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Achtergrond en afbakening
› Een derde van de zelfstandig wonende volwassenen heeft een beperking
› Ruim een derde van de 16-plussers geeft informele hulp
› Circa 1 mln Wmo 2015-gebruikers, 0,5 mln gebruikers van wijkverpleging en 0,3
mln Wlz-geindiceerden (overlap onbekend)
› Al jarenlang zorgen over betaalbaarheid en kwaliteit
› Invoering Wmo in 2007, afschaffing lagere zzp’s vanaf 2013
› Per 1 januari 2015: Hervorming Langdurige Zorg (HLZ):
- Afschaffing AWBZ
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- Invoering Wmo 2015, Wlz en wijkverpleging in Zvw (hier: exclusief Jeugdwet)

27 juni 2018

Doelen van de HLZ voor het stelsel
› Betere kwaliteit van ondersteuning en zorg:
- Minder en minder zware professionele zorg en ondersteuning
- Integraal werken binnen een samenhangend stelsel

› Grotere betrokkenheid van de samenleving c.q. meer voor elkaar zorgen
› Financiële houdbaarheid:
- Afvlakking van de groei van de uitgaven
- In 2017 naar verwachting uitgaven gelijk aan 2012
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Doelen van de HLZ voor zorgvragers
› Zo lang mogelijk thuis wonen

› Meer participatie (Wmo 2015: op gelijke voet)
› Meer zelfredzaamheid
› Meer eigen regie (Wlz: naar vermogen)
› Minder eenzaamheid
› Meer kwaliteit van leven
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Aannamen onder de HLZ
› Mensen met beperkingen kunnen meer zelfredzaam zijn, meer participeren en
langer zelfstandig wonen dan voorheen, en willen dat ook
› Mensen willen en kunnen meer voor elkaar zorgen

› Gemeenten en professionals willen en kunnen een groter beroep doen op de
eigen mogelijkheden van burgers en hun netwerk
› Gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders willen en kunnen integraal werken
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Opzet en reikwijdte van de HLZ-evaluatie
› Centrale vragen:
- In hoeverre worden de doelen behaald?
- In hoeverre houdt dit verband met de uitvoeringspraktijk en vrijwillige inzet van burgers?

› Onderzoeksperiode: eind 2015 tot najaar 2017
› Deelonderzoeken door SCP, NIVEL, BMC, KPMG, Vilans, Tranzo, Movisie en
Stimulansz, eindrapport verschijnt vandaag
› Centraal: ervaringen van zorgvragers, cliënten, mantelzorgers en professionals
› N.B:
- deze evaluatie komt vroeg
- weinig meetbare ijkpunten van de wetgever
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- niet-gebruikers grotendeels buiten beeld
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Vervolg programma
› 14:30: De Wmo 2015 in de praktijk, Peteke Feijten (SCP)
› 15:00: De wijkverpleging in de praktijk, Anneke Francke (NIVEL)
› 15:30: Pauze

› 16:00: De Wlz in de praktijk, Mirjam de Klerk (SCP)
› 16:30: De HLZ als geheel: hoe nu verder? Mariska Kromhout (SCP)
› 16:45: Afsluiting door Kim Putters (SCP)
› 17:00: Borrel
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