
 
 

 

 

              

 

 
AWBZ Congres:  
Wat komt er per 1 januari 2015 terecht van 
de invoering van de decentralisatie van 
AWBZ naar Wmo en van de overgang van 
de AWBZ naar de Wet Langdurige Zorg? 
 

Met onder meer als sprekers:  
 
Christian Berringer, hoofd van afdeling AWBZ (Pflegeversicherung) Bundesministerium Gesundheit 
te Berlijn over het Persoonsgebonden Budget dat in Duitsland probleem functioneert  
 
Daan Hoefsmit, voorzitter Centrum Indicatiestelling Zorg, over de nieuwste inzichten rond 
indicatiestelling 
 
Jan Coolen, directeur zorgondersteuning bij de Amsterdamse zorginstelling Cordaan over het 

aankopen van zorgprogramma’s en niet van zorgproducten1 

 

Margreet de Graaf, directeur Zorgbelang Friesland over de rol van zorgbelangorganisaties bij de 

invoering van de 3D’s. 

 

14e Nationale Congres op 11 april 2014, Locatie: Achmea Conference Centre, Zeist 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Waarom dit congres? 

Vele organisaties, instanties en instellingen bereiden zich voor op de grote decentralisatie van 
AWBZ naar Wmo en van de overgang van AWBZ naar de Wet Langdurige Intensieve Zorg, die op 1 
januari 2015 van start gaan. Daarom organiseert de Julius Academy op 11 april een congres  
hierover. Het accent ligt dit jaar op uitwisseling tussen de deelnemers van het congres. Maar liefst 
achttien workshops zijn te bezoeken die alle gaan over actuele aspecten of goede voorbeelden van 
deze decentralisatie en overgang. Je kunt dus als het ware je eigen AWBZ en Wmo congres 
samenstellen.  
 
Drie plenaire inleidingen gaan aan al deze workshops vooraf. Allereerst spreekt Christian Berringer. 
Hij is hoofd van de AWBZ afdeling van het Duitse Bundesministerium für Gesundheit in Berlijn. Hij 
legt uit  –in duidelijk Engels-  waarom de AWBZ oftewel de Pflegeversicherung in Duitsland zo 
goedkoop werkt en het Persoonsgebonden Budget daarbinnen zo veel wordt gebruikt. Na hem 
spreekt CIZ voorzitter Daan Hoefsmit. Hij geeft al jaren op onze jaarlijkse congressen de state of the 
art met indicatiestelling. Hij doet dat ondersteund met vele cijfers en met de nodige passie en 
humor. Als derde spreekt een gerenommeerde bekende in AWBZ land: Jan Coolen, thans directeur 
zorgondersteuning bij zorgorganisatie Cordaan. Hij wil graag dat inkoop en verkoop gaan over 
zorgprogramma’s (bijvoorbeeld voor de groep dementerenden) en niet over het tarief per uur zorg 
van een bepaalde soort.  
 
Dan volgen alle workshops. Een hoge functionaris van VWS sluit het congres af. Zit het Ministerie 
nog op koers? Moet het de decentralisatie en overgang afremmen? Als je aan het einde van het 
congres vertrekt ben je op de hoogte van wat er speelt in Den Haag, aan universiteiten, bij 
zorgverzekeraars en zorgaanbieders en bij vele innovatieve projectleiders.  
 
Wij wijzen erop, dat dit congres veel meer biedt dan één persoon kan volgen. Tip: kom samen met 
collega’s naar dit congres.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

 Meer recente kennis over het beleid in 2013 en 2014, 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 Duitsland: Wat doen 
wij goed en niet goed vergeleken met de buren? 

 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 2013. 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 11 april 2014.    



 

Congres: Wat komt er per 1 januari 2015 terecht van de 

invoering van de decentalisatie van AWBZ naar Wmo en van de 

overgang van de AWBZ naar de Wet Langdurige Zorg? 

 

AWBZ Congres, 11 april 2014 , Achmea Conference Centre, Zeist 
 
Dagvoorzitter: dr. Wynand Ros, senior onderzoeker Julius Centrum UMC Utrecht 
 
 
08.30  
 

 
Inschrijving, koffie en thee 
 

09.30  Welkom en opening dagvoorzitter Wynand Ros, senior onderzoeker Julius 
Centrum UMC Utrecht 
 

09.35  Long term care financing in Germany, cheap and comfortable like a 
Volkswagen, yes and no,  
Christian Berringer. hoofd van de AWBZ afdeling van het Duitse 
Bundesministerium für Gesundheit in Berlijn 
 

10.05  Recente berichten vanuit het CIZ over indicatiestelling in 2013, 2014 en 
2015, Daan Hoefsmit, voorzitter Centrum Indicatiestelling Zorg,  

 
10.30  

                                                                                                                                        
Geen producten maar programma’s inkopen voor AWBZ en Wmo: enkele 
actuele voorstellen vanuit en zorgaanbieder,                                                 
Jan Coolen, directeur zorgondersteuning bij de Amsterdamse zorginstelling 
Cordaan 

11.00 
 
11.15  

Wisselen van plenaire zaal naar workshopzalen 
 
Eerste ronde van workshops  
 

12.30  
 

Lunch 
 

13.15  Tweede ronde workshops 
 

14.45 Wisselen van workshop  
 

15.00 
 
16.30 
 
 
 

Derde ronde van workshops 
 
Afsluiting met koud buffet (dat klaar staat) en drankje 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

WORKSHOPS  Eerste Ronde    11:15 – 12.30 uur 
 

1. Het indiceren voor de nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg,   
Nico Dam, senioradviseur bureau HHM te Enschede 

2. SVB en Trekkingsrechten: op weg naar de ideale oplossing voor budgethouder, gemeente en 
zorgkantoor,                                                                                                                                          
Martin Tuin, senior beleidsmedewerker , SVB Servicecentrum PGB te Utrecht  

3. Het Cliëntgebonden Budget in de AWBZ en de Wmo in 2015,                                                                  
Hans van der Knijff, beleidsmedewerker en adviseur Per Saldo te Utrecht 
 

4. Kwaliteitsstandaarden in de langdurige zorg. Hoe en waarom zijn ze ontstaan, wat voor vormen zijn 

er, en welke ontwikkelingen zijn gaande? Een toepassing als voorbeeld bij dagbesteding.  

Fons Hopman, Ineke Roed en Martine Oonk , beleidsmedewerkers AWBZ bij het College voor 
Zorgverzekeringen/Nederlands Kwaliteits Instituut  te Diemen 

  

5. Succesfactoren binnen gemeenten voor het realiseren van een decentralisatie waarin de 
verwachte effecten zoals maatwerk, integrale aanpak, wijkgericht werken en actief 
burgerschap zichtbaar worden. Enkele praktische tips.                                                                                                                
Rogier den Uijl, directeur RadarGroep te Amsterdam 
 

6.   Meerdimensionale benchmarking in de VVT-Sector, blijft deze mogelijk na 1 januari 2015?                  
drs R.J.C. Poerstamper MBA en drs. M.L. Lankhaar RA, beiden werkzaam bij  
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. 

 
 
WORKSHOPS  Tweede Ronde    13.15 – 14:30 uur 

 
7.  Het inkopen door Achmea van AWBZ-zorg in samenhang met Wmo-zorg in 2015,                              

Erik-Jan Wilhelm, directeur zorgkantoren van Achmea zorgverzekeringen 
  

8.  Uitgangspunten voor ouderenbeleid: wat is een goed leven? Wat dragen AWBZ en Wmo 
hieraan bij vanaf 1 januari 2015?                                                                                                    
Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public health bij het Julius Centrum 
UMC Utrecht 

 
9.  Gaat de transitie van AWBZ naar Gemeenten lukken?  Ervaringen uit een voorhoede 

gemeente en een voorhoede regio,                                                                                                       
Janny Bakker – Klein, CDA-wethouder te Huizen  

 
10.  Innovaties in de indicatiestelling in de jaren 2013 en 2014,                                                      

Marcel de Krosse, manager Beleid Juridische Zaken Centrum Indicatiestelling Zorg  
 

11. De rol van Zorgbelangorganisaties bij de AWBZ-Wmo Decentralisatie,                               
Margreet de Graaf, directeur Zorgbelang Friesland  

 
12.  De Leeftuin, een preventief project binnen de Wmo,                                                                 

Judith Wilmers, klinisch geriater, Catharina ziekenhuis Eindhoven 
  
 
 

 



 

 
WORKSHOPS  Derde Ronde    14.45 – 16:00 uur 
 
13  De contractering van ZZP’ers binnen de AWBZ en de Wmo,  

Brigitte Hooijmans, directeur – DinZ en een zelfstandige zorgverlener     

De website www.kleinezorgaanbieders.nl en het grote succes daarvan in Roosendaal, 

Martijntje van Diesen (Stichting Inzet voor Zorg) en Alexandra Schreuders – van Leeuwen 

(Rosapedagogica)  

 
14 Hoe informele zorg de formele zorg vervangt. Ervaringen in Aalsmeer,  Een project van het 

Oranjefonds en de Rabobank,  
Frans Huissen, directeur Vrijwilligerscentrale Amstelland 

 
15.   Dwang en drang bij indiceren. Forensische indicatiestelling een vak apart? Met de komst van 

de Wet Verplichte GGZ wordt gedwongen zorg in AWBZ/WMO kader meer mogelijk. Kunnen 
we leren van de ervaringen in de forensische indicatiestelling?   

Dick de Bruyn, adviseur forensische zorg en onderzoeker IFZ/NIFP en Henry Mulder, 
Coördinator Indicatiestelling Forensische Zorg NIFP Arnhem 

 
16.    Workshop Indiceren in de Wmo zonder Wmo-consulenten, Ervaringen in Emmen, Hattem en     

enkele andere gemeenten,  

Een medewerker van een van deze gemeenten en Eddy de Bruin, partner SCIO Consult  

 
17.    Ervaringen met regelarme en regelrijke decentralisaties van de AWBZ in de Gemeente Den 

Haag, Rolien de Jong en Mia van Leeuwen, beleidsmedewerker resp. directeur van de 

Stichting Transmurale Zorg te Den Haag 

18.   Deze plaats is reserve. Wij benutten die als een van de workshops uit de eerste of tweede 
ronde overtekend is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.kleinezorgaanbieders.nl/


 

 
Praktische informatie 
 
 
 
Plaats:    Achmea 
 
Prijs:   € 290,-- / € 295,-- 
 
Aanmelding:  U schrijft zich in door aangehecht inschrijf- en machtigingsformulier volledig 

ingevuld te retourneren, of door digitale inschrijving via onze website. LET OP: 
digitale inschrijving gaat sneller en u ontvangt meteen een bevestiging van uw 
inschrijving! 

    Kort voor het congres ontvangt u nog een informatiemail met daarbij een 
routebeschrijving. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst. 
Inschrijving verplicht tot betaling. 

 
Annulering:  Bij schriftelijke annulering vóór 22 februari 2014 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 is aangevraagd voor artsen bij ABAN.  
 Accreditatie is tevens 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 
 

http://www.unitzorginnovatie.nl/


 

Inschrijfformulier                                                                                             U527 

 

Congres: Wat komt er per 1 januari 2015 terecht van de 
invoering van de decentralisatie van AWBZ naar Wmo en van de 
overgang van de AWBZ naar de Wet Langdurige Intensieve Zorg? 

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: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Referentienummer/kostenplaats binnen uw bedrijf (indien verplicht): ………………………………….. 
 
Ondergetekende schrijft zich in voor het Congres Indicatiestelling, dat wordt gehouden op 11  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 

€ 290,-- af te schrijven van: 
 
giro/bankrekeningnummer: ..................................................................................................................... 
 
ten name van: ........................................................................................................................................... 
 
te: .............................................................................................................................................................. 
 

0 Stuurt u mij een factuur  ten bedrage van € 295,- (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 
Broederplein 39. 3703 CD ZEIST 
T.a.v. Liane van Schaik 
Unit 1 Room 1.03 
E-mail: l.vanschaik@umcutrecht.nl 

http://www.juliusacademy.nl/

