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Samenvatting 

Waarom dit rapport? 
ActiZ heeft HASCA gevraagd een eerste ijking uit te voeren van haar in 2010 gepubliceerde visie, vanuit de 
internationale context, onder meer het in mei 2011 verschenen OECD-rapport rond langdurende zorg. 
Kernpunten in de ActiZ-visie zijn terug te vinden in de titel: Naar autonomie, verbondenheid en een gezond 
leven. dat de komende jaren in het teken moeten staan van een paradigmaverandering, met daaruit 
voortvloeiend een sterke focus op: 
1. Zelf- en samenredzaamheid, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid, cliëntvolgende financiering. 
2. Naar een ‘zelfredzaamheids- en preventietarief’ voor de zorgaanbieder.  
3. Meer prikkels voor de burger zoals eigen bijdragen, eigen betalingen en eigen risico, no-claims. 
4. Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, 
5. Meer autonomie voor de professional en de organisatie; beperking overheidsbemoeienis. 
 
Onderstaand vatten we de uitkomsten van de verkenning samen, met tussen haakjes verwijzing naar de 
vindplaats in de basistekst. 
 

Dit rapport heeft beperkingen 
Dit rapport geeft geen integrale analyse van de ActiZ-visie rond verpleging en verzorging voor ouderen. 

Er is gefocust op enkele deelthema’s: algemene trends, (toekomstgerichte) financiering, vraagbeïnvloeding en 
de arbeidsmarkt. Ook focust dit rapport vanuit de internationale agenda op Nederland in; en geeft derhalve 
geen complete analyse van lopende ontwikkelingen in Nederland. Dat betekent dat soms ‘open deuren’ 
worden ingetrapt, ook omdat Nederland soms voorloper is in OESO perspectief (1.3). 

Hoewel dit rapport de meest recente stand van zaken spiegelt, verandert de context snel. De gevolgen 
van de huidige crisis, een verergering van de crisis die voor ActiZ mede aanleiding was tot het publiceren van 
haar visie, zijn niet verdisconteerd (1.3), maar kunnen aanleiding zijn tot aanscherping. Evenmin gaat dit 
rapport (diep) in op autonome ontwikkelingen in de samenleving die ‘zorg’ en ‘zorgvraag’ al (hebben) doen 
veranderen, zoals de entree van de magnetron, mobieltjes en internet. (1.3). Met andere woorden: naast het 
proces van veranderende juridische kaders is de door ActiZ beoogde ‘paradigmaverandering’ omtrent zorg in 
Nederland al gaande.  
 

Nu is er veel zorg; maar de vraag stijgt bij krimpend aanbod; solidariteitsvragen 
Nederland geeft, samen met Zweden, het meest uit aan langdurende zorg (AWBZ-breed) en verzorgt, 
vergeleken met andere OESO landen, (bijna) het grootste aandeel van de bevolking. Andere 

‘veelverzorgers’,  zoals Zwitserland en Noorwegen, geven als aandeel BBP veel minder uit aan vrijwel even 
veel zorgontvangers (2.1.1). Het aandeel 80-plussers in de bevolking, de belangrijkste gebruikers van VVT, 
neemt tot na 2050 in Nederland snel toe, terwijl het aandeel potentiële helpers (15-79 jaar) snel afneemt 
(2.2). Daardoor komen zowel harde als zachte solidariteit onder druk. De harde solidariteit via fiscus en 
premies komt onder druk door een verwachte toename van formele zorguitgaven. Afhankelijk van het 
scenario verwacht de OESO tot 2050 een meer of minder forse stijging van de vraag naar zorg en dus van de 
formele zorguitgaven en de vraag naar formele zorg(arbeid) (2.4), voor Nederland met name na 2020. 
Overigens zijn de kosten van de zorg – door terugkerende belastinginkomsten en vliegwielfunctie – lager dan 
de uitgaven (2.1.2). Maar tegelijk zullen de collectieve inkomsten neigen tot dalen, omdat het aandeel 
werkenden afneemt.  

De zachte solidariteit komt onder druk omdat meer mensen dan nu op meer momenten, langduriger 
en mogelijk zwaardere (mantel-)zorg zullen moeten verlenen (2.2.2). Twee prognose-scenario’s van de OESO  
leiden tot toename van formele zorguitgaven juist als gevolg van een relatieve afname van mantelzorg (2.4). 
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Daarom is een integrale aanpak nodig 
Vanwege deze redenen acht de OESO een integrale aanpak om de groei van de zorgkosten te remmen,  

gewenst. Dat betekent onder meer het stimuleren van gezond (of: afhankelijkheidsvrij) ouder worden,  
afhankelijkheidsvrij) ouder worden, productiviteitsgroei via kosten-effectieve innovaties en een doorgaande 
verschuiving van zorg naar het thuiscircuit, het laatste onder meer door preventie van (verergering van) 
zorgvragen, zelfmanagement en ondersteuning voor mantelzorgers. In hoofdlijnen wordt derhalve de visie 
van ActiZ ondersteund. Daarom is het jammer dat VWS in 2011 geen breder perspectief op het vraagstuk 
‘zorg’ presenteert anders dan in lopende programma’s (2.4). 

Preventie (van erger) en meer zelfmanagement is de eerste stap 

Iedereen blijft het liefst zo lang mogelijk autonoom, vrij van fundamentele afhankelijkheid. Reductie 
van het aantal afhankelijke levensjaren en van de ernst van de afhankelijkheid in die periode(n) is daarom 
zeer gewenst. Wie vervolgens meer mogelijkheden heeft om zijn eigen zorg te ‘managen’, heeft minder zorg 
nodig, van familieleden of van betaalde zorgverleners. Gevolg daarvan is dat er minder zorg nodig is, en 
daarmee uitgavengroei dempt, de kostenconsequenties voor de ‘zorggebruiker’ relativeert (3.2) en de 
verwachte druk op de arbeidsmarkt vermindert. Bovendien verandert inzet op zelf- en samen-management 
de sector, waarin ‘zorgen dat’ voor werkenden een grotere rol krijgt en waarin mensen met 
‘zelfmanagement-problemen’ een steeds groter deel van de zorggebruikers worden. Dit kan de 
aantrekkingskracht van de verblijfszorg op de arbeidsmarkt negatief beïnvloeden. Tegelijkertijd kan een 
dergelijke inzet in de zorg thuis extra aantrekkingskracht genereren, omdat nieuwe competenties worden 
gevraagd en aangesproken (4.2.3). 

Eenduidig bewijs over de gevolgen van beleid gericht op reductie van afhankelijkheids(intensiteit) en 
duur ontbreekt, maar bevordering hiervan al vroeg in het leven is wenselijk omdat, indien ingezet op latere 
leeftijd, al veel mogelijke schade is aangericht en dus beperkte wenselijke effecten op de te verwachten 
zorgbehoefte resteren en mogelijk zelfs onwenselijke (4.2.1). 

Zelf-management vergt toerusting, zorgen dát. In het Engels spreekt men van ‘health literacy’. In het 
verlengde hiervan is te spreken over ‘care literacy’. 

Preventieve zorg zou – analoog aan de Japanse benadering – in Nederland kans van succes kunnen 
hebben maar vergt aanpassing van bestaande prikkels. 

Het ontbreekt momenteel (in internationaal perspectief) nog aan een gevalideerd overzicht van de 
vele perspectieven op dit terrein. 

Meer en andere zorg in de eigen omgeving is dan een gevolg en mogelijkheid 

huissituatie wordt verleend en dat de trend tot dé-institutionalisering krachtig doorzet (3.2; 4.3). Dat 
voorkomt bovendien de in de regel veel duurdere verblijfszorg (3.2). Daarom is het jammer dat VWS in 2011 
alleen inzet op extra arbeidskrachten in de verblijfszorg, een relatief dure voorziening en tegenstrijdig aan 
gewenste ontwikkelingen (2.4). 
 Hoewel recente beleidsplannen van VWS dit niet stimuleren, kunnen ActiZ-leden en andere actoren 

de noodzakelijke ontwikkeling echter zelf mede-stimuleren door voor zorgvragers met – de huidige – 
een ZZP innovatieve ondersteuningsvormen in de huissituatie te ontwikkelen en te onderzoeken hoe 
in de thuissituatie zelfmanagement kan stimuleren. 
 

Dé-institutionalisering lijkt echter in Nederland gepaard te gaan met toenemende zorgzwaarte in zowel 
verblijfszorg als zorg thuis (4.3), met gevolgen voor zowel werkenden als mantelzorgers. 

Maar komt vooral neer op naaste familieleden die – ook omdat er minder van komen - meer en 

betere steun behoeven 

Weliswaar zullen er meer partners op hoge leeftijd zijn, maar overige sociale (familie-)netwerken 
worden kleiner. Derhalve lijkt een groter beroep op de bredere sociale omgeving gewenst. Eerste signalen zijn 
echter dat dit niet zonder meer succesvol zal zijn; waardoor vooral de druk op de naaste familie van 
zorgbehoevenden zal toenemen (4.2.3; 4.4). 
Volgens de OESO is ondersteuning van mantelzorgers een drie-win situatie: voor de zorgvrager, de 
mantelzorger en de samenleving. Veel vormen van ondersteuning voor mantelzorgers zijn weliswaar ook in 
Nederland aanwezig maar bereik en omvang zijn onduidelijk. Bovendien ontbreekt het, door de complexiteit 
van het fenomeen – ook internationaal - aan inzicht rond (doel-)bereik, kosten-effectiviteit en macrogevolgen 
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voor de zorg(-vraag). Dat geldt – evenzeer internationaal - ook (de in Nederland niet aanwezige) fiscale 
tegemoetkomingen voor mantelzorgers en vormen van (on-)betaald zorgverlof. Regelingen rond 
zorgverlof richten zich overigens alleen op werknemers en komen derhalve niet tegemoet aan in Nederland 
steeds meer voorkomende geflexibiliseerde arbeidsrelaties. 
 Waar ActiZ en andere actoren uitbreiding van dergelijke arrangementen in Nederland bepleiten of 

overwegen verdient kennisop- en uitbouw hoge prioriteit. (4.4.2) 
 

Ook bekostiging en financiering kunnen aangepast, maar hoe en wat?  
Eigen verantwoordelijkheid krijgt bij ActiZ ook vorm in de bekostiging van zorg(risico’s). Dit rapport 

bespreekt enkele aspecten, maar gaat bijvoorbeeld niet in op cliëntvolgende financiering. 

Meer eigen betalingen bij autonome stijgende zorgkosten mogelijk, maar voorzichtig 

Nederlandse zorggebruikers betalen – vergeleken met elders - relatief lage eigen bijdragen, waarvan 
de last desalniettemin hoog is voor degenen met lage inkomens en hoog zorggebruik. Daarbij is het publieke 
stelsel internationaal gezien omvangrijk. Er lijkt dus ruimte om in breedte en diepte van het pakket te 
schuiven (zoals al gebeurt met de inperking van de AWBZ), ook bij autonoom stijgende zorgkosten. Meer en 
hogere eigen betalingen zullen echter ook publiek zorggebruik remmen: van degenen voor wie de kosten te 
hoog worden en van degenen voor wie de complexiteit van het publieke stelsel minder aantrekkelijk wordt. 
(3.2). Het zoveel mogelijk bevorderen van zelfredzaamheid, zelfzorgvermogen en zelfmanagement van 
mensen voorkomt derhalve ook dat ze (hoge) zorgkosten moeten maken. 

Ook eigen vermogen kan een rol spelen 

Voor de OESO is het logisch dat zorggebruikers – van verblijfszorg – ook hun vermogen aanspreken, 
omdat het gaat om de primaire verblijfplaats van de cliënt. De vraag is derhalve hoe dit te organiseren. Het 
belangrijkste vermogen is in de regel het eigen huis. Er is daarom reden om te onderzoeken of mensen voor 
hun publiek gefinancierde residentiele zorggebruik hun eigen vermogen kunnen aanspreken. Dat hoeft niet 
direct, maar kan ook uitgesteld. In sommige landen wordt bijvoorbeeld de staat erfgenaam, elders wordt er 
‘terugverhypotheekt’, een complexe constructie. In deze discussie hoort ook het denken over de scheiding 
van wonen en zorg en de aanpalende discussie over zorgsparen. Daarmee ontstaan nieuwe 
financieringsvormen. Echter, ook de mogelijke rechtsongelijkheid tussen degenen mét en zónder vermogen 
dient hie rbij te worden betrokken. Ook zou het systeem van erfbelasting in de vormgeving van dergelijke  
regelgeving kunnen worden betrokken. 

Zorgsparen? Dat is ingewikkeld. Liefst collectief maar het is hooguit aanvullend 

Vrijwillige verzekeringen voor (delen van wat nu) langdurende zorg (is) vormen geen substantieel 
alternatief voor collectieve arrangementen. Zowel gebrekkige producten als ‘myopeia’ van de kant van de 
potentiële verzekeringnemers zijn hieraan debet en staan daarmee persoonlijk toekomstgericht ‘financieel 
management’ in de weg. Toch is denkbaar dat – bijvoorbeeld bij inkrimping van het collectieve stelsel – 
aanvullende verzekeringen ontstaan. Echter, voor de belangrijkste doelgroepen zal de premie – naast andere 
nadelen - al snel te hoog worden (3.3). 

Toekomstgerichte collectieve voorzieningen voor de zorg, zoals onder meer door ActiZ bepleit, zijn 
nastrevenswaard maar zullen slechts een deel van de zorgkosten dekken. Er zijn diverse varianten. Een voor 
Nederland relatief eenvoudige is om reserves in de AWBZ op te bouwen, zoals in Luxemburg en Duitsland 
gebeurt, bijvoorbeeld door premieheffing in de hogere belastingschijven. 

Rond andere in Nederland besproken varianten bestaan op dit moment fundamentele 
onduidelijkheden. Afweging van – langdurig gefaseerde - invoering van dergelijke vormen van zorgsparen 
vergt daarom diepgaande bezinning op de (on-)mogelijkheden en consequenties, zeker in het huidige 
economische tij. Vragen zijn bovendien of zorgsparen tijdig een omslag zal betekenen en welk aandeel van de 
zorgkosten ze voor welk publiek zullen kunnen dekken. Volledige dekking is een illusie en invoering gaat 
gepaard met langdurige dubbele lasten: die van het huidige kassstelsel samen met de lasten van een 
spaarvariant. De OESO meent dat terugbrenging van de nationale schuldenlast een ‘eenvoudiger’ oplossing is 
voor het probleem(3.3). 
 Eventuele invoering van een zorgspaarvariant, zoals onder meer door ActiZ bepleit, vergt 

fundamentele overdenking op essentiële vragen. 



 

10 

Regie voor de zorgvrager: werken vouchers en cash-voorzieningen? 

Terwijl in de OECD cash-voorzieningen toenemen in aantal, vorm en reikwijdte, onder meer omwille 
van keuzevrijheid en regie voor de zorgvrager, lijkt Nederland het PGB voor degenen zonder verblijfsindicatie 
vrijwel geheel af te schaffen. Recent lijkt sprake van een ‘voucher-achtig’ systeem. Er is echter over de grens 
inspiratie te vinden voor regelingen die mogelijk tegemoet kunnen komen aan de overheidsbezwaren. 
 Voor ActiZ leden en andere zorgondernemers is het de uitdaging om de Nederlandse ‘terug naar 

natura-trend’ alsnog zoveel mogelijk cliëntgericht te doen plaatsvinden door een passend aanbod te 
formuleren (3.4.3). 

 
Vouchers kunnen een nieuwe vorm van toegang tot zorg betekenen, maar eventuele invoering 

daarvan vergt onder meer a priori beantwoording van vragen rond doelstelling, bereik, type ‘zorg’ dat wordt 
inbegrepen, macro- en micro-kosten, prijsstelling, keuzevrijheid en markt-transparantie, kwaliteit, 
concurrentie, complexiteit van het systeem in front- en back-office (3.4.1). 
 De vraag is wat voucher-achtige constructies toevoegen aan of afnemen van andere 

financieringsvormen, waaronder het PGB. 

Wie vindt dat financiële eigen verantwoordelijkheid zich uitstrekt tot de familie? 

Het is in de Nederlandse samenleving ‘not done’ om familieleden op te laten draaien voor de 
zorgkosten van een ander. Eerder is Nederland geneigd de steun voor mantelzorgers te verbeteren, al neemt 
tegelijk ook de druk op mantelzorgers toe. Het is in dit kader een vraag of ‘eigen verantwoordelijkheid’ en het 
naar ‘de omgeving plaatsen’ van zorg zich, zoals in enkele andere landen, in Nederland ook zou moeten 
uitstrekken tot financiële verantwoordelijkheid voor de familie voor (delen van de) formele zorg. 
 ActiZ en andere actoren dienen de vraag te beantwoorden of ‘eigen verantwoordelijkheid’ en zorg 

‘naar de omgeving’ verplaatsen ook betekent dat familieleden, zoals kinderen, financieel 
verantwoordelijk zouden moeten worden voor de zorg van de ander. 

 

En hoe zorgen we voor de krimpende landsdelen? 

De ingezette bevolkingskrimp en verdergaande vergrijzing in rurale gebieden leiden daar tot 
wegvallen van zowel voorzieningen als specifieke zorg-opgaven, ook in het kader van zelf- en 
samenmanagement. In meerdere landen – en ook in Nederland – zien we meer gebruik van cash-zorg in 
rurale gebieden (4.6). 
 Speciale inspanningen zijn gewenst om zorg in krimpende rurale gebieden te regelen. 

 
 

De arbeidsmarkt in de zorg wordt anders 
 

De Nederlandse zorgsector doet het goed en is belangrijk, maar vergrijst 

De zorg is een belangrijke sector van – part-time - vrouwelijke arbeidsparticipatie (2.1.2). De kosten 
van de sector zijn lager dan indien alleen gekeken wordt naar uitgaven als % BBP. De puur economische 
waarde van de zorg hangt samen met fiscale opbrengsten uit arbeid en consumptie van werkenden en uit het 
economische vliegwiel-effect van de consumptie door zorgwerkers (2.1.2). 

De belangrijkste trends in de OESO landen zijn ook in Nederland te zien: vergrijzing van de 
werkenden en krimp van de traditionele recruteringspools. Waar de OESO voor andere landen 
groeimogelijkheden ziet voor de arbeidsmarkt in de VVT, is ze voor Nederland voorzichtig.  

Werkenden in de Nederlandse zorg blijven relatief lang in de sector, door opleidingen die als fuik 
werken, maar ook door het cao-stelsel. Toch is ook hier werk in de sector vaak tijdelijk, zeker in de thuiszorg. 
Tegengaan van (voortijdige) uitstroom is daarom wenselijk, ook omdat de instroom zal verminderen (5.2). 

 

Gewenste ontwikkelingen hebben complexe gevolgen voor de arbeidsmarkt 

Verschuiving van zorgtaken naar de omgeving heeft complexe gevolgen. Zo kan ‘uitplaatsing’ enerzijds de 
noodzaak tot grotere arbeidsparticipatie door vrouwen in de wielen rijden maar ook verwachte druk op de 
arbeidsmarkt verlichten (2.1.2; 2.2.1). Tegelijk kan het er ook toe leiden dat (nog meer) vrouwen meer – met 
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name – (intensieve) mantelzorg moeten verlenen. Botsing van meerdere maatschappelijke en persoonlijke 
belangen en ontwikkelingen is derhalve zeker niet uit te sluiten (4.4.2). 
 ActiZ, haar leden en andere actoren dienen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om hierop in 

te spelen en deze botsingen te minimaliseren (4.4.2). 
 

Verdergaande dé-institutionalisering en zorg die zelf- en samenmanagement ondersteunt (zorgen dát) 
kan de aantrekkingskracht van de verblijfszorg negatief beïnvloeden (4.2.3), omdat daar de zorgzwaarte en 
complexiteit geleidelijk toeneemt (4.2.3; 5.1.2), maar kan tegelijk die van de zorg thuis positief beïnvloeden, 
omdat daar nieuwe competenties zullen worden gevraagd en aangesproken (4.2.3). 

 

De zorgarbeid diversificeert; dat vergt oplossingen 

Naar de mate waarin het bovenstaande de zorg in Nederland zorg, zullen zorg-arrangementen 
diversificeren, evenals arbeidsarrangementen, beroepen en benodigde kwalificaties en competenties. 
Daarenboven zal het arbeidsaanbod diversificeren. Deze trend kan gevolgen hebben voor de 
aantrekkingskracht van het publieke deel van de sector. 
Monitoring en analyse van dit proces lijkt aangewezen. 
 

Van baan naar loopbaan, met geaccrediteerde modules… Maar wie durft? 

Ruimte voor de professional wordt door velen wenselijk gevonden want kan niet alleen hogere 
arbeidsvreugde betekenen, maar ook hogere productiviteit en een langere loopbaan in de sector en past in 
een ondersteunende sector (5.3.1; 5.3.2). Daarnaast zijn andere maatregelen evenzeer gewenst om een 
vergrijzend arbeidsaanbod vast te houden en kwaliteit te laten leveren bij toenemend complexe zorg.  
 Leeftijds- en levensfasebewust personeelsbeleid, het geven van een stem aan werkenden in 

organisatie en werkproces en het creëren van structurele mogelijkheden aan werkenden om (door)  
te groeien en dus een loopbaan op te bouwen, bijdragen aan aantrekkelijkheid en duurzaamheid van 
de sector (5.3.2). 

 Het is wenselijk mogelijkheden tot geaccrediteerde training(smodules) te onderzoeken, behulpzaam 
bij het opbouwen van doorscholing en professionele groei van werkenden. Vakmatige opleidingen of 
trainingen die niet breder professioneel erkend worden, of daarvan deel uitmaken, zouden in het 
kader van door- en opscholing vermeden moeten worden. 
 
De veranderende sector heeft naar verwachting steeds beter gekwalificeerde werkenden nodig maar 

zal deze deels zelf moeten genereren (5.3.2). 
 Onderzocht moet bovendien worden welke mogelijkheden er zijn om percepties bij zowel werkgever 

als lager geschoolde werknemer inzake door- en opscholing aan te pakken. 
 

Flexibiliteit, slimmer en langer en meer werken kunnen samen gaan, maar vergen steun 

Een deel van het verwachte arbeidstekort is mogelijk op te lossen door een koppeling van 
employabilityvragen en het stimuleren van langer en meer werken. (5.3) 
 Het lijkt derhalve wenselijk te bezien of en onder welke voorwaarden welke werkenden in de   VVT 

langere arbeidsweken willen maken. 
 

Slimmer - en kosten-effectief - werken is in de veranderende zorg van groot belang maar bewijsvoering is 
– internationaal - nog relatief mager. Dergelijke trajecten kunnen echter voor-investeringen vergen die 
borging vergen. Daartoe zijn oplossingen gewenst (5.4). 

Slimmer en anders werken beïnvloedt degenen die het werk uitvoeren sterk, vooral degenen die zich in 
de regel het minst prettig voelen bij veranderingen. 
 Zorgondernemers dienen werkenden te stimuleren en ondersteunen in het zoeken naar oplossingen 

die hen in hun professionaliteit en veranderende zorgprocessen en –inhoud ondersteunen. Dit vergt 
toerusting van de werkers op een dergelijke werkwijze in een veranderende omgeving en vervolgens 
het door de organisatie oppakken van die professionaliteit (5.4). 
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Flexibiliteit en employability hebben in de zorg een specifieke invulling en zullen steeds belangrijker 
worden. 
 Er zijn redenen om partijen te laten zoeken naar kansen op dit punt bij de modernisering van de 

CAO. Waardering van flexibiliteit kan een sterk signaal afgeven, evenzo het – in het verlengde 
hiervan – ondersteunen van werkenden die initiatieven (willen) nemen. 
 
 

Tenslotte 
Er lijkt vooralsnog geen ramp in aantocht, maar integrale aanpak is wenselijk. Inzetten op productiviteitsgroei 
via slimmer en professioneler werken; het bouwen van loopbanen in plaats van arbeidsfuiken en het 
waarderen van ‘employable’ werkenden die ietsje langer en meer werken, afhankelijkheidsvrij ouder worden 
en meer (mogelijkheden voor) zorg thuis leiden alle tot kleine beetjes ‘minder groei van de kosten’, die samen 
een behoorlijke slag kunnen betekenen. Waarbij innovaties overigens ook hun eigen kosten met zich mee 
kunnen brengen (en gedroomde besparingen teniet kunnen doen). Wie had bijvoorbeeld gedacht het 
uitbannen van ziektes zou betekenen dat veel meer mensen langdurig zorg nodig hebben? Of dat de pil tot 
extra pressie op mantelzorgers zou leiden? Het (onder-)zoeken van kosten-effectiviteit in den brede van 
innovaties in de langdurende zorg is daarom prioriteit: wat is bijvoorbeeld de uitkomst van 
kosteneffectiviteitsonderzoek rond telezorg? Maar als we de toename van de druk op de formele zorg kunnen 
verminderen, dan betekent dat ook minder toenemende druk op de arbeidsmarkt als geheel. Daardoor kunen 
andere sectoren weer ietsje makkelijker aan hun menskracht komen. Ook dat is wenselijk. 
 
Het betekent wel dat we mantelzorgers meer en beter zullen moeten ondersteunen. Daar komen er meer van 
en hun opgaven worden groter en kwalitatief anders. Er gebeurt al veel, maar gesystematiseerde kennis over 
wat werkt, ontbreekt ook internationaal nog te veel. Voor werkende mantelzorgers denkt men vaak aan 
verlofvormen, maar die zijn er tot nu toe alleen voor werknemers. Wat moeten we echter met het groeiende 
contingent oude mantelzorgers (zeg: degenen tussen de 65 en 79 jaar) en hun weliswaar steeds betere 
gezondheid, maar daarom nog niet per se zonder gebreken? Zorgen (oudere) mannen trouwens anders dan 
(oudere) vrouwen? Het lijkt erop dat zij de ‘stille zorgreserve’ zijn (zie ook: Lundsgaard, 2005); en mogelijk ook 
de vrijwilligers die we in dit rapport over het hoofd zagen. Maar hoe vaak komen zij in een dergelijke positie? 
En blijven zij die stille reserve als de pensioengerechtigde leeftijd hoger wordt? De vraag of de bredere 
samenleving plotsklaps, na een periode van individualiserende en kleiner wordende sociale verbanden, zo 
zorgzaam wordt dat de zorg – hoe ook gedefinieerd – uit het publieke domein kan, is niet zomaar positief te 
beantwoorden. 
 
Meer financiële eigen verantwoordelijkheid lijkt mogelijk en wenselijk evenals ‘toekomstgerichte’ bekostiging. 
Beide zullen echter met grote zorg moeten worden geïmplementeerd want ze zijn niet voor iedereen en 
daarmee slechts deeltjes van een oplossing. Zelf-management vergt bijvoorbeeld ook financieel 
zelfmanagement en dat is – in het perspectief van een zorgvraag in de verre toekomst – zelfs in het land van  
de individualisering, de Verenigde Staten, slechts aan weinigen toebedeeld. 
 
Samenvattend wordt de ActiZ-visie in grote lijnen ondersteund door de OESO en andere (internationale) 
literatuur, ook al zijn er nog uitdagingen en vragen genoeg. Zo is onduidelijk wat innovatie (elders) heeft 
betekend voor de vraag naar zorg en het zelfzorgvermogen van mensen, is onduidelijk of mantelzorgers de 
komende lasten willen of kunnen dragen en zeker of de wijdere omgeving een substantiëlere rol zal 
opnemen. Daar hangt veel van af. De cijfers suggereren bovendien nadrukkelijk ook dat inspiratie elders is te 
halen (2.1.1). Hoe kan het bijvoorbeeld dat Zweedse mantelzorgers een grotere last wordt toebedeeld dan de 
Nederlandse, bij ongeveer gelijke uitgaven? Is dat door hetzelfde waardoor de OESO denkt dat de Zweedse 
uitgaven minder groeien dan de Nederlandse? En wat kunnen we leren van landen met ongeveer evenveel 
zorgontvangers, maar met lagere uitgaven? Dit rapport geeft wat voorbeelden maar er is nog stof genoeg. 
Tijd om aan de slag te gaan. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 
Nederland was trots op zijn verzorgingsstaat, een ruimhartig stelsel van publiek gefinancierde zorg. En nog 

steeds kijken we graag naar landen met een min of meer soortgelijk uitgebreide (collectieve) zorgsector, zoals 

Zweden en Denemarken. We beschouwen hen als voorbeeld. Maar de Nederlandse samenleving kantelt. Niet 

alleen lijkt er sprake van verkeerde prikkels (een passieve zorgontvanger, een passieve zorgaanbieder), maar 

de collectieve lasten staan onder druk, nu opeenvolgende crises Nederland nopen tot forse aanapssingen. De 

vertaling in beleidstaal is ‘eigen verantwoordelijkheid’, ook voor zorg die we eerder ‘onverzekerbaar’ vonden. 

De focus ligt dus op krappere randvoorwaarden: ‘zo kan het niet meer’.  

In 2010 publiceerde ActiZ  haar visie op de toekomstige langdurende zorg in Nederland. Deze visie is een 

oproep aan Nederlandse actoren om langdurige zorg, met name aan ouderen, op andere leest te schoeien 

uitgaande van de inhoud, via een nieuw paradigma in de zorg.  Omdat ActiZ  in toenemende mate ook het 

belang van internationale toetsing en verrijking van het eigen werk onderkent, ontstond behoefte om deze 

visie ‘te ijken’ aan internationale kennis.  

Na mijn lidmaatschap van een OESO onderzoeksteam dat recent publiceerde over menskracht en financiën in 

de langdurende zorg (Colombo et al., 2011), heb ik mijn eigen bedrijf, HASCA, herstart. Daarop heeft ActiZ 

HASCA gevraagd een verkenning te leveren van internationale signalen, onder meer gebaseerd op dit OESO-

rapport, ter toetsing van enkele aspecten van de visie van ActiZ. Dat gebeurt in dit rapport.  

Focus daarin zijn de thema’s genoemd in 1.2. Deze concepten vormen ook het belangrijkste analysekader. 

 

1.2 Thema’s 
Op verzoek van de opdrachtgever focust dit rapport op algemene trends, enkele financieringsvraagstukken, 

aspecten rond het remmen van een vraag aan het formele zorg circuit inclusief zorg door de omgeving, en de 

arbeidsmarkt. Waar dit rapport de ActiZ-visie becommentarieert, worden daarmee ook andere actoren dan 

ActiZ en haar leden aangesproken. Waar immers de ActiZ-visie een brede oproep impliceert, betekent een 

toetsing van deze visie evenzeer een brede toetsing. Dat betekent ook dat conclusies en aanbevelingen deels 

op ActiZ en haar leden betrekking hebben, deels een breder veld aanspreken.  

Uitgangspunten voor toetsing zijn het OESO-rapport, de databases en literatuur daarachter alsmede andere 

data. Het rapport kijkt ook nadrukkelijk vooruit: de horizon is 2050. De ActiZ visie voor de lange(re) termijn is 

veelomvattend, maar bevat vijf kernpunten: 

1 Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ 

Hieruit vloeien andere punten voort, in elkaars verlengde en soms overlappend. 

2 Zelf- en samenredzaamheid, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid, cliëntvolgende financiering 

3 Meer prikkels voor de burger zoals eigen bijdragen, eigen betalingen en eigen risico, no-claims 

4 Meer autonomie voor de professional en de organisatie; beperking overheidsbemoeienis. 

5 Naar een ‘zelfredzaamheids- en preventietarief’ voor de zorgaanbieder 
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1.3 Overwegingen 
Langdurende zorg, in OESO-kader, betreft vooral persoonlijke verzorging en verpleging. De AWBZ omvat 

meer, al wordt ze snel ‘opgeschoond’. Op genezing gerichte GGZ en revalidatie zijn bijvoorbeeld naar de ZVW 

gegaan, HDL-zorg is inmiddels onder gebracht in de WMO en begeleiding gaat ook die kant op. De 

Nederlandse publieke definitie gaat dus steeds meer naar de OESO-definitie toe en daarmee krijgt de door 

ActiZ bepleite ‘paradigmaverandering’ al stevig vorm. Huishoudelijke hulp heet bijvooorbeeld geen 

huishoudelijke zorg meer. Het woord ‘zorg’ is verdwenen. Een deel van de OESO-data, echter, heeft nog de 

bredere Nederlandse achtergrond. 

Daarnaast bespreekt de OESO geen algemene ontwikkelingen in de samenleving die begrippen als ‘zorg’ en  

‘zorgbehoefte’  veranderen, en daarmee dus feitelijk ook het paradigma aanpassen. Zo hebben mobieltjes het 

Nederlandse communicatielandschap fundamenteel veranderd, ook in de zorg (met name de thuiszorg) niet 

alleen rond administratielasten maar ook voor de interne communicatie, die met de verzorgde en met 

mantelzorgers, monitoring (op afstand) en dergelijke. Ook het enorm hoge internetgebruik in Nederland heeft 

gevolgen voor de zorg, zoals het grootschalig in de samenleving doordringen van de magnetron de 

maaltijdvoorziening veranderde. Literatuur over dergelijke ontwikkelingen en hun (macro-)gevolgen voor het 

zorggebruik is echter schaars. CBS-cijfers suggereren jaar op jaar toenemend zorggebruik en geeft wisselende 

productiviteitssignalen voor de sector. De vraag is of en hoe cijfers worden beïnvloed door dergelijke 

ontwikkelingen.  

De OESO adviseert nationale overheden, onder meer gebruik makend van antwoorden op rondgezonden 

vragenlijsten en van statistische data. Inzake langdurende zorg onderschatten dergelijke data hetgeen zich 

afspeelt buiten het zicht van de publieke stelsels. Eigen betalingen anders dan in het kader van een publieke 

regeling bijvoorbeeld, worden veelal slecht geregistreerd. Dat geldt eens temeer arbeidsconstructies op of 

over het randje van de legaal. Dat geldt dus ook de puur particuliere verzorging en verpleging, zoals onder 

meer ook in Nederland door bijvoorbeeld buitenlandse werkenden, volledig buiten het stelsel van Wmo en 

AWBZ om. Bij gebrek aan BIG-registratie is er vaak ook geen zicht op de aanwezigheid van dergelijke 

werkenden, anders dan – indien van buiten de EU – via de IND. 

Het OESO rapport doet ook dingen niet: Het rapport richt zich bijvoorbeeld minder expliciet op kwaliteit of op 

de zorg door vrijwilligers. Evenmin gaat het rapport, dat is ontstaan gaande de crisis van na 2008, maar ver 

vóór die van 2011, diep in op de consequenties hiervan. In 2010 concludeerde Standard &  Poors, nog voor de 

recente beursval, dat voor alle vergrijzende ontwikkelde economieën een toename in de nationale schulden 

(en bijbehorende rentelast) en daaropvolgend een teruggang in kredietwaardigheid is te verwachten bij 

ongewijzigd beleid. De oorzaken zijn met name leeftijdsgerelateerde uitgaven waaronder pensioenen en 

pensioen, gezondheidszorg, langdurige zorg en werkloosheidsuitkeringen (Mrsnik, Beers, & Morozov, 2010). 

Het OESO rapport gaat (nog) uit van een continue groeiverwachting van de OESO economieën en van het 

oplossen van de schuldenproblematiek. Op moment van schrijven lijken deze assumpties ondergraven. De 

voort etterende Euro-crisis alsmede de verslechterde kredietbeoording voor de Verenigde Staten storten de 

beurzen zodanig in het verlies dat eerdaags een totaal andere realiteit kan ontstaan, met gevolgen voor de 

sector en de verdeling tussen professionele zorg en mantelzorg (Tjadens & Colombo, 2011). Zo zijn in Ierland 

de salarissen in (semi-)overheidsdiensten, waaronder de zorg, sinds hun bankencrisis en door de 

daaropvolgende maatregelen stevig gedaald. In de huidige – en komende – omstandigheden zou dit ook in 

Nederland een realiteit kunnen worden, niet alleen die voor werkenden die op grond van de WMO-

aanbestedingen huishoudelijke hulp verlenen, maar ook anderen (in ZVW- of AWBZ-context). 

Ten slotte: Tenzij anders vermeld, gaat het, waar de OESO bron is, steeds om het rapport rond langdurende 

zorg (Colombo et al. , 2011). 
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1.4 Inspanningen en aanpak 
Volgens het voorstel zou een rapport van beperkte omvang worden gerealiseerd en zouden aanvullende 

analyses van de situatie in Nederland ten opzichte van die in de OESO omwille van het tijdsbeslag achterwege 

blijven; al beschikbare kennis zou de basis zijn om toe te werken naar de rol van en belangenbehartiging door 

ActiZ. Echter, de Nederlandse langdurende zorg neemt een bijzondere positie in. Door de omvang van de 

sector – en het grote beroep op collectieve middelen - is de Nederlandse sector ook sterk in ontwikkeling en 

derhalve deels  een voorloper. Om de internationale uitkomsten in perspectief te kunnen plaatsen vergde 

daarom soms een onvoorziene extra slag en inbedding. Zo is Nederland – naast Zweden - een van de eerste 

landen die het begrip ‘zorg’ inperkt en terug keert naar een meer medisch gedefinieerde omschrijving. Vanuit 

deze achtergrond is het onontkoombaar dat dit document ook op Nederlandse ontwikkelingen in gaat, maar 

daarin onvolledig blijft. 

Om verwachtingen en mogelijkheden af te stemmen, vond gaande het project het nodige contact plaats via 

telefoon en email. Daarnaast heeft rond het concept-rapport een bespreking plaatsgevonden met 

vertegenwoordigers van de diverse geledingen binnen ActiZ. 1 

 

1.5 Opzet 
Hoofdstuk 2 schetst het algemene perspectief, hoofdstuk 3 gaat in op financieringsvraagstukken, hoofdstuk 4 

bediscussieert aspecten die een vraag aan het formele zorg circuit kunnen remmen, inclusief zorg door de 

omgeving en hoofdstuk 5 bespreekt de arbeidsmarkt. Omwille van de gewenste compactheid zijn de meeste 

(grafische) data ondergebracht in een aparte bijlage. Waar de hoofdtekst naar deze gegevens verwijst is dat 

via de benaming ‘Tabel 1.x’. Tabellen in de hoofdtekst worden simpelweg genummerd als ‘Tabel 1’. 

                                                             
1 Graag dank ik via deze weg Annemiek Mulder, Lody Simon, Michiel Kooijman, Loubna Boufrach, Paul de Jonge en Frank Bluiminck voor 

hun positieve en constructieve bijdragen. Voor de inhoud van dit rapport is uiteraard alleen de auteur verantwoordelijk. 
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2. De Nederlandse zorg in perspectief 
 

2.1 Zorg nu: langdurige zorg in Nederland en elders, mn. VVT  
 

2.1.1. Gebruik en zorguitgaven 

Hoe meer zorggebruikers in OESO landen, hoe hoger het aandeel BBP aan zorg wordt uitgegeven (Figuur 1). 

Deze relatie wordt nog sterker indien we Oostenrijkse data uitsluiten. Mét Oostenrijk is de correlatie .59; 

zonder Oostenrijk is deze .68. Op dit – internationale – niveau is dat een hoge samenhang. 

Figuur 1 Zorggebruik en (publieke) zorguitgaven, OESO, 2008 

 
Notes on expenditure: Data for Austria, Belgium, Canada, Denmark, Hungary, Iceland, Norway, Portugal, Switzerland and the United 
States refer to only health-related long-term care expenditure. In other cases, expenditure relates to both health-related (nursing) and 
social long-term care expenditure. 
Data for Iceland and the United States refer to only to nursing long-term care in institutions. Data for the United States underestimate 
expenditure on fully private LTC arrangements. Data for Poland exclude infrastructure expenditure, amounting  to 0.25% GDP (2007). 
(Fully) private payments are underestimated 
Notes about LTC-use: Data from the Czech Republic refer to health-related LTC expenditure only. Social expenditures on LTC are 
estimated at 1% of GDP (Source: Czech Ministry of Health, 2009). Austrian data represent recipients of cash allowances.  
Years: Data for Australia, Canada, Luxembourg, Denmark, Belgium and the Netherlands refer to 2007; data for Spain refer to 2009;  
Target groups:  
Czech home-care users include 300,000 recipients of the attendance allowance. 
Data France, Korea, Hungary and Slovenia: 65+ users as share of population. Polish data underestimate total LTC users. Austrian data 
represent recipients of cash allowances. 
Bron: OECD Health Data 2010 and additional Australian and Swedish data. 
 

Het Oostenrijkse stelsel bestaat uitsluitend uit cash-voorzieningen, die, afhankelijk van de zorgbehoefte, 

hoger of lager zijn. Figuur 1 suggereert een strenge indicatiestelling: er zijn relatief weinig ontvangers. Maar 

indien men gerechtigd is, kunnen de bedragen oplopen: Oostenrijks uitgaven zijn de hoogste van alle binnen 

de OESO, maar nog steeds vormen voor de uitgaven voor de ontvangers een bijdrage in de kosten van zorg 

die ze vervolgens zelf moeten inkopen. 
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De Nederlandse zorgsector is groot, in termen van zowel aandeel van de bevolking dat zorg gebruikt als van 

het aandeel van het BBP dat aan zorg wordt besteed2 en is, samen met die in Zweden, de grootste binnen de 

OESO. Waar deze landen elk tenminste 3.5% van het BBP aan langdurende zorg besteden, is dat in 

Noorwegen, de daarna volgende ‘veelbesteder’, minder dan 2.5% van het BBP. Finland besteedt vrijwel 

evenveel, maar zorgt voor veel minder mensen.  

Hoewel deze data geen zicht geven op omvang en inhoud van het zorgpakket of uitgaven per capita, 

suggereert figuur 1 mogelijkheden om – met behoud van een zekere kwaliteit – elders inspiratie op te doen 

om de uitgaven te beperken. Figuur 1 suggereert dat – met een even groot bereik in termen van gebruikers - 

in Noorwegen en Zwitserland inspiratie te vinden is. Een nadere verkenning van de relatie tussen 

zorgtoewijzing, zorggebruik en macro-kosten in deze en enkele andere landen kan inspiratie opleveren. 

Nederland geeft, samen met Zweden, het meest uit aan langdurende zorg, en 

verzorgt, vergeleken met andere OESO landen, (bijna) het grootste aandeel van de 

bevolking. 

Andere ‘veelverzorgers’, zoals Zwitserland en Noorwegen, geven als aandeel BBP 

veel minder uit aan vrijwel evenveel zorgontvangers. Oostenrijk heeft de meeste 

zorgontvangers binnen de OESO, maar spendeert minder dan de helft van de 

Nederlandse zorg3.  

Er is inspiratie uit andere landen te halen om het Nederlandse zorgstelsel aan te 

passen. Een en ander vergt nadere analyses  

 

2.1.2. Kosten en economische betekenis 

De Nederlandse zorgsector is een economische sector van belang. Nederland kent circa 1 miljoen werkenden 

zijn in zorg en welzijn. Sec kijkend naar verpleegkundigen en ADL-verzorgenden is het aantal een stuk lager: 

CBS statline komt voor 2009 op 250.000 banen, bijna 2% van de potentiële beroepsbevolking. Voor de 

vrouwelijke potentiële beroepsbevolking is dit dus welhaast het dubbele (>90% van de werkenden in de zorg 

is vrouw). Echter, het merendeel van de werkenden in de zorg, ook elders in de OESO, werkt part-time, zij het 

dat degenen in hogere functies meer uren per week werken (zie ook hoofdstuk 5).  

De zorg in Nederland een belangrijke sector van werkgelegenheid en - naast de waarde in zorg voor de 

samenleving - ook van belasting-inkomsten doordat een substantieel deel van de loonkosten in de zorg 

terugvloeit naar de schatkist via inkomstenbelasting, accijnzen en btw4. Een zuivere analyse van de kosten van 

de langdurende zorg vergt derhalve ook een analyse van de fiscale inkomsten en het economisch vliegwiel-

effect. Slechts door deze in balans te zetten ontstaat een beeld van de ‘werkelijke collectieve zorguitgaven’. 

                                                             
2 Dat geldt niet alleen de zorg. Nederland loopt volgens sommigen in Europa voorop inzake de institutionalisering van het sociale domein 

(De Boer & Van der Lans, 2011). 
3 Deze uitgaven zijn AWBZ-breed, en overstijgen dus de VVT overstijgen. De Oostenrijkse uitgaven zijn meer gericht zijn op ouderenzorg. 
4 Circa 60% van de zorgkosten bestaan uit salariskosten (Colombo et al, 2011). Dat impliceert, ruw geredeneerd,  

Nederlandse uitgaven zorg      3.5% BBP 
Loonkosten: 60% van 3.5% BBP      2.1% BBP 
Fiscale afdrachten, grotendeels 1

e
 schijf dus: 32%    .68% BBP 

Geld werknemers dat via uitgaven en inkopen als economisch vliegwiel fungeert  
(geen rekening gehouden met sparen)     1.5% BBP 
Waarvan via accijnzen, btw e.d. terug naar schatkist; schatting 10%  .15% BBP 
Totale kosten: 3.5% BBP minus belasting-inkomsten (circa .83% BBP) = 2.67% BBP 
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De zorg is een belangrijke sector van vrouwelijke arbeidsparticipatie.Terugdringing 

van zorggebruik zal derhalve mogelijk de arbeidsparticipatie van vrouwen negatief 

beïnvloeden maar kan tegelijk te verwachten spanningen op de arbeidsmarkt in den 

brede verminderen. De feitelijke kosten van de sector zijn substantieel lager dan 

indien alleen gekeken wordt naar de uitgaven. Zorgondernemers kunnen bij 

discussies over de waarde van de langdurende zorg, nadrukkelijk ook wijzen op het 

economische belang van de sector, het economische vliegwiel-effect van de zorg en 

op de fiscale opbrengsten samenhangend met de werkgelegenheid in de sector.  

 

2.2 De toekomst: demografie 
De OESO – en Nederland - vergrijst en ontgroent. Niet alleen het aandeel 65-plussers stijgt, maar vooral het 

aandeel 80-plussers, het snelst groeiende bevolkingssegment (Huber, et al., 2009; Colombo, et al., 2011). In 

Nederland zal het aandeel 65-plussers naar verwachting omstreeks 2040 zijn piek beleven maar het aandeel 

80+-ers groeit nog een tijd door. De groei van het aandeel 80-plussers in Nederland loopt tot circa 2020 gelijk 

op met die in de OESO als geheel, maar stijgt daarna sterker. Die groei is bovendien in 2050 nog niet afgerond 

(Figuur 1.1). Waar de bevolking van de OESO volgens de raming tussen 2010 en 2050 nog met 8% toeneemt, 

is dat in Nederland slechts 5%. Tegelijk neemt het aandeel potentiële beroepsbevolking volgens klassieke 

definitie (15-64 jaar) in Nederland iets sneller af dan in de OESO als geheel. Dat geldt ook de ‘potentiële 

hulpbevolking’, die van 15-79 jaar. Zijn er nu per 80
+
-er zo’n 20 mensen, in 2050 zijn dat er naar verwachting 

nog maar 8 (voor Nederland: 24,5, respectievelijk 7,5 mensen). Van deze mensen zal het aandeel 65+ers 

bovendien tot 2040 toenemen van 15% tot bijna 25%, waarna het aandeel van deze ‘oudere potentiële 

hulpbevolking’ weer afneemt (Figuur 2). 

Figuur 2  Aandeel potentiele zorgbevolking (links) en aandeel daarbinnen 
van 65+-ers (rechts), OESO en Nederland, 2000-2050 

 

Bron: Colombo et al. (2011); Labour force and demographic database; bewerking: HASCA 
 

Het aandeel 80-plussers in de bevolking, de belangrijkste groep gebruikers van VVT, 

neemt tot na 2050 in Nederland snel toe, terwijl het aandeel potentiële helpers snel 

afneemt. 
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2.2.1 Gevolgen voor harde solidariteit bij ongewijzigd beleid 

Deze trends hebben enkele gevolgen: de collectieve lasten neigen toe te nemen, onder meer vanwege 

toenemende leeftijds-gerelateerde uitgaven waaronder pensioenen, gezondheid, en langdurige zorg (de helft 

van de gebruikers van langdurige zorg bestaat uit 80
+
-ers, 75% uit 65

+
-ers (Figuur 1.2). Er lijkt echter geen 

sprake van een één op één groei: rond 2030 zullen in Europa bijvoorbeeld meer 75-plussers dan nu nog 

gehuwd zijn, met een hoger onderwijsniveau en daarmee samenhangend een hoger inkomen. Dat leidt leiden 

tot een verminderde stijging van de vraag naar – publiek gefinancierde – zorg, mogelijk zelfs 30% rond 2030 

(Beets et al, 2006). De OESO houdt niet met al deze factoren rekening en is daarom minder ‘optimistisch’. 

Er ontstaat echter - ook bij verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd – ontstaat toenemende druk aan de 

inkomstenkant: relatief (en in bijvoorbeeld Japan en Duitsland ook: absoluut) minder mensen moeten de 

belasting-inkomsten opbrengen.  

Bovendien onstaat er druk op de arbeidsmarkten: de competitie om schaarse jongeren zal heftiger worden. 

Het is derhalve – alleen al om reden van druk op de arbeidsmarkt – gewenst om de vraag naar zorg te 

verminderen. Competitie op arbeidsvoorwaarden, met stijgende lonen tot gevolg, zou voor de zorg kunnen 

betekenen dat er minder zorg kan worden verleend, omdat er begrenzingen zullen blijven bestaan in de 

publieke macro-mogelijkheden. 

De ‘harde’ solidariteit komt van twee kanten onder druk: uitgaven neigen tot 

toenemen terwijl inkomsten dreigen af te nemen. 

De toenemende vraag naar zorg zal ook bijdragen tot toenemende druk op de al 

gespannen arbeidsmarkt en is om die reden alleen al af te remmen. Een gespannen 

arbeidsmarkt kan ook leiden tot hogere salarissen, welke echter het zorgvulume 

onder druk kan zetten. Om deze reden is een marktconforme ontwikkeling van de 

zorg wenselijk.  

 

2.2.2 Gevolgen voor zachte solidariteit bij ongewijzigd beleid 

Maar ook de ‘zachte solidariteit’ komt onder druk: er is minder potentieel om in sociaal verband (onbetaald?) 

zorg te verlenen. Want de pool van potentiëel helpenden (zowel betaald als onbetaald) neemt niet alleen af, 

maar wordt – net als de bevolking als geheel - ouder.  

Dat betekent dat, ook al veranderen we niets aan het aanbod en de financiering van de langdurende zorg, een 

groter aandeel van de bevolking mantelzorger zal worden, er minder mensen zijn om de zorg over te nemen, 

dat er dus door mantelzorgers meer zorg verleend zal moeten worden, en dat mensen – vaker dan nu – in 

herhaalde of meervoudige mantelzorgsituaties terecht kunnen komen: er zijn in de familie minder 

alternatieven. Mantelzorgers zullen gemiddeld ook ouder zijn dan nu, en voor werkenden zal de pressie 

tussen zorg en werk groter worden, terwijl bij de oudere mantelzorgers leeftijdgebonden en gezondheids-

factoren een grotere rol zullen kunnen spelen. Als gevolg van hun langere overlevingsduur zullen weliswaar 

meer mannen meer zorg gaan verlenen, vooral aan hun vrouwen, maar volgens de OESO onvoldoende om de 

eerder genoemde effecten te reduceren (zie ook 4.4).  

De zachte solidariteit komt onder druk en zal meer mensen vaker en langduriger – en 

op oudere leeftijd – betrekken bij het beantwoorden van zorgvragen. Om dit proces 

te ondersteunen zullen zorgondernemers en andere partijen in de samenleving 

moeten inzetten op ondersteuning van deze mensen. 



 

20 

2.2.3 Gevolgen voor de uitgaven bij ongewijzigd beleid 

Het bovenstaande leidt ertoe dat de OESO tot 2050 een meer dan verdubbelde vraag naar zorg verwacht, ook 

in Nederland, met evenzo stijgende totale zorguitgaven. Bovendien zullen de kosten van eenheden formele 

zorg stijgen (Baumol-effect), waardoor de totale kosten van langdurende zorg harder stijgen dan het BBP 

(Figuur 3). Dat geldt eens te meer de periode na 2025. Derhalve zal langdurende zorg - ceteris paribus - een 

steeds groter aandeel van het BBP voor zich opeisen. Hierbij is overigens aan te tekenen dat de volledig 

private zorg-gerelateerde uitgaven, waaronder bijvoorbeeld de kosten die mantelzorgers maken, niet zijn 

meegerekend. Het gaat hier om wat gemakshalve ‘formele zorg’ wordt genoemd: de zorg die (mede) publiek 

gefinancierd wordt. 

 

Figuur 3 Gemiddelde jaarlijkse verwachte groei zorguitgaven is hoger dan 
die van het reële BBP (pure ageing scenario) 

 

Bron: Colombo, et al., 2011. 

Tegen 2050 zullen de Nederlandse formele zorgkosten (inclusief eigen bijdragen) tot de hoogste binnen de 

OESO behoren en, waar ze nu ongeveer gelijk zijn, die van Zweden fors voorbij zijn gegaan (Figuur 1.3; Figuur 

1.4). Zelfs stevig inzetten op zorg thuis (en dus op mantelzorg) zal niet kunnen voorkomen dat de Nederlandse 

zorg een forser beroep doet op ons BBP. Al naar gelang het scenario berekent men tussen de 7.5% en 9.2% 

van het BBP5, ook omdat de beschikbaarheid van mantelzorg zal afnemen. Het laatste percentage is gelijk aan 

de gezondheidszorgkosten (exclusief langdurige zorg) in 20066. De scenario’s houden rekening met Healthy 

Ageing7, sterke inzet op zorg thuis en productiviteitswinst per werkende (zie ook hoofdstuk 4 en 5). Elk van 

deze trends drukt de groei van de zorgkosten, maar elk onvoldoende. Volgens de OESO is daarom 

gecombineerde inzet van deze en andere strategieën is derhale noodzakelijk om de groei van benodigd 

zorggebruik en daarmee samenhangende zorguitgaven in te dammen. 

  

                                                             
5 Deze prognoses houden geen rekening met het wegvallen (rond 2040) van aardgasbaten (Janssen, Okker, & Schuur, 2006), waarvan het 

belang voor het BBP toeneemt, in 2007 3% van het BBP, bijna evenveel als de AWBZ-uitgaven in dat jaar (Rossum & Graveland, 2008). 
Het verminderen daarvan kan het Nederlandse BBP onder druk zetten. Bovendien leiden (de huidige) stijgende aardgasbaten als gevolg 
van stijgende energieprijzen tot extra inkomsten die mogelijk direct worden ingezet. Opdroging daarvan kan vervolgens een nog veel 
sterker effect op het BBP hebben (Deloitte, 2008).  
6
 Volgens OECD-data. CBS- en VWS-berekeningsmethodes resulteren in de regel in hogere cijfers. 

7 Een ander OECD-document gaat in het kader van healthy ageing en ouderen vooral in op opties voor meer aandacht voor kosten-

effectieve preventie, medicijngebruik, ongevalsreductie, toename van thuisbezoeken en het beïnvloeden van sociale en 
omgevingsfactoren die gezond ouder worden beïnvloeden (Oxley, 2009). Daarnaast bepleit men betere coördinatie met en in het 
gezondheidssysteem.  
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De demografie bedreigt derhalve de Nederlandse formele zorg, gezien het leeftijdsgerelateerde karakter van 

langdurende zorg, waarbij met name na 2020 de problemen groter worden dan in de OESO als geheel. 

Actoren in Nederland moeten daarop zo snel mogelijk in spelen, om formele zorg, ook voor toekomstige 

zorgvragers toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. Dat vergt gestructureerde innovatie en 

implementatie. Het is daarom een gemis dat de overheid met haar plannen rond langdurende zorg niet 

refereert aan het stimuleren van preventie van (verergering) van een langdurende zorgvraag (Ministerie van 

VWS, 2011).  

De zorgkosten zullen in Nederland mogelijk meer dan verdubbelen, door toenemende 

vraag en stijgende kosten. Met name na 2020 is een sterke stijging te verwachten. 

ActiZ’ visie om de groei van de vraag naar zorg (en dientengevolge de zorguitgaven) 

te remmen wordt door de OESO ondersteund: Healthy ageing, productiviteitsgroei en 

meer zorg thuis zijn belangrijke aanknopingspunten maar de vraag is of deze 

strategieën voldoende zijn om de te verwachten problemen tegemoet te treden. 

Kosten-effectieve innovaties in en rond de (gezondheids-)zorg zullen een belangrijke 

rol kunnen en moeten spelen om te verwachten toenemende vraag naar zorg af te 

remmen. ActiZ en andere actoren zouden daarom over de volle breedte van de 

(vraag naar) zorg fors moeten inzetten op systematisch innoveren en implementeren 

om zorg ook voor toekomstige zorgvragers mogelijk, toegankelijk en betaalbaar te 

houden.  

 

2.3 Andere te verwachten invloeden 
Hoewel ook andere factoren het beeld van de langdurende zorg in de komende jaren sterk zullen kunnen 

veranderen, zoals  ontwikkelingen in (medische) technologie rond diagnostiek en behandeling, verwachtingen 

over de kwaliteit van de (publiek betaalde) zorg, en ontwikkelingen als e-care en i-care, blijft de OESO hier 

relatief ver van af, omdat de consequenties ervan in termen van zorgbehoefte, beslag op mantelzorg, 

zorggebruik (en productiviteit in de zorg) en zorgkosten onduidelijk zijn. Enkele Nederlandse publicaties doen 

hiertoe wel nadrukkelijk pogingen (de Boer, 2007; Sadiraj et al., 2009; Eggink, Oudijk, & & Woittiesz, 2010) en 

suggeren deels minder donkere scenario’s dan hierboven beschreven maar gaan qua horizon minder ver. Ook 

de vraag in hoeverre reductie van afhankelijkheidsvrije levensjaren is te realiseren, is in OESO-kader niet 

eenduidig te beantwoorden (hoofdstuk 4).  

Het is onduidelijk welke invloed factoren als technologie, kwaliteitseisen en 

ontwikkelingen in afhankelijkheids-vrije levensjaren zullen hebben op de zorgvraag 

en -kosten 
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3. Financiering en pakket 
 

3.1 Inleiding 
De OESO is er helder over: gerichte universele arrangementen zijn nodig omdat vrijwillige arrangementen niet 

werken en de risicopool zo groot mogelijk moet zijn (zie ook 3.3) (Colombo et al, 2011; OECD, 2011). Vragen 

zijn echter: voor wie moeten ze bedoeld zijn? Wat moeten ze precies aanbieden en regelen? En onder welke 

voorwaarden? ‘Eigen verantwoordelijkheid’ stelt een aantal in Nederland gebruikelijke vormen van harde 

solidariteit ter discussie: die van jong met oud, van (kans-)rijk met (kans-)arm, van gezond met ziek. Het 

OESO-rapport is doodrenkt van analyses die alle – zij het impliciet – in gaan op deze kwesties. ActiZ stelt dat, 

ook in de toekomst, zorg – na een paradigmaverandering - beschikbaar moet zijn voor ‘wie het echt nodig 

heeft’ (Actiz, 2010). Maar wat is dat? Spreken we alleen over ‘publiek medegefinancierde ‘zorg’? hoe bepalen 

we ‘wie het echt nodig heeft’. De paradigmaverandering is al gaande (zie hoofdstuk 1).  

Ongeacht deze schuif blijft de vraag, evenals elders in de OESO, wat het domein van langdurige zorg is. 

Australië rekent bijvoorbeeld alle kosten tot de ‘social care’, terwijl veel andere landen zowel ‘social care’ 

kosten als ‘nursing long-term care’ kosten melden. Langdurige zorg speelt zich af op het snijvlak van zowel 

gezondheidszorg als sociale steun. De komende jaren zijn verdere bewegingen te verwachten, hetzij in diepte 

van het AWBZ/Wmo pakket, hetzij in de breedte. Zo zal steeds nadrukkelijker de vraag worden hoe ver de 

AWBZ terug keert naar een ‘medisch model’ (Asselt, Bovenberg, Gradus, & Klink, 2010), en tot waar een 

verder opgetuigde, maar budgettair krappere ‘sociale ondersteuning’ (Wmo) gaat en wat in beide systemen 

onder ‘eigen verantwoordelijkheid’ moet worden verstaan. Verwacht mag voorts worden dat de grenzen 

tussen Zvw en AWBZ verder worden onderzocht, terwijl tegelijkertijd het basispakket zal worden beperkt.  

Dit hoofdstuk bespreekt een aantal voor ActiZ – en Nederland - belangrijke ontwikkelingen. We beginnen met 

de vraag wat verschuivingen in de publiek/private betalingsmix betekenen, gaan in op de mogelijkheden van 

nieuwe bekostigingsvormen, zoals individueel of collectief zorgsparen, en bespreken enkele vormen van 

directe cliëntenregie: vouchers en persoonlijke (zorg-)budgetten. 

 

3.2 Beleidswijzigingen: schuiven in de publiek/private betalingsmix 
Bij een scenario alleen gebaseerd op ‘vergrijzing’ tot 2050 zullen publieke en private uitgaven meer dan 

verdubbelen. Hoewel de berekening niet uitgaat van wijzigingen in de publiek/private betalingsmix, zal  in 

veel landen een disproportionele groei van de private uitgaven (binnen het publieke stelsel) te zien zijn, in de 

onderzochte landen tenminste een verdubbeling, veroorzaakt door een groter aantal gebruikers. Deze groei 

zal in een aantal landen boven de groei van de publieke uitgaven uitstijgen en dus voor mensen met 

zorgbehoefte meer problemen opleveren, omdat het betekent dat de gebruiker een groeiend aandeel in de 

zorgkosten betaalt (Tabel 1.1).  

Een 5% lagere publieke dekking zal de private zorguitgaven – in het publieke stelsel - meer dan dat 

percentage extra doen toenemen, variërend van 11% (Verenigde Staten) tot 67% (Nieuw Zeeland). 

Omgekeerd leidt hogere publieke dekking tot minder groei van de uitgaven door gebruikers. Dat effect kan 

substantieel zijn: circa een kwart van de tot 2050 onder ‘pure ageing’ verwachte toename van de private 

kosten kan gedekt worden door een 10% extra stijging van de publieke uitgaven. De vraag is natuurlijk of 

landen, in het bijzonder Nederland, bereid of in staat zijn hiervoor te tekenen. Zoals in de inleiding al vermeld 

lijkt dat niet het geval. Het lijkt er eerder op dat het aandeel eigen bijdragen en eigen betalingen door beleid 

gericht op terugdringen van de publieke uitgaven zal toenemen. Dat betekent dat in Nederland een 

dubbelslag is te verwachten:  
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 autonome toename van private (bij-)betalingen aan zorg door simpelweg toenemende kosten van zorg; 

 toename van het aandeel van deze stijgende zorgkosten dat privaat betaald moet worden.  

Daarmee neemt de kans in Nederland toe dat mensen met lage inkomens en met hoge zorgbehoefte 

disproportionele kosten-effecten kunnen ervaren.  

Het aandeel eigen betalingen in Nederland bedraagt circa 8% van de AWBZ-uitgaven (2007). Gemiddeld in de 

OESO is dit percentage 30% (Figuur 1.6), met een bandbreedte van nul tot 40% (Verenigde Staten8) en zelfs 

58% (Zwitserland
9
); in Duitsland bedragen de bijbetalingen circa 30%. Vergeleken met andere OESO-landen 

zijn de Nederlandse eigen betalingen dus laag, temeer daar het Nederlandse stelsel veelomvattend is. Daarbij 

is het Nederlandse stelsel beter dan in sommige andere landen in staat om de financiële gevolgen van 

zorggebruik voor de laagste inkomens te beperken (Figuur 4). Echter, desondanks kunnen voor lage 

inkomensgroepen de eigen betalingen voor intensieve zorg meer dan het besteedbaar inkomen vergen; 

mogelijke toename van eigen betalingen lijkt in die gevallen nauwelijks mogelijk. Voor lichtere zorg zijn de 

effecten minder sterk; er blijft besteedbaar inkomen over. Bij deze groepen zorggebruikers kan zich – zeker in 

de lagere inkomensklassen die de bulk van de zorggebruikers zijn
10

 - echter wel een stapeling van 

(voorgenomen) beleid gericht op eigen verantwoordelijkheid voordoen, onder meer ook vanuit andere 

beleidsterreinen.  

Figuur 4  Aandeel besteedbaar inkomen, naar inkomensklasse, besteed aan 
zorg, enkele OESO landen en Nederland, midden 2000 

(aandeel beschikbaar aangepast inkomen voor gepensioneerde individuen in verschillende inkomensdecielen) 

 

Noot: OECD ‘gemiddeld’ omvat Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten, Korea, en Canada.  
Intensieve zorgbehoefte: 108.33 uur zorg per maand tegen gemiddeld nationaal uurtarief, exclusief publieke middelen 
Lichte zorgbehoefte: 43.33 uur zorg; verder als boven. 
Bron: OECD Secretariaat berekening gebaseerd op de OECD Income Distribution and Poverty Database 
(www.oecd.org/els/social/inequality).; Bewerking: HASCA 

 

                                                             
8 Daarnaast kennen sommige landen een omvangrijke private markt. In de Verenigde Staten is het publieke stelsel een ‘last resort’. Als 

gevolg hiervan komt van de direct werkenden in de zorg tenminste 11% niet in statistieken voor, omdat ze buiten het publieke ci rcuit 
werken. Dit kan zijn omdat ze direct en privaat in dienst zijn van de zorgvrager (PHI, 2008). Deze werkenden, en de hieraan gerelateerde 
uitgaven, komen dus ook niet voor in statistieken omtrent de zorguitgaven. Dat betekent dat het genoemde percentage een mogelijk 
stevige onderschatting van de werkelijkheid betekent. Italië kent bijvoorbeeld een grote markt voor illegale zorgarbeid, gebaseerd op 
legale overdrachten bij gebleken zorgbehoefte. 
9
 Het gaat hier met name om ‘wijkverpleging’; ADL-zorg is niet meegerekend. 

10
 Volgens het CAK was van 70% van de AWBZ-gebruikers in 2004 het verzamelinkomen lager was dan € 20.000 op jaarbasis (Ministerie 

van VWS, 2010), p. 216 
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De conclusie is – in relatie tot andere OESO landen - al gauw dat het ‘wel een tandje meer kan’, maar 

betekent dat per definitie dat aan een of meer solidariteitsvormen wordt getornd, in ieder geval die tussen 

gezond en ziek. De vraag is bovendien hoe hiermee om te gaan naarmate de zorgbehoefte toeneemt. De data 

suggereren vooral een mogelijkheid om - relatief - hogere eigen betalingen te vragen van lichter 

zorgbehoevenden en/of degenen in hogere inkomensgroepen. Wel neemt, naarmate meer verschuiving naar 

de particuliere portemonnee plaats vindt, de kans toe dat de groei van de publieke zorguitgaven aan twee 

kanten geremd wordt: 

 Voor sommigen zal zorg te duur worden, waardoor men – deels - zal afzien van zorg. De vraag is of ‘eigen 

verantwoordelijkheid’ voor deze groep een reëel alternatief is. Of dit een voor Nederland wenselijke 

ontwikkeling kan hier niet beantwoord worden. Waar dit echter samen gaat met het ontbreken van 

mogelijkheden tot zelf-management en/of mantelzorg zal dit echter mogelijk tot (zelf-)verwaarlozing 

leiden. Dat zal eens temeer gelden indien een alternatief zoals mantelzorg – waarop bij beperking van het 

pakket wordt aangestuurd – ontbreekt of onvoldoende wordt ondersteund.  

 Daarnaast kan toename van – inkomens- of middelenafhankelijke - eigen bijdragen en eigen betalingen 

leiden tot een onaantrekkelijker worden van het publieke aanbod voor de hogere welstandsklassen. Hier 

zal derhalve de aantrekkingskracht van een privaat zorgaanbod toenemen.  Ook ActiZ constateert al de 

groei van een dergelijk circuit in Nederland (ActiZ, 2010). 

De Nederlandse eigen betalingen aan langdurende zorg zijn internationaal gezien 

laag, binnen een ruim publiek stelsel. Dit suggereert mogelijkheden om – conform de 

ActiZ visie – burgers meer te laten betalen voor hun zorg
11

. Echter, omdat ook op 

grond van autonome ontwikkelingen private zorguitgaven zullen stijgen, betekent 

beperking van het publieke stelsel in aanspraken en/of via toenemende eigen 

betalingen en eigen bijdragen, een dubbeling van dit effect. Naarmate eigen (bij-

)betalingen de toegang tot publieke zorg meer beperken, kan dit bij twee groepen 

het gebruik van publieke zorg remmen: degenen met weinig middelen en hoge 

zorglast, temeer bij ontbreken of onvoldoende ondersteunde mantelzorg en degenen 

met ruime middelen. Zorgondernemers zullen op deze ontwikkelingen inspelen. 

Ook omwille van te verwachten – autonome en afgedwongen - stijgingen van de 

private uitgaven in de zorg, is het wenselijk om – conform de ActiZ-visie het 

zelfzorgvermogen van mensen te vergroten. Zo kan worden voorkomen dat mensen 

met de verwachte stijgende eigen betalingen worden geconfronteerd. Evenzo is 

verdergaande dé-institutionalisering ook financieel voor zorggebruikers van groot 

belang, onder meer omdat daardoor ruimte overblijft in het besteedbaar inkomen. 

 

3.3 Nieuwe financieringsvorm: zorgsparen 
Omdat langdurige zorg overal wordt gefinancierd via kasstelsels, is de vraag of vormen van sparen voor de in 

de toekomst benodigde zorg de imperfecties van bestaande systemen kan verminderen. Deze vraag speelt 

ook in Nederland en speelt een rol in het denken rond de verdere vormgeving van het begrip ‘eigen 

verantwoordelijkheid’.12 De OESO suggereert de optie maar is terughoudend, omdat geen enkel stelsel op dit 

                                                             
11 Het voert te ver om hier maatregelen in samenhang te bekijken. We bespreken hier dus alleen de langdurende zorg. Evenmin 

bespreken we hier de effecten van dergelijke maatregelen (in samenhang) voor de macro-bestedingen en consumptie. 
12 Actiz bespreekt het invoeren van zorgspaarvarianten vooral als prikkel voor zelfredzaamheid – lees: uitstel van een zorgvraag - en 

koppelt zorgsparen aan leefstijl. De OECD spreekt zich over dergelijke koppelingen niet uit. Echter, om leefstijl – en daarmee latere 

mogelijke langdurige zorgbehoefte - te beïnvloeden lijkt zorgsparen een te onduidelijk instrument, dat zeer indirect is gekoppeld aan 

leefstijl en derhalve beperkt effect zal sorteren op de leefstijl. Andere en directere instrumenten zijn echter al beschikbaar volgens het 
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principe is gebaseerd. De CLASS-Act, onderdeel van de Amerikaanse zorghervormingen onder Obama, behelst 

onder meer een dergelijke regeling (men heeft pas aanspraak na vijf jaar zorgsparen), echter de – 

onuitgesproken – verwachting is dat de CLASS-Act niet zal werken, overigens vooral vanwege het ontbreken 

van verplichte deelname: het systeem is een vrijwillige verzekeringsvorm die van werkenden en van 

werkgevers (die de premies om niet moeten verwerken) expliciete beslissingen vereist omtrent deelname. De 

OESO suggereert dat vooral landen met al bestaande verplichte collectieve regelingen – waaronder Nederland 

- over zouden kunnen gaan tot zorgsparen.
13

 

Toekomstgerichte financiering? 
 
Private vormen 
In Duitsland hebben private verzekeraars voor langdurende zorg een ‘Alterungsrückstellung’ 
ontwikkeld waarbij verzekerden betalen voor de verwachte groei in zorguitgaven. Franse 
verzekeraars bouwen evenzeer zo reserves op via ‘provisions constituées’. 
 
Publieke vormen 
Luxemburg bouwt jaarlijks een reserve ter hoogte van 10% van de jaarlijkse langdurige 
zorguitgaven op voor toekomstige zorguitgaven. In 2008 bedroeg de reserve de helft van de 
uitgaven in dat jaar. 
Bij de invoering van de Duitse verzekering voor langdurende zorg zijn eerst premiereserves 
opgebouwd alvorens de verzekering ook ging uitkeren; (dit is ook bij de implementatie van CLASS 
Act  in de Verenigde Staten aan de orde). Later werd daarop ingeteerd. Om dat in de toekomst te 
voorkomen, worden verzekeraars geacht nu reserves op te bouwen. Gemiddeld heeft een 
verzekeraar aan het eind van een jaar daarom een bedrag gespaard ter hoogte van twee- a drie 
maanden uitkeringen (Heinicke & Thomsen, 2010) 

 

Een vraag is echter in hoeverre collectieve varianten van zorgsparen voor de spaarder anders (zullen) zijn dan 

huidige collectieve afdrachten (via fiscus, pensioen of zorg-afdrachten). Zowel voor individu (zie verder op) als 

in collectief verband komen ze in ieder geval tijdens de invoeringsfase bovendien bovenop (de kosten van) 

bestaande arrangementen; in het denken worden ze veelal gekoppeld aan ofwel een al bestaande collectieve 

zorgregeling (verzekering) of aan pensioenspaarvarianten.  

De OESO ziet voor collectieve vormen van zorgsparen slechts een aanvullende rol naast “Pay As You Go” 

systemen. Redenen zijn onder meer dat  - identiek aan de particuliere vrijwillige langdurige zorgverzekering – 

zowel benodigde premies als te leveren product op moment van sparen onduidelijk zijn, dat premieheffing 

geen interrupties veelt, en dat er belangrijke vragen inzake intra- en intergenerationele solidariteit (wie 

betaalt wat voor de zorg voor bijna-rechthebbenden die net inleggen, wie betaalt wat voor huidige 

rechthebbenden) bestaan, welke oplossing behoeven. Bovendien is tijdens de beginjaren – de OESO spreekt 

over 15 tot 25 jaar - van een dergelijk systeem, dubbele premieheffing noodzakelijk (voor de huidige 

zorgvoorziening en voor de toekomstige)14;15. Om dergelijke redenen is gefaseerde invoering van groot 

belang. De door de OESO gesuggereerde invoeringsduur betekent echter dat, indien nu gestart zou worden 

                                                                                                                                                                                            
principe: de gebruiker betaalt, zie bijvoorbeeld accijnzen op tabak en alcohol, en bijvoorbeeld een vettax. Ook zou een gezonde leefstijl 

beloond kunnen worden. 
13

 Volgens de OECD is oormerken essentieel om te voorkomen dat geld wegsijpelt. Ook dat is echter geen garantie, want het lijkt er op 

dat de Nederlandse overheid in de jaren ’90 een greep deed in de pensioenkassen, mede waardoor fondsen nu problemen kennen. 
14 Invoering van zorgsparen beïnvloedt daarmee de consumptie negatief en dus de economie. Echter, Duitsland en Japan hebben tijdens 

economisch malaise hun zorgverzekering geïmplementeerd. De verplichte bijdragen remmen weliswaar de consumptie maar toch zijn de 
systemen sinds de jaren 1990 stevig op- en uitgebouwd. Dit suggereert dat, hoewel de huidige financieel-economische situatie zeer veel 
ernstiger is dan indertijd in Japan en Duitsland, er wellicht mogelijkheden zijn.  
15 Terzijde: de Nederlandse pensioenreserves lijken onvoldoende, en leggen na het nieuwe concept pensioen-akkoord grotere risico’s 

dan voorheen bij de spaarders en vragen meer inzet. Indien meer pensioenpremies gevraagd moeten worden, kunnen maatregelen 
inzake pensioenen en (verplicht) zorgsparen makkelijk een forse extra aanslag op het netto-inkomen betekenen. 
In de regel wordt zorgsparen in één adem genoemd met pensioensparen. Indien in een soortgelijk – al dan niet gekoppeld - systeem 
ingevoerd, zullen mogelijk ook de gebleken  feilen van pensioensystemen in de mogelijke vormgeving van zorgsparen moeten worden 
verwerkt en vermeden. Belangrijke problemen: de dekking, de houdbaarheid, en het adequaat omgaan met pensioen/spaar-breuken. Dat 
zal een dergelijk systeem mogelijk extra duur maken. 
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met invoering, het systeem pas volledig in werking is als in Nederland de piek in het aandeel 65
+
-ers is bereikt. 

Dat wil zeggen dat invoering plaats vindt terwijl het aandeel werkenden in de bevolking daalt en dat 

uitvoering – met name (maar mogelijk niet alleen) gericht op 80
+
-ers - pas na deze vergrijzingspiek mogelijk 

lijkt. Het momenteel slechte imago van de financiële sector is evenmin een stimulans: de sector zorgt in de 

publieke opinie vooral voor zichzelf en niet voor de klant.
16

  

De ActiZ-visie 
 
ActiZ meent dat dubbele (invoerings-)lasten niet nodig zijn. Het collectieve sparen (via afdracht in 
een speciale voorziening) vindt plaats door een deel van de nu betaalde premies onder te brengen in 
een zorgpensioenvoorziening (ActiZ, 2010; p. 34).  
Het gaat volgens ActiZ om de kosten die nu collectief gedekt zijn, maar die voorzienbaar zijn en dus 
via ‘financieel management’ zijn te organiseren en geen risicovoorziening vergen. 
Zorgsparen volgens ActiZ is qua proces weliswaar collectief geregeld, maar lijkt een individuele 
voorziening: er vindt geen ‘pooling’ plaats. 
De baten uit het zorgsparen worden vervolgens de voorliggende voorziening: eerst uitnutten 
alvorens een beroep op het collectief. 
In de visie van ActiZ heeft zorgsparen de voorkeur boven ‘pensioen in natura’ omdat in de laatste 
variant geen prikkels zijn ingebouwd tot eigen verantwoordelijkheid. 

 

Een ruimer en de facto ‘eenvoudiger’ vorm van collectief zorgsparen is voor de OESO het terugbrengen van de 

nationale schuldenlast, door verhoging van belasting-inkomsten en verminderen van collectieve uitgaven. 

Immers: lagere schulden betekenen minder beslag (door afbetaling/rentes) op toekomstige belasting-

inkomsten en dus kunnen die gelden, als ze nodig zijn, alsnog voor de dan oudere generatie worden ingezet.  

 

Vrijwillig particulier zorgsparen 

Particulier zorgsparen komt overeen met een vrijwillige particuliere zorgverzekering die ofwel zorg in natura 

ofwel in cash biedt. Dit zou volgens sommigen een collectieve regeling kunnen vervangen of aanvullen. De 

OESO is zeer voorzichtig over vrijwillige (quasi-)particuliere verzekeringen. Er is geen land met een volledig 

vrijwillig particulier (en privaat) stelsel, slechts zijn er in enkele landen aanvullende vrijwillige particuliere 

verzekeringen, met name de Verenigde Staten, Frankrijk en – in minder mate - Duitsland. Afhankelijk van de 

ruimhartigheid van het publieke stelsel kunnen ze in potentie een min of meer grote rol vervullen, maar 

nergens gebeurt dat. Belangrijkste redenen daarvoor zijn de gebrekkigheid van de producten gecombineerd 

met wat de OESO benoemt als ‘myopeia’ bij het publiek. Daarom is de verwachting dat vrijwillige 

verzekeringen voor langdurende zorg een niche blijven. Belangrijke nadelen van vrijwillige particuliere 

(aanvullende) zorgverzekeringen zijn:  

 Risico-verevening vindt plaats over een per definitie beperkt collectief.  

 Degenen die zich niet verzekeren of slechts beperkt zullen ‘veroordeeld blijven’ tot een krapper publiek 

domein of daar alsnog in terecht komen op het moment dat hun ‘zorgspaartegoed’ op is gebruikt.  

 Op jonge leeftijd instappen door een groot collectief is essentieel om premies laag te houden en 

risicopooling mogelijk te maken, maar blijkt moeilijk verkoopbaar; tussentijds uitstappen leidt tot verlies 

van aanspraken (en ingelegde premies) en tot het risico van premie-verhoging of vermindering 

aanspraken voor overige verzekerden. 

 De onmogelijkheid voor veel mensen om zo ver in de toekomst te kijken en dus zekerheid te hebben over 

de mogelijkheid om premie(s) te kunnen blijven betalen. 

                                                             
16 Dit betreft het imago als veroorzaker en uitbuiter van de economische crisis, en in Nederland, als verkoper van wanproducten zoals de 

‘winstverdriedubbelaar’, woekerpolissen, en beleggingshypotheken. En ook het beeld over de pensioensector is wankel.  
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 Bij een ‘natura-pakket’: onduidelijkheid voor verzekerden en verzekeraar over (de waarde van het) 

gespaarde in relatie tot (inhoud en kosten van) het (benodigde) aanbod (en de verzekeringskosten), 

derhalve zal de verzekeraar risico’s moeten nemen (beleggen). Om risico’s te verminderen zal de 

verzekeraar neigen tot een – gelimiteerde - cash-uitkering waardoor deze slechts een bijdrage in te 

verwachten zorgkosten levert.  

 Onduidelijkheid voor de verzekeraar over de (toekomstige) zorgbehoefte, kosten van zorg en 

beleggingsresultaten, nodig voor dekking van de kosten. 

 Versterking van het bovenstaande door aanpassing van de voorwaarden tijdens de polisduur (premie-

aanpassingen, vermindering van – type - aanspraken) met als risico een ook door ActiZ benoemde circle 

of death door afnemende risico pools en derhave verder benodigde (extreme) premieverhogingen. 

 Degenen die zich voor langdurende zorg willen verzekeren, al dan niet aanvullend op een bestaand 

basispakket (Duitsland, bijvoorbeeld) zijn: 

o vooral degenen die het zich kunnen veroorloven en dus materieel tot de bovenlagen behoren. 

Voor anderen is er grote onduidelijkheid over de gevoelde noodzaak voor een doel te gaan 

sparen en is er vaak de verwachting dat de rijksoverheid een rol zal spelen
17

; 

o degenen voor wie de kans op noodzaak van langdurig zorggebruik reëler wordt (mensen op 

leeftijd) welke vervolgens of een torenhoge premie moeten betalen of simpelweg geen 

verzekering kunnen krijgen (risicoselectie).  

Zorgsparen ter financiering van de woon- en welzijnsfunctie? Pensioen in natura? 
 
Een recent blog van een ActiZ-lid stelt  “de risico's van zorgsparen zijn eenvoudigweg te 
groot voor individuele burgers. Dit realiserende moeten we zuinig zijn op de solidariteit van 
collectieve verzekeringen als de AWBZ en de ZVW.” 18 
De auteur ziet zorgsparen daarom als vrijwillige (niet ‘gepoolde’ individuele) 
vermogensopbouw ter financiering van bijzondere kosten voor wonen en welzijn bij het 
ouder worden. Het gaat dus om woonsparen en welzijnssparen. Dergelijke voorzieningen 
zouden volgens de auteur het beroep op collectieve voorzieningen kunnen verminderen. 
 
Een hieraan gerelateerde variant die momenteel in Nederland veel aandacht krijgt is de 
mogelijkheid van ‘pensioen in natura’ in de vorm van woon- of zorgdiensten. 
 
De OESO  bespreekt een dergelijke variant niet en richt zich op de inbreng van opgebouwd 
vermogen ter dekking van de (leef-)zorgkosten van zorg (zie 3.4).  Daarnaast wordt ‘reverse 
mortgaging’ als een optie besproken. 

 

Zorgsparen kan op vele manieren worden vorm gegeven. Op dit moment is echter zeer onduidelijk waartoe 

zorgsparen in Nederland toe zou moeten dienen (welke functies), welk aanbod op welke termijn realiseerbaar 

is tegen welke kosten, wat de voorwaarden zouden moeten zijn (collectief of vrijwillig individueel), wat de 

voor-en nadelen (voor wie) zouden zijn en zo voorts. 

Vrijwillige verzekeringen voor (delen van wat nu) langdurende zorg (is) vormen geen 

substantieel alternatief voor collectieve arrangementen.  Zowel gebrekkige 

producten als ‘myopeia’ van de kant van de potentiële verzekeringnemers zijn 

hieraan debet en staan daarmee persoonlijk toekomstgericht ‘financieel 

management’ in de weg. Toch is denkbaar dat – bijvoorbeeld bij inkrimping van het 

collectieve stelsel – aanvullende verzekeringen ontstaan. Echter, voor de 

belangrijkste doelgroepen zal de premie – naast andere nadelen - al snel te hoog 

worden. 

                                                             
17

 Het land met de grootste markt, de VS, speelt daar feitelijk op in via het ‘laatste redmiddel’ Medicaid.  
18

 http://www.stg.nl/action/blog_reaction/161/Zorgvisioen_Guus_Bannenberg, d.d. 12 augustus 2011 

http://www.stg.nl/action/blog_reaction/161/Zorgvisioen_Guus_Bannenberg
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Toekomstgerichte collectieve voorzieningen voor de zorg, zoals onder meer door 

ActiZ bepleit, zijn nastrevenswaard, maar zullen slechts een deel van de zorgkosten 

dekken. Er bestaan diverse varianten. Een relatief eenvoudige is het opbouwen van 

reserves in de AWBZ, zoals in Luxemburg en Duitsland gebeurt. Dit zou bijvoorbeeld 

kunnen door premieheffing in de hogere belastingschijven.  

Rond andere, ook in Nederland, besproken varianten bestaan op dit moment 

fundamentele onduidelijkheden. Afweging van – langdurig gefaseerde - invoering 

van dergelijke vormen van zorgsparen vergt daarom diepgaande bezinning op de 

(on-)mogelijkheden en consequenties, zeker in het huidige economische tij. Vragen 

zijn bovendien of zorgsparen tijdig een omslag zal betekenen en welk aandeel van de 

zorgkosten ze voor welk publiek zullen kunnen dekken. Volledige dekking is een 

illusie en invoering gaat gepaard met langdurige dubbele lasten: die van het huidige 

kassstelsel samen met de extra lasten van een spaarvariant. De OESO meent dat 

terugbrenging van de nationale schuldenlast een ‘eenvoudiger’ oplossing is voor het 

probleem. 

 

3.4 Verblijfszorg; de woon/zorg discussie en de inbreng van vermogen 
De positie van ‘board and lodging’ in de kosten voor verblijfszorg speelt OESO breed. Naast woonkosten, 

beschouwt de OESO ook hotel- en leef- (welzijns-)kosten zoals recreatie, als onderdeel van dit onderwerp. 

Volgens de OESO is het redelijk om woonkosten te berekenen, daar de verblijfszorg voor de bewoner de 

belangrijkste residentie is; daarvan is in een ziekenhuis geen sprake. Bovendien wil men verkeerde prikkels 

mijden die verblijfszorg aantrekkelijker kunnen maken dan zorg thuis. De vraag is voor de OESO derhalve 

hoeveel en hoe. Daartoe kijkt men niet alleen naar inkomen, maar ook en vooral naar vermogen, waaronder 

huis in eigendom. OESO landen gaan daar verschillend mee om (Tabel 1). 

Eigen vermogen 
In de Verenigde Staten en Canada vormen aandelen, obligaties en onderlinge fondsen 
samen een belangrijk deel van het vermogen van huishoudens (in de VS 28%19, in Canada 
13%); in Europa hebben alleen Zweden (17%) relatief vaak dergelijke producten. Het eigen 
huis vertegenwoordigt de helft (Verenigde Staten) tot 87% (Duitsland) van het vermogen20. 

 

Tabel 1  Verdiscontering van de leefcomponent van verblijfszorg in 
zorgkosten, OESO 

Publieke steun alleen voor bepaalde armen Middelentoets 

Wonen deel van andere LZ 
kosten, deel van vangnet 

Wonen apart behandeld, onder 
sociale steun 

Inkomen Middelen  
(inkomen en vermogen) 

VK, VS*, Slovenie Duitsland, Belgie, Frankrijk, 
Zwitserland, Italie, Polen, 
Slowakije, Tsjechische 
republiek, Spanje, Portugal, 
Korea 

Noorwegen, Zweden, 
Nederland, Finland, enkele 
Canadese provincies, 
Nieuw-Zeeland 

Australie, Canadese provincies, 
Ierland 

3 11 4.5 2.5 

Bron: Colombo et al. (2011) 

                                                             
19

Bron: Consumer Finance survey, 2001 
20 Percentages wisselen met de waarde van een woning tijdens fluctuerende markten. Dat is op moment van schrijven een belangrijke 

beperking, nu huizenprijzen dalen. 
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De OESO bespreekt geen gevolgen voor de kwaliteit van zorg en leven van scheiding van woon- en 

zorgcomponenten, en haakt in dat opzicht dus niet aan bij de Nederlandse discussie waarbij scheiden van 

woon- en zorgcomponenten ook beoogt meer flexibel, klantgericht en ‘op maat’ zorg  – al dan niet 

kleinschalig – te realiseren.  

De OESO concludeert, binnen het uitgangspunt dat het redelijk is voor woonlasten te betalen, dat 

zorggebruikers (een deel van) hun vermogen zouden kunnen gebruiken om de kosten van de 

verblijfscomponent in de langdurende zorg te betalen. Dat gebeurt in Nederland (nog) niet. De vraag is of dit 

een optie is voor Nederland, en zo ja, hoe daarmee om te gaan. Een mogelijkheid is om – te zoeken naar 

mogelijkheden om ‘terug te verhypotheken’, waarbij de staat (of: de verzekeraar) schuldeiser worden in een 

eventuele nalatenschap. Een dergelijke oplossing is in enkele landen te vinden.  

De vermogenscomponent in de verblijfszorg 
 
Ierland kende een regeling die het volledig ‘opeten’ van het vermogen vergde, hetgeen als 
onrechtvaardig werd gezien, onder meer door erfgenamen. Partners van zorgbehoevenden 
werden veroordeeld tot verhuizing en armoede omdat het vermogen omgezet moest worden in 
cash. Per 2006 is dit gewijzigd. Sindsdien is de vermogensregeling bij verblijfszorg gewijzigd tot 
het maximaal 3 jaar en voor 15% van de waarde van het eigen huis (en grond) bijdragen aan de 
kosten van verblijfszorg. Daarbij kan feitelijke betaling daarvan ook na overlijden plaatsvinden: 
de staat wordt dus erfgenaam.

21
  

Engeland vergt bijbetaling van eenieder die een vermogen heeft van meer dan (vergelijkbare 
waarde) € 36.000,- maar sommige gemeenten kennen opties om te voorkomen dat men het 
huis direct moet verkopen. Nieuw-Zeeland verstrekt een rentevrije ‘zorglening’. Ook in de 
Verenigde Staten kan – in het Medicaid stelsel - na overlijden het vrijkomende vermogen uit een 
eigen huis worden aangesproken. 

 

De OESO besteedt ook aandacht aan ook private vormen van vermogensinbreng in de zorg. Een 
bekend voorbeeld is het ‘reverse mortgaging’. Bij ‘reverse mortgaging’ wordt het in het eigen 
huis aanwezige eigen vermogen ‘terug verhypotheekt’ en zo actief gemaakt. Daarmee kan men 
zorg-leef arrangementen kopen. De OESO evalueert dergelijke systemen echter als veelal 
kostbaar en complex.  

 

De OESO stelt echter ook dat dergelijke regelingen door erfgenamen kunnen worden gezien als straf op de 

min of meer toevallige zorgbehoefte en bovendien kan komen na een periode waarin zij al veel inspanningen 

als mantelzorger hebben gepleegd  – en het toevallig aanwezige vermogen. Het zoeken van een balans  in 

deze afwegingen lijkt derhalve gewenst. Zo  zou, indien dergelijke constructies in Nederland worden 

geïntroduceerd, mogelijk ook de erfbelasting in de discussie moeten worden betrokken. Met de Nederlandse 

discussies rond scheiding van wonen en zorg komt dit onderwerp echter in een ander licht. De hierop 

voortbordurende discussie rond zorgsparen of pensioen in natura vormt een aanverwante discussie rond de 

inbreng van gespaard vermogen in aspecten van de langdurende zorg. 

ActiZ wil meer eigen verantwoordelijkheid en zorg (in het publieke stelsel) ‘voor wie 

het echt nodig heeft’. Daaronder kan verstaan worden dat mensen meer op hun – 

financiële – mogelijkheden worden aangesproken bij gebruik van vormen van 

(publiek gefinancierde) verblijfszorg. Er is – in lijn met een OESO-suggestie - reden om 

te onderzoeken of mensen voor hun residentiele zorggebruik hun eigen vermogen 

aanspreken. In sommige landen wordt bijvoorbeeld de staat erfgenaam, elders 

wordt er ‘terugverhypotheekt’, een complexe constructie. In deze discussie hoort de 

                                                             
21 De regeling is ingevoerd voordat de Ierse economie – en daarmee de waarde van onroerend goed - instortte. Ook in Nederland is de 

huizenmarkt tot stilstand gekomen en zijn de prijzen aan het dalen. Als gevolg van de recente dubbele dip op de beurzen lijkt  verdere 
waardedaling van woningen onvermijdelijk. Het is onbekend hoe Ierland dergelijke ontwikkelingen meeneemt in haar 
financieringssysteem. De waarde van de woning zal op een peildatum bepaald moeten worden. De verkoopbaarheid zal echter ook van 
belang zijn. 
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ook het denken over de scheiding van wonen en zorg en de aanpalende discussie 

over zorgsparen. Daarmee ontstaan nieuwe financieringsvormen. Echter, de 

mogelijke rechtsongelijkheid tussen degenen mét en zónder eigen vermogen dient 

hierbij te worden betrokken. Ook de erfbelasting zou in de vormgeving van dergelijke 

regelgeving kunnen worden betrokken.  

 

3.5 De zorgbehoevende als inkoper: cash en vouchers 
Regie van de zorgbehoevende kan op meerdere manieren worden geregeld. Een vorm daarvan is 

inkoopmacht. Dat kan op meerdere manieren worden vorm gegeven, bijvoorbeeld via vouchers of ‘echte’ 

cash-toelagen, welke we beide onderstaand nader beschouwen. Daarnaast hebben we in eerdere paragraaf 

gekeken naar ‘zorgsparen’ als mogelijkheden om de zorgbehoevende – zeker bij uitkering in ‘cash’ – 

inkoopmacht te geven. 

 

3.5.1 Vouchers 

 Vouchers voor langdurende zorg hangen al een tijdje boven Nederland. Vouchers zouden het middel zijn om 

de cliënt keuze en regie te geven, terwijl bovendien de waarde van vouchers aanzienlijk lager zou kunnen zijn 

dan de kosten van zorg in natura omdat ze beter gericht zijn op de wensen van consumenten. Bovendien 

zouden ze bureaucratie kunnen verminderen hetgeen in de macro-kosten zou schelen (Asselt, Bovenberg, 

Gradus, & Klink, 2010). Overigens is eerder onderzoek minder optimistisch inzake de voor- en nadelen 

(Ramakers en Miedema, 2006). 

Slechts enkele – Nordische - landen kennen vouchers voor zorg. Vouchers geven de ontvanger de 

mogelijkheid om een vooraf vastgestelde hoeveelheid zorg in te kopen, ze gelden dus als een – al dan niet 

papieren - tegoedbon voor zorg. Al naar gelang de opzet kunnen voucher-systemen een meer of minder groot 

deel van de zorgkosten vergoeden en dus verlangen dat een kleiner of groter deel van die kosten privaat 

gedragen wordt. Een deel van de uitwerking van vouchersystemen hangt met deze verrekening samen. 

Naarmate vouchers een kleiner deel van de zorgkosten dekken (en als enige vorm van tegemoetkoming in de 

zorgkosten gelden), neemt de aantrekkelijkheid van een dergelijk systeem voor de gerechtigde af en zullen ze 

het gebruik remmen. Wél kan concurrentie op prijs, mits voldoende aanbieders aanwezig zijn, hierin sturen.  

Besteding van vouchers kan beperkt worden tot door een zorgregisseur/-financier geselecteerde aanbieders 

en kunnen dus concurrentie beperken en daarmee de regiemogelijkheden van de zorgbehoevende. Daarbij 

speelt gebrek aan informatie omtrent aanbieders een rol (ook waar dergelijke informatie wel wordt 

aangeboden, zoals in Denemarken), terwijl aanbieders soms in tarief onderscheid maken tussen natura-

gebruikers en degenen die zorg via vouchers bieden. 

Vouchers: enkele voorbeelden 
 
Terwijl in rurale gebieden vouchers niet altijd een oplossing boden, bij gebrek aan private 
aanbieders, bleken in stedelijke omgevingen in Zweden grote aanbieders de markt te 
domineren, aldus vrije competitie hinderend. 
In Finland kunnen met vouchers private partijen ingehuurd worden (naast de ‘standaard’ 
gemeentelijke diensten). De aanbieders kunnen door prijsconcurrentie de hoogte van de 
benodigde eigen bijdragen beïnvloeden en daarmee de financiële aantrekkelijkheid voor de 
zorgafnemer. In Denemarken is in de zorg vrije keus tussen aanbieders verplicht. Vouchers in 
Denemarken vormen een – aanvullend - systeem dat zorgvragers bovendien in staat stelt 
werkers naar eigen voorkeur in te huren. Dezen krijgen de vouchers als betaling van de 
zorgontvanger en kunen daarmee vervolgens naar de gemeente stappen ter uitbetaling. 
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In Engeland leidde een pilot met personal budgets22 tot hogere uitgaven juist omdat 
schaalgrootte-voordelen wegvielen. Daarenboven bleek uit Engelse ervaringen met zowel 
dergelijke systemen als met pilots rond individuele (cash-)budgetten dat deze systemen beter 
geschikt lijken voor lichamelijk gehandicapte mensen dan voor ouderen. Wel lijken 
mantelzorgers met name van de cash-voorziening gecharmeerd. 
Een pilot project in Italië gebruikt vouchers om geaccrediteerde zorgorganisaties of – in de regio 
geregistreerde - migranten als zorgverleners in te huren. Bedragen kunnen oplopen tot € 7000,- 
per jaar en dragen bij aan de zorgkosten. Toekenning is inkomens- en vermogensafhankelijk, 
waarbij ook – op basis van de wet – ook inkomen van familieleden wordt getoetst. Het systeem 
werkt niet optimaal omdat Italiaanse zorgbehoevenden hun zorg direct willen kopen en daarbij 
vooral een beroep doen op migranten (de eigen betaling is lager). Veelal weten ze ‘kortere 
wegen’ naar het arbeidsaanbod, en daarnaast zijn de voorzieningen voor ouderen zodanig dat 
met beschikbare middelen – tegen voor reguliere arbeid slechte voorwaarden – continue zorg in 
huis kan worden gekocht (Di Santo & Ceruzzi, 2010; Colombo et al., 2011).  
België overweegt echter een geheel andere voucher: een tegoedbon voor werkenden waarmee 
dezen respijtzorg kunnen inkopen. 

 

Gebruikers van vouchers zijn volgens de OESO vooral tevreden over de keuze-mogelijkheid,  niet zozeer over 

de dienstverlening zelf.  Informatie over de efficiency van dergelijke systemen is volgens de OESO ‘not 

compelling’, niet alleen omdat er nog weinig informatie is, maar ook omdat, voor zo ver beschikbaar en voor 

zover gemeenten de kwaliteit van hun diensten trachtten te verbeteren, de gebruikte diensten voor en na 

invoering moeilijk vergelijkbaar bleken. Invoering van vouchers vergt echter administratiekosten die de 

gewenste efficiëntieslag teniet kunnen doen. Kosten-effectiviteit inzake uitkomsten is matig, inzake welzijn 

zijn er positieve effecten, maar gedifferentieerd naar doelgroep. Voor ouderen kon er geen bewijs van kosten-

effectiviteit gemeld worden. Daarnaast werd de vraag opgeworpen of vouchers voor ouderen zonder 

mantelzorg een goed instrument zijn (Glendinning, 2011; Glendinning, et al., 2008).  

Vouchers kunnen een nieuwe vorm van toegang tot zorg betekenen, maar eventuele 

invoering daarvan vergt onder meer a priori beantwoording van vragen rond 

doelstelling, bereik, type ‘zorg’ dat wordt inbegrepen, macro- en micro-kosten, 

keuzevrijheid en markt-transparantie, kwaliteit van zorg, concurrentie, complexiteit 

van het systeem in front- en back-office.  

 

3.5.2 Cash-voorzieningen 

Cash-voorzieningen nemen in de OESO in belang toe, er zijn nu 21 landen waarin cash wordt aangeboden, 

soms als alternatief voor zorg in natura, soms als enig alternatief (Oostenrijk) (Colombo et al., 2011). In 2005 

kenden slechts 9 landen dergelijke – experimentele – voorzieningen, soms gericht op de verzorgde, soms op 

mantelzorgers (OECD, 2005). Hiermee komen we ook bij een schaal van financiële tegemoetkomingen aan de 

zorgbehoefte die varieert van enerzijds een gebaar direct richting mantelzorger tot anderzijds vergoedingen 

waarmee de cliënt zijn eigen zorg kan inhuren (en ontslaan). Naarmate dergelijke regelingen meer worden 

opgetuigd met supervisie van de uitgaven, beperken ze de vrije bestedingsmogelijkheden voor de ontvanger.  

Japan kent, als uitzondering, doelbewust geen cash-voorziening in de publieke voorziening 
voor langdurende zorg. De gedachte is dat cash tot perverse prikkels voor toch al 
overbelaste mantelzorgers kan leiden. In sommige landen wordt onder bepaalde 
omstandigheden een cash-voorziening gegeven, bijvoorbeeld in rurale gebieden, waar geen 
publiek aanbod is (Mexico , Spanje, Korea)23. Het geldbedrag is in deze landen echter slechts 
een kleine bijdrage aan de zorgkosten, en wordt alleen verstrekt mits inkomens niet boven 
een bepaalde grens komen. 

                                                             
22 ‘Ons’ PGB heet daar Individual budget. 
23 Ook in Nederland is het PGB-gebruik bij jongeren hoger in rurale omgeving dan in urbane (Smeets, Ramakers, & van den Wijngaart, 

2008). In Noorwegen wordt vaker een zorgloon aan mantelzorgers uitgekeerd in meer rurale gebieden (Lundsgaard, 2005). 
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Doelen van deze voorzieningen kunnen sterk variëren. Alle geven ze uitdrukking aan de door het publieke 

systeem gevoelde noodzaak een voorziening in het leven te roepen voor degenen die dat nodig hebben en 

hen keuzevrijheid en/of regie te geven dan wel om mantelzorgers tegemoet te komen voor hun inspanningen. 

Vormen van persoonsgebonden of –volgende financiering, waaronder cash-budgetten en vouchers zijn niet 

per definitie goedkoper. Evenals in Nederland kwamen bijvoorbeeld ook in een experiment in de Verenigde 

Staten de macro kosten van persoonsgebonden financiering hoger uit dan voorzien. De oorzaak was dat de 

‘zorginkopers’ er in slaagden zorg uit een ander circuit in te kopen waar dit in de ‘reguliere zorg’ niet gelukt 

zou zijn door menskracht problemen en wachtlijsten (Doty, Mahoney, & Sciegaj, 2010). In Engeland deed zich 

het probleem voor dat de kleinere schaal de voordelen van schaalgrootte teniet deed. Persoonsgebonden 

cash-voorzieningen dienen derhalve zorgvuldig te worden vorm gegeven.  

 

3.5.3 Het Nederlandse perspectief in 2011 

Nederland lijkt op dit moment de weg terug naar natura te gaan vanwege toenemende vraag
24

 waardoor 

stijgende kosten, en mogelijkheden tot fraude. Het streven is om vanaf 2014 PGB’s alleen nog toe te staan 

voor degenen met een verblijfsindicatie (Ministerie van VWS, 2011). Daarmee vervalt een belangrijke optie 

voor thuiswonende zorgbehoevenden – die immers alle een indicatie hebben – om zorg te ontvangen zoals zij 

die wensen. Recentere berichten suggereren een draai van VWS25, waardoor zorgkantoren voor bestaande 

PGB-houders de rol van beheerders van het PGB krijgen; daarmee zou een ‘voucher-achtig’ systeem ontstaan 

(zie 3.5.1). Ook wordt nagedacht over een keurmerk voor bemiddelaars. Op moment van schrijven is echter 

nog veel onduidelijk. De OESO besteedt geen aandacht aan de vraag hoe fraude (door bemiddelaars en in het 

indicatieproces) wordt of kan worden voorkomen. 

Terwijl in de OESO cash-voorzieningen toenemen in aantal, vorm en reikwijdte, onder 

meer omwille van keuzevrijheid en regie voor de zorgvrager, lijkt Nederland het PGB 

voor degenen zonder verblijfsindicatie vrijwel geheel af te schaffen. Daarmee wordt 

ook de wens van ActiZ om persoonsvolgende financiering te stimuleren, deels teniet 

gedaan, tenzij een ‘voucher-achtig’ systeem wordt ontwikkeld. Er is echter over de 

grens inspiratie te vinden voor regelingen die tegemoet kunnen komen aan de 

overheidsbezwaren. Voor ActiZ leden en andere zorgondernemers is het de uitdaging 

om hierop in te spelen en deze ‘terug naar natura-trend’ alsnog zoveel mogelijk 

cliëntgericht te doen plaatsvinden door een passend aanbod te formuleren.

                                                             
24

 Het SCP ziet een belangrijke oorzaak in een stijging van de aanvragen door jeugdigen. Dat gebeurde zowel voor als na invoering van de 
Wet op de Jeugdzorg in 2005. De voorafgaande stijging wordt niet verklaard, maar lijkt samen te hangen met bezuinigingen vanuit 
andere beleidsvelden.  
Terzijde: de totale groei van de AWBZ inclusief PGB bedraagt – op basis van dezelfde VWS-cijfers die het SCP gebruikt – 6.7% tussen 2007 
en 2008 en 2.8% tussen 2008 en 2009. Berekend op deze aantallen neemt het aandeel PGB-gebruikers toe van 11% in 2007, via 15% in 
2008 tot 17% in 2009. De groei in PGB gebruik vlakt dus af. Het SCP zet de groei van het PGB-gebruik af tegen de groei van ZIN. Door de 
veel kleinere aantallen lijkt de groei van het PGB-gebruik spectaculair.   
25

 http://www.zorgvisie.nl/Financien/Staatssecretaris-maakt-wending-op-pgbmaatregel.htm; bericht van 29 juni 2011. 

http://www.zorgvisie.nl/Financien/Staatssecretaris-maakt-wending-op-pgbmaatregel.htm
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4. Zorgvraagreductie 
 

4.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk bespreekt enkele strategieën om de te verwachten toenemende zorgvraag, dat wil zeggen het 

bij ongewijzigd beleid te verwachten toenemende beroep op formele, publiek (mede) gefinancierde zorg, af 

te remmen. Daarbij zij aangetekend dat dergelijk doelbewust beleid in de regel niet gratis is. ActiZ wil een 

andere zorgsector, die in plaats van ‘zorgt voor’, ‘zorgt dat’. In hoeverre is dit realistisch? 

We bespreken achtereenvolgens de mogelijkheden van healthy en dependency free-ageing, en van zelf-

management. Daaropvolgend gaan we in op dé-institutionalisering. Zorg in de omgeving speelt in het denken 

rond ‘eigen verantwoordelijkheid’ een cruciale rol. Derhalve gaan we uitgebreid in op één van de premisses 

achter dergelijk beleid: de vraag of verschuiving naar de omgeving mogelijk is, en zo ja, of dit de gedachte 

besparingen oplevert. Daarbij gaan we op verzoek meer specifiek in op enkele mogelijkheden om 

mantelzorgers te ondersteunen: zorgverlof en fiscale ondersteuning. Tenslotte komt het onderscheid tussen 

urbane en rurale zorg aan de orde. 

 

4.2 Healthy aging, preventieve zorg en zelfmanagement 
 

4.2.1 Preventie van zorgbehoefte: Healthy en dependency free ageing26 

Healthy Ageing lijkt te kunnen bijdragen aan tempering van de groei van de zorgkosten (Figuur 1.3). Echter, 

de OESO ziet geen eenduidige ontwikkelingen wat betreft de ontwikkeling van ‘disability’ (Lafortune & 

Baléstat, 2007; Jagger, et al., 2009) en vooral ‘dependency-free levensjaren (Schulz & Scholz, 2010)’, 

bijvoorbeeld als gevolg van bijvoorbeeld Healthy Ageing. Dat wil zeggen: het is de vraag of de verwachte 

(positieve) effecten zich daadwerkelijk voordoen. Mogelijk is sprake van uitstel van afhankelijkheid, en dus 

een met de toenemende levensverwachting evenzo toenemend aantal gezonde levensjaren. Echter dat wil 

niet zeggen dat er afstel of vermindering (compressie) van afhankelijkheid optreedt. Momenteel is de 

levensverwachting van een Nederlandse 65-jarige vrouw 21 jaar, waarvan 10,3 jaar gezond. Voor een 65-

jarige man is dat 17,6 jaar waarvan 9,4 jaar gezond. In al deze opzichten is dat overigens beter dan een 

ongewogen Europees gemiddelde (Figuur 1.5). De vraag is ook welke factoren doorslaggevend zijn. Beets et al 

(2006) verwachten bijvoorbeeld op basis van de Europese Felicie studie een mindere toename van 

afhankelijkheid van 75
+
ers – van een publiek stelsel - doordat er vaker een partner en kinderen zijn, mede 

omdat opleidingsniveaus en inkomensniveaus27 toenemen. Ook de gezondheid van deze ouderen is beter. 

Een vraag is bovendien op welk moment beleid wordt ingezet. Een healthy ageing strategie die eerst wordt 

ingezet op latere leeftijd, heeft een beperkt effect omdat meer winst behaald kan worden bij een langduriger 

gezonde leefstijl. Zo kan integraal beleid tegen obesitas een explosie van diabetes op latere leeftijd 

                                                             
26

 Gerelateerde begrippen: 

Active ageing: legt meer nadruk op verlengde participatie op de arbeidsmarkt en functionele capaciteiten (WHO, 2002). 
Successful ageing: refereert aan goede psychologische en fysieke gezondheid om spanningsvolle momenten op latere leeftijd aan te 
kunnen (Oxley, 2009). 
27 De auteurs melden: “afhankelijk van de genereusheid van pensioensystemen”. 
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tegengaan. Op dit terrein is nog veel te winnen (European Commission; DG Health and Consumers and DG 

Information Society and Media, 2011).28 

Expliciet beleid ter bevordering van afhankelijkheids-vrij leven is gewenst, ook omdat 

dit de verwachte toename in zorgkosten kan remmen. Maar eenduidig bewijs over 

toename van gezonde levensjaren (en vermindering duur en ernst van het aantal 

afhankelijke levensjaren) ontbreekt vooralsnog. Desalniettemin kan bevordering 

hiervan al vroeg in het leven de meeste effecten sorteren. Indien ingezet op latere 

leeftijd, zijn de te realiseren effecten kleiner en kan al mogelijke schade zijn 

aangericht.  

 

4.2.2 Preventieve zorg 

In Japan is het zorgaanbod recent veranderd om zwaardere zorgbehoefte uit- of af te stellen, en meldt 

successen. Een dergelijke benadering kan ook kansrijk zijn voor Nederland. De Nederlandse 

‘consultatiebureaus voor ouderen’ passen wel in deze trend (Visser & Schippers, 2005).  

Het Japanse indicatieproces leidt tot zeven treden van zorgbehoefte (en dus benodigd 
aanbod). Per 2008 heeft men gekozen voor een wijziging, waarbij het aanbod dat 
aansluit op de lichtste twee tredes is omgebouwd tot een (goedkoper) aanbod gericht 
op preventie (van zwaardere zorgbehoefte). Dat betreft circa 40% van de geïndiceerden. 
Dagzorgfaciliteiten onder verantwoordelijkheid van de gemeenten bieden diensten als 
voedselmanagement, ‘mental education’ en sterktetraining. Eerste resultaten 
suggereren een vermindering van het beroep op zorgdiensten door mensen met lichtere 
zorgbehoefte. 
In Duitsland is in 2008 een ‘wortel en stok’-benadering geïntroduceerd om revalidatie 
(en terugval naar lichtere zorgbehoefte) te stimuleren. Tot dat moment hadden 
verzekeraars geen prikkel om dit proces te faciliteren. De 2008 verandering creëert meer 
mogelijkheden 

 

ActiZ onderschrijft de noodzaak tot preventieve benaderingen en stelt voor te komen tot een ‘preventietarief 

voor zorgaanbieders’. Een ontwikkeling als in Japan is in Nederland echter lastig, doordat financiële sturing 

gescheiden is. Zo moeten gemeenten via de Wmo preventie van zorgbehoefte vorm geven terwijl hun 

eventuele succes, niet alleen betekent dat ze burgers mogelijk langer moeten steunen via Wmo-

voorzieningen, maar ook verminderde instroom in de AWBZ, wat dus financieel in een andere 

financieringskolom doorwerkt. De RVZ stelt daarom voor gemeenten te belonen voor lagere AWBZ-instroom 

(RVZ, 2011b)29. VWS (Ministerie van VWS, 2011) gaat niet in op de behoefte aan of mogelijkheden tot 

preventie-gerichte benaderingen, of op de wisselwerking tussen Wmo en AWBZ en dus ook niet op de door 

ActiZ gewenste mogelijkheid van een ‘preventietarief voor zorgaanbieders’. Gezien ook ontwikkelingen in 

Duitsland lijkt het echter voorstelbaar prikkels in het stelsel in te bouwen ter bevordering van preventie van 

(verergering van) een zorgvraag. 

Preventieve zorg zou – analoog aan de Japanse benadering – in Nederland kans van 

succes kunnen hebben, maar vergt een aanpassing van bestaande prikkels..  

 

                                                             
28

 Vier terreinen voor actie op dit terrein op Europees niveau worden genoemd: 1) gezamenlijke inspanningen/samenwerking; 2) 

bundelen van private en publieke acties/instrumenten; 3) stimuleren uitrol van resultaten; 4) verminderen (bureaucratische) hordes voor 
uitrol. 
29 Soortgelijk is in Duitsland in 2008 een ‘wortel en stok’ benadering ingevoerd bij zorgverzekeraars om het succes van ‘rehabilitatie’ te 

bevorderen en transfer naar ‘lagere’ zorgvormen 
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4.2.3 Bevorderen van zelf-management 

Een steeds belangrijker rol is in het denken weg gelegd voor wat ActiZ noemt: ‘zelf- en samenmanagement’ in 

het verlengde van een toename van chronische aandoeningen. Zelf-management heeft niet alleen betekenis 

voor de patiënt/cliënt, die op deze manier meer grip op en regie over de eigen situatie houdt (en 

verantwoordelijkheden neemt waar mogelijk), maar kan in potentie ook de te verwachten druk op zowel 

mantelzorg als professionele zorg verminderen (Tjadens en Colombo, 2011). Ook de OESO zet nadrukkelijk in 

op zelf-management, maar geeft weinig data, omdat het onderzoek niet gericht was op de – veranderende – 

vraag naar zorg, maar op zorgarbeid en -financiering. De OESO geeft derhalve geen analyses rond potentieel, 

kosten en baten of kosten-effectiviteit van zelfmanagement30 technieken – al dan niet in relatie tot 

vervangend zorggebruik - en mogelijkheden. Tegelijk weten we dat zelfmonitoring, bijvoorbeeld bij diabetes, 

het karakter van de diabetes-zorg stevig verandert. In Nederland en Europa is op dit punt kennis-opbouw 

gaande. Het lijkt daarom gewenst om op dit punt aandacht aan te besteden en te bezien hoe het stimuleren 

en ondersteuning van zelf-management en moderne zelfzorg zijn op te pakken. Evenzo zal bezien moeten 

worden welke belemmeringen een rol kunnen spelen.  

Evenzo zullen belemmeringen bezien moeten worden. Zo  is een deel van de samenleving vrijwel ongeletterd, 

een ander deel digibeet. Beide belemmeren zelf-management. VWS gaat hier echter niet op in (VWS, 2011). 

Er is echter ook een andere kant: ontwikkelde landen besteden op dit moment gemiddeld 1.24% van hun BBP 

aan dementie (Wimo & Prince, 2010). Te verwachten is dat deze uitgaven gaan toenemen in vergrijzende 

landen als Nederland, evenals die voor de zorg voor mensen met andere aandoeningen die de cognitie 

aantasten. Echter uitgerekend bij deze veelal langdurend zorg behoevenden is zelf-management nauwelijks 

een oplossing, tenzij in de beginfase31. Wél wordt, bijvoorbeeld in Nederland, stevig aandacht besteed aan 

samen-management door zorgketen en mantelzorg (zie bijvoorbeeld het Landelijk Dementie Programma). 

Waar echter mantelzorg of bredere familie ontbreekt – en gezien de verwachte toename van het aantal – 

oudere - alleenstaanden een risico – zullen dergelijke strategieën niet bijdragen aan zorgverbetering en/of 

reductie van zorggebruik. VWS (2011) besteedt evenmin aandacht aan de vraag hoe men de komende jaren in 

de zorg om wil gaan met degenen die – om welke reden dan ook - niet in staat zijn tot zelfmanagement. 

Inzet op zelf- en samen-management verandert de sector, waarin ‘zorgen dat’ voor 

werkenden een grotere rol krijgt en waarin mensen met zelfmanagement problemen’ 

een steeds groter deel van de zorggebruikers worden. Dit kan de aantrekkingskracht 

van de verblijfszorg op de arbeidsmarkt negatief beïnvloeden. Tegelijkertijd kan een 

dergelijke inzet in de zorg thuis extra aantrekkingskracht genereren, omdat nieuwe 

competenties worden gevraagd en aangesproken. Het ontbreekt echter momenteel 

(in internationaal perspectief) nog aan een gevalideerd overzicht van perspectieven 

op dit terrein. 

De uitbouw van zelf- en – wat ActiZ noemt – ‘samen management’ zal niet zomaar 

leiden tot een grotere rol door de wijdere omgeving. reden waarom het een gemis is 

dat in de beleidsplannen van de overheid voornemens op dit terrein ontbreken. 

 

                                                             
30

 Hier begrepen als de actieve rol van de patiënt om zelf het ver- en beloop van de eigen aandoening te controleren en beheersen. 

Hieraan gerelateerd is het begrip zelfzorg; dat is echter meer gericht op HDL en ADL-gerichte activiteiten. Ook dat is niet statisch: de 
invoering van de magnetron in Nederland betekende een belangrijke wijziging in maaltijdvoorziening en dus in de rol van onder steuners. 
De mogelijkheid van online winkelen bij de supermarkt en thuis laten bezorgen, kan het zelfzorgvermogen evenzo veranderen.  
31 Maar het kans soms jaren duren alvorens een diagnose is gesteld. 
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4.3 Dé-institutionalisering 
Hoewel het merendeel van de langdurende zorgvragers zorg thuis krijgt, gaat het overgrote deel van de 

kosten in de institutionele zorg zitten. En al kan de zorg voor zwaar zorgbehoevenden institutioneel efficiënter 

zijn en is een passend zorgaanbod voor thuis wonende zorgbehoevenden in rurale omgevingen soms 

problematisch, dé-institutionalisering kan volgens de OESO bijdragen aan beperking van de groei van de 

zorgkosten. Ook is het in lijn met de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dé-

institutionalisering veronderstelt zowel terugdringing van het aantal mensen in een ‘verkeerd bed’ 

(ziekenhuisbedden die in beslag worden genomen door mensen die medisch uitbehandeld zijn) als 

terugdringing van de institutionele langdurige zorg – en dus een groter beroep op zorg thuis. Die trend is 

breed in gang. In de OESO is de verblijfsduur in een ziekenhuis van patiënten met dementie of een vorm van 

Alzheimer tussen 1994 en 2008 sterk teruggelopen. Dat is ook in Nederland gebeurd: voor dementie van 44 

dagen tot 21.7 tussen 1994 en 2008, voor Alzheimer van 31.6 tot 22.8 dagen (Colombo et al., 2011, zie Figuur 

1.9).  

Het is echter niet zo dat deze patiënten dus in de verblijfszorg terecht komen, want het aantal institutionele 

bedden is in Nederland tussen 1990 en 2008 eveneens fors verminderd (van 440 tot circa 273 per 1.000 80-

plussers). Ouderen blijven steeds meer thuis wonen (CBS, 2011).  Bovendien nam het aandeel gebruikers van 

langdurende zorg (vooral door een terugval in het thuiszorggebruik in 2005), tussen 2004 en 2007 wat af, van 

4.1% tot 3.8% van de bevolking. Tussen 2004 en 200732 nam voorts het aantal personen per bed toe, van 1.33 

tot 1.41, een korter wordende verblijfsduur suggererend welke wijst op meer zorg behoevende 

zorggebruikers (in terminale fase). Enerzijds suggereren deze data dat Nederlandse ouderen onafhankelijker 

zijn geworden, anderzijds zou zich dit in de thuiszorg kunnen vertalen door meer en ‘zwaardere patiënten’. 

Voor ‘meer’ is echter geen aanwijzing, dus lijkt sprake van scherpere indicering. De cijfers suggereren dus een 

al toenemende zorgbehoefte van zorgontvangers, maar definitief uitsluitsel is er niet. 

De Nederlandse trends tot dusverre zijn dus in lijn met de gewenste de-institutionalisering, maar hebben tot 

gevolg dat in het algemeen de behoefte van de zorggebruikers lijkt toe te nemen, en daarmee de druk op de 

werkenden en mantelzorgers. Oplossingen hiervoor kunnen zijn ofwel meer werkenden, ofwel toenemende 

productiviteit per werkende. Echter, de plannen om de bij de kabinetsformatie overeengekomen extra 

werkenden alleen in de verblijfszorg in te zetten, zijn een breuk in zowel trend als maatschappelijke 

noodzaak. Hoofdstuk 5 gaat verder in op de arbeidsmarkt. Mantelzorgers komen in 0 aan de orde. 

De al lang lopende dé-institutionalisering in Nederland lijkt gepaard te gaan met 

toenemende zorgzwaarte in zowel verblijfszorg als zorg thuis. Dat heeft 

consequenties voor zowel mantelzorgers als voor werkenden in de zorg. 

Verdergaande de-institutionalisering, zoals door ActiZ bepleit, is om meerdere 

redenen gewenst. Hoewel recente beleidsplannen van VWS dit niet stimuleren, 

kunnen ActiZ-leden en andere actoren de noodzakelijke ontwikkeling echter zelf 

mede-stimuleren door voor zorgvragers met verblijfsindicatie innovatieve 

ondersteuningsvormen in de huissituatie te ontwikkelen.  

 

4.4 Zorg in en door de omgeving 
Mantelzorg33 levert overal in de OESO het leeuwendeel van de zorg, met name in huis door huisgenoten 

(Colombo et al., 2011). In alle landen waarover data bekend zijn is het aantal mantelzorgers tenminste het 

                                                             
32 Cijfers inzake Nederlands zorggebruik over een langere periode ontbreken in OECD Health data (2010), door breuken in tijdreeksen. 
33

 We gebruiken het begip mantelzorg en niet ‘informele zorg;’ Dat gebeurt om meerdere redenen: we willen mantelzorgers niet 

verwarren met vrijwilligers, noch met een andere groep die soms ook als informele zorg wordt aangeduid: betaald werkenden zonder 
contract (in een aantal landen met name migranten). Terzijde: het OECD rapport richt zich nauwelijks op vrijwilligers. Wél is bekend dat 
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dubbele (Denemarken) en soms het tienvoudige (Canada, Nieuw Zeeland, Verenigde Staten) van de omvang 

van de formele zorg, al moeten we ons realiseren dat definities van ‘mantelzorg’ sterk uiteen lopen. Een 

stelsel van langdurende zorg is een nadrukkelijke steun voor mantelzorgers al kan ook dit niet voorkomen dat 

mantelzorgers overbelast raken. Ook in Nederland vindt 58% van de bevolking de druk op mantelzorgers te 

hoog (Figuur 5).  

 

Figuur 5 Opinies over druk op mantelzorg, EU, 2007, en zorguitgaven 
(2008 of meest recent) 

 

Bron: European Commission (2007) voor meningen over druk op mantelzorg 

Bron: OECD Health data 2010 voor zorguitgaven, zie eerdere noten. 
Databewerking: HASCA 

 

ActiZ stelt: 

Zelfs bij een geringe uitruil van professionele zorg naar omgevingshulp zijn al substantiële 

besparingen mogelijk (Actiz, 2010) (p.4-5). 

Gezien het cruciale karakter van deze stelling is het belangrijk hier meer aandacht te besteden. Is uitruil 

richting omgeving mogelijk en zijn dan (substantiële) besparingen mogelijk zijn34. Voor welke professionele 

zorg is dat dan en onder welke condities? En wat gaat dat kosten? 

Daarbij is het begrip ‘omgeving’ breder dan wat we in de regel onder ‘mantelzorg’ verstaan. Het begrip 

‘omgeving’ impliceert bijvoorbeeld inbreng van (georganiseerde) vrijwilligers, van anderen dan de ‘centrale 

verzorger’ en de inbreng van het bredere sociale netwerk: vrienden en buren.  

                                                                                                                                                                                            
met name Duitsland fors inzet op het stimuleren van laagdrempelige (door vrijwilligers bemande) ondersteuningsvormen voor 
mantelzorgers. 
34

 De stelling is overigens onhelder: ‘geringe uitruil’ suggereert evenzo ‘geringe’ vermindering van professionele zorg en dus ‘geringe’ 
besparingen. Tenzij die zorg extreem duur is. 
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De OESO richt zich in haar rapport vooral op zorgende familieleden en bespreekt vrijwilligers nauwelijks, al 

meldt het inspanningen in Duitsland om zorg door vrijwilligers te stimuleren en een steviger fundament te 

geven. Daaraan zijn echter geen conclusies te verbinden omdat uitkomsten ontbreken. Daarenboven heeft 

Nederland een fors ontwikkelde cultuur en infrastructuur van vrijwilligerszorg, die echter steeds in het 

spanningsveld zit geen werk ‘over te willen nemen’ van de professionele zorg. Hiervan zal volgens ActiZ de 

komende jaren meer worden verwacht evenals van ‘de gemeenschap’ en familiezorg-netwerken. Europese 

data (SHARE) suggereren overigens een ook nu al substantiële rol van vrienden en buren als ‘mantelzorger 

nieuwe stijl’ (Kalwij, Pasini, & Wu, 2009). De auteurs stellen dat ‘relatives and friends’ net zoveel zorg 

verlenen als kinderen, waarbij vrienden als substituut (gaan) fungeren voor volwassen kinderen, maar dat dit 

effect verdwijnt bij hogere leeftijd van degene met zorgbehoefte. Mogelijk omdat, mét het ouder worden, 

ook de omvang van sociale netwerken afneemt.  Omdat daar nu juist de belangrijkste doelgroep van de VVT 

zit, lijkt hier een potentieel knelpunt te zitten. Peters en Wilbrink (2011) concluderen ten aanzien van drie 

categorieën mantelzorgers: 

1. zorg aan de partner: verzorgenden worden ouder, met minder back-up; 

2. zorg aan (schoon-)ouders: familienetwerken worden beperkter en diffuser met een grotere geografische 

spreiding; 

3. zorg aan overige verwanten en familieleden: “deze vorm van mantelzorg (zal) moeten groeien om de te 

verwachten krimp in de andere zorgtypen te compenseren. Er zullen vanuit deze hoek bovendien heel 

wat mantelzorgers bij moeten komen, want overige verwanten en vrienden besteden gemiddeld 

beduidend minder tijd aan de zorg dan eigen partners of kinderen” (p. 10).  

Daarnaast verwachten Peters en Wilbrink ook veranderingen in generatie-mentaliteit en verschuivende 

zorgopvattingen van mannen en vrouwen. Bovendien was de trend in de samenleving tot dusverre juist een 

van individualisering. Dat impliceert dat waar in de formele solidariteit een trendbreuk naar ‘eigen 

verantwoordelijkheid’ wordt voorgesteld, tegelijkertijd een trendbreuk van een lopende sociaal-culturele 

ontwikkeling wordt verwacht, waarbij met name de derde hierboven genoemde categorie (inclusief vrienden 

en de ‘community’) een fundamentele rol moeten gaan spelen. Een dergelijke – ook mentaliteits-verandering, 

zoals door ActiZ gesuggereerd, lijkt een kwestie van de lange adem en doelbewust beleid. Dat betekent ook 

dat ze vooralsnog vermoedelijk niet zal leiden tot ‘krimp van de groei’35. Internationaal onderzoek geeft 

hierover ook geen uitsluitsel, omdat er geen land bekend is waar een dergelijke beleidslijn wordt 

geïmplementeerd. Dat betekent echter ook dat de door ActiZ voorgestelde uitruil naar de omgeving in de 

praktijk toch vooral een grotere belasting voor (netwerken van) mantelzorgers betekent.  

Zorg verplaatsen naar de omgeving zal eerst en vooral betekenen dat de 

zorgopdracht voor mantelzorgers groter wordt. Indien en voor zoverde bredere 

gemeenschap wordt geacht meer zorg te leveren, impliceert dit een sociaal-

maatschappelijke trendbreuk die niet makkelijk te realiseren is. 

 

4.4.1 Is uitruil mogelijk? 

Op grond van het bovenstaande lijkt de gewenste uitruil moeizaam. Toch suggereert de grote variëteit aan 

stelsels voor langdurende zorg in de OESO, met ruime of krappe publieke dekking, dat uitruil van 

professionele zorg naar de omgeving mogelijk is. Ook het sterk institutionele – geformaliseerde - karakter van 

de zorg in Nederland suggereert mogelijkheden tot uitruil. Bovendien verlenen volgens sommige 

internationale databronnen weinig Nederlanders mantelzorg, en bovendien relatief weinig vergeleken met 

                                                             
35

 Indertijd is ook getracht het buddy-systeem uit de AIDS-zorg over te planten naar andere zorgsituaties waaronder ouderenzorg. 
Ongeacht de waarde daarvan in individuele situaties is de vraag wat dit macro heeft betekend en in hoeverre dit onderdeel is geworden 
van het sociaal maatschappelijke systeem. 
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andere Europeanen (Kraus, et al., 2010), met andere Europese werkenden (Glendinning, et al, 2009) of met 

anderen in OESO landen (Miranda, 2011). Andere bronnen stellen echter dat veel Nederlanders mantelzorg 

verlenen (en ook vaak aan niet-huisgenoten), maar dat de intensiteit daarvan, vergeleken met hun collega’s in 

Zuidelijk Europa, lager is (Hoffman & Rodriguez, 2010). Dat suggereert een andere verdeling van mantelzorg, 

in Zuid-Europa vooral door huisgenoten, in Nederland ook meer door niet-huisgenoten. Daarbij moeten we 

ook rekening houden met de samenstelling van huishoudens: wonen ouderen bij de kinderen in of niet? In 

Nederland grotendeels niet, wat de mogelijkheden tot zorg door huisgenoten fysiek beperkt. Het huidige 

kabinetsbeleid is daarenboven ook geen steun voor mensen die een zorgbehoevend ouder familielid in huis 

willen nemen, of daarbij in huis willen wonen door voor deze groepen inkomensmaatregelen voor te stellen. 

Echter, ook zonder doelbewust beleid zal de rol van mantelzorgers toenemen (zie hoofdstuk 2) door een 

stijgende zorgvraag en vermindering van het potentieel aan mantelzorg, wat bovendien extra druk op de 

formele zorg kan opleveren. Met andere woorden: uitruil is weliswaar mogelijk, maar zal – door 

demografische ontwikkelingen – mogelijk weer terugslaan op de formele zorg. Ook de OESO houdt in 

prognoses rekening met minder mantelzorg. 

Bij uitgaven ongeveer gelijk aan die in Nederland, is bovendien in Zweden de waargenomen druk op 

mantelzorgers relatief hoog; het lijkt er op dat hervormingen in de jaren 1990 (Adelreform) de waargenomen 

druk op mantelzorgers fors hebben doen toenemen, terwijl de uitgaven nog steeds hoog zijn
36

. Vergelijkende 

tijdreeksen voor Nederland en Zweden ontbreken. Wel geven OESO-data aan dat tussen 1998 en 2006 het 

residentiële zorggebruik met 6% is afgenomen en het thuiszorggebruik met 25% is toegenomen. Onderzoek 

onder mantelzorgers leert dat Zweedse mantelzorgers het inderdaad relatief zwaar hebben (Figuur 1.8): 

Zweedse mantelzorgers hebben vaker een slechte gezondheid dan Griekse, waar de laatsten vrijwel geen 

steun vinden in een formeel zorgsysteem.37 Wél vinden minder Zweedse mantelzorgers hun kwaliteit van 

leven slecht. Ondanks de vragen die deze uitkomsten oproepen, is een dergelijk hoge ervaren belasting in 

Zweden iets om in Nederland rekening mee te houden bij ombouw van het stelsel van langdurende zorg en 

zeker bij het naar de Wmo overzetten van de thuiszorg. Ook in Zweden zijn gemeenten immers 

verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de zorg. SCP-data suggereren al een toegenomen druk op 

mantelzorgers. 

Data suggereren dus dat in Nederland een grotere inbreng door mantelzorgers mogelijk lijkt38 in lijn met de 

ActiZ-visie. Maar data suggereren ook dat: 

 de demografische trend tot een sowieso grotere belasting voor de bevolking zal leiden, ook zonder 

doelbewust beleid om meer zorg naar de samenleving te verplaatsen; dat daardoor de mogelijkheden tot 

dergelijk beleid beperkter kunnen zijn dan gedacht; 

 ook nu al Nederlandse mantelzorgers teveel onder druk staan en doelbewust beleid om meer zorg naar 

de omgeving te verplaatsen tot meer overbelasting zal kunnen leiden; 

 om (toenemende) overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, eventuele uitruil van publieke aanbod 

naar ‘omgevingshulp’ derhalve gepaard zal moeten gaan met een forse uitbreiding van het aanbod aan – 

toegankelijke en effectieve – vormen van mantelzorgondersteuning.39 

 Bezien moet worden welke factoren onder welke voorwaarden kunnen bijdragen aan vermindering van 

de belasting; daarbij dient het veranderende karakter van samenleving, zorgvraag, en mantelzorg sinds 

het begin van het mantelzorgdenken te worden meegenomen. Ook een nader inzoomen op de zorg door 

                                                             
36 Analyse van de kostenontwikkeling van langdurige zorg in Zweden sinds begin jaren 1990 was onmogelijk door breuken in de tijdseries. 
37 Deze gegevens zijn van voordat de Griekenland in de problemen kwam. 
38

 Er kunnen overigens valide redenen zijn waarom Nederlanders beperkt mantelzorg verlenen, redenen die buiten het beeld van het 

zorgstelsel liggen. Daarop gaan we in dit kader niet in.  Nader onderzoek op dit punt en inzake (on-)mogelijkheden tot uitruil van 
professionele naar omgevingshulp is gewenst, gegeven de complexe achtergronden rond mantelzorg. 
39 Daarnaast lijkt het wenselijk nader te onderzoeken waarom Zweedse mantelzorgers meer dan bijvoorbeeld Griekse mantelzorgers 

klagen over hun gezondheid. Er zijn redenen om aan te nemen dat er parallellen getrokken kunnen worden met Nederland. 



 

40 

wijdere netwerkleden is essentieel om de vraag te kunnen beantwoorden welke rol dezen kunnen en 

willen innemen, onder welke condities en met welke resultaten. 

ActiZ veronderstelt mogelijke – publieke - besparingen door een verschuiving van 

zorg naar de omgeving van de zorgbehoevende. Expliciete verschuiving van formele 

zorgtaken naar de omgeving lijkt weliswaar mogelijk maar versterkt een door 

demografische ontwikkelingen al toenemende druk op de samenleving en met name 

mantelzorgers.  

De ActiZ visie om ‘samen management’ te ondersteunen is niet eenvoudig te 

realiseren. Voor ActiZ-leden en andere actoren is de uitdaging om (veel) 

nadrukkelijk(er dan nu) (kosten-)effectieve vormen van ondersteuning voor en 

participatie van mantelzorgers te ontwikkelen. Daarnaast is het gewenst te 

onderzoeken hoe de rol van wijdere netwerkleden gestimuleerd en ondersteund kan 

worden en wat de betekenis ervan kan zijn. 

 

4.4.2 (Welke) uitruil leidt tot substantiële besparingen? 

Er van uitgaande dat de vraag naar zorg beperkte elasticiteit vertoont, komt de OESO in prognoses tot de 

conclusie dat sterke focus op thuiszorg de kosten kan beperken, en focus op een lagere publieke 

dekkingsgraad evenzo, maar dat daarmee hooguit de groei in de zorgkosten geremd wordt (Figuur 1.3). 

Daarenboven is de vraag welke zorg  uitgeruild kan worden. Analyse op basis van Europese SHARE-data inzake 

hulp aan alleenstaande ouderen suggereert dat met name HDL-hulp is te substitueren (Bonsang, 2009):  

“informal care is a substitute for paid domestic help. However, the substitution effect tends to 

disappear for elderly people suffering from heavy disability. Finally, nursing care appears as being a 

weak complement to informal care whatever the disability level. These findings have a cost 

implication: based on our results, encouraging informal care will have only significant effects among 

elderly with low disability and for unskilled care. As a result, such policies are likely to have limited 

effect on the long-term care expenditures in Europe.” (Bolin, 2007) 

Verschuiving van zorgtaken zal bovendien gepaard gaan met ‘opportunity costs’ voor de mantelzorger, welke 

bovendien hoger zijn voor ‘rigide’ (versus ‘flexibele’) zorgtaken (Tjadens en Woldringh, 1991) of, zoals ze  

recent werden genoemd, ‘nonshiftable’ (versus ‘shiftable’) zorgtaken (Hassink & Berg, 2011). In de regel komt 

dit overeen met lijfgebonden zorg.  De opportunity costs zijn nog hoger indien de zorgtaken de mantelzorger 

hinderen bij bijvoorbeeld (betaald) werk. Daarenboven moet onderscheid gemaakt worden naar motivatie. 

Waar plichtsmotieven overheersen is de – ervaren – belasting eerder teveel dan waar liefde of 

wederkerigheid als basismotief fungeren (Tjadens & Woldringh, 1991). Een gebrek aan keuzemogelijkheden 

suggereert dat plichtsgevoelens eerder zullen overheersen en dus dat – ook in de beleving – de belasting 

groter is dan gewenst (Duijnstee, et al., 2002; Tjadens & Duijnstee, 1999). Overbelasting van mantelzorgers 

brengt – zoals bekend – risico’s met zich mee: een patiënt achter de patiënt, verstoorde relaties en 

verstoorde zorg. Het is derhalve denkbaar dat grotere verplichtingen voor mantelzorgers juist gepaard zullen 

gaan met vermindering van het potentieel, met name van buitenshuis. Immers: plichtsgevoelens (‘er is 

niemand anders’) – en daarmee een als zwaarder ervaren belasting - spelen een grotere rol bij zorg buiten het 

huishouden dan bij die binnen het huishouden. Recent is een en ander ook onderbouwd (Oudijk, Woittiez, & 

de Boer, 2011). 
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De (noodzaak tot) toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen
40

 zal bovendien gehinderd kunnen worden 

door een terugtred in publieke zorgverlening. Weliswaar kan het de spanningen op de arbeidsmarkt 

verminderen, maar als neven-effect zouden voorheen betaalde verzorgenden kunnen worden 

‘teruggedrongen’ in de mantelzorg. In Europa – en ook Nederland - is er immers een duidelijke relatie tussen 

zorguitgaven en werkgelegenheid voor vrouwen (Asselt, Bovenberg, Gradus, & Klink, 2010). 

Tegelijk toont de variëteit in publiek(e) stelsels binnen de OESO dat, afhankelijk van het collectieve aanbod, er 

verschillende rollen en pressies zijn voor mantelzorgers. Waar inzake Zweden en Nederland worden 

gesproken over ‘superseded’ carers, aan de andere kant zijn er de familiaristische landen in Zuid-Europa 

(Allen et al., 2011, in press). In deze landen geldt een afdwingbare (financiële) zorgplicht, al dan niet door 

wetgeving of door gebrek aan infrastructuur (zie ook: Pommer et al. 2007a, 2007b). Het zijn echter eveneens 

deze ‘familiaristische landen’ waar een gebrek aan zorgstructuren, gepaard met hoge vergrijzing en lage 

geboortecijfers (zie Italië) leidt tot een groot beroep op migranten (zonder arbeidscontract) als zorgverleners 

in de zorg (zie ook hoofdstuk 5). 

Tenslotte zal verschuiving naar de omgeving alleen kunnen plaatsvinden indien er een omgeving is die zorg 

kan verlenen. Verschuivingen in familierelaties en –patronen zijn hierop van grote invloed (Peters en Wilbrink, 

2011). Analyse van dergelijke ontwikkelingen ontbreekt in de ActiZ-visie maar de gevolgen van dergelijke 

ontwikkelingen kunnen de realiseerbaarheid van verschuivingen aantasten: de OESO gaat in prognoses uit van 

een reductie van dergelijke mantelzorg en daardoor stijgende noodzaak van formele zorg. 

ActiZ beziet een verschuiving van zorgtaken naar de omgeving vanuit de doelstelling 

de ‘publieke zorg’ te beperken. Dit perspectief negeert dat ook zonder bewust beleid 

een groter deel van de samenleving meer te dragen krijgt. Afstoten van zorgtaken – 

zonder adequaat zelf- of ‘samenmagement’ kan daarom de belasting voor 

mantelzorgers verder vergroten, ook omdat de bredere gemeenschap geen 

substituut lijkt. Verschuiving van zorgtaken kan bovendien de noodzaak tot grotere 

arbeidsparticipatie door vrouwen in de wielen rijden, tegelijk druk op de 

arbeidsmarkt verlichten, maar kan er ook toe leiden dat vrouwen meer de – met 

name – (intensieve) mantelzorg in gaan. Botsing van meerdere maatschappelijke en 

persoonlijke belangen en ontwikkelingen is derhalve zeker niet uit te sluiten. ActiZ, 

haar leden en andere actoren dienen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 

hierop in te spelen en deze botsingen te minimaliseren41. 

 

4.4.3 Ook een financiële rol voor de familie? 

Sommige landen verplichten familieleden om financieel bij te dragen aan de zorgkosten, al dan niet 

inkomens- en vermogens-afhankelijk. In andere landen is er een formele verplichting om zorg te leveren. 

Duitsland vraagt van kinderlozen een 0.25% hogere zorgpremie omdat zij naar bij een zorgbehoefte geen 

beroep kunnen doen op hun kinderen en dus duur zijn voor de staat. Meerdere Europese landen kennen een 

dergelijke financiële verplichting (Italië, Portugal, maar ook Duitsland en Frankrijk) waarin inkomen en soms 

ook vermogen van de kinderen kan meetellen bij de toekenning van zorg(kosten). Daarnaast kan, zoals eerder 

gemeld, vermogen van de zorgbehoevende, ingebracht in de zorgkosten, een indirecte kostenpost voor 

familieleden betekenen in zoverre ze een vermindering van een eventuele erfenis betekent. In Nederland 
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 Zorg door mannen neemt toe, maar zowel in als aan het bed is zorg nog grotendeels vrouwenzaak.  
41

 Beleid in de sector om mantelzorgers-werknemers te ondersteunen is daarbij een goed voorbeeld vanuit werkgeversperspectief. Niet 

alleen zijn veel vrouwen mantelzorger; werkenden in de zorg voelen zich daarnaast extra verantwoordelijk voor zorg in de eigen 
omgeving; of worden daartoe extra uitgenodigd.  
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wordt sinds invoering van het ‘gebruikelijke-zorg’ criterium bij de indicatie meer van familie verwacht dan 

voorheen, maar financiële verplichtingen zijn er niet. 

Het is een vraag of ‘eigen verantwoordelijkheid’ zich, zoals in enkele andere landen, 

zich in Nederland ook zou moeten uitstrekken tot financiële verantwoordelijkheid 

voor de familie voor (delen van de) formele zorg. ActiZ en andere actoren dienen de 

vraag te beantwoorden of ‘eigen verantwoordelijkheid’ en zorg ‘naar de omgeving’ 

verplaatsen ook betekent dat familieleden, zoals kinderen, financieel 

verantwoordelijk zouden moeten worden voor de zorg van de ander. 

 

4.5 Ondersteuning voor mantelzorgers 
Voor de OESO is ondersteuning van mantelzorgers een drie-win situatie. Voor degenen die zorg nodig 

hebben, voor mantelzorgers en voor overheden. Men onderscheidt ondersteuning bij het combineren van 

werk en zorg, het verbeteren van welzijn en gezondheid van mantelzorgers en mogelijkheden om 

mantelzorgers te compenseren en (h-)erkennen. We bespreken eerst aanwezige vormen van ondersteuning 

en gaan op verzoek van de opdrachtgever nader in op verlofvormen en fiscale arrangementen. 

 

4.5.1 Ondersteuningsvormen  

Steeds meer landen kennen vormen van ondersteuning voor mantelzorgers (Figuur 6). Ondersteuning voor 

mantelzorgers is te onderscheiden in maatregelen die mantelzorgers ondersteunen bij hun zorgtaken en 

maatregelen die overbelasting van mantelzorgers voorkomen (Triantafillou & al, 2010; Glendinning et al., 

2009). De OESO constateert dat van de genoemde mogelijkheden alleen fiscale voordelen voor mantelzorgers 

in Nederland niet aanwezig zijn, alle andere in Figuur 6 onderscheiden vormen zijn wel waargenomen. 

Figuur 6  Aantal OESO landen met waargenomen ondersteuning voor 
mantelzorgers, rond 2009 

  

Bron: Colombo et al. (2011), bewerking: HASCA 

 

Nederland loopt in dit opzicht voorop: negen van de tien benoemde ondersteuningsvormen voor 

mantelzorgers zijn hier te vinden (Nederland kent geen fiscale regeling voor mantelzorgers). Dat betekent 

echter niet dat de ondersteuningsvormen nationaal zijn ingevoerd. Dat een vorm van ondersteuning is 

gesignaleerd, betekent dus niet dat ze nationaal beleid is. Bovendien zegt de telling niets over de inhoud, 

opzet, doelgroep(en) en uitvoering noch over het relatieve succes van de ondersteuningsvorm (welk doel 
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wordt beoogd en bereikt, bij welke doelgroep, hoe is de toegankelijkheid, wat is het gebruik, wat is de 

kwaliteit, wat zijn de resultaten en tegen welke kosten). Daarover is weinig bekend omdat wetenschappelijke 

onderbouwing vaak ontbreekt (Glendinning et al., 2009; Parker, Arksey, & Harden, 2010). 

Van de tien door de OESO onderscheiden vormen van ondersteuning voor 

mantelzorgers is alleen een fiscale tegemoetkoming in Nederland niet 

waargenomen. Echter, hoewel de andere zijn gesignaleerd, wil dat weinig zeggen 

over hun feitelijke doelstellingen, bereik, resultaten enzovoorts. Het ontbreekt aan 

gedegen onderzoek inzake kosten-effectiviteit en daarmee aan inzicht in de feitelijke 

waarde van waargenomen ondersteuningsvormen. Nederland dient daarom in 

innovatie op dit terrein en in gerelateerd onderzoek te investeren. 

 

4.5.2 Zorgverlof 

De door de OESO waargenomen zorgverlofregelingen gaan alle uit van een werknemerspositie. Er is binnen 

de OESO geen regeling gevonden voor in Nederland steeds belangrijker – flexibele, ingehuurde - 

arbeidspatronen (zoals die van de zelfstandige). 

Zestien landen hebben regelingen voor betaald zorgverlof; zeventien voor onbetaald verlof42, waarbij in 

sommige landen regelingen tussen werkgevers en werknemers collectief zijn geregeld en soms per sector 

variërend. In de regel zijn ze ook situatie-afhankelijk. Betaald verlof is in de regel beperkt qua duur en/of 

omvang van de (door-)betaling.  

Enkele regelingen voor betaald zorgverlof 
 
Australië geeft maximaal 10 dagen aan directe familieleden voor zorg vanwege letsel. 
Maar bewijsvoering is nodig alsmede ‘tijdige’ melding. Betaling geschiedt op basis van 
een uurtarief. Oostenrijk betaalt 100% door bij maximaal twee weken per jaar zorgen voor 
een kind (of een week voor een andere afhankelijk persoon. terwijl België de betaling 
maximeert op € 741.40 per maand in geval van palliatief verlof. Denemarken kent sinds 
2006 een ongelimiteerd recht op verlof mits er bewijs is dat de verzorgde 2-6 maanden te 
leven heeft. Betaling geschiedt op 82% van het bedrag voor ziekteverlof (en kan bij 
meerdere verzorgden oplopen tot 1.5 keer het bedrag voor ziekteverlof). In de Japanse 
variant is er niet direct een vergoeding, maar indien de persoon die verlof nodig heeft, ook 
verzekerd is in de langdurige zorgverzekering, dan keert deze uit, maximaal 40% van het 
salaris voor verlof, gedurende maximaal 3 maanden. 
 

 

Onbetaald verlof is soms weliswaar nationaal ingekaderd (in Canada is het vooral aan de provincies om 

regelgeving te ontwikkelen), maar dient in de meeste landen in overleg met de werkgever te worden 

geregeld. Deze kan het verlof weigeren. Verlof kan vergezeld gaan van doorbetaling van pensioenpremies 

(Luxemburg, Oostenrijk, Noorwegen), of met een tegemoetkoming voor verloren salaris (Finland). Soms 

worden grenzen gesteld aan de minimum-omvang van een bedrijf (Duitsland: tenminste 15 werknemers) voor 

wie verlofregelingen gelden, of aan de aanvragers (tenminste een jaar in dienst, zoals in Ierland en Australië, 

of al naar gelang degene voor wie zorg nodig is: een kind, echtgeno(o)t(e), ouders of nog ruimer). Soms 

verliezen mensen die (deeltijd-)verlof nemen of flexibel willen werken hun recht op terugkeer in de 

voltijdsbaan (Tsjechië). De duur van het verlof varieert van enkele dagen per jaar (Verenigd Koninkrijk, Japan) 

tot drie jaar (Spanje). Evenals over regelingen rond betaald verlof, is er weinig informatie over de mate waarin 

                                                             
42 Dit aantal wijkt af van het aantal genoemd in  Figuur 6. Ook de OECD geeft afwijkende getallen in haar ‘summary table Annex 4.A1’ en 

in Annex 4.A2. 
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deze regelingen succesvol zijn (noch wat de criteria voor succes zijn), noch over het feitelijke gebruik en de 

macro-kosten van de regelingen.  

Er zijn in OESO landen diverse regelingen voor betaald of onbetaald verlof, zij het 

vrijwel alleen voor werknemers. Criteria, duur, doelgroep en – bij betaald verlof – de 

hoogte van de financiële tegemoetkoming variëren. In vrijwel alle gevallen is overleg 

met de werkgever nodig alvorens een beroep kan worden gedaan op een dergelijke 

regeling. De regelingen zijn in de regel gericht op nauwe familieleden. Voor niet-

werknemers zijn geen regelingen gevonden. In de regel ontbreekt het aan informatie 

over doel(-bereiking). 

 

4.5.3 Tegemoetkomingen voor mantelzorger en fiscale arrangementen 

In diverse landen bestaan regelingen om mantelzorgers financieel te ondersteunen. Sommige landen kennen 

een vergoeding voor mantelzorgers die formeel werken, andere landen hebben – meestal op basis van een 

middelentoets – een tegemoetkoming (‘allowance’) voor mantelzorgers. Met name in Nordisch-Europese 

landen huren gemeentes familieleden in om zorg te verlenen. Hoewel niet een volwaardig salaris, en soms 

gebaseerd op een inschatting van de benodigde zorg, zijn de tegemoetkomingen enerzijds een erkenning voor 

het werk van mantelzorgers zonder een negatieve prikkel te zijn richting arbeidsmarkt. Veelal beogen 

dergelijke regelingen ook niet zozeer de mantelzorgers te ondersteunen als wel de zorgbehoevende thuis te 

houden.43 Daarbij is ook een vraag in hoeverre dergelijke regelingen in staat zijn te substitueren.  

Waar binnen de OESO aanwezig (negen landen), zijn fiscale arrangementen in de regel niet op mantelzorgers 

gericht, maar op het huishouden van de verzorgde. Dat laat mantelzorgers vanuit een ander huishouden dus 

buiten spel. Het OESO rapport geeft onvoldoende details om te kunnen inschatten wat de feitelijke betekenis 

is van de fiscale regelingen. Zo is het gebruik onduidelijk, evenals de totale geldswaarde die ermee gemoeid 

is, wie degenen zijn – in welke omstandigheden – die gebruik maken van deze regelingen, en ook: wie er 

ondanks een potentiële aanspraak, geen gebruik van maken. De omvang van de fiscale tegemoetkomingen is 

in de regel beperkt, afgezet tegen de mogelijke feitelijke (zorg-)kosten. Ook is in sommige gevallen de 

aanspraak zeer strict (Tabel 1.2). 

Meerdere landen kennen regelingen om mantelzorgers tegemoet te komen in de 

zorgkosten, variërend van een symbolisch tot een vervangend loon. Sommige 

regelingen beogen een balans te vinden tussen erkenning en participatie op de 

arbeidsmarkt.Fiscale arrangementen zijn in de regel niet op mantelzorgers gericht 

maar op het huishouden van de zorgbehoevende en zijn veelal beperkt in omvang.  

Rond dit soort regelingen ontbreekt het aan kennis omtrent doel(-bereiking) en 

effecten en dus aan inzicht in de vraag of ze mantelzorgers daadwerkelijk steunen 

dan wel een positieve rol spelen in het zorgproces. Waar ActiZ en andere actoren 

uitbreiding van dergelijke arrangementen in Nederland bepleiten of overwegen 

verdient kennisop- en uitbouw daarom prioriteit. 

 

                                                             
43 Veel landen kennen, net als Nederland tot op moment van schrijven, cash-voorzieningen die worden uitbetaald aan de 

zorgbehoevende. Die worden hier echter niet besproken. 
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4.6 Urbane en rurale zorg 
Steeds belangrijker gaat bovendien het onderscheid worden tussen urbane en rurale zorg. In de stad valt de 

vergrijzing mee, maar zijn sociale netwerken veelal losser. In de rurale omgeving vindt krimp en – meer dan in 

andere landsdelen – vergrijzing plaats en is het opleidings- en voorzieningenaanbod schraler. Het vervullen 

van een langdurende zorgbehoefte zal in deze beide contexten steeds meer gaan verschillen qua 

mogelijkheden, inhoud, en vormgeving, en zal gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld regie van de cliënt. 

Telecare kan hierin behulpzaam zijn. Zo meldt de OESO een project in ruraal Canada, dat opnames 

verminderde, evenzo werkdruk en tegelijkertijd kwaliteit van leven verbeterde
44

. Cash-voorzieningen worden 

soms aangeboden of ingezet bij gebrek aan een publiek zorgsysteem voor zorgbehoevenden in een rurale 

omgeving (3.1.2). De gedachte is dat de zorgbehoevende aldaar met het geld in staat is zorg te organiseren 

waar een publiek systeem ontbreekt. Het ontbreekt echter aan een antwoord op de vraag of en zo ja, in 

hoeverre, dit leidt tot adequate zorg. 

Bevolkingskrimp en verdergaande vergrijzing in rurale gebieden leiden daar tot 

specifieke zorg-opgaven, ook in het kader van zelf- en samenmanagement. Met 

beide ontwikkelingen moeten zorgondernemers rekening houden. 

                                                             
44 De recente toelating van beeldschermzorg in Nederland als voorziening is hier ook onder te begrijpen.  
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5. De arbeidsmarkt in de VVT 
 

5.1 Vooraf 
 

5.1.1 Over timing; over korte en lange termijn 

De timing van het OESO-onderzoek is pikant. Juist in de veldwerkperiode (tussen opstellen en ontvangen 

ingevulde vragenlijsten) sloeg de crisis van 2008-2009 toe.45 Met andere woorden: het is mogelijk dat de 

analyses uitgevoerd zijn op materiaal uit de pre-crisis tijd, waarbij de respons inmiddels anders zou zijn 

geweest. Maar zelfs in deze context lijken prioriteiten al veranderd: was bijvoorbeeld in 2005 de arbeidsmarkt 

zowel in de institutionele als thuiszorg één van de top-drie prioriteiten van de toen deelnemende landen 

(OECD, 2005), nu zijn voor de meeste landen financiële en fiscale duuurzaamheid en het bevorderen van 

thuiszorg het belangrijkste (Colombo et al, 2011). En net als elders, is de zorg in Nederland vanouds een 

‘veilige haven’ in tijden van economische neergang (CBS, 2011; Eggink, Oudijk, & & Woittiesz, 2010), hetgeen 

kan leiden tot andere problemen en oplossingsrichtingen (Tjadens & Colombo, in press). Desalniettemin: veel 

landen worstelen met de zorgsector en ervaren of voorzien tekorten en kennen afstemmingsvragen tussen 

vraag en aanbod. Met name aan de onderkant is er veel vroegtijdige uitstroom, terwijl in de hogere 

beroepsgroepen vacatures grote gevolgen hebben voor de zorg. De concurrentiepositie van langdurige zorg – 

met bijvoorbeeld de ziekenhuissector - is in de regel moeizaam, als gevolg van loon-, groei- en 

imagoproblemen, en soms ook van het ontbreken van aandacht voor de sector in de opleidingen.  

Voor de OESO is het belangrijkste probleem niet zozeer de instroom, ook al is ook deze punt van zorg, maar 

vooral het behoud van werkenden. Dus niet zozeer: hoe krijgen we ze? Maar veeleer: hoe houden we ze vast? 

Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat het OESO-rapport een visie voor de langere termijn presenteert, 

terwijl veel beleids- en uitvoeringsmaatregelen worden geregeerd door de spanningen van alledag. Tussen 

deze twee bestaat een nadrukkelijke spanning. Daarenboven richt het rapport zich primair op nationale 

overheden, waar de relatie tussen werkgever en werknemer veelal – binnen de grenzen van de 

arbeidswetgeving – primair een zaak is van deze twee partijen. 

 

5.1.2 Veranderende zorgbehoefte 

In de OESO analyses is geen rekening gehouden met het veranderende karakter van de zorgbehoefte. Waar, 

zoals in voorgaande hoofdstukken, nadrukkelijk wordt gestreefd naar meer ‘zelf-‘ en ‘samen-management’, 

betekent dit vooral een streven voor de competenten, die eigen regie kunnen voeren. Het proces van dé-

institutionalisering is al geruime tijd gaande en zelf-management betekent een voortzetting van deze lijn. 

Indien succesvol, betekent deze  lijn een veranderende populatie ‘in zorg’. Geleidelijk aan zal de 

problematiek, zowel in de thuiszorg als in de institutionele zorg, (verder) verzwaren en verwacht mag worden 

dat het aandeel zorgbehoevenden met cognitie-gerelateerde en complexe problematiek in de publieke sector 

zal toenemen. Onderstaand brengen we deze trend aan de vraagzijde echter – evenmin als het OESO rapport 

doet - niet expliciet in verband met de (benodigde) ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de zorg. Echter, er 

mag van worden uit gegaan dat een dergelijke ontwikkeling invloed heeft op de aantrekkingskracht van de 

sector voor (nieuwe) werkenden.  
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 Eerst de ‘credit crunch’ , gevolgd door een brede bankencrisis, waarna de nu nog voortdurende Eurocrisis optrad. 



 

47 

5.1.3 Veranderende werkomgeving 

De verwachte scheiding tussen leef- en zorgcomponenten in de financiering van de zorg maakt de weg verder 

vrij voor vernieuwingen in het zorgaanbod. Ook nu is er al toenemende focus op kleinschalige woonvormen, 

waarin het leefmilieu van de voorziening, en de fysieke en sociale omgeving ervan een belangrijke rol spelen 

bij het bevorderen van de leefkwaliteit voor de bewoners. Dergelijke trends beïnvloeden ook aard en inhoud 

van het werk.  

In het Amerikaanse Greenhouse project leidde – door de kleinschaligheid – taak- en 
functie-integratie niet alleen tot hogere arbeidsvreugde van de werkers dat een 
gro(o)t(er) beroep doet op de eigen professionaliteit, maar ook tot hogere kwaliteit van 
leven van de bewoners . Beide zijn overigens niet vanzelfsprekend maar vergen 
inspanningen. Japans onderzoek suggereert dat continuïteit in levensstijl – en daarmee 
waardigheid - van de verzorgde voor en na toelating tot een zorgvoorziening, positief 
samenhangt met reductie van stress – en daarmee met een toename van 
arbeidssatisfactie bij de werkers (Kodama et al., 2002; Tanabe et al, 2005).  

 

5.1.4 Focus op direct werkenden in de VVT 

Het OESO rapport gaat slechts zeer beperkt in op de grote diversiteit in beroepen en functies in de 

langdurende zorg. De focus ligt nadrukkelijk op de VVT en met name op de directe zorgarbeid. Dat wil zeggen: 

functionarissen als geriaters, fysiotherapeuten, begeleiders en therapeuten worden in de statistieken niet 

meegenomen evenmin als directeuren en ondersteunend personeel. Ook kijken de statistieken beperkt naar 

externen en tijdelijke arbeidskrachten. Dit alles vertekent de cijfers voor Nederland maar is in lijn met de 

focus van het rapport, waar langdurige zorg min of meer expliciet wordt vereenzelvigd met ouderenzorg. Er is 

dus (veel) minder aandacht voor bijvoorbeeld de (langdurige) psychiatrie en de zorg voor verstandelijk 

gehandicapten. 

 

5.1.5 De status van dit document 

Dit hoofdstuk vertrekt vanuit de internationale (OESO-) context. Waar mogelijk, binnen dit bestek, is gekeken 

naar de specifiek Nederlandse ontwikkelingen, maar dit is geen complete inventarisatie. Dat kan betekenen 

dat onderstaand trends of aanknopingspunten worden benoemd, waarop in Nederland al wordt ingespeeld, 

zonder dat dit expliciet wordt benoemd. Primair wordt dus vanuit het internationale domein doorvertaald 

naar de betekenis voor Nederland, ongeacht de vraag of dit in Nederland al handen en voeten krijgt. Voor 

zover Nederlandse actoren op bepaalde terreinen al actief zijn, is dit dus te zien als steun voor dit beleid. 

 

5.2 Trends 
Belangrijkste trends inzake het arbeidsaanbod zijn een vermindering van de ‘natuurlijke’ instroom, een 

vergrijzing van het arbeidsaanbod en een toenemende diversificering van zowel arbeids-arrangementen als 

samenstelling van het arbeidsaanbod. 

 

5.2.1 Vergrijzing 

De gemiddelde leeftijd van werkenden in de zorg neemt toe, ook in Nederland, en loopt op samen met de 

vergrijzing van de samenleving. Tussen 2002 en 2006 steeg de gemiddelde leeftijd van werkenden in 

verzorgings- en verpleeghuizen steeg van 38.9 jaar tot 40.2, terwijl het aandeel 45+-ers steeg van 31% tot 41% 

(www.azwinfo.nl). Recente data suggereren verdergaande vergrijzing. 

 

http://www.azwinfo.nl/
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5.2.2 Vermindering ‘natuurlijke’ instroom, grotere concurrentie 

De vergrijzing leidt in de OESO als geheel naar verwachting tot problemen op de arbeidsmarkt in de zorg – en 

breder: zorg en welzijn. Daar zorg (nog) grotendeels ‘handenwerk’ is, suggereert een verdubbeling van de 

vraag naar en kosten van de zorg tot 2050 ook een verdubbeling van de hoeveelheid zorgarbeid. Gezien de 

omvang van de zorg- en welzijnssector in Nederland ten opzichte van die elders voorziet de OESO 

groeimogelijkheden in andere landen, maar is voorzichtig over Nederlandse mogelijkheden. 

De vergrijzing leidt ook tot problemen inzake de vervangings- en uitbreidingsvraag op de arbeidsmarkt (zie 

voor Nederland – zij het met minder verre horizon - ook: (Zorginnovatieplatform, 2009; Eggink et al., 2010; 

Goris & Mutsaers, 2008). De ‘natuurlijke’ instroom in de langdurende zorg zal verminderen, door krimp van 

belangrijke traditionele recruterings’pools’: 

 Scholieren, die kiezen voor het vak en een beroepsopleiding volgen en gekwalificeerd de sector inkomen; 

 Vrouwen van middelbare leeftijd, die, na geboorte van hun kinderen, terugkeren naar de arbeidsmarkt; 

 Verpleegkundigen
46

. 

Daarnaast zal meer competitie tussen (deel-)sectoren ontstaan. Dus zal ook gezocht moeten worden naar 

andere dan traditionele recruteringspools (zie bijvoorbeeld: Ministerie van VWS, 2007).  

Alternatieve doelgroepen voor zorgarbeid 
Duitsland mannen te interesseren voor het vak, maar met weinig resultaat. Ook is de zorg 
nogal eens een sector voor het creëren van banen voor werklozen (Japan, Verenigde 
Staten); vooral dankzij de relatief makkelijke instroom

47
, de lage lonen en deeltijd-arbeid. 

Daarnaast wordt de sector gebruikt voor instroom van mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. De OESO is echter voorzichtig over de resultaten: veelal ontbreken goede 
evaluaties en de zorg is vaak een middel tot het doel betaalde arbeid. Sommige landen 
werven ook onder achterblijvende culturele minderheden en migranten. 
Werving van arbeidsmigranten voor de zorg ziet de OESO als een volwaardig (en 
noodzakelijk) kanaal voor onder meer de zorg (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Martin & 
Lindsay Lowell, 2009). Er zijn echter weinig programma’s voor legale immigratie van lager 
gekwalificeerde zorgarbeid. 
Canada heeft een regeling om ‘zorgmigranten’ het land in te krijgen, oorspronkelijk bedoeld 
voor au pairs. Degenen die twee jaar – inwonend - zorg verlenen, komen, met gezin, in 
aanmerking voor een verblijfs- en werkvergunning. Daarnaast bestaat circa 50% van de 
werkenden in de zorg in Israel uit migranten die maximaal 5 jaar in Israel mogen verblijven 
om zorg aan huis te leveren. Australië heeft in haar visa-regelingen ook verpleegkundigen 
als prioritair opgenomen. 

 

 

5.2.3 Zorgbanen zijn tijdelijke banen 

Zoals gezegd, Nederland doet het relatief goed: werkenden blijven relatief lang in de sector. Dat heeft niet 

alleen te maken met het veelal regionale karakter van de arbeidsmarkt, maar ook met – vergeleken met 

andere OESO landen – behoorlijke arbeidsvoorwaarden. Daarnaast vergt instroom in een zorgbaan een 

specifieke opleiding die tevens als fuik werkt: eenmaal er in, moeilijk er uit (en ook: moeilijk verder). Toch 

geldt net als in andere OESO landen: zorgbanen zijn tijdelijke banen, zeker in de VVT (en thuiszorg). Dat 

betekent een gestage uitstroom waar weer een vervangingsvraag uit ontstaat (met alle wervingskosten van 

dien). Beperking van de uitstroom is derhalve wenselijk (zie ook: Plexus, 2011). 

 

                                                             
46 Voor Nederland zijn er ook recente berichten dat (verwachte) tekorten aan artsen ouderenzorg snel toenemen. 
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 Dit geldt met name, maar niet alleen, HDL-gerelateerde functies. 
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5.2.4 Diversificering 

Uit het OESO-rapport is af te leiden dat de vraag naar en het aanbod aan betaalde zorgarbeid afhankelijk is 

van de omvang van de koopkrachtige vraag naar zorg. Die koopkracht wordt mede bepaald door twee 

factoren:  

 de breedte en diepte van het publieke stelsel, en door de (daarin ondersteunde) prijs van zorg en; 

 de toewijzing van ‘zorg’; in natura of in cash en, indien cash (of via vouchers), de mate waarin de uitgaven 

gestuurd worden, via verantwoording of door pre-selectie van zorgaanbieders.  

De prijs van het arbeidsaanbod wordt in Nederland grotendeels bepaald door het cao-stelsel. Echter in de 

volledig private sfeer kunnen andere prijzen gelden. 

Naarmate het publieke stelsel minder diep (en dus eigen betalingen meer en hoger worden) wordt of smaller 

– en zich een groter deel van de zorgvraag buiten het publieke stelsel bevindt vermindert de vraag naar 

‘reguliere’ arbeid. Zorg wordt dan soms niet verleend, of door mantelzorgers, door semi-legale werkers zoals 

au-pairs, ‘zwarte werksters’ en door niet geregistreerde of gecontracteerde voor de zorg gerecruteerde 

migranten (uit een lage-lonen land). Daar zijn ook de volledig private zorg-arrangementen te vinden. 

Maatregelen die het publieke stelsel inperken verhogen dus niet alleen de druk op de omgeving, maar 

reduceren ook de vraag naar reguliere arbeid en werken mogelijk andere arbeidsarrangementen in de hand. 

Een mindere vraag naar zorgarbeid betekent echter ook dat andere sectoren (ietsje) makkelijker aan hun 

personeel zullen kunnen komen.  

In de OESO zijn private deelmarkten – qualitate qua - grotendeels buiten beeld. Toch kunnen zijn er signalen 

over de zorgsector in diverse landen. Het OESO rapport bespreekt een aantal trends in de zorgarbeid wat 

impliciet. De macro-trend, diversificering, komt op meerdere – elkaar overlappende - manieren terug: 

 Professionalisering en deprofessionalisering: de eisen aan publieke stelsels – en dus aan de werkenden - 

worden hoger, deels als gevolg van hogere eisen aan het publiek gefinancierde deel van de zorg (zie 

bijvoorbeeld kwaliteitsontwikkelingen), deels ook door toenemende zorgzwaarte en problematiek wat 

terug te zien is in het kwalificatieniveau in de zorg. Zo constateert Geerts (2011) in Duitsland, Nederland, 

Spanje en Polen tussen 1998 en 2008 een grotere rol voor zorgwerkers met hogere kwalificaties. 

Tegelijkertijd leiden marktprikkels (en krappe budgetten) tot afwenteling van risico’s tot de laagste 

sporten van de arbeidsmarkt en daarmee deprofessionalisering.48. Het eerste komt terug na de 

herdefiniëring van de langdurende zorg in Nederland in 2007 en de daaropvolgende tendering door 

gemeenten van huishoudelijke hulp. Dit proces leidde en leidt ‘op de werkvloer’ tot negatieve effecten, 

voor werkzekerheid, arbeidsomstandigheden en –voorwaarden. Dat gebeurt deels door ‘uitplaatsing’, 

bijvoorbeeld als alfahelpende voor wie de sector-CAO niet geldt, deels ook door ‘overplaatsing’, ofwel 

binnen de organisatie naar een lager gewaardeerde functie, ofwel door verandering van werkgever die 

binnen een andere – lees slechtere – CAO opereert (Roerink & Tjadens, 2009). De rijksoverheid stuurt ook 

in 2011 expliciet aan op creativiteit van alle partijen bij de overplaatsing van een deel van de AWBZ naar 

de Wmo (Ministerie van VWS, 2011). Dit suggereert dat er wederom problemen op de arbeidsmarkt 

kunnen ontstaan. 

 Locatie, doelgroep, context en beroepscontext. Naarmate zorg een andere invulling krijgt en inspeelt op 

veranderende zorgvragen, wijzigen ook taken, functies en verantwoordelijkheden (Roerink, 2009). 

 Tekorten op de arbeidsmarkt leiden tot taakdelegatie: verpleegkundige taken worden bijvoorbeeld in 

Nederland onder bepaalde voorwaarden ook door verzorgenden uitgevoerd. 

 Formalisering en informalisering: Formalisering treedt op door het implementeren en verder 

ontwikkelen van publieke systemen voor langdurige zorg en stelt eisen aan werkenden. Zo is de 

ontwikkeling en implementatie van richtlijnen en protocollen voor de zorg voor chronisch zieken als een 
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 terwijl tegelijkertijd arbeidsvoorwaarden in de hoogste echelons verbeteren (Jeurissen, 2010; Oschmiansky, 2010). In Nederland zien 
we dit laatste terug in de discussie over top-inkomens in de publieke sector. 
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vorm van verdere formalisering te zien, en leidt ook monetarisering van mantelzorg tot toenemende 

formalisering. Aan mantelzorgers worden bijvoorbeeld expliciete eisen gesteld om in aanspraak te 

kunnen komen voor een vergoeding. Informalisering van zorg betekent dat meer zorg de samenleving in 

gaat en dus op mantelzorgers terecht komt. Stelsels met relatief hoge eigen betalingen leiden – met een 

zekere vorm van regie bij de zorgafnemer – tot privatisering van de zorg die op andere wijze leidt leidt tot 

een toename van niet-formele zorg zoals door migranten (zonder verblijfs- of werkvergunning, in een 

aantal landen veelal ook zonder contract) die al dan niet in hun herkomstland gericht gekwalificeerd zijn, 

omdat deze goedkoper is dan indien arbeidswetgeving wordt gevolgd, en langduriger (7*24 uur) 

beschikbaar is.  

 Reguliere en ad hoc arbeidskracht: Er ontstaat meer competitie tussen wat we kunnen noemen 

‘reguliere werkenden’ in de publieke sector en ‘ad hoc’ werkenden, die wordt aangesproken op het 

moment dat bijvoorbeeld de reguliere sector niet kan leveren of indien de zorgvrager met – al dan niet 

publiek gefinancierde middelen zoals een PGB – een beroep doet op andere dan reguliere 

arbeidskrachten. ‘Kleine zorgondernemers’, in Nederland de ZZP-ers en – deels - alfahulpen zijn hier een 

vorm van, maar ook met PGB ingehuurde familieleden
49

.  

 Intern en extern: onder meer als gevolg van tekorten aan ‘regulier’ personeel maar ook als gevolg van de 

wens om zo flexibel mogelijk te zijn en soms om langdurige verbintenissen tegen te gaan, neemt het 

gebruik van ‘externen’ door zorgaanbieders in sommige landen toe. Via bemiddelingsbureaus worden 

pieken opgevangen, tekorten aangevuld en flexibiliteit nagestreefd. Soms gaat dit ten koste van de inzet 

van eigen personeel. Bovendien werken dergelijke ontwikkelingen in de hand dat niet altijd 

gekwalificeerde menskracht wordt ingezet. 

 Gekwalificeerd en ongekwalificeerd. Net als in Nederland (Raad voor Volksgezondheid en Zorg, 2011), 

komt elders in de OESO de vraag terug welke kwalificaties en/of competenties relevant zijn voor de 

(publiek gefinancierde) zorg. De benodigde basiskwalificaties voor werken in de zorg vertonen brede 

variatie, evenals bijvoorbeeld de ratio verpleegkundigen op verzorgenden, welke niet alleen tussen 

deelsectoren (thuiszorg, institutionele zorg) varieert, maar ook en vooral tussen landen50. De vraag is dan 

ook steeds welke kerncompetenties nodig zijn. Om welke ‘hard’ en ‘soft’ skills gaat het? De Verenigde 

Staten onderzoekt de vraag welke kern-competenties nodig zijn voor de directe werkenden (Harahan & 

Stone, 2009). Deze discussie leidt ook tot instroom van ongekwalificeerden in de (publieke) zorg, welke 

echter wel over bepaalde competenties beschikken. Tegelijkertijd speelt – in het verlengde van 

kwaliteitsdiscussies – steeds de vraag wat minimale kwalificaties moeten zijn om bepaalde activiteiten te 

mogen uitvoeren. Hogere kwaliteitseisen aan de sector suggereren eveneens hoge 

kwalificatie/competentie-eisen. Dit zien we ook terug bij de Nederlandse discussie over zorgaanbieders 

die ongekwalificeerden inhuren. 

 Werknemer en zelfstandige. Er zijn meerdere redenen waarom er een toename van zelfstandig 

werkenden te constateren is. Naarmate private (bij-)betalingen een groter onderdeel uitmaken van de 

zorgfinanciering en naarmate schaarste op de arbeidsmarkt sterker wordt, neemt de rol van niet-

werknemers toe. We zien zoiets in Nederland bij de OK-assistenten (Tjadens, 2009). Daarnaast raken 

werkenden ontevreden met de organisatie als die hen niet in staat stelt de zorg te verlenen zoals zij dat 

belangrijk vinden. Constructies die werkenden ontlasten van bureaucratie (minder ‘bedrijfsgedoe’ zoals 

Buurtzorg) zijn aantrekkelijk, ook omdat velen de werkinhoud aantrekkelijk vinden en dus graag zorg 

verlenen zoals zij dat goed vinden (op de momenten dat ze dat willen).  

 Gecontracteerde arbeid en ongecontracteerde arbeid. Naarmate het aandeel private betalingen 

toeneemt, bijvoorbeeld als gevolg van inperking van de publiek gefinancierde zorg, en/of hogere eigen 

bijdragen, neemt naar verwachting ook het aandeel ongecontracteerde arbeid toe. In Nederland kenden 

                                                             
49 Met de kanttekening dat sommige alfa-hulpen gedwongen in deze constructie zijn beland. Met als tweede kanttekening dat dit nu 

wordt gezien als niet integer gebruik van het PGB. Het inhuren van familieleden is tot dusverre altijd een reële mogelijkheid geweest en 
vormt een mogelijkheid voor mantelzorgers om al verzorgend een inkomen te verdienen, waar ze anders door de zorg afstand tot de 
arbeidsmarkt kunnen hebben. 
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 Met de kanttekening dat een verpleegkundige niet overal hetzelfde is… 
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we in het verleden discussies over de ‘witte werkster’ en is geprobeerd deze arbeid te legaliseren. Een 

belangrijke achtergrond voor de toename van (al dan niet legale arbeids-)migranten als zorgverleners is 

dat langdurende zorg in een aantal landen ondergefinancierd en onderbetaald wordt (Spencer et al., 

2010). 

 ‘Binnenlandse’ en ‘buitenlandse zorgarbeid’. Tekorten in het publieke deel van de sector zullen 

werkgevers ertoe kunnen verleiden ‘arbeid van buiten’ te halen. Gezien echter de eisen aan het publieke 

stelsel, en het feit dat buitenlandse werving in Nederland vrijwel altijd een maatregel van ‘last resort’ is, 

zal dergelijk beleid vermoedelijk beperkt blijven. Echter, groei van een privaat circuit en van 

persoonsvolgende financieringsconstructies, zal de kans doen toenemen dat ‘zorgarbeid’ vanuit het 

buitenland wordt gehaald, hetzij vanuit lage-lonen landen binnen de Europese markt, hetzij vanuit ‘derde 

landen’. Semi- en illegale arbeidsconstructies, zoals au-pairs, zullen daarbij, al naar gelang de regelgeving, 

meer of minder makkelijk optreden. De aantrekkelijkheid van deze arrangementen voor zorgontvangers 

hangen samen met andere prijs/kwaliteits-afwegingen dan in de publieke zorg.
51

 

 Binnen en buiten het formele circuit: als we het ‘formele circuit’ definiëren als de zorg via een publiek 

systeem, dan leidt een beperkt ‘formeel circuit’ tot zorg die buiten dit systeem wordt verleend. Een 

duidelijk voorbeeld betreft de Verenigde Staten. De hoeveelheid ftes zorgarbeid erg hoog en suggereert 

ofwel extreem lage lonen, ofwel een deel zorgarbeid die (deels) buiten het publieke stelsel wordt 

verleend. Daarnaast zijn er dan nog de zelfstandigen die in de arbeidsstatistieken niet zijn meegenomen. 

Uiteraard zijn ook ‘ongecontracteerde’ werkers buiten het formele circuit. 

 Diversificering naar culturen: In sommige landen is dit een nadrukkelijke opdracht, om de zorg een 

gezicht te bieden dat overeenstemt met de culturele diversiteit van de zorgvraag, in andere landen wordt 

zorg zelfs grotendeels door werkenden uit culturele minderheidsgroepen verricht, waarmee de sector 

een duidelijk imago krijgt als ‘niet voor de meerderheid’. 

 Flexibiliteit en rigiditeit: waar de sector baat heeft bij flexibele instroom, en dit duidelijk een van de 

grote voordelen is van de sector, is tegelijkertijd enige rigiditeit gewenst inzake instroomkwalificaties. 

Bovendien is het zaak de zorgarbeid met enige flexibiliteit te bezien: verregaande functiedifferentiatie 

leidt tot atomisering van de arbeid. Landen zoeken een balans tussen flexibiliteit en rigiditeit in taken en 

functies. In Amerika werden daarom taken en functies juist geïntegreerd met belangrijke positieve 

gevolgen voor werkenden en degenen die verzorgd werden.52 De in Nederland bestaande rigiditeit in 

functies en arbeid heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de continuïteit aan het bed/in huis (eens temeer in 

de hand gewerkt door de splitsing tussen AWBZ-taken en Wmo).  

De belangrijkste trends in de OESO landen zijn ook in Nederland te zien: vergrijzing 

van de werkenden en krimp van de traditionele recruteringspools. Waar de OESO 

voor andere landen groeimogelijkheden ziet voor de arbeidsmarkt in de VVT, is ze 

voor Nederland voorzichtig. 

Werkenden in de Nederlandse zorg blijven relatief lang in de sector, door opleidingen 

die als fuik werken, maar ook door het cao-stelsel. Toch isv ook hier werk in de sector 

aak tijdelijk, zeker in de thuiszorg. Tegengaan van (voortijdige) uitstroom is daarom 

wenselijk, ook omdat de instroom zal verminderen
53

 

                                                             
51 Eerst en vooral: 24-uurs beschikbaarheid van de verzorgende thuis  (continuïteit van zowel zorg als zorgverlener), daarnaast: de familie 

wil blijven werken en de zorgbehoevende thuis houden; en een gebrek aan alternatieven. Bovendien zijn legale alternatieven een stuk 
duurder, is er goedkope (illegale) arbeid dichtbij. De door Italiaanse overheden geboden cash-voorzieningen vormen een solide basis om 
migranten voor een – voor Italiaanse begrippen laag loon – in te huren, waardoor bovendien het beroep op private middelen, de 
inkomens van de ouderen en/of de kinderen, beperkt blijft (Lamura et al., 2010). 
52 http://www.thegreenhouseproject.org  
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 Dat zal met name gelden indien de economie weer gaat aantrekken en zich meer alternatieven aandienen. Op dat moment zal 

overigens ook de concurrentie tussen de zorg- en andere opleidingen aantrekken. 

http://www.thegreenhouseproject.org/
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In de OESO is een grote diversiteit aan arbeidsarrangementen zichtbaar. Naarmate in 

in Nederland de zorgsector verandert zullen in lijn daarmee niet alleen 

zorgarrangementen maar ook arbeidsarrangementen, beroepen en benodigde 

kwalificaties veranderen, terwijl daarnaast ook het arbeidsaanbod diversificeert. 

De al lopende maar te verwachten verdere diversificering van de zorgarbeid kan ook 

gevolgen hebben voor de aantrekkingskracht van het publieke deel van de sector, 

maar omdat meerdere bewegingen mogelijk zijn, is nog onduidelijk welke. 

Monitoring en analyse van dit proces lijkt aangewezen. 

 

5.3 Herwaardering zorgarbeid: loopbaan, door- en opscholing 
Voornoemde trends suggereren voor Nederland mogelijk een spanningsveld met de OESO conclusie dat (her-

)waardering van zorgarbeid en het ontwikkelen van loopbanen – in een sector met veelal dead end jobs – 

wenselijk is. Dat spanningsveld bestaat ook, omdat de Nederlandse situatie niet gelijk is te stellen met die in 

de OESO als geheel. Nederland doet het, mede door de cao, bovendien goed als gekeken wordt naar 

arbeidsvreugde en verblijf van werkenden in de sector. Waar in veel landen de sector in ontwikkeling is, is 

deze in Nederland volwassen en wellicht zelfs over-ontwikkeld. Waar veel landen – ondanks de slechte 

economische vooruitzichten – mogelijkheden zoeken om de sector uit te breiden, is in Nederland de discussie 

anders gericht.  

In veel OESO-landen zijn arbeidsomstandigheden en –voorwaarden zodanig dat het werk niet alleen slecht 

betaalt, maar ook weinig gewaardeerd wordt. Herwaardering van de zorgarbeid vertaalt zich echter niet 

alleen of per se in – structurele – en relatieve salarisverhogingen54,55 (salarisverlagingen worden door de 

OESO niet besproken omdat de lonen veelal laag zijn). Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en -

omstandigheden, en ervaring die meeweegt, blijken van belang om mensen in de sector te houden. 

Nederland doet het daarom in het algemeen goed in vergelijking met andere landen.56 Onder meer het CAO-

systeem draagt daar toe bij.  

 

5.3.1 Ruimte voor de professional 

Op grond van onder meer dit soort signalen, zoekt de OESO het vasthouden van menskracht eerst en vooral in 

(her-)waardering van de steeds schaarser wordende zorgarbeid (Van den Brink, 1999). Leeftijdsbewust 

personeelsbeleid, beleid gericht op arbeid en gezondheid, werker georiënteerde werk-organisatie en proces, 

en (continue) opleiding en training zijn als belangrijke maatregelen. Dat vergt ook toegesneden management 

want terugkerende factor is het serieus nemen van de (wensen, situatie en professionaliteit van) werkenden. 

Soms werkt het management in dit opzicht contraproductief. Echter, veel werkenden in de zorg zijn 

inhoudelijk gemotiveerd en willen hun werk graag goed doen en branden juist af als dat niet kan of lukt, zoals 

bijvoorbeeld voor verpleegkundigen bleek uit de Europese Next-studie (Van der Schoot et al.,  2003). Volgens 

de OESO vormen deze terreinen mogelijkheden om zorgarbeid aantrekkelijker te maken en dus, om 

werkenden langer in de sector te behouden. Vanwege de mogelijke kosten hiervan is ook verhoging van de 

productiviteit gewenst. Echter, de OESO constateert dat productiviteit en kwaliteit elkaar negatief kunnen 

                                                             
54 De OECD bespreekt geen salarisverlagingen, er van uit gaande dat een competitieve sector (tenminste) gelijke tred met de rest van de 

samenleving dient te houden. In Griekenland en Ierland zijn salarisverlagingen in de (semi-)publieke sector echter momenteel wel 
degelijk aan de orde. Zie ook hoofdstuk 1. 
55 Zonder een component voor de bekostiging van salarisverhogingen vanuit de rijksoverheid, neemt bij salarisverhogingen het budget 

van een zorgaanbieder af. Amerikaans onderzoek meldt dat hogere salarissen voor in verpleeghuizen, paradoxaal genoeg, daarom 
gepaard gaan met een achteruitgang in kwaliteit, onder meer door toename van medicatiegebruik (Cawley, Grabowski, & Hirth, 2006). 
56 Het zij hier nogmaals vermeld: het gaat hier om de huidige AWBZ-zorg. De ontwikkelingen rond de Wmo worden hierin niet 

meegenomen. 
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beïnvloeden. Plexus stelt echter dat werk waarbij de zorginhoud voorop staat tot hogere productiviteit leidt 

omdat werkenden meer plezier in hun werk hebben waardoor ook het ziekteverzuim afneemt (Plexus 2011). 

VWS – in het verlengde van ActiZ en dus de OESO– ondersteunt de wens tot meer professionele vrijheid in de 

langdurende zorg (VWS, 2011). De vraag is echter hoe ver het ziekteverzuim kan afnemen. Bovendien zullen 

werkgevers met de vraag spelen hoe deze trends zich ontwikkelen bij een verder vergrijzend arbeidsaanbod 

en toenemend complexe zorg. 

Ruimte voor de professional wordt door velen wenselijk gevonden, want  kan niet 

alleen hogere arbeidsvreugde betekenen, maar ook hogere productiviteit en een 

langere loopbaan in de sector. Daarnaast zijn andere maatregelen evenzeer gewenst 

om een vergrijzend arbeidsaanbod vast te houden en kwaliteit te laten leveren bij 

toenemend complexe zorg. Voor zorgondernemers en andere partijen zijn dat 

onderwerpen om op in te haken.. 

 

5.3.2 Door en opscholing: naar een loopbaan 

Tegelijkertijd kent ook de Nederlandse arbeidsmarkt problemen. Zo is er relatief weinig doorstroom in de 

sector en is de uitstroom, met name in de thuiszorg, hoog. Bij- en nascholing is – zoals ook elders – primair 

gericht op het verbeteren van de zorg, en/of het verbeteren van de organisatieprocessen en niet op de 

professionele (door-)groei van de werkenden. De OESO ziet zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde 

vier belangrijke bottlenecks voor doorscholing, met name vanuit lagere niveaus  (Tabel 2, zie ook Panteia, 

2011, p.98). 

Tabel 2  Aard zorgarbeid en betekenis voor werkgevers en werkenden 
inzake doorscholing 

Karakter en ontwikkelingen in 
zorgarbeid 

Werkgeversperspectieven Werkenden: perspectieven 

Part-time werk Investeringskosten voor werkgevers zijn 
lager bij voltijdswerkenden 

Minder carrieregericht en met weinig 
(financiële) middelen om zichzelf te 
scholen, minder geneigd zijn zichzelf aan te 
bieden voor scholingstraject. 

Leeftijdsopbouw/vergrijzing 
arbeidsaanbod 

Investering in opleidingen meest bij 
jongere (carrierebouwers) werkenden 

Oudere werkenden niet gewend na te 
denken over een evt. carrierestap 

Vrouwelijk karakter Vrouwen krijgen minder snel extra 
scholing aangeboden 

Minder carrieregericht 

Veel laag-gekwalificeerde 
krachten 

Vrouwen worden vaak niet gezien als 
met carrierepotentieel 

‘Scholings- en kwalificatie-angst’; geen zicht 
op economische baten van opscholing 

Bron: Colombo et al. (2011); bewerking: HASCA 

De OESO is echter voorstander van een ombouw van ‘dead end jobs’ naar loopbanen en dus van door- en 

opscholing van werkenden, ook omdat de eisen aan formele zorg zwaarder zullen neigen te worden. 

Trainingen die voor de ene beroepsbeoefenaar kunnen behoren tot bij- en nascholing, kunnen bijvoorbeeld 

voor een andere beroepsgroep behoren tot doorscholing.  

Door- en opscholing: Oostenrijk en de Verenigde Staten 
 
Een modulaire aanpak, zoals in Oostenrijk, kan daarbij helpen mits aansluitend bij de interesses 
van de werkenden. Een dergelijk systeem zou via een vorm van accreditatie of certificatie van de 
scholingsvorm breed geaccepteerde geldigheid kunnen krijgen.  
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De OESO meldt in de Verenigde Staten de succesvolle introductie van een trainingsladder. Deze 
zou tot het standaard-repertoire van werkgevers kunnen behoren. Een belangrijk probleem in 
Nederland is daarbij echter de splitsing tussen huishoudelijke hulp en AWBZ-zorg waardoor de 
mogelijkheden van een dergelijke ladder beperkt zijn: doorgroei van niveau 1 naar 2 en van 2 
naar 3 worden door de splitsing van huishoudelijke hulp en zorg bemoeilijkt. Desalniettemin: bij 
te verwachten personeelstekorten zal de impact van een tekort aan verpleegkundigen relatief 
groot zijn. Het is dan een voordeel als er structureel beleid bestaat om mensen op niveau 3 door 
te scholen naar niveau 4 (of 5). Een modulaire aanpak kan hierbij behulpzaam zijn. Ook 
delegatie van taken kan behulpzaam zijn 

 

Een dergelijk proces veronderstelt harmonisatie van opleidings- en kwalificatie-eisen alsmede brede inzet op 

een sluitend en stimulerend op- en doorscholingsstelsel. De OESO constateert dat steeds vaker nieuwe 

namen en kwalificaties te zien zijn, welke alleen binnen een organisatie relevant zijn, maar geen bredere 

inbedding hebben. 

In Nederland worden nog steeds mensen opgeleid tot ‘D-er’, een opleiding die alleen binnen de 
organisatie waarde heeft en ondanks een examen niet leidt tot een diploma maar tot een 
certificaat van deelname. Dit leidt bij verdere scholingstrajecten eerder frustrerend dan 
ondersteunend. Door meer algemeen gewaardeerde modules te gebruiken kan een dergelijke 
training meerwaarde krijgen, bijvoorbeeld via vrijstellingen tijdens een opleiding als 
verzorgende IG (via vrijstellingen en dergelijke). 

 

De aantrekkelijkheid van de (publieke) zorgsector voor (nieuwe) kan niet alleen 

verhoogd worden via het stimuleren van professionele vrijheid en 

verantwoordelijkheid, maar ook door leeftijds- en levensfasebewust 

personeelsbeleid, het geven van een stem aan werkenden in organisatie en 

werkproces en het creëren van structurele mogelijkheden aan werkenden om (door) 

te groeien en dus een loopbaan op te bouwen. 

Het is wenselijk mogelijkheden tot geaccrediteerde training(smodules) te 

onderzoeken, behulpzaam bij het opbouwen van doorscholing en professionele groei 

van werkenden.Vakmatige opleidingen of trainingen die niet breder professioneel 

erkend worden, of daarvan deel uitmaken, zouden in het kader van door- en 

opscholing vermeden moeten worden. Onderzocht moet bovendien worden welke 

mogelijkheden er zijn om percepties bij zowel werkgever als lager geschoolde 

werknemer inzake door- en opscholing aan te pakken. De sector verwacht steeds 

beter gekwalificeerde werkenden maar zal deze deels zelf moeten genereren. 

 

5.4 Slimmer werken 
De OESO zet sterk in op modernisering van de langdurige zorg door slimmer te werken. Belangrijk middel 

daartoe is ICT (OECD, 2011), maar er is slechts mondjesmaat – brede - bewijsvoering voor hogere 

productiviteit onder tenminste gelijkblijvende kwaliteit. In sommige landen lijkt de introductie van ICT extra 

belastend voor de zorgwerkers (Korea, Slovenië)57. ICT is dus geen panacee. Telecare voegt weinig toe indien 

de zorgbehoevende bijvoorbeeld aangekleed moet worden.  

                                                             
57 Zonder nadere details is het moeilijk hierover een oordeel te vormen. Deze uitkomst kan samenhangen met de mate van ‘gewenning’ 

van zorgwerkers met ICT in het algemeen, maar kan ook samenhangen met het specifieke ICT-instrument en de mate waarin dit 
tegemoetkomt aan noden van zowel werkenden als zorgvrager, in plaats van bijvoorbeeld aan de behoefte van het management aan 
management-informatie. 
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Slimmer werken kan ook bijdragen aan de vermindering van te verwachten knelpunten rond financiën, de 

arbeidsmarkt en kwaliteit van zorg (Colombo et al.,  2011; OECD, 2011, zie ook Goris en Mutsaers, 2008), 

maar de OESO geeft weinig bewijsmateriaal over kosten-effectiviteit.  

Enkele voorbeelden van ICT in de zorg 
In New York worden smartphones gebruikt om controle op de werkenden uit te oefenen: via GPS 
is hun positie op te vragen en dus na te gaan of de werkende is waar ze moet zijn.  Een ander 
project waarin Electronische patiëntendossiers in de New York regio werden gebruikt in 
verpleeghuizen leidde – zo bleek een jaar na introductie - tot tijdsbesparingen, reductie in 
medische fouten, en tot verbeterde werving, minder conflicten op de werkplek en verbeterde 
communicatie tussen zowel werkenden als supervisie (Lipsky & Avgar, 2009). 
Een Fins project verbeterde via ICT de communicatie tussen verzorgenden en verzorgden in de 
verblijfszorg. Gevolgen waren onder meer betere zorg, meer veiligheidsgevoelens bij de 
verzorgden (die daardoor geleidelijk aan minder vaak de alarmknop gebruikten) en daardoor 
meer rust voor de verzorgenden (Valkila & Saari, 2010). Ook in Zweden meldt men positieve 
resultaten over het gebruik van ICT in de zin van gereduceerde werklast en hogere productiviteit 
(Engström et al., 2005). En ook kan ICT een rol spelen in de samenwerking tussen professionals 
en mantelzorgers beter ondersteunen, zo bleek in Schotland en Noorwegen (zie ook: 
www.carenzorgt.nl).   
 

  

Maar brede uitrol van ict-gerelateerde programma’s laat vaak op zich wachten door de fragmentatie van de – 

financiering van – de sector in veel landen, evenals door soms hoge investeringskosten die voor de baat 

uitgaan. Mogelijk zullen normeringen door het Kwaliteitsinstituut hierin een belangrijke faciliterende en 

stimulerende rol gaan spelen.  

Slimmer werken beïnvloedt de hele organisatie maar vooral de werkvloer. Het kan betekenen dat nieuwe 

kwalfiicaties of competenties gevraagd worden, het kan ook betekenen dat men moeite heeft met de 

veranderingen. Zo constateert ActiZ in haar benchmark 2010 dat degenen met de minste kansen of 

mogelijkheden om hun werk te beïnvloeden, veelal degenen op de werkvloer, degenen zijn met de meeste 

weerstand tegen verandering (Actiz, Update 01-11-2010). Bovendien zijn degenen die al langer in de sector 

werken en al veel voorbij zagen komen, mogelijk verandermoe.58 Echter slimmer werken kan er ook toe 

leiden dat de sector aantrekkelijker wordt, mits juist de direct werkenden worden uitgedaagd en 

meegenomen in de ontwikkeling en vormgeving van dergelijke trajecten.  

Slimmer – en kosten-effectief - werken is in de veranderende zorg van groot belang 

maar bewijsvoering is – internationaal - nog relatief mager. Dergelijke trajecten 

kunnen echter risicovolle voor-investeringen vergen die borging vergen. Daartoe zijn 

oplossingen gewenst. 

Zorgondernemers dienen werkenden te stimuleren en ondersteunen in het zoeken 

naar oplossingen die hen in hun professionaliteit en veranderende zorgprocessen en 

–inhoud ondersteunen. Dit vergt toerusting van de werkers op een dergelijke 

werkwijze in een veranderende omgeving en vervolgens het door de organisatie 

oppakken van die professionaliteit.59 Dit vergt toerusting van de werkers op een 

                                                             
58 Hoopgevend is echter de rol die VWS wil geven aan de werkvloer (niveau 2 en 3) in de werking van het Kwaliteitsinstituut (  (VWS, 

2011b). Daarmee wordt – meer dan tot op heden – de rol van deze werkenden in de zorg een andere: niet alleen krijgen ze 
vernieuwingen over zich ‘uitgestort’, ze krijgen een fundamentele rol in de wording en implementatie van zorgrichtlijnen. 
59 Maar dit kan ook belemmerend werken, indien de professional, binnen de gecreëerde ruimte, terugvalt op ‘oude’, bewezen niet -

effectieve werkwijzen. 

http://www.carenzorgt.nl/
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dergelijke werkwijze in een veranderende omgeving en vervolgens het door de 

organisatie oppakken van die professionaliteit60. 

 

5.5 Flexibiliteit 
Zoals gezegd, de OESO constateert dat in landen met systemen van collectieve arbeidsovereenkomsten, 

waaronder Nederland,  werkenden relatief lang (en tevreden) in de sector blijven. De CAO is dus een goed 

instrument om de sector aantrekkelijk te houden. In veel landen gaat bijvoorbeeld flexibiliteit gepaard met 

slechte voorwaarden die leiden tot hoge uitstroom. Voorkomen moet daarom worden dat (secundaire) 

arbeidsvoorwaarden in het kader van de employability van werkenden – hiertoe zou men ook kunnen denken 

aan bestaande instrumenten zoals toeslagen voor overuren en onregelmatige diensten en dergelijke - 

onaantrekkelijker worden in vergelijking met de markt. Weliswaar sluit een dergelijk proces aan bij een meer 

algemeen maatschappelijke trend in de samenleving waarin meer flexibilteit van werkenden wordt gevraagd. 

Echter de zorg is atypisch qua maatschappelijke opdracht, werkenden en kwalificaties. Vanuit 

duurzaamheidsoverwegingen en demografische trends zijn er daarom redenen om hier voorzichtig mee om te 

gaan. Immers, weliswaar kunnen dergelijke maatregelen de kosten voor de werkgever mogelijk reduceren, 

maar er staan ook kosten tegenover: de sector wordt mogelijk onaantrekkelijker wat de uitdaging voor de 

lange termijn niet oplost en er treedt mogelijk kwaliteitsverlies op.  

Het lijkt daarom wenselijk te bezien hoe rond employability in de zorg gestimuleerd kan worden door 

veranderingen in de CAO, uitgaand van een gedeeld perspectief van kansen creëren die meer en langer 

werken stimuleren (Zorginnovatieplatform, 2009). Daarbij is uiteraard ook de arbeidsinhoud van groot belang. 

De algemene trend is echter dat arbeidsuren per week dalen. bijvoorbeeld al sinds 2002 in de verpleeg- en 

verzorgingshuizen (www.azwinfo.nl en Tabel 1.3). Het aantal banen per arbeidsjaar neemt toe, ook voor 

leerlingen.61 terwijl het aantal arbeidsjaren is gedaald. Voor leerlingen zijn deze cijfers helemaal zorgelijk: de 

instroom lijkt te stokken. De arbeidsduur in zorg en welzijn in den brede blijft ook achter bij die in andere 

sectoren. Maar er is geen voorbeeld waar een langere arbeidsduur is gerealiseerd (Plexus, 2011, p. 102). De 

achtergrond hiervan is vooralsnog onduidelijk. De OESO stelt echter dat een deel van de werkenden in de zorg 

noodgedwongen genoegen neemt met het aantal aangeboden arbeidsuren. In diverse landen hebben 

werkenden in de zorg dan ook meerdere banen om aan voldoende inkomen te komen. Dat betekent dat er 

binnen de sector potentieel is om structureel meer arbeidsuren te maken. Daarnaast is, zoals gezegd, een 

belangrijke vraag waar de belemmeringen liggen voor een sector waarin mensen meer arbeidsuren per week, 

dan op dit moment, maken. Onder meer leeftijdsbewust beleid zou hierop in kunnen spelen, maar anders dan 

tot nu toe wellicht gebruikelijk. Inzet van leeftijdbewust beleid, bijvoorbeeld gericht op doorscholing en 

loopbaanopbouw op latere leeftijd houdt de sector aantrekkelijk, en kan in de zin van 

arbeidsomstandigheden bovendien (te vroege) uittreding voorkomen (zie ook: Plexus, 2011).  

Een deel van het verwachte arbeidstekort is mogelijk op te lossen door een koppeling 

van employability-vragen en het stimuleren van langer en meer werken. Het lijkt 

derhalve wenselijk te bezien of en onder welke voorwaarden welke werkenden in de 

VVT langere arbeidsweken willen maken. 

 

 

                                                             
60 Terzijde: nieuwe werkenden, jongeren die net gekwalificeerd zijn, zijn volstrekt vergroeid met de nieuwe ict-mogelijkheden. Zet hen in 

bij het nadenken over vernieuwingen: zij zijn thuis in de moderne media én in de zorg.  
61

 Het Wmo-effect. 

http://www.azwinfo.nl/
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Stimuleer en ondersteun eigen initiatief bij wens tot doorscholing 

Een mogelijkheid is om eigen initiatief van werkenden tot doorscholing beter te ondersteunen. De huidige 

regelingen voor bij- en doorscholing zijn werkgever-afhankelijk. Indien derhalve de werkgever niet direct 

middelen of een (stage-)plek heeft, of de werkende solliciteert niet met succes intern, is het voor werkenden 

nauwelijks moeilijk om zichzelf door te scholen. De kosten van een zelf geïnitieerd EVC-traject en van de 

gewenste opleiding zijn – rekening houdend met een part-time inkomen in de zorg – hoog. Bovendien leidt 

een opleiding op eigen initiatief tot gederfde inkomsten (terug naar een leerling-salaris) tijdens de opleiding 

Het is te overdenken dergelijke hinderpalen – gezien het maatschappelijke belang van voldoende goede zorg 

– op te ruimen. Een modulaire aanpak van doorscholing – zoals ook eerder benoemd – kan daarbij 

ondersteunen: werkenden hebben de mogelijkheid om zich gefaseerd verder te bekwamen. Ze zullen dit 

echter alleen doen indien ze menen hier baat bij te hebben; er zal dus een perspectief moeten zijn. Gezien het 

feit dat veel opleidingen bovendien een belangrijke praktijk-component hebben, is te onderzoeken hoe rond 

dit punt ondersteuning geboden kan worden. 

Waardeer flexibele werkers 

‘Employability’ betekent dat veelal meer flexibiliteit van de werknemer wordt geacht, maar is voor de 

zorgsector een bijzonder punt van aandacht, omdat flexibiliteit eerst en vooral ‘flexibilitijd’ betekent. Veel 

minder is ze gericht op een werknemer die initiatieven neemt rond de eigen (door-)scholing of alle 

mogelijkheden benut om ‘benodigde uren te maken’, omdat hiervoor veel – al genoemde - belemmeringen 

zijn. Bovendien is er al veel flexibiliteit in de sector, onder meer door de hoge deeltijdfactor. Door degenen 

die zich binnen de organisatie ‘employable’, initiatiefrijk en flexibel opstellen, te waarderen, geeft de 

werkgever niet alleen een duidelijk signaal over wenselijk gedrag, maar maakt ze ook helder dat de flexibiliteit  

gezien (en gewaardeerd) wordt. Nu komt er voor de flexibiliteit vaak weinig voor terug. Zo kan iemand met 

flexibele inzet juist belemmerd worden in de doorgroei, bijvoorbeeld omdat ‘account-verantwoordelijkheid’ 

niet genomen kan worden. Een veranderend perspectief kan hieraan tegemoet komen en daarmee zowel 

persoonlijke groei, organisatiedoelen, als aantrekkingskracht van de organisatie bevorderen.  

Flexibiliteit en employability hebben in de zorg een specifieke invulling en zullen 

steeds belangrijker worden. Er zijn redenen om partijen te laten zoeken naar kansen 

op dit punt bij de modernisering van de CAO. Waardering van flexibiliteit kan een 

sterk signaal afgeven, evenzo het – in het verlengde hiervan – ondersteunen van 

werkenden die initiatieven (willen) nemen. 
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Bijlage: Aanvullende data en grafieken 
 

Figuur 1.1  Ouderen als deel bevolking, OECD en Nederland, 1950-2050 

 

Bron: OECD; Labour force and demographic database; bewerking: HASCA 

 

Figuur 1.2  Gebruik langdurige zorg naar leeftijd, OECD, 2008 

 

Notes: Data refer to different age-breakdown for the following countries. For the 65-80 age group: recipients are aged over 60 in Austria, 

Belgium and Poland; LTC users are over 62 in the Slovak Republic; home care recipients are aged over 60 and institution recipients are 

aged over 65 in France; recipients are aged over 67  in Norway). For Poland, for home care users age breakdown refers to 60-74 and 

those aged over 75 instead of 65-79 and those aged over 80; Polish data underestimate LTC use. 

Data Canada, the Netherlands, Australia and Luxembourg: 2007; data Japan are for 2006 

Austrian data represent receivers of cash-allowances 

Bron: OECD Health Data 2010 en extra Australische en Zweedse data 
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Figuur 1.3  Uitgaven langdurige zorg Nederland, 2009 en 2050 volgens 
enkele scenario's 

 

Bron: Colombo et al. (2011); bewerking: HASCA 

 

Figuur 1.4  Zorguitgaven OECD, 2009 en 2050 

 

Notes: Data for Austria, Belgium, Canada, the Czech Republic, Denmark, Hungary, Iceland, Norway, Portugal, Switzerland and the United 
States refer to only health-related long-term care expenditure. In other cases, expenditure relates to both health-related (nursing) and 
social long-term care expenditure. Social expenditures on LTC are estimated at 1% of GDP (Source: Czech Ministry of Health, 2009). Data 
for Iceland and the United States refer to only to nursing long-term care in institutions. Data for the United States underestimate 
expenditure on fully private LTC arrangements. Data for Poland exclude infrastructure expenditure, amounting  to about 0.25% of GDP in 
(2007). Data for the Netherlands do not reflect user co-payments, estimated at 8% of total AWBZ expenditure in (2007).  
Source: OECD Health Data 2010. 
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Figuur 1.5  Levensverwachting (LV)en verwachting gezonde levensjaren 
(GLV) op 65-jarige leeftijd. Europa, 2009 

 

 

Figuur 1.6  Aandeel private betalingen voor langdurige zorg, OECD, 2007 

 

Notes: Data for Austria, Belgium, Canada, Denmark, Hungary, Iceland, Norway, Portugal, Switzerland and the United States refer to only 
health-related long-term care expenditure. In other cases, expenditure relates to both health-related (nursing) and social long-term care 
expenditure. 
Data for Iceland and the United States refer to only to nursing long-term care in institutions.  
Data for private expenditure may be underestimated. For instance the United States underestimate expenditure on fully private LTC 
arrangements. Data for Poland exclude infrastructure expenditure, amounting to 0.25% GDP (2007).  
Source: OECD Health Data 2010. Bewerking: HASCA 
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Figuur 1.7  Ontwikkelingen Nederlandse langdurige zorg, 2004-2007 

 

Bron: OECD Health data 2010; bewerking: HASCA 
 
 

Tabel 1.1  De publiek/private betalingsmix voor zorg, 2006-2050 

 

Deze berekening houdt geen rekening met verschil in elasticiteit tussen publieke/private uitgaven, noch met inflatie 
Bron: Colombo et al., (2011); bewerking: HASCA 
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Tabel 1.2  Mantelzorg en fiscale steun, OECD, 2009 

België Belasting-aftrek voor huishoudens met een gehandicapte. 
Canada Federaal:  

Aftrek voor zorgverleners van afhankelijke huisgenoten (niet partner), indien lag inkomen. Circa CA$ 614 
per jaar.Ook zijn ere en ‘disability’ aftrek en een voor medische uitgaven  
Provinciaal: sommige provincies hebben aanvullende fiscale maatregelen. Quebec heeft speciale aftrek 
voor respijtzorg 

Frankrijk Wil belasting-aftrek regelen voor het bijvoorbeeld het huren van formele zorg. Doel is het voorkomen van 
zwarte arbeid 

Duitsland Income tax allowance of 924 euro/year if they do not get payments for care provision or can declare total 
costs of care and claim a tax allowance if the person cared for is eligible for nursing care level III  

Ierland Home carer tax allowance. Indien inkomen < € 5080,-; dan is er een tegemoetkoming van € 900 per jaar.  
De regeling bouwt af tot een inkomen van € 6620,-. 
Daarnaast zijn er aftrekposten voor de zorg voor gehandicapte kinderen en ‘afhankelijke familieleden’  

Luxemburg Aftrekmogelijkheden bij het huren van zorgdiensten tot maximaal 3600 euros/year; De verzorgende moet 
jonger dan 65 jaar zijn en geen eigen pensioen/tegemoetkoming ontvangen.  
Mantelzorgers kunnen aanspraak maken op pensioenbijdragen 

Nieuw Zeeland In sommige gevallen is er een fiscal tegemoetkoming voor het huishouden (NZ$ 310 per jaar)  
Zwitserland Belastingaftrek voor kosten als gevolg van ziekte/handicap an indien er een afhankelijke persoon is  
Verenigde staten Belasting-aftrek voor medische kosten indien mantelzorger of zorgontvanger medische kosten maken die 

7.5% van hun aangepaste bruto inkomen overstijgen.  
Bron: Colombo et al. (2011); bewerking: HASCA 

 

 

Figuur 1.8  Gezondheid en kwaliteit van leven mantelzorgers in Europa, 2006 

 
Bron: Eurofamcare (2006), bewerking HASCA 
 

Figuur 1.9  Gemiddelde verblijfsduur in ziekenhuis, naar diagnose. 
Nederland, 1994-2008 

 
Bron: Colombo et al. (2011), bewerking HASCA 
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Tabel 1. 3 Recente ontwikkelingen in de Nederlandse ouderenzorg: 
verpleging en verzorging; banen en arbeidsjaren 

Ouderenzorg  2006 2007 2008 2009* 

Banen per arbeidsjaar (abs) VVP 1.90 1.91 1.97 1.97 

 
Leerling VV 1.29 1.33 1.38 1.55 

Banen (aantal, 2006=100%) VVP 100% 88% 93% 94% 

 
leerling VV 100% 60% 61% 73% 

Arbeidsjaren werknemers (aantal, 2006=100%) VVP  100% 88% 90% 91% 

 
leerling VV 100% 58% 57% 60% 

Banen per arbeidsjaar (2006=100%) VVP 100% 100% 104% 104% 

 Leerling VV 100% 104% 107% 121% 

Bron: CBS Statline, geraadpleegd 8 juni 2011, bewerking: HASCA. VVP = Verplegend en Verzorgend personeel; Leerling VV = Leerl ing 

Verpleging en Verzorging. *: voorlopige cijfers 



 
 

 

  



 

 
 

Over dit rapport 

De Nederlandse langdurige zorg laveert tussen noodzakelijke inhoudelijke vernieuwing en – mede door de crisis – 

beperkte publieke middelen bij een toenemende zorgvraag. Beide beïnvloeden zowel de professionele zorg als die vanuit 

de omgeving, maar de cruciale vraag is welke lijn voorrang krijgt en wat de effecten zijn van de ontwikkelingen.  

Nederland spendeert echter veel aan zorg, op Zweden na het meeste van alle OESO landen. En in 2050 zal dit nog veel 

meer zijn, vergelijkbaar met het bedrag dat in 2006 aan de hele gezondheidszorg werd besteed. 

Vanuit deze context toetst dit rapport de in 2010 gepubliceerde lange-termijn visie van ActiZ in het licht van de stand van 

zaken rond internationale kennis op het terrein van de langdurende zorg, met name de ouderenzorg. De auteur – co-

auteur van het OECD-rapport Help wanted? Providing and paying for long-term care (Paris: OECD Publishing, 2011) - her-

analyseert daartoe materiaal en kennis, voegt overwegingen toe en geeft ActiZ feedback. Omdat de ActiZ-visie veel 

actoren toe- en aanspreekt, doet dit rapport dat ook. Ook aspecten van het VWS-beleid rond de langdurige zorg, 

gepubliceerd in juni 2011, komen aan de orde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASCA / Health and Care Associates 

Is een jong bedrijf met een lange traditie op de kennismarkt rond (langdurige) zorg. Producten variëren van oorspronkelijk 

inventariserend of evaluerend onderzoek, tot kennisco-creatie en procesmanagement in complexe beleidstrajecten. 

Oprichter Frits Tjadens begon zijn loopbaan in 1987 met een van de eerste kwantitatieve onderzoeken rond mantelzorg in 

Nederland, bij het ITS in Nijmegen. Na een overstap in 1992 naar Research voor Beleid kwam hij in 1997 naar het 

toenmalige NIZW. Na vijf jaar programmacoördinatie mantelzorg stapte hij over naar de internationale zorg- en 

welzijnsagenda bij het International Centre van het NIZW. Daar kreeg hij aandacht voor thema’s als zorgsystemen, 

beroepskwalificaties en migratie van werkenden. In 2007 maakte hij, met vele anderen, de overstap van NIZW naar 

rechtsopvolger Vilans. Na, in 2009, HASCA te hebben opgericht, vroeg de OESO in Parijs hem in 2009 om in tijdelijke dienst 

te komen. Per 2011 is HASCA weer zijn belangrijkste uitvalsbasis.  

Meer informatie: www.hasca.eu (in ontwikkeling); of: f.tjadens@hasca.eu  

http://www.hasca.eu/
mailto:f.tjadens@hasca.eu

