Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. de heer drs. M.J. van Rijn, staatssecretaris
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Onderwerp Transitieakkoord

datum
6 juni 2013

Geachte heer Van Rijn,

ons kenmerk
MKO/13u.0456

Naar aanleiding van het ambtelijk overleg over het transitieplan van dinsdag jl. wil ik u
informeren over de grote zorg die bij ActiZ en haar leden is ontstaan over het

in behandeling bij

transitieplan en het bijbehorende spoorboekje waaraan uw ministerie momenteel

Mw. M. Koelemij

werkt.

doorkiesnummer
030 273 9757

ActiZ maakt zich ernstig zorgen over de reikwijdte van dit transitieplan en de mate
waarin de verschillende veldpartijen betrokken worden en commitment afgeven. Het
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zijn die veldpartijen die nu al in praktijk geconfronteerd worden met de enorme impact
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van het voorgenomen kabinetsbeleid. We delen met u de noodzaak van hervorming
van de langdurige zorg.
Onze leden doen hun uiterste best om in de korte tijd die zij hiervoor hebben de
benodigde transformatie vorm te geven, maar zij kunnen dit niet alleen. Wij zijn van
mening dat dit ook niet alleen hun verantwoordelijkheid is. Het beperken van
(onnodige) negatieve impact van kabinetsbeleid door zorgvuldig de transitie en
transformatie te begeleiden en waar nodig te voorzien van flankerend beleid, is bij
uitstek de verantwoordelijkheid van het kabinet dat dit beleid voorstelt. We dringen er
daarom met de grootste urgentie op aan nog voor de zomer tot een breder, integraal
transitieplan te komen dan het transitieplan dat uw ministerie momenteel voorbereidt.
In dit integrale transitieplan, of beter gezegd transitieakkoord, is het van belang dat
álle relevante betrokken partijen (naast het ministerie van VWS, de VNG, zorgkantoren
en zorgverzekeraars ook zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en
woningbouwcorporaties) met elkaar bindende afspraken maken over zorgvuldige
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implementatie van zowel de aanstaande decentralisaties, als over de vormgeving van
de nieuwe kern AWBZ en de extramuraliseringsplannen. Zonder deze bindende
afspraken lopen we het risico van onnodige kapitaalvernietiging, onnodige ontslagen
en verlies van kennis in de sector.
In vergelijking met de transitie van de jeugdzorg loopt de transitie en transformatie in
de langdurige zorg heel ver achter. Terwijl beide decentralisaties in 2015 plaatsvinden.
Dit maakt noodzakelijk dat er nu op korte termijn met een breed gedragen en
doortastende aanpak wordt gekomen. Dat bindende afspraken in plaats van een
vrijblijvend transitieplan nodig zijn, wordt des te urgenter nu onze leden voor de
contractering van 2014 reeds geconfronteerd worden met eigen beleid van
zorgkantoren op bijvoorbeeld het gebied van extramuralisering, dat verder gaat dan
het voorgenomen kabinetsbeleid. In het zorgakkoord hebben we afgesproken dat het
niet de bedoeling kan zijn dat zorgkantoren of gemeenten maatregelen nemen die
ingrijpender zijn of verder gaan dan het kabinetsbeleid. Daarnaast zien we gemeenten
die uit onzekerheid over wat komen gaat geen heldere keuzes voor hulp bij het
huishouden voor 2014 maken, met alle (personele) gevolgen van dien.
ActiZ en haar leden zijn bereid zich tot het uiterste in te spannen om de transitie en
transformatie zorgvuldig en gecoördineerd tot stand te brengen, maar we verwachten
dan wel dat die financiële en inhoudelijke kaders van het kabinetsbeleid voor iedereen
gelden, dus ook voor de zorginkopers: afspraak is afspraak! Hierdoor kunnen de
cliënten, medewerkers en zorgorganisaties samen met gemeenten en verzekeraars en
woningbouwcorporaties de transitie en transformatie zo zorgvuldig mogelijk vorm
geven met ruimte voor alle diversiteit in de praktijk. De urgentie van een transitieplan
hebben we ook gedeeld met de woordvoerders zorg van de politieke partijen ten
behoeve van het nota-overleg op 10 juni a.s.
Ik hoop dan u de urgentie onderstreept en verwacht op zeer korte termijn een
uitnodiging te mogen ontvangen om samen met alle betrokken partijen te komen tot
een integraal transitieakkoord.
In de bijlage benoemen we een aantal thema’s, de elementen die in het
transitieakkoord een plek moeten krijgen.
Met vriendelijke groet,

drs. A. Koster
directeur

Bijlage: Elementen voor een integraal transitieakkoord

