorg 

(CIZ), vraaggericht indiceren en niet meer aanbod gericht. In 2006 kwam de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) tot stand. Want het parlement vond dat de AWBZ teveel gericht was op 

zorg en te weinig op bevordering van participatie en mantelzorg. Het keukentafelgesprek van de 

WMO-consulent kwam in de plaats voor het online vragenlijst formulier van het CIZ. In de AWBZ 

daarentegen daalde het aantal huisbezoeken door indicatiestellers tot enkele procenten in 2011.  

 

En toen kwam in september 2012 het Regeerakkoord van de PvdA en VVD. De 

zorgzwaartepakketten 1 tot en met 4 gaan de AWBZ uit en de Wmo in. Ze worden minder 

makkelijk te verkrijgen. Ook de bekostiging van het wonen verdwijnt uit de AWBZ. Wat overblijft is 

een AWBZ met alleen 24-uurszorg voor personen met een grote zorgbehoefte.  Voor de korte 

termijn leidt dit tot onzekerheden bij cliënten en hun familie, professionals, hun managers en 

bestuurders, zorgverzekeraars en alle anderen die met ouderen en andere mensen met 

beperkingen te maken heeft. Wat opvalt, is dat vele partijen reageerden op voorstellen van de 

overheid en, ondanks hun grote AWBZ-kennis, niet kwamen met voorstellen voorafgaande aan 

deze voorstellen. De korte termijn problematiek is moeilijk bespreekbaar zonder een lange termijn 

visie. Gaat op termijn de AWBZ helemaal verdwijnen? Komt er een groei maximum, ook voor de 

AWBZ? Zijn er op termijn wel voldoende zorgkundigen en verpleegkundigen om de baby boomers 

te ondersteunen?  

 

Het Julius congres op 5 april waarover deze brochure gaat, plaatst de voorstellen van het 

regeerakkoord in een historisch perspectief sinds 1968 en in een toekomstig perspectief tot 2025. 

We werken dit jaar met alleen plenaire sprekers. Want de nadruk ligt op het opdoen van 

ervarings-, wetenschappelijke en internationale  kennis op doen en niet op meningsvorming. Dat is 

keuze. Wij meenden dat er in de vakbladen, massamedia, beroepsorganisaties, social media, 

collega congres-organisatoren voldoende plek is voor die meningsvorming.  Alle sprekers op ons 

congres ontvingen dezelfde verzoeken over hun onderwerp als volgt te spreken:  

1. Vertel eerst de geschiedenis van je onderwerp. 2. Geef statistische data over je onderwerp.        

3. Bied een overzicht van belangrijke documenten (beleidsstukken, evaluatierapporten en 

artikelen) over het huidige functioneren van jouw onderwerp. 4. Wat staat in die stukken over de 

toekomst. 5. Wat vind jij zelf van al die toekomstscenario’s in de beleidsstukken?   



 

Om het congres niet één lange sessie te laten worden, vindt er na elke twee of drie sprekers een 

discussie plaats met de aanwezigen in de zaal. Daarnaast worden de lezingen afgewisseld met een 

forumdiscussie aan het einde van de ochtend. 

 

VWS topman Bert Holman en CIZ voorzitter Daan Hoefsmit beginnen als spreker over de Wmo 

respectievelijk de toegang tot de AWBZ. Zij volgen het hierboven genoemde stramien. Daarna 

komen innovaties in de toegang tot de Wmo aan de orde met VNG voorvrouw Janny Bakker en 

senior-organisatie adviseur Stefan van den Oever. De ochtend sluit af met een debat tussen 

huisartsen, klinisch geriaters, indicerende artsen en specialisten ouderengeneeskunde. Zij krijgen  

de vraag voorgelegd of een gemeenschappelijk, medisch  toegangsprotocol tot AWBZ en Wmo 

mogelijk is? Wij hopen dat ze er op 5 april uitkomen. Een KNMG-commissie is (december 2012) 

bezig om de medische afstemming binnen de ouderenzorg te verbeteren.  Wellicht is er op 5 april 

een tipje van de sluier op te lichten. 

 

De middag bestaat uit drie sessies. Achtereenvolgens komen financiële innovaties (sessie 4), 

veldexperimenten (sessie 5) en innovaties van het College voor Zorgverzekeringen aan bod (sessie 

6).  Het congres eindigt om half vijf. Wij verwachten dat jij dan moe en  voldaan bent en onder de 

indruk van de aangereikte up-to-date kennis.      

 

Onderwijsdoelen 

Wie dit congres bijwoont, vertrekt aan het einde van de dag met: 

• Meer recente kennis over het beleid in 2012 en 2013, ook wanneer dat nog niet is 

gepubliceerd in nota’s en beleidsbrieven 

• Meer kennis over goede voorbeelden om de wetswijzigingen in AWBZ en Wmo lokaal vorm 

te geven   

• Reflectie over de ontwikkelingen in Nederland vergeleken met die in het buitenland: Wat 

doen wij goed en niet goed vergeleken met het buitenland? 

• Tips en tricks van tal van beleidsmensen om vernieuwingen te implementeren in de AWBZ- 

en Wmo indicatiestelling  

• Nieuwe kennissen, gemaakt tijdens pauzes en in de workshops 

• Herijking of bevestiging van de eigen mening over recente ontwikkelingen 

• Een lijst met aanbevolen artikelen, rapporten  en beleidsstukken die je na afloop van het 

congres meteen gaat lezen   

Wij gaan ervan uit dat deelnemers op de hoogte zijn van de recente wet- en regelgeving tot het 

najaar van 2011. De sprekers en de workshopinleiders gaan vooral in op de ontwikkelingen 

daarna.     

 

Doelgroep:  

Indicatiestellers, andere professionals en hun leidinggevenden bij het CIZ, 

thuiszorgorganisaties, verzorgings- en verpleeghuizen, zorgcentra, vertegenwoordigers van 

cliënten- en patiëntenorganisaties, gemeentelijke beleidsmedewerkers die de WMO in hun 

portefeuille hebben, accountmanagers AWBZ en zorgkantoor-directeuren, 

transferverpleegkundigen, huisartsen, indicerende artsen, specialisten ouderengeneeskunde, 

verpleegkundigen bij geriatrische, interne en neurologische afdelingen, organisatieadviseurs, 

docenten bij hoger onderwijs en universiteiten en vakbladjournalisten.  

 

Accreditatie:  

Accreditatie wordt aangevraagd voor artsen bij ABAN  en voor verpleegkundigen bij het 

kwaliteitsregister V&V. Op verzoek vragen wij accreditatie aan voor andere beroepsgroepen, 

indien je dat vraagt tenminste acht weken voor 5 april 2013.    

  



 

Programma Congres Recente ontwikkelingen in 

beleid, veld en onderzoek over AWBZ en Wmo 
 

Dagvoorzitter: dr. Wynand Ros, senior onderzoeker Julius Centrum  

 

8.15  Ontvangst met koffie en thee  

 

9.00  Woord van welkom door dr. Wynand Ros 

 

 

Sessie 1. Beleidsontwikkelingen in WMO, AWBZ en WET op de jeugdzorg 

 

9.05   Decentralisatie in drievoud, de AWBZ, de WMO en de Wet op de jeugdzorg in 2012, een 

blik vanuit beleidsperspectief  

drs. Bert Holman, voorzitter van het Transitiebureau WMO,  Ministerie van VWS  

 

9.25  Is er een toekomst voor de indicatiestelling? 

Daan Hoefsmit, bestuursvoorzitter, Centrum Indicatiestelling Zorg   

 

9.45  Vragen stellen en discussie 

 

 

10.05 Sessie 2.  Innovaties in de indicatiestelling in de WMO 

 

10.05  Veertig WMO consulenten in ’t Gooi werken klantgericht en vanaf de keukentafel 

mr.drs. Janny Bakker – Klein, CDA-wethouder te Huizen 

 

10.25  In Renkum en Emmen verstrekken zorgaanbieders WMO-voorzieningen zonder 

tussenkomst van WMO consulenten  

Stefan van den Oever, partner van SCIO Consult  en projectleider in Renkum en Emmen 

 

10.45  Vragen stellen en discussie 

 

11.00  Koffiepauze en gelegenheid om stands te bezoeken 

 

 

11.30  Sessie 3.  De toegang van kwetsbare ouderen tot de AWBZ en de WMO, is een 

multidisciplinaire beslisboom mogelijk?  

 

11.30  Forum discussie tussen vertegenwoordigers van het Nederlands Huisartsen Genootschap 

(NHG, Rob Dijkstra, arts en voorzitter), het Centrum Indicatiestelling Zorg (Marcel de 

Krosse, arts en hoofd afdeling zorginnovatie) de Vereniging voor klinische geriatrie (Judith 

Willmer, klinisch geriater Catharina Ziekenhuis Eindhoven) en Verenso (Mieke Draijer 

voorzitter Verenso) onder leiding van Prof. Dr. Guus Schrijvers, em. hoogleraar public 

health bij het Julius Centrum van het UMC Utrecht. 

Iedere inleider geeft de kansen aan om te komen tot een geïntegreerde medische toegang 

tot AWBZ en Wmo, waarmee alle medische beroepsgroepen uit de voeten kunnen. Daarna 

gaan zij met elkaar en de zaal in discussie.  

 

 

12.30  Lunch en gelegenheid om stands te bezoeken 



 

 

13.30 Sessie 4.  Er is behoefte aan een andere bekostiging van de zorgaanbieders in de WMO en 

de AWBZ 

13.30  De overgang van extramurale zorg van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet en de WMO, 

maar hoe moet dat dan met de bekostiging? 
Thea Leeuwangh, coördinerend Beleidsmedewerker AWBZ 

14.00  De nieuwe Drie-eenheid in de zorg als vervanging van de marktwerking 

Prof. Dr. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en em. hoogleraar public health bij het 

Julius Centrum van het UMC Utrecht 

 

14.15   Vragen stellen en discussie 

 

  

14.30 Sessie 5.  Het innovatieve veld aan het woord 

 

14.30   Nieuwe, goedkopere vormen van dagbesteding  

drs. Rogier den Uyl, directeur van RADARgroep     

 

14.45  Het ziekenhuis verwijst vele cliënten aan WMO- en AWBZ- voorzieningen door:  enkele 

wenselijke  innovaties in 2012 en 2013  

Eef Peelen, namens het netwerk van transferverpleegkundigen 

 

15.00  'Extramuralisering & randvoorwaarden vanuit het perspectief van ouderen' 

Corine Zijderveld, beleidsmedewerker Nederlandse patiënten- en Consumenten  Federatie 

en Margo Brands, beleidsmedewerker ouderenorganisatie ANBO  

 

15.15   Vragen stellen en discussie 

 

15.30  Theepauze en gelegenheid om stands te bezoeken 

 

 

16.00 Sessie 6. Het college voor zorgverzekeringen aan het woord 

 

16.00  De spanning tussen keuzevrijheid en zorg in natura 

 F. Hopman, beleidsmedewerker College van Zorgverzekeringen 
 
16.15  Zijn kwaliteitsstandaarden een alternatief voor de huidige tijdsnormering voor de omvang 

van de zorg?  
F. Hopman of collega, beleidsmedewerker College van Zorgverzekeringen 

 
 
16.30  Einde congres, hapje en drankje   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie          

 

 

Plaats:    De Reehorst, Bennekomseweg 24, Ede 

 

Prijs:   € 220,-- / € 225,-- 

 

Aanmelding:  U schrijft zich in door aangehecht inschrijf- en machtigingsformulier volledig 

ingevuld te retourneren. Uiterlijk twee weken voor het congres ontvangt u de 

bevestiging en de routebeschrijving. Inschrijving vindt plaats in volgorde van 

ontvangst. Inschrijving verplicht tot betaling. 

 

Annulering:  Bij schriftelijke annulering vóór 22 februari 2013 berekenen wij € 50,-- 

administratiekosten. 

   Na deze termijn wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Indien u 

onverhoopt verhinderd bent, dan is een van uw collega's -in het bezit van uw 

bevestigingsbrief- van harte welkom. 

 

Accreditatie:  Accreditatie aangevraagd voor artsen bij ABAN.  

 Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen bij de 

Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V & V. 

 

Informatie en organisatie:  

Liane van Schaik, Event Coördinator. 

Tel.: 088 – 7569258, E-mail: l.vanschaik@umcutrecht.nl 

 

Julius Academy,   

Divisie Julius Centrum, Unit 1 Zeist 

Broederplein 39 

3703 CD Zeist  

 

Kunt u niet naar dit congres? Geef deze brochure dan door aan een collega! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check regelmatig onze website voor: 
 

relevante achtergrondinformatie 

* 

de deelnemerslijst (kort voor het congres) 

* 

de presentaties van de vermelde sprekers 

en workshops (kort na het congres) 

* 

www.juliusacademy.nl 
 



 

 

 

Inschrijfformulier 

 

Congres Recente ontwikkelingen in beleid, veld en onderzoek over AWBZ en Wmo 
 

U kunt ook inschrijven via www.juliusacademy.nl  (Events, in Nederland)) 

        

Naam:.....…………………………………..................................m/v……………..Voornaam:……………………… 

 

Functie: ....................................................................................................................................... 

 

Instelling: .................................................................................................................................... 

 

Adres: ..................................................................................………………….................................... 

 

Postcode en plaats: .................................................................................................................... 

 

E-mail adres: ……………………………………. Tel.nr:............................................................................ 

 

BIG-nummer: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ondergetekende schrijft zich in voor het Congres Indicatiestelling, dat wordt gehouden op vrijdag 5 april 

2013 én verklaart akkoord te gaan met de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in de 

brochure. 

 

Betaling inschrijfgeld (aankruisen wat van toepassing is) 

 

 0 Hierbij machtig ik de administratie van het UMC Utrecht om éénmalig de deelnemersbijdrage van 

€ 220,-- af te schrijven van: 

 

giro/bankrekeningnummer: ......................................................................................................... 

 

ten name van: ............................................................................................................................... 

 

te: .................................................................................................................................................. 

 

0 Stuurt u mij een factuur  ten bedrage van € 225,- (incl. € 5,-- administratiekosten) 

 

 0     Graag wil ik via de twee wekelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden van actuele 

informatie over de gezondheidszorg en de door de Julius Academy georganiseerde activiteiten 

 

 

Handtekening:………………………………………………………………………………..  Datum:…………………………… 

 

 

 

Retourneren aan:  

 

Julius Academy,  huispost:  Pand Zeist 

T.a.v. Liane van Schaik 

Antwoordnummer 8419 - 3500 VW Utrecht  

E-mail: l.vanschaik@umcutrecht.nl 

 



 

 
 


