
GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG67825-Intern vertrouwelijk

Rapport

07-09-2022

Verkenning oplossingsrichtingen voor 
de financiering van de 
opleidingsfunctie in de wijkverpleging



67825-Intern vertrouwelijk 2

Inhoudsopgave

RAPPORT

1. Introductie en onderzoeksaanpak 05

2. Inhoudelijke analyse van de huidige situatie 10

3. De knelpunten in beeld 17

4. Oplossingsrichtingen om financiële knelpunten weg 

te nemen
24

5. Aandachtspunten in de afweging 41

Bijlagen 43



67825-Intern vertrouwelijk 3

Samenvatting
RAPPORT

Mede door de vergrijzing is de verwachting dat de behoefte aan wijkverpleging 

de komende jaren sterk toeneemt en daarom moeten er de komende tijd veel 

professionals opgeleid worden. Om verschillende redenen is het echter lastig om 

ervoor te zorgen dat zorgaanbieders meer opleidingsplekken aanbieden voor 

bbl'ers en hbo-v-leerlingen. De factoren die dit veroorzaken hangen voor een 

deel met elkaar samen en/of versterken elkaar en hebben deels te maken met de 

specifieke eigenschappen van de wijkverpleging. Dit rapport richt zich 

uitsluitend op het financiële vraagstuk en biedt daardoor handvatten voor een 

deel van de oplossing. Hierin doen wij de assumptie dat financiële prikkels voor 

zorgaanbieders bijdragen aan het vergroten van de opleidingsfunctie. Uit 

onderzoek blijkt dat de kosten voor het opleiding van bbl’ers en hbo-v-leerlingen 

relatief hoog zijn en volgens aanbieders niet in verhouding staan tot de 

baten/inkomsten. De verschillende subsidies en het integrale uurtarief dekken 

niet de kosten voor het opleiden van wijkverpleegkundigen/verzorgenden. Het 

gevolg is dat aanbieders onvoldoende gestimuleerd worden om zelf 

opleidingsplaatsen aan te bieden en waardoor ‘free-ridergedrag’ ontstaat. 

Dit onderzoek is opgeknipt in twee vraagstukken:

1. Wat is de grondslag/eenheid voor het financieren van opleidingen?

Varianten: 

1. Opleidingstijd wordt apart vergoed.
2. Financiering van opleidingsplaatsen (vooraf).
3. Financiering per (geslaagd) traject.
4. Opslag op het (integrale) uurtarief wijkverpleging.

De rode draad uit de gesprekken is dat onze gesprekspartners, alles overziend, 

voorstellen om te komen tot een combinatie van financiering op basis van 

opleidingsplaatsen (variant 2) en financiering op basis van het aantal 

geslaagde trajecten (variant 3). De geïnterviewde partijen geven aan dat deze 

combinatie het beste in staat stelt om de gewenste effecten te bereiken, omdat 

het enerzijds ervoor zorgt dat er een investering bij de start van een traject kan 

worden gedaan en er anderzijds een prikkel is om het traject succesvol af te 

ronden. 

2. Hoe en waar worden de beschikbare middelen voor het bieden van 

opleidingen bij elkaar gebracht?

Varianten: 

1. Subsidie.
2. Fonds.
3. Beschikbaarheidsbijdrage.
4. Via de reguliere zorgfinanciering.

De huidige situatie vraagt om een oplossing die relatief snel in praktijk te 

brengen valt. Op basis hiervan ligt het beschikbaar stellen van een subsidie het 

meest voor de hand. Hierbij kan mogelijk worden aangesloten bij  

SectorplanPlus, mits dit wordt verlengd, waarvan vervolgens wel de richtlijnen 

en criteria moeten worden herzien. Een alternatief is dat er mogelijk kan 

worden aangesloten bij het nog te maken financiële instrument binnen het 

programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ). Voor de lange 

termijn lijkt, op basis van de gesprekken, een fonds een passende oplossing, 

waarin verschillende partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen 

voor het vergroten van de opleidingsfunctie. 
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Leeswijzer

RAPPORT

In dit rapport is getracht u op een zo overzichtelijk mogelijke wijze mee 

te nemen in het vraagstuk en de mogelijke oplossingsrichtingen. Hierbij 

is gezocht naar een balans tussen enerzijds de inhoudelijke verdieping en 

anderzijds de ambitie om het rapport kort en bondig te houden. De door 

u gestelde vragen en de door ons voorgestelde aanpak vormen het 

uitgangspunt bij het opstellen van het rapport. 

In hoofdstuk 1 leest u een introductie van het onderzoek inclusief de 

onderzoeksaanpak. Om u een goed beeld te geven van de situatie treft u 

in hoofdstuk 2 een nadere inhoudelijke toelichting op het vraagstuk. 

Vervolgens leest u in hoofdstuk 3 de belangrijkste knelpunten bij het 

financieringsvraagstuk. Hoofdstuk 4 beschrijft de potentiële 

oplossingsrichtingen om de kwaliteit en capaciteit van het 

opleidingsaanbod te vergroten. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de vertaling 

gemaakt naar een afwegingskader op basis waarvan u tot besluitvorming 

over kunt gaan.  
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1. Aanleiding en doel (1/2)

RAPPORT

Aanleiding

Mede door de vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen langer thuis 

moeten blijven wonen neemt de behoefte aan wijkverpleging de 

komende jaren sterk toe. Van de huidige wijkverpleegkundigen gaat 

maar liefst dertig procent de komende jaren met pensioen. De druk op de 

wijkverpleging neemt hierdoor de komende jaren fors toe. 

Tijdens de bestuurlijke conferentie arbeidsmarkt wijkverpleging (10 

november 2021) is gesproken over het vergroten van de beschikbaarheid 

van medewerkers voor de wijkverpleging. Het belangrijkste speerpunt in 

deze aanpak is het vergroten van de mogelijkheden tot opleiden. Met 

name liggen er kansen om het potentieel aan zij-instromers (die opgeleid 

moeten worden via de bbl en een hbo-duaaltraject) beter te benutten en 

de uitstroom in de opleidingsfase te beperken. 

In de praktijk worden financiële belemmeringen ervaringen die het 

opschalen van opleiden in de weg staan.

Het ministerie van VWS heeft namens de HLA-partijen 

(Hoofdlijnenakkoordpartijen) opdracht gegeven om een extern 

onderzoek te laten uit voeren naar de financiële knelpunten bij en 

haalbare oplossingsrichtingen voor het opleiden in de wijkverpleging. 

Daarnaast moet het onderzoek andere knelpunten en noodzakelijke 

randvoorwaarden in beeld brengen om, door de organisatie van de 

opleidingsfunctie, te komen tot een hogere instroom.

Centrale vraag:

Geef ons vanuit inhoudelijk en financieel perspectief inzicht in het 
opleiden in de wijkverpleging en beschrijf daarbij de belangrijkste 
knelpunten. Geef ons een beeld van mogelijke oplossingen met een 

afwegingskader, waarop bestuurlijke besluitvorming mogelijk is. 

67825-Intern vertrouwelijk
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1. Aanleiding en doel (2/2)

RAPPORT

Doelstelling

Onderstaand treft u de door u geformuleerde doelstellingen: 

Op basis van de analyse van de financiële knelpunten bij het opleiden in de 

wijkverpleging inzicht geven in haalbare oplossingsrichtingen voor deze financiële 

knelpunten. 

Verkennen van overige knelpunten bij het opleiden in de wijkverpleging en deze 

eveneens voorzien van haalbare oplossingsrichtingen.

Analyseren en beschrijven van de wijze waarop deze oplossingsrichtingen 

geïmplementeerd kunnen worden. 

Voor een beschrijving van de onderliggende onderzoeksvragen verwijzen wij naar 

bijlage 1. 

De oplossingsrichtingen hebben tot doel te komen tot een afgewogen oplossing om 

hogere instroom en behoud van (nieuwe) leerlingen te realiseren.

67825-Intern vertrouwelijk
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2. Opzet onderzoek (1/2)

RAPPORT

In deze paragraaf gaan we in op de aanpak, afbakening van het onderzoek en assumpties die vooraf met de begeleidingscommissie besproken zijn. 

Onze aanpak kende vijf stappen. 

• In stap 1 zijn op basis van deskresearch de knelpunten, behoeften en oplossingsrichtingen nader in kaart gebracht. 

• In stap 2 spraken we met relevante HLA-partijen om de inzichten uit de deskresearch aan te vullen en uit te diepen. 

• In stap 3 stelden we een conceptafwegingskader op en hebben we dit vastgesteld met de begeleidingsgroep. Ook bepaalden we welke partijen we 

benaderden voor stap 4. 

• In stap 4 toetsten we het afwegingskader en oplossingsrichtingen bij medewerkers, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en verzekeraars. We 

vulden daarmee ook het afwegingskader in. 

• In stap 5 verwerkten we de inzichten in een eindrapport met een definitief afwegingskader en oplossingsrichtingen.

Stap 1

• Startgesprek en 
deskresearch

Stap 2

• Interviews 
landelijke 
partijen 

Stap 3

• Opstellen 
concept-
afwegingskader

Stap 4

• Toetsing en 
invullen 
afwegingskader

Stap 5

• Eindproduct 
inclusief 
afwegingskader
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2. Opzet onderzoek (2/2)

RAPPORT

Afbakening

Focus op bbl- en hbo-duaal

Dit onderzoek richt zich specifiek op leerlingen die gedurende hun 

opleidingstraject in dienst komen van de zorgaanbieder, dit betreffen de 

zogenoemde bbl- en hbo-duaaltrajecten. Dit onderzoek richt zich niet op (de 

opleidings- en begeleidingscapaciteit voor) bijvoorbeeld bol-stagiairs van 

mbo-opleidingen.

Stelselvraagstuk

Dit onderzoek brengt de wijze van financiering in beeld die bijdraagt aan het 

oplossen van het vraagstuk. Het onderzoek richt zich niet op de hoogte van 

bijbehorende kosten, de kwantitatieve impact van de investeringen en bevat 

geen financiële vertaling van de gekozen oplossingsrichtingen. Het budget 

dat nodig is om het vraagstuk op te lossen maakt hierdoor geen deel uit van 

het onderzoek. 

Wijkverpleegkundigen/verzorgenden 

Dit onderzoek richt zich specifiek op de zorgprofessionals in de wijk op 

niveau 2, 3, 4 en 5. Er wordt wel aandacht besteed aan de wijze waarop de 

opleiding voor intramurale functies verschilt van extramurale functies in de 

wijkverpleging. Dit onderzoek richt zich verder op de gecontracteerde zorg; 

ongecontracteerde zorgaanbieders zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Assumpties

Financiële prikkels vergroten de opleidingscapaciteit

Dit onderzoek gaat ervan uit dat financiële prikkels aanbieders stimuleren om 

de opleidingscapaciteit te vergroten en/of te verbeteren (SiRM, 2022). Hierbij 

realiseren wij ons dat dit mogelijk niet voor alle aanbieders geldt en financiële 

prikkels altijd maar een deel van de oplossing vormen. Op pagina 19 staat dit 

nader toegelicht. 

Beschikbaarheid van middelen versus de impact

Het is niet vanzelfsprekend dat wanneer er aanvullende middelen beschikbaar 

worden gesteld voor het vergroten van de opleidingsfunctie deze ook 

daadwerkelijk worden ingezet/besteed om hieraan bij te dragen. Zo zien we 

bijvoorbeeld bij de ziekenhuizen een onderbesteding van de middelen (FZO) 

terwijl het personeelsvraagstuk toeneemt. In dit rapport besteden wij dan ook 

aandacht aan het doelgericht inzetten en benutten van de beschikbare 

middelen. 

Arbeidsmarkproblematiek

Het onderzoek richt zich hoofdzakelijk op financiële prikkels voor de 

werkgevers om bbl- en hbo-duaaltrajecten aan te bieden en uitstroom te 

beperken. We blijven te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt. 

Hoewel dit mogelijk indirect aan bijdraagt aan het bevorderen van de 

instroom zijn (ook) andere maatregelen nodig om een hogere instroom te 

realiseren. 
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van de huidige situatie
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Inleiding op dit hoofdstuk

RAPPORTAGE

In dit hoofdstuk maken we een analyse van de opleidingsfunctie in de 

wijkverpleging. Aan de hand hiervan geven wij antwoord op de eerste 

vijf deelvragen die vallen onder het kopje ‘inhoudelijk’.  We brengen in 

kaart hoe wordt opgeleid en wie daarvoor verantwoordelijk is. Eveneens 

geven we aan hoe de huidige bekostiging van de opleidingsfunctie in de 

wijkverpleging eruitziet. Aan de hand van twee voorbeeldberekeningen 

laten we zien wat de kosten zijn voor het opleiden van een verzorgende 

IG-leerling (bbl) en een hbo-v-leerling (duaal).
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De opleidingsfunctie (1/3)

RAPPORT

De zorgaanbieder heeft de centrale rol

De leerling haalt zijn diploma bij een mbo- of hbo-instelling, maar is in 

dienst bij de zorgaanbieder. Die is niet alleen verantwoordelijk voor het 

betalen van het salaris van de leerling, maar moet ook de juiste 

begeleiding aan de leerling bieden. Zorgaanbieders stellen hiervoor 

praktijkopleiders en werkbegeleiders aan. De praktijkopleider 

organiseert het opleidingstraject van de leerling. De werkbegeleiders 

begeleiden de leerling bij het uitvoeren van zorgtaken. Voor bbl’ers geldt 

ook dat de zorgaanbieder een erkend leerbedrijf moet zijn. 

Op dit moment is er circa gemiddeld één uur begeleiding per week 

beschikbaar voor leerlingen (ActiZ, 2021; SiRM, 2022). Dit is 

ontoereikend en heeft als gevolg dat het niveau van de begeleiding 

achterblijft en dat door het gebrek aan begeleidingscapaciteit de 

instroom in de bbl en hbo-v-duaal beperkt wordt (S-BB, 2020; Panteia, 

2020; SiRM, 2022). In de door SiRM geschetste wenselijke situatie is er 

vier uur begeleiding per week per leerling beschikbaar.  

Leer-werktraject in de wijkverpleging

In 2021 hadden zo’n 68% van de zorgaanbieders in de wijkverpleging 

een opleidingsfunctie (NZa, 2022). Dit betekent dat zij 

opleidingsplaatsen aan leerlingen bieden die door minstens twee dagen 

in de week te werken en één dag onderwijs te volgen (de verhouding kan 

verschillen per opleidingsinstelling en zorgaanbieder) hun mbo- of hbo-

diploma behalen. Voor zowel de mbo- als de hbo-instroom in de 

wijkverpleging, geldt dat circa 75 procent dit via een bbl- of hbo-

duaaltraject doet. Dat komt neer op circa 2.100 instromende 

werknemers (SiRM, 2022). In bijlage 2 treft u een overzicht van de 

instroomcijfers per opleidingsniveau. 

In deze constructies gaat de leerling een leer-werkovereenkomst aan met 

de zorgaanbieder. De opleidende zorgaanbieder betaalt, op basis van de 

CAO VVT 2022-2023, de leerling minimaal het wettelijk minimumloon 

plus tien procent. Zodra de leerling 21 wordt, ontvangt deze het salaris 

dat hoort bij de zij-instroomperiodiek die op de functiegroep van 

toepassing is waarvoor wordt opgeleid. 

Hoe wordt opgeleid?
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De opleidingsfunctie (2/3)

RAPPORT

Financiering uit tarief

In de huidige situatie wordt de opleidingsfunctie voornamelijk bekostigd 

vanuit de ‘indirecte kosten’ (SiRM, 2022). Slechts in een vijfde van de gevallen 

komt financiering van de opleidingskosten ter sprake bij 

contractonderhandelingen tussen wijkzorgaanbieders en zorgverzekeraars, 

maar ook in die gevallen werden er zelden aanvullende afspraken gemaakt 

(NZa, 2022). Het onderwerp komt vaker ter sprake bij grote dan bij kleinere 

zorgaanbieders. De tarieven komen tot stand op basis van een onderhandeling 

waarin de kostensoorten van aanbieders (en dus ook de opleidingskosten) niet 

zijn genormeerd. Hiermee wijkt de contractering van de wijkverpleging af van 

bijvoorbeeld de Wmo, waarin gemeenten (op basis van een AMvB) verplicht 

zijn rekening te houden met de verschillende kostprijselementen van 

zorgaanbieders. 

Financiering uit subsidies

Zorgaanbieders hebben toegang tot verschillende subsidies vanuit het Rijk. Zie 

hiervoor het kader rechts. Deze regelingen richten zich op het financieren van 

werkleertrajecten. Regelingen ter bevordering van bijvoorbeeld innovatie in 

werkleertrajecten of het praktijkonderwijs zijn hierin niet meegenomen, 

omdat dit geen regelingen zijn die zich richt op het enkel stimuleren van 

werkleertrajecten. 

Subsidieregeling praktijkleren

Deze subsidie is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijkleertrajecten en 

werkleerplaatsen aan te bieden. Het gaat hier om een tegemoetkoming voor de kosten 

van de begeleiding. De aanvrager is de zorgaanbieder. Deze kan maximaal

€ 2.700 per praktijk of werkleerplaats aanvragen. De subsidie wordt beschikbaar gesteld 

door het ministerie van OCW en uitgevoerd door de RVO. 

Stagefonds Zorg

Dit subsidieert een tegemoetkoming in de loonkosten van de leerling. De aanvrager is de 

zorgaanbieder, waarbij dit een erkend leerbedrijf moet zijn voor een bbl-traject. Betaling 

vindt achteraf plaats op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde plaatsen. Het te 

ontvangen bedrag verschilt jaarlijks. Er wordt in totaal € 112 miljoen verdeeld over alle 

aangegeven leer-werkplaatsen en stageplaatsen. 

SectorplanPlus

Deze subsidie is bedoeld om de instroom en het behoud in de zorg te stimuleren. De 

subsidie is onder meer beschikbaar voor bbl-trajecten en hbo-v-duaaltrajecten. Ook zijn 

er subsidiemogelijkheden voor het opleiden en bijscholen van werkbegeleiders en 

praktijkopleiders. Een deel van de zorgaanbieders kwam niet in aanmerking voor het 

hoogste subsidiebedrag (maar een lagere ‘subsidieklasse’) vanwege de eis dat de omvang 

van het leerlingcontract minimaal 24 uur moet zijn.  In totaal is er € 420 miljoen 

beschikbaar voor de periode 2017-2022. In het geval van bbl- en hbo-v-duaaltrajecten, 

zijn alleen gerealiseerde opleidingen subsidiabel. Het combineren met Stagefonds Zorg 

is mogelijk. Het ministerie van VWS stelt de middelen beschikbaar en RegioPlus is de 

uitvoerende instantie.

Hoe wordt het opleiden bekostigd?

Bron: RegioPlus Subsidiewijzer. Kamerbrief minister Helder, 14 juni 2022. Overzicht aanvraagcriteria subsidies, Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid. SectorplanPlus.
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De opleidingsfunctie (3/3)

RAPPORT

Berenschot heeft geen onderzoek gedaan naar de hoogte van de kosten per opleidingsplaats 

maar heeft hiervoor gebruik gemaakt van een analyse van Branchorganisatie ActiZ. ActiZ

vroeg twee zorgaanbieders naar de door hen gemaakte kosten en de ontvangen subsidies 

voor opleiden. Dit betreft de kosten gemaakt voor de opleidingsfunctie voor verzorgende 

individuele gezondheidszorg (VIG), mbo-verpleegkundige (mbo-v) en hbo-verpleegkundige 

(hbo-v) in een leer-werksetting. 

Qua kosten zijn de studiekosten (in dezen vergoed door de zorgaanbieders), loonkosten 

waar geen productiviteit tegenover stond, de werkbegeleidingskosten en 

praktijkopleidingskosten meegenomen. Daartegenover stonden inkomsten uit het 

Stagefonds Zorg, SectorplanPlus en de Regeling Praktijkleren. De rest van de gemaakte 

kosten worden door de zorgaanbieder vergoed uit het onderdeel van het tarief dat bedoeld is 

voor ‘indirecte kosten’. Dit is in de wijkverpleging echter relatief klein, juist omdat de 

overheadkosten doorgaans lager liggen (onder andere omdat er minder gebouwen 

onderhouden moeten worden, SiRM 2022). 

Zie voor het gemiddelde van deze kosten en baten van de twee gevraagde zorgaanbieders (A 

en B) het overzicht rechts. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat deze gegevens volgens 

ActiZ een herkenbaar beeld schetsen, maar dat deze niet te extrapoleren zijn omdat er veel 

verschillen zijn in de grootte van zorgaanbieders (ActiZ, 2021). Het beeld dat het opleiden te 

hoge kosten met zich meebrengt en dat werkgevers hierdoor niet worden gestimuleerd om 

op te leiden, wordt echter breed gedeeld in de door ons gevoerde gesprekken en in het 

onderzoek van SiRM (2022). 

Kosten per opleidingsplaats (in euro's) (indicatief, niet gevalideerd)

VIG Mbo-v Hbo-v

Studiekosten (collegegeld en boekengeld) 3.704 5.920 8.000

Loonkosten onproductief 22.043 31.999 33.703

Werkbegeleider (gem. één uur per week) 4.214 6.020 5.677

Praktijkopleider 1.869 2.047 2.047

Totaal 31.829 45.986 49.427

Subsidie 4.804 7.299 5.795

Gemiddelde kosten vergoed door subsidie 15% 16% 12%

Bron: ActiZ (2021), uitvraag bij twee zorgorganisaties naar opleidingskosten 

en -baten. De cijfers zijn niet door Berenschot gevalideerd.

Wat zijn de kosten voor een zorgaanbieder?

Bovengenoemde kosten zijn gebaseerd op (ActiZ, 2021):

• de input van twee organisaties;

• het salarisniveau van 2019/2020;

• begeleiding van gemiddeld één uur per week;

• relatief hoge/snelle inzetbaarheid;

• relatief lage verhouding van werkbegeleiders en leerlingen.

Declarabele uren zijn niet meegenomen.
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Vergelijking met andere sectoren

RAPPORT

Ziekenhuizen

• Binnen de ziekenhuissector wordt het vraagstuk herkend. Hierbij wordt 

aangegeven dat de middelen die beschikbaar zijn voor het opleiden niet 

altijd als zodanig worden geoormerkt en worden besteed.

• Beschikbare middelen voor het opleiden van bbl- en hbo-duaalleerlingen

zijn het Stagefonds, de Subsidieregeling praktijkleren

en het SectorplanPlus. 

• De kosten (minus opbrengsten) voor het ziekenhuis van 

verpleegkundestages voor de bbl- en hbo-duaalleerlingen

liggen rond de € 17.000 per leerling per jaar (SEO, 2019). 

Voorbeeld beschikbaarheidsbijdrage ziekenhuizen

• Voor ziekenhuizen bestaat een beschikbaarheidsbijdrage, het Fonds 

Ziekenhuis Opleidingen (FZO), waar zeven medische ondersteunende en 

acht gespecialiseerde verpleegkundige beroepen onder vallen. De NZa

voert de financiering van de FZO uit. Het FZO is prestatiegericht. 

• Opleidingsinstellingen ontvangen een bedrag per gediplomeerde. Voor 

enkele opleidingen ontvangen instellingen ook een bedrag per instromer. 

Voor de uitvoering van de regeling gebruikt de NZa de studenten- en 

diplomaregistratie van het College Zorg Opleidingen (CZO). Het 

Zorginstituut Nederland (ZN) doet de betalingen.

• In negen FZO-regio’s maken opleidingsinstellingen met elkaar 

opleidingsafspraken en plannen. Deze zijn gebaseerd op de tweejaarlijks 

uitgevoerde regionale ramingen van het Capaciteitsorgaan (NVZ, 2022).

Geboortezorg

• De financiering van de opleidingsfunctie in de geboortezorg is 

vergelijkbaar met de wijkverpleging en daarom is het vraagstuk voor hen 

herkenbaar. 

• Uit de interviews blijkt dat subsidies niet toereikend zijn voor 

bbl-leerlingen om voldoende capaciteit te organiseren. 

• De geboortezorg heeft tot 2021 een regeling vanuit het ministerie van 

SZW ontvangen voor meer opleidingsplaatsen. In deze pot zat één miljoen 

euro om 700 extra leerlingen op te leiden. Strenge randvoorwaarden 

hebben ervoor gezorgd dat een deel hiervan niet is gebruikt.

Hoe bekostigen andere sectoren het opleiden?

Bron: Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen, 2022. SEO: Kosten en opbrengsten van stageplaatsen in

Ziekenhuizen, 2019. 
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RAPPORT

Integraal tarief (ZV/VWS)

• Onduidelijk is welk deel voor de 

opleidingskosten in het tarief verwerkt zit.

• Tarief staat in algemene zin in 

onderhandeling met ZV onder druk.

• Opleidingskosten zijn niet geoormerkt.

Daarnaast wordt er nu extra 

opleidingscapaciteit gevraagd. Gevolg is dat er 

geen middelen zijn om de kosten voor opleiden 

te dekken. 

Kosten die gemaakt worden door zorgaanbieders:

• Studiekosten (school en boekengeld).

• Loonkosten onproductief.

• Werkbegeleider.

• Praktijkopleider.

Beschikbare subsidies (VWS)

• Stagefonds.

• SectorplanPlus.

• Subsidieregeling praktijkleren.

Subsidies mogen gestapeld worden mits ingezet 

voor verschillende kostensoorten.

Subsidie is gering (namelijk vijftien procent) en 

administratief intensief.

Verschil wordt in nabije toekomst groter door stijgende behoefte aan 

wijkverpleegkundigen/verzorgenden; uitstroom door vergrijzing en upgrade niveau 

(mbo>hbo).

Samenvatting huidige situatie 

≠ +
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3. De knelpunten in beeld
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Inleiding op dit hoofdstuk

RAPPORT

In hoofdstuk 2 staat de analyse van de opleidingsfunctie in algemene zin. 

We geven inzicht in de kosten en de wijze van bekostiging. In dit 

hoofdstuk geven wij ook een nadere beschrijving van de knelpunten die 

de bekostiging van de opleidingsfunctie van specifiek de wijkverpleging 

met zich meebrengt. Tevens beschrijven wij in dit hoofdstuk de 

aandachtspunten die zijn meegegeven voor een oplossingsrichting. 



Het is om verschillende redenen lastig om de opleidingsfunctie voor wijkverpleegkundigen/verzorgenden te vergroten. Deze verschillende factoren hangen

voor een deel met elkaar samen en/of versterken elkaar. Dit rapport richt zich uitsluitend op het financiële vraagstuk en biedt daardoor handvatten voor een

deel van oplossing. Dat neemt niet weg dat wij in dit rapport ook aandacht vragen voor de overige knelpunten. 

Focus op financiële knelpunten opleidingsfunctie

19

Het opleiden brengt aanzienlijke kosten met zich mee waar slechts 

beperkte financiële dekking voor beschikbaar is.

De instroom in de opleidingen is beperkt hetgeen deels verklaard 

wordt door het imago van het vak 

wijkverpleegkundigen/verzorgenden.

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om de benodigde 

begeleiding beschikbaar te stellen.

Het lukt niet altijd om het opleidingstraject te laten aansluiten bij de 

beelden en wensen van leerlingen, waardoor de uitstroom hoog is.

De een-op-een-setting maakt het lastig om het opleidingstraject 

inhoudelijk goed vorm te geven.
Vraagstuk in dit onderzoek:

Hoe zorgen we ervoor dat zorgaanbieders 

worden gestimuleerd om op te leiden?
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Quotes van respondenten; zorgaanbieders worden onvoldoende 
gestimuleerd om op te leiden!

RAPPORT

“SectorplanPlus komt niet in de buurt 

van wat je zou wensen. Te veel 

administratieve lasten. 

Stagefonds en praktijkleren kun je nu 

gebruiken. Samen dekt dat vijftien 

procent van de opleidingskosten.”

“Goed dat dit onderwerp op de 

agenda staat. Een structurele 

oplossing is nodig, geen knip 

en plakwerk, om de komende 

twee jaar door te komen.” 

“Bij gecontracteerde aanbieders staan de 

tarieven onder druk waardoor de focus ligt 

op productiviteit.”

“Subsidies houden oud gedrag in stand en 

dekken maar de deel van de kosten. Omdat 

het aanvraagproces zo ingewikkeld is 

wordt 25 procent bovendien direct 

afgedragen aan het subsidiebureau dat we 

inschakelen.” 

“Er is sprake van free-

ridersgedrag; je komt ermee 

weg door niet op te leiden en 

bent dan veel goedkoper.” 

“Ik vind opleiden heel leuk maar 

als ik tijd besteed aan opleiden 

krijg ik altijd vragen over mijn 

productiviteit.” 
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Knelpunten bij de financiering van het opleiden in de 
wijkverpleging

RAPPORT

Werkgevers worden vanuit financieel perspectief onvoldoende 
gestimuleerd om leerlingen op te leiden. 
De bestaande subsidieregelingen (zie slide 13) voor zorgaanbieders die 
leerlingen opleiden zijn tegemoetkomingen die niet alle kosten dekken. 
De rest van de kosten is voor de aanbieder zelf, die dit doorgaans 
financiert uit het tarief. 

Wij merken dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars van mening verschillen 
over de wijze (en het aandeel) van de opleidingsfunctie in de gecontracteerde 
tarieven. De tarieven zijn een resultaat van een onderhandeling waarin (op 
voorhand) geen rekening wordt gehouden met de kostprijsopbouw van de 
aanbieders. Hierdoor is het niet mogelijk om aan te geven welk aandeel binnen 
de tarieven beschikbaar is voor het bieden voor de opleidingsfunctie. Daarbij 
zien wij dat de opleidingsfunctie wordt verward met de kosten die verband 
houden met deskundigheidsbevordering van eigen medewerkers. Als gevolg 
van de huidige financieringssituatie worden werkgevers – vanwege de hoge 
kosten – onvoldoende gestimuleerd om op te leiden. 

Leerlingen zijn minder productief dan in intramurale zorg
De gevolgen van de huidige financieringsstructuur worden versterkt door een 
relatief lage productiviteit van leerlingen in de wijkverpleging ten opzichte van 
intramurale zorg. Daar zijn leerlingen sneller productiever omdat ze in 
teamverband opereren en gemakkelijker zelfstandig (laag complexe) taken 
kunnen oppakken. Hierdoor zijn de nettokosten (kosten voor niet-productieve 
uren) voor het opleiden van leerlingen in de wijkverpleging relatief hoog. 

Zorgverzekeraar en zorgaanbieder komen niet tot expliciete afspraken 
over bekostiging opleidingsfunctie 
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders komen vaak niet vaak tot expliciete 
afspraken over de financiering van de opleidingsfunctie van zorgaanbieders. In 
de inkoopvoorwaarden van de zorgverzekeraars is de beroepspraktijkvorming 
(mbo en hbo) niet opgenomen als onderwerp. Daarom is het onderwerp 
zelden onderdeel van het gesprek tussen zorgaanbieders en verzekeraars. De 
NZa onderzocht dat dit slechts in een van de vijf gesprekken het geval is. 

Huidige situatie leidt tot free-ridergedrag
Als gevolg van de huidige situatie is het voor zorgaanbieders voordeliger om 
opgeleid personeel aan te trekken dan om leerlingen zelf op te leiden. De 
concurrentie om het opgeleide personeel maakt het lastiger voor een 
zorgaanbieder om opgeleid personeel te behouden voor de organisatie. 
Daarmee wordt zelf opleiden (nog) minder aantrekkelijk voor de 
zorgaanbieder.

Overige knelpunten staan toegelicht op pagina 23. 

Bron: Panteia 2020, NZa 2021, ActiZ 2021, NIVEL 2016.
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Overzicht financiële knelpunten 
RAPPORT

Knelpunten:

• Kosten voor extramurale opleidingsplaatsen zijn hoog omdat een 

deel van de opleidings-/begeleidingstijd niet declarabel is. 

• Er is onvoldoende dekking uit integraal tarief waarbij de vergoeding 

is gebaseerd op productiviteit.

• Er moet in de nabije toekomst méér opgeleid worden waardoor 

mismatch tussen kosten en baten nog groter wordt.

• Subsidies (SectorplanPlus) met hoge administratieve last.

• De voordelen van opleiden (bijvoorbeeld meer instroom, werkplezier 

voor vakvolwassen professionals, ‘mores’ aanleren tijdens inwerken, 

et cetera) wegen hierdoor niet op tegen de kosten.

• Systeem prikkelt niet om op te leiden waardoor ‘free-riders’ liever 

opgeleide mensen aannemen (vaak tegen aantrekkelijker salaris) dan 

zelf opleiden. Zorgaanbieders leiden hierdoor minder op dan 

mogelijk is. 

Oplossingsrichtingen:

• Geoormerkte middelen die gericht 

worden ingezet (grondslag/prikkels 

afspreken).

• Minder complexe subsidiestromen; 

keuze voor één oplossing.

Overige oplossingen gericht op efficiency:

• Combinatie met intramuraal opleiden.

• Inzet E-learning.

• Meer (regionaal) samenwerken.

• Modulair certificeren > sneller productief.

Kosten

• Studiekosten (school- en boekengeld).

• Salaris/improductiviteit maal opleidingsperiode.

• Begeleidingstijd maal opleidingsperiode.

• Verspilling door uitstroom.

• Administratieve kosten.

Baten

• Productiviteit.

• Subsidies (subsidiefonds praktijkleren, 

Stagefonds en SectorplanPlus).
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Overige knelpunten bij het opleiden in de wijkverpleging
RAPPORT

De instroom in de opleidingen is beperkt, wat deels verklaard wordt door het 
imago van het vak wijkverpleegkundigen/verzorgenden.
Uit onderzoek van Nivel blijkt dat het imago van de thuiszorg beter kan. Slechts 28 
procent van de verpleegkundigen dat in de thuiszorg werkt, vindt het imago van de 
sector positief. Ruim een derde (37 procent) van de ondervraagde verpleegkundigen 
ervaart een negatief imago. Factoren die de wijkverpleging minder aantrekkelijk 
maken zijn de werktijden, salariëring, onregelmatigheidstoeslag en scholings- en
doorgroeimogelijkheden. Deze onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden wordt door 
ongeveer een kwart van de verpleegkundigen dat al in de thuiszorg werkt, genoemd. 
Positief is de diversiteit in cliënten, de aandacht voor zelfredzaamheid, 
gezondheidsbevordering, signalering van problemen,  de regiefunctie, het zelfstandig 
werken en de zorg bij cliënten thuis. Door het negatieve imago van de thuiszorg 
kiezen meer leerlingen voor andere zorgsectoren, zoals het ziekenhuis. 

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om de benodigde begeleiding 
beschikbaar te stellen.
Binnen de wijkverpleging bieden zorgaanbieders onvoldoende werkbegeleiding aan 
leerlingen. Het beeld is dat er gemiddeld één uur begeleiding in de week beschikbaar 
is, terwijl vier uur gewenst zou zijn. Bij 400 zorgaanbieders was het leerklimaat 
dermate onvoldoende, dat hun S-BB-erkenning voor leerbedrijven werd ingetrokken. 
Deze erkenning is verplicht om bbl-leerlingen op te leiden. Door het intrekken van 
deze erkenning, zijn er nog minder bbl-plaatsen beschikbaar. 

Het opleiden van hbo-duaalstudenten vereist de begeleiding van hbo-
wijkverpleegkundigen. Omdat die schaars zijn – een wijkteam heeft doorgaans één 
hbo-wijkverpleegkundige – is deze begeleiding nog moeilijker te organiseren.

De een-op-een-setting maakt het lastig om het opleidingstraject inhoudelijk 
goed vorm te geven.
Het opleiden in de wijkverpleging verschilt op een aantal aspecten fundamenteel van 
andere zorgberoepen. Zo vindt het leren plaats in de thuissituatie van de cliënt, wat 
het leerproces mogelijk lastiger vorm te geven maakt. Omdat de zorgprofessional in 
de wijkverpleging een relatief autonome en solistische rol heeft, word er relatief veel 
gevraagd van de werkbegeleider (wiens begeleidingsuren niet kunnen worden 
gedeclareerd). En omdat er vaak één werkbegeleider aanwezig is, wordt er minder 
informeel geleerd, door bijvoorbeeld het stellen van vragen aan en ontvangen van 
feedback van collega’s. Informeel leren gaat juist beter in een setting waarin meerdere 
collega’s aan het werk zijn. 

Doordat de dynamiek in de wijkverpleging wordt gekenmerkt door piekmomenten in 
de zorgverlening, vindt ook het opleiden van leerlingen op die momenten plaats. In 
intramurale settings kan er juist tijdens dalmomenten aandacht worden besteed aan 
het leerproces van de leerling. In de wijkverpleging gebeurt dit vrijwel uitsluitend op 
het moment dat er ook veel zorg wordt geleverd. In intramurale settings wordt het 
leren zo beter over de dag verspreid. 

Het lukt niet altijd om het opleidingstraject te laten aansluiten bij de beelden en 
wensen van leerlingen waardoor de uitstroom hoog is.
Grotere contracten (vanaf 28 uur in de week) zijn lastig in te roosteren in combinatie 
met cursusdagen. Een leerling met een contract van 32 uur die een dag in de week 
onderwijs volgt, dient 28 uur ingeroosterd te worden. Verspreid over vier dagen op 
piekmomenten zou dit tweemaal 3,5 uur per dag zijn. Wijkroutes zijn regelmatig 
echter niet zo lang. Tegelijkertijd geldt met name bij zij-instromers dat zij graag een 
kleiner contract willen vanwege de gezinssituatie. Hoewel dit beter in te roosteren is, 
staat dit soms op gespannen voet met de eisen in de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs. Daarnaast hebben kleine contracten ook invloed op de aan te 
vragen en ontvangen subsidies. 

Bron: Panteia 2020, NZa 2021, ActiZ 2021, NIVEL 2016



Zorgaanbieders worden momenteel onvoldoende gestimuleerd om 

opleidingsplaatsen voor bbl- en hbo-v-duaalleerlingen aan te bieden, dat is 

een eerste conclusie uit de deskresearch en de verschillende 

(groeps)interviews. Het oplossen van dit probleem is complex. Dat komt 

mede doordat verschillende onderliggende oorzaken op een negatieve 

manier op elkaar inwerken. Het vergroten van de financiële prikkel is hierbij 

slechts een deel van de oplossing maar wel de oplossing waar dit rapport 

zich op concentreert. Voor de nadere uitwerking van een mogelijke oplossing 

zijn door de respondenten de volgende aandachtspunten meegegeven. 

1. Minder versnippering van de middelen. Zorg ervoor dat de 

middelen vanuit één centrale plaats integraal beschikbaar worden 

gesteld. Dit wil zeggen geen verschillende financieringsvormen, 

loketten en/of subsidies. 

2. Prestatie versus beschikbaarheid. Koppel de financiële prikkels niet 

alleen aan beschikbaarheid of aan de prestatie. Deze moeten in balans 

zijn om te voorkomen dat we enerzijds doorschieten naar het 

indekken van risico’s door bijvoorbeeld leerlingen te streng te 

selecteren en dat we anderzijds middelen beschikbaar stellen zonder 

dat deze gekoppeld zijn aan een resultaat. 

3. Stimuleer (regionale) samenwerking. De tekorten op de 

arbeidsmarkt vormen een regionaal vraagstuk. De financiering zou de 

ambitie om samen te werken moeten stimuleren. 

4. Verminderen van de administratieve last. Voorkom dat we veel 

zaken opnieuw optuigen die zorgen voor een grote (extra) 

administratieve last voor aanbieders en/of verstrekkers van de 

middelen. 

5. Vergroten van de prikkels. Alleen het anders oormerken van de 

beschikbare middelen is niet voldoende om het vraagstuk op te lossen. 

Uiteindelijk moeten er middelen en prikkels worden ingebouwd die in 

relatie staan tot de inspanning die van aanbieders wordt gevraagd. 

RAPPORT

Aandachtspunten voor de oplossing (tussenconclusie)
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4. Oplossingsrichtingen 

om financiële knelpunten 

weg te nemen 

25

Rapport
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Inleiding op dit hoofdstuk

RAPPORTAGE

In dit hoofdstuk gaan we in op de oplossingsrichtingen. Hierin maken we 

een duidelijk onderscheid tussen de grondslag op basis waarvan 

zorgaanbieders een vergoeding ontvangen en de wijze waarop de 

middelen beschikbaar worden gesteld. Beide vraagstukken kennen 

verschillende alternatieve varianten. Deze varianten worden in dit 

hoofdstuk aan de hand van een afwegingskader met elkaar vergeleken. 
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Weergave twee aparte vraagstukken

RAPPORT

Vraagstuk 1: wat is de grondslag/eenheid 

voor het financieren van opleidingen?   

Vraagstuk 2: hoe en waar worden de 

beschikbare middelen voor het bieden van 

opleidingen bij elkaar gebracht? 

Vanuit de assumptie dat financiële prikkels bijdragen aan het vergroten van de opleidingscapaciteit is het goed om in brede zin te kijken naar de wijze waarop 

financiële prikkels kunnen worden gegeven. Hiervoor kijken we enerzijds naar de grondslag (eenheid) op basis waarvan opleiden wordt 

gefinancierd/gestimuleerd en anderzijds naar de wijze waarop de beschikbare middelen beschikbaar worden gesteld. Hierbij dient de grondslag los te worden 

gezien van de huidige structuur en bijvoorbeeld de verzekerde aanspraak. Wij hechten eraan om deze twee verschillende vraagstukken afzonderlijk van elkaar te 

beantwoorden. Het eerste vraagstuk brengt verschillende alternatieve mogelijkheden met zich mee die op de volgende pagina nader worden toegelicht. 

Alternatieve opties:

1. Opleidingstijd wordt apart vergoed.

2. Financiering van opleidingsplaatsen

(vooraf).

3. Financiering per (geslaagd) traject.

4. Opslag op het (integrale) uurtarief

wijkverpleging.

Alternatieve opties:

1. Subsidie.

2. Fonds.

3. Beschikbaarheidsbijdrage.

4. Via de reguliere zorgfinanciering.



Alternatieve opties:

1. Subsidie.

2. Fonds.

3. Beschikbaarheidsbijdrage.

4. Via de reguliere zorgfinanciering.
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Vraagstuk 1. Wat is de grondslag/eenheid voor het 
financieren van opleidingen? 

RAPPORT

Vraagstuk 1: Wat is de grondslag/eenheid 

voor het financieren van opleidingen?   

Vraagstuk 2: Hoe en waar worden de 

beschikbare middelen voor het bieden van 

opleidingen bij elkaar gebracht? 

We beginnen met de uitwerking van de grondslag/eenheid voor het financieren van opleidingen.

Alternatieve opties:

1. Opleidingstijd wordt apart vergoed.

2. Financiering van opleidingsplaatsen (vooraf).

3. Financiering per (geslaagd) traject.

4. Opslag op het (integrale) uurtarief 

wijkverpleging.
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Vraagstuk 1. Oplossingsrichtingen toegelicht

RAPPORT

Zoals beschreven willen wij deze alternatieve opties overweging brengen zonder 

dat hierbij direct de tweede vraag (vorm waarin middelen beschikbaar worden 

gesteld) aan te koppelen. 

1. Aanbieders ontvangen een vergoeding voor de opleidingstijd 

In deze situatie wordt opleidingstijd gedefinieerd als declarabele tijd. Het 

uitgangspunt is dat de inzet van de leerling of de inzet van de begeleider 

declarabel wordt via een subsidie of prestatiecode. De essentie is dat de 

vergoeding alleen wordt afgegeven wanneer er daadwerkelijk tijd wordt besteed 

aan het opleiden. Het voordeel is dat aanbieders zeker weten dat hun inzet 

wordt vergoed. De vraag is echter of dit ook onvoldoende prikkels met zich mee 

brengt om het gewenste resultaat te behalen. Daarnaast staat het bekostigen van 

tijd haaks op de ontwikkelingen en ambities binnen de bekostiging van 

wijkverpleging, waarin het resultaat (en niet de inzet) centraal staat. 

2. Financiering van opleidingsplaatsen (vooraf)

De zorgaanbieder ontvangt vooraf (bijvoorbeeld aan de hand van een 

opleidingsplan) een bedrag om een aantal opleidingsplaatsen te bieden. Door 

het bedrag en het aantal opleidingsplaatsen vooraf af te spreken ontstaat een 

prikkel om efficiënt en gericht op te leiden. Met deze vorm van financieren is het 

aanbod gewaarborgd, maar worden aanbieders mogelijk onvoldoende 

geprikkeld om het resultaat te behalen. Het al dan niet invullen van de 

opleidingsplaatsen kan aanleiding zijn om achteraf te verrekenen. 

3. Financiering per (geslaagd) traject

De zorgaanbieder krijgt per geslaagd traject, al dan niet op verschillende 

peilmomenten, een vergoeding voor het opleiden. Hierdoor is er een prikkel om 

leerlingen hun opleiding te laten afronden en ze vast te houden. Het nadeel is 

echter dat aanbieders een deel van de opleidingen moeten voorschieten en hier 

financieel risico op lopen. Tevens kan het tot de prikkel leiden selectiever te zijn 

in het aannamebeleid, waardoor sommige leerlingen mogelijk onvoldoende 

kansen krijgen. 

4. Opslag op het (integrale) tarief

Een zorgaanbieder ontvangt (bijvoorbeeld op basis van een opleidingsplan) een 

opslag op het integrale (gecontracteerde) uurtarief om hiermee de kosten voor 

opleiden te dekken. Er worden verder geen eisen gesteld aan het ontvangen van 

de vergoeding en de extra administratieve last is beperkt. Hiermee blijft echter 

wel de prikkel beperkt omdat de middelen niet direct gekoppeld zijn aan de 

prestatie. Dit zorgt mogelijk voor correcties achteraf. Hoewel het voor de hand 

ligt dat de middelen hiervoor toegevoegd moeten worden aan het zorgbudget bij 

de zorgverzekeraars, is het ook nog denkbaar dat deze opslag elders wordt 

gedeclareerd. Het nadeel is dat in de praktijk het zorgvolume en hiermee het 

aantal declarabele uren beperkt verband houdt met het aantal 

opleidingsplaatsen. Hierdoor verhoudt de dekking uit de tarieven zich mogelijk 

onvoldoende tot de kosten van de opleidingsfunctie.
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Vraagstuk 1. Het afwegingskader (1)

RAPPORT

Voor elke oplossingsrichting gaan we na wat deze richting betekent voor het opleiden in de wijkverpleging. We hanteren hiervoor een aantal 

afwegingscriteria. Deze zijn geclusterd in ‘effect’, ‘uitvoerbaarheid’ en ‘financiën’. Aan de hand van de cijfers is meer duiding gegeven aan het criterium per 

scenario. De hoogte van de score betreft een interpretatie van de onderzoekers; hier ligt geen statische redenering aan ten grondslag. 

Een uitgebreidere uitwerking van dit afwegingskader treft u in bijlage 5. 

Afwegingscriterium/Scenario Vergoeding opleidingstijd Per aangeboden 

opleidingsplaats

Per geslaagd traject Opslag op het (integrale) 

tarief

Effect Potentieel bereik Groot (4) Groot (4) Redelijk groot (3) Relatief laag (2)

Impact op de gehele 

beroepsgroep wijkverpleging (en 

hiermee alle aanbieders)

Redelijk groot (3) Goed (5) Groot (4) Redelijk groot (3)

Uitvoerbaarheid Mate van praktische 

uitvoerbaarheid

Beperkt (2) Goed (5) Goed (5) Redelijk beperkt (4)

Op welke termijn is realisatie 

mogelijk

Relatief lange termijn (3) Snel (5) Snel (5) Redelijk snel (4)

Administratieve lasten Hoog (1) Beperkt (5) Redelijk beperkt (4) Redelijk hoog (2) 

In hoeverre is het een structurele 

oplossing (duurzaam op de 

langere termijn)

Duurzaam (5) Duurzaam (5) Duurzaam (5) Niet heel duurzaam (3)

Juridische haalbaarheid Afhankelijk van vorm (3) Afhankelijk van vorm (3) Afhankelijk van vorm (3) Hoog (5)

Monitoring en verantwoording 

(fraudegevoeligheid)

Beperkt (2) Controle nodig (3) Controle gemakkelijk te organiseren (5) Beperkt (2)

Financiën Financiële prikkel voor 

zorgaanbieders 

Op input (3) Op beschikbaarheid (4) Op resultaat (5) Algemene bekostiging (2)

Financiële haalbaarheid en 

sturing

Resultaat achteraf (3) Resultaat achteraf (3) Gerichte inzet middelen (5) Beperkt (2)
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Vraagstuk 1. Inzichten uit afwegingskader

RAPPORT

Het afwegingskader is in de verschillende interviews aan de orde geweest. 

Hierbij hebben wij enerzijds stilgestaan bij de verschillende criteria om 

vervolgens gezamenlijk het afwegingskader in te vullen. Hoewel het 

ingewikkeld blijft om dit vraagstuk in één afwegingskader uit te werken, 

geeft dit wel een inzicht dat u mee kunt nemen in de besluitvorming. 

De rode draad uit de gesprekken is dat onze gesprekspartners, alles 

overziend, voorstellen om te gaan voor een combinatie van financiering 

op basis van opleidingsplaatsen (variant 2) en financiering op basis van 

het aantal geslaagde trajecten (variant 3). Gesprekspartners geven aan dat 

deze combinatie het beste in staat stelt om de gewenste effecten te 

bereiken. Hiervoor zijn als belangrijkste argumenten genoemd:

• Deze combinatie geeft een balans van prikkels om resultaatgericht op 

te leiden zonder dat aanbieders alleen worden afgerekend op het 

resultaat. Dit geeft financiële zekerheid en beperkt een (te) strenge 

selectie aan de poort. 

• De middelen blijven geoormerkt waardoor wordt voorkomen dat deze 

in een discussie over algemene tarieven terechtkomen. 

• Deze vorm vraagt om vooraf goede regionale ramingen te maken en 

hier de capaciteit van zorgaanbieders in de regio op aan te passen. Dit 

zou samenwerking kunnen faciliteren. Advies van verschillende 

partijen is om de totale middelen op basis van ramingen toe te wijzen 

aan arbeidsmarktregio’s.

• Het beperkt de administratieve last en voorkomt (beperkt) extra 

verrekeningen achteraf. 

• Het biedt alle ruimte om los van de financieringsvorm een keuze te 

nemen over het tweede vraagstuk (hoe en waar de middelen 

beschikbaar worden gesteld. 
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Vraagstuk 2. Hoe en waar worden de beschikbare 
middelen voor het bieden van opleidingen bij elkaar 
gebracht? 

RAPPORT

We gaan nu in op het tweede deel van de oplossingsrichting, namelijk de financieringsbronnen. We onderscheiden vier varianten die we op de 

volgende pagina’s toelichten en uitwerken in een afwegingskader. In bijlage 3 staan nog een aantal subsidies die momenteel beschikbaar gesteld 

worden door de overheid en mogelijk als cofinanciering ingezet kunnen worden.

Vraagstuk 1: Wat is de grondslag/eenheid 

voor het financieren van opleidingen?   

Vraagstuk 2: Hoe en waar worden de 

beschikbare middelen voor het bieden van 

opleidingen bij elkaar gebracht? 

Alternatieve opties:

1. Opleidingstijd wordt apart vergoed

2. Financiering van opleidingsplaatsen

(vooraf)

3. Financiering per (geslaagd) traject

4. Opslag op het (integrale) uurtarief 

wijkverpleging

Alternatieve opties:

1. Subsidie

2. Fonds

3. Beschikbaarheidsbijdrage

4. Via de reguliere zorgfinanciering



Voor alle regelingen geldt dat er rekening moet worden gehouden met 

de regels omtrent staatsteun. Staatssteun is in principe verboden

(art. 107 lid 1 VWEU), omdat hiermee de mededinging op de Europese 

markt kan worden verstoord. Een maatregel geldt als staatssteun als ál 

de volgende (cumulatieve) criteria erop van toepassing zijn:

• De steun wordt verleend aan een onderneming die een economische 

activiteit verricht.

• De steun wordt door staatsmiddelen bekostigd.

• Deze staatsmiddelen verschaffen een economisch voordeel dat niet 

via normale commerciële weg zou zijn verkregen (non-

marktconformiteit).

• De maatregel is selectief: het geldt voor één of enkele 

ondernemingen, een specifieke sector/regio.

• De maatregel vervalst de mededinging (in potentie) en (dreigt te) 

leiden tot een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer in de 

EU.

De staatssteunregels zijn neergelegd in de artikelen 107, 108 en 109 van 

het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). 

Opmerking

Binnen voorgestelde varianten is het, op basis van deze uitgangspunten, 

beperkt mogelijk om een beschrijving te geven over de mate waarin 

staatsteun een risico vormt. Het advies is dan ook om dit in een latere 

fase inhoudelijk te toetsen. 

Staatssteun

33

Subsidie

Om te voorkomen dat subsidie wordt gezien als staatssteun wordt door de 

overheid doorgaans als vuistregel aangehouden dat maximaal vijftig procent van 

de (juridisch minimaal in stand te houden) kosten gefinancierd mag worden met 

subsidie. Belangrijk is verder dat de subsidie breed en dus voor de gehele branche 

beschikbaar moet worden gesteld.

Fonds

Het risico op staatssteun is laag bij een fonds omdat bij een fonds doorgaans het 

grootste deel van het beschikbare budget ingelegd wordt door werkgevers en 

werknemers. Aanvullende financiering vanuit de overheid is mogelijk maar omdat 

een fonds beschikbaar is voor de gehele branche wordt waarschijnlijk niet 

voldaan aan de criteria voor staatssteun.

Beschikbaarheidsbijdrage

De beschikbaarheidsbijdrage heeft een relatief groot risico om als staatssteun 

gezien te worden omdat het waarschijnlijk lastig is om een bepaalde doelgroep uit 

te zonderen. De zorgprofessionals in de wijk gaan bij bekostiging van het opleiden 

mogelijk concurreren met andere zorgprofessionals. Er moeten heldere gronden 

zijn om deze keuze te legitimeren. 

Via reguliere zorgfinanciering

Er is een beperkt risico op staatssteun mits geen onderscheid gemaakt wordt naar 

regio of een enkele onderneming. 

67825-Intern vertrouwelijk
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Vraagstuk 2. Vier varianten voor financiering (1/4)

RAPPORT

1. Subsidie

Subsidies zijn te zien als een vorm van een tijdelijke economische 

regulering. Er worden financiële prikkels gecreëerd om een doelgroep tot 

gewenst gedrag aan te zetten. Het is daarbij een indirect instrument. De 

overheid neemt niet zelf de realisatie van een doel op zich, maar heeft 

hierbij steun nodig van andere actoren. Subsidies en ook leningen zijn 

verder effectors: ze worden ingezet om gekozen beleidsdoelen te 

realiseren. 

Het zijn specifieke instrumenten, omdat ze over het algemeen op een 

duidelijk afgebakende doelgroep duiden. Tegenover de toekenning van 

een subsidie hoeft geen wederprestatie te staan, althans niet verder dan 

het voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie. Het instrument heeft 

geen dwingend karakter; de te sturen actor blijft de keuze houden om wel 

of niet op de prikkel te reageren. Het is daarmee vooral een eenzijdig 

beleidsinstrument. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet men 

doorgaans aan specifieke eisen voldoen. Hierbij wordt de subsidie meestal 

voor een bepaalde periode vastgesteld. Is deze periode voorbij dan moet 

men opnieuw subsidie aanvragen. Daarnaast geldt dat er altijd wordt 

uitgegaan van een volgens de overheid juridisch houdbaar 

minimumbedrag aan kosten.

Onder subsidies verstaan wij de volgende nader te verkennen varianten:

• Benutten/aanpassen van bestaande subsidies.

• Samenvoegen van bestaande subsidies.

• Andere vormen zoals loonkostensubsidies (zie ook bijlage 3 voor een 

toelichting).

Voordelen:

• Met een subsidie kun je op positieve manier gedrag beïnvloeden en daarmee 

een beleidsdoel halen.

• Door voorwaarden aan subsidieverlening te stellen, kun je heel sturend 

optreden.

Nadelen:

• Een subsidie moet vorm krijgen binnen de kaders van staatssteun. Een 

vuistregel is dat de subsidie doorgaans vijftig procent van de kosten bedraagt.

• Afhankelijk van soort subsidie brengt deze administratieve lasten met zich mee 

omdat de gelden verantwoord moeten worden.

• Na verstrekking heb je als subsidieverstrekker geen directe invloed meer op de 

besteding van de middelen.

• Subsidies zijn doorgaans tijdelijk, waardoor toekomstige middelen onzeker zijn.

• Organisaties kunnen subsidiegedreven worden, wat betekent dat men 

onvoldoende wordt gestimuleerd om te zoeken naar eigen financiële middelen.
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Vraagstuk 2. Vier varianten voor financiering (2/4)

RAPPORT

Voordelen:

• Het geld in het fonds is duidelijk geoormerkt.

• Er is sprake van een bijdrage van werkgevers én werknemers.

• Omdat het fonds vaak een duidelijke (meetbare) opdracht heeft van het bestuur 

zal het fonds actief zijn in het realiseren van de opdracht. Het fonds stimuleert, 

activeert en inspireert de branche om activiteiten te ondernemen. 

Nadelen:

• Een fonds gaat uit van een directe of indirecte bijdrage van werkgevers. In de 

wijkverpleging blijken deze middelen momenteel bij werkgevers onvoldoende 

beschikbaar. 

• De hoogte van het bedrag is erg afhankelijk van het percentage dat wordt 

afgesproken in een bestuurlijk akkoord. Sommige fondsen zijn hierdoor erg 

kapitaalkrachtig, anderen hebben veel minder te besteden.

• Bij iedere onderhandeling (al dan niet cao) is het afwachten hoeveel budget er 

gereserveerd wordt voor de activiteiten van het fonds.

• De processen zijn soms traag omdat er consensus bereikt moet worden tussen 

meerdere partijen.

• Als het aanbod vanuit een fonds niet bij een organisatie past of men vergeet het 

aan te vragen dan moet je toch afdragen aan het fonds. 

• Afdracht aan het fonds gaat vaak per medewerker. Grote organisaties dragen 

meer af aan de collectiviteit dan kleine organisaties.

• In de praktijk zie je dat organisaties wachten op beschikbare subsidies en 

minder uit eigen middelen gaan investeren. 

2. Een (nieuw) fonds

Deze variant gaat uit van een (nieuw) fonds voor de wijkverpleging. 

Binnen een fonds worden middelen beschikbaar gesteld om een activiteit 

te bekostigen. Een voorbeeld hiervan is zijn de Opleidings- en 

Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). Dit zijn stichtingen die door 

werkgevers- en werknemersorganisaties worden bestuurd. Deze fondsen 

zorgen ervoor dat het aanbod en het niveau van de vakbekwaamheid van 

(potentiële) werknemers op peil blijft. 

O&O-fondsen dragen bij aan een evenwichtige arbeidsmarkt. Zo maken 

de fondsen het met subsidies mogelijk dat bedrijven kunnen investeren 

in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van hun medewerkers. 

Het vinden en behouden van geschikte medewerkers wordt hierdoor 

eenvoudiger. Werknemers voelen zich prettiger in hun werk en 

beschikken over de juiste competenties om hun taken goed uit te kunnen 

voeren.

Werkgevers én werknemers dragen bij aan de financiering van de 

activiteiten van het O&O-fonds. Hierover worden afspraken gemaakt in 

de cao. De overheid, maar ook private partijen, mogen ook een financiële 

bijdrage leveren aan het fonds. Zij zullen hier uiteraard vaak wel een 

concrete tegenprestatie voor verlangen. De financiering van een fonds 

kan dus ook via een andere weg verlopen dan werkgevers en 

werknemers.



3. Beschikbaarheidsbijdrage

Vanwege de eigenschappen en knelpunten in de branche kan overwogen 

worden om voor de wijkverpleging een beschikbaarheidsbijdrage beschikbaar 

te stellen. Een aantal zorgopleidingen en zorgfuncties wordt momenteel 

bekostigd via een speciale subsidie, de zogenoemde beschikbaarheidsbijdrage, 

zoals het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO). De NZa verstrekt de 

beschikbaarheidsbijdrage aan opleidende zorgaanbieders ter vergoeding van 

de kosten die de zorgaanbieder daadwerkelijk maakt voor het verzorgen van 

(medische) vervolgopleidingen, als bedoeld in artikel 2 van het Besluit 

beschikbaarheidsbijdrage WMG, juncto onderdeel B, onder 1, sub a, b en c van 

de bijlage (zie https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_649975_22/).

Het gaat om een compensatie van de opleidingstijd, die is berekend volgens de 

volgende formule: ‘aantal uren opleiding volgens de personeels- of 

salarisadministratie van de zorgaanbieder' gedeeld door 'uren reguliere 

werkweek overeenkomstig de van toepassing zijnde collectieve 

arbeidsovereenkomst of sectorale rechtspositieregeling’. De 

beschikbaarheidsbijdrage vergoedt het verschil tussen de kosten die een 

zorgorganisatie maakt voor het verzorgen van de opleiding en de opbrengsten 

die zij genereert middels het leveren van zorg. De hoogte van de vergoeding 

per opleidingsplaats wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van VWS. 

RAPPORT

Vraagstuk 2. Vier varianten voor financiering (3/4)

Een beschikbaarheidsbijdrage kan op verschillende manieren worden 

vormgegeven. Het verschil bestaat uit een verschil in hoogte van een vast 

en/of variabel tarief. Het verschil is afhankelijk van de aard van de gemaakte 

kosten en bijvoorbeeld een verschil in volume per instelling.

Omdat elke vorm van opleiden specifieke kenmerken heeft en een 

historische achtergrond én gegeven het feit dat het opleiden waar mogelijk 

via tarieven wordt verrekend, wordt een uniform afwegingskader gebruikt. 

In bijlage 4 treft u hiervan een toelichting en overzicht.

Voordelen:

De overheid geeft een impuls aan de opleidingscapaciteit. De vergoeding 

mag hoger liggen dan bij een subsidie, mits vallend buiten de criteria voor 

staatssteun.

Nadelen:

Het organiseren van een beschikbaarheidsbijdrage vraagt om ministeriële 

goedkeuring en hierdoor is de aanvraagprocedure lang en complex. Daarbij 

vraagt dit ook om een nadere uitwerking, zoals het verdeelplan. Er is een 

uitgebreid afwegingskader om te bepalen of de kosten voor opleiden van 

zorgprofessionals in de wijkverpleging onder een beschikbaarheidsbijdrage 

kunnen vallen. 
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4. Via reguliere zorgfinanciering

Deze regeling houdt in dat er bij het contracteren van zorg, op basis van een 

opleidingsplan, een opslag op het tarief wordt gegeven om zodoende de 

kosten voor bijbehorende inspanningen te dekken. Eventueel kan ervoor 

gekozen worden om met een opslag te werken die varieert wanneer het 

aantal geboden opleidingsplaatsen toeneemt. Zorgaanbieders moeten het 

geld aantoonbaar aan opleiden besteden en leggen bijvoorbeeld 

verantwoording af door middel van een bedrijfsopleidingsplan en 

aantoonbaar bestede tijd aan opleiden. Een andere wijze om het via de 

reguliere zorgfinanciering te bekostigen is het declarabel maken van 

begeleidingsuren. 

Voordeel:

• Het deel binnen het tarief dat bedoeld is voor opleiden wordt 

transparant.

• Aansluiting via de reguliere zorgadministratie, waardoor de 

administratieve belasting beperkt is. 

RAPPORT

Vraagstuk 2. Vier varianten voor financiering (4/4)

3767825-Intern vertrouwelijk

Nadeel:

• Het is lastig om opleiden te koppelen aan een individuele aanspraak op 

basis van de Zorgverzekeringswet of Wlz. 

• Er is sprake van vermenging van zorgmiddelen met opleidingstaken 

(hetgeen beschouwd kan worden als aanvullende inspanning).

• Er is een relatief lange voorbereidingstijd.

• Doordat mogelijk extra focus ligt op ‘verantwoorden’ loop je het risico dat 

alleen ‘formeel leren’ (het leren door middel van een opleiding of cursus) 

gepromoot wordt en er minder aandacht is voor ‘informeel leren’ (leren op 

de werkplek en van elkaar).

• Risico is dat het ‘opleidingsgeld’ alsnog sneuvelt in de onderhandelingen 

tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder of ten kosten gaat van andere 

‘kostprijselementen’. 
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Vraagstuk 2. Het afwegingskader (2)

RAPPORT

Voor elke financieringsbron gaan we na wat deze richting betekent voor het opleiden in de wijkverpleging. We hanteren hiervoor een aantal 

afwegingscriteria. De criteria worden gescoord op een vijfpuntsschaal (Zeer groot/goed (5), Groot/goed (4), Redelijk (3), Beperkt/klein (2), 

Zeer beperkt/klein (1)). De hoogte van de score betreft een interpretatie van de onderzoekers, hier ligt geen statische redenering aan ten 

grondslag. 

Afwegingscriterium/Scenario Subsidie (Nieuw) fonds Beschikbaarheidsbijdrage Reguliere zorgfinanciering

Uitvoerbaarheid Mate van praktische 

uitvoerbaarheid

Redelijk goed (4)

Er kan aansloten worden bij huidige structuur. 

Het gaat niet om grote aanpassingen.

Redelijk (3)

Afspraken nodig van branchepartijen en 

financiers. Aanbieders beschikken over 

beperkte middelen. 

Goed (5)

Eenmaal geregeld dan kan dit praktisch 

goed uitvoerbaar zijn. Zie ook voor 

medisch personeel.

Redelijk (3)

Er zal altijd sprake zijn van 

onderhandeling waardoor het tarief 

ter discussie kan komen te staan.

Op welke termijn is realisatie 

mogelijk

Snel (5)

Subsidie is relatief snel te organiseren.

Relatief snel (4)

Eerst overeenstemming, eventueel 

gekoppeld aan nieuwe cao.

Lange termijn (1)

Vanwege ministeriële goedkeuring 

duurt het lang voordat 

geïmplementeerd kan worden.

Relatief lange termijn (2)

Nieuwe tariefafspraken maken kost 

tijd.

Administratieve lasten Redelijk (3)

Gekeken moet worden wat redelijkerwijs nodig 

is en dit vraagt om heldere instructie en vooral 

geen wijziging van regels tijdens het proces.

Beperkt (4)

Voorbereiding kost tijd, uitvoering is 

minder belastend (afhankelijk van 

afspraken).

Beperkt (4)

Eenmaal geregeld dan lijken de 

administratieve lasten overbrugbaar. 

Zie ook voor medisch personeel.

Redelijk (3)

Er zal sturing en monitoring plaats 

moeten vinden op de geoormerkte 

gelden. De last zal afhankelijk zijn van 

de afspraken.

In hoeverre is het een 

structurele oplossing 

(duurzaam op de langere 

termijn)

Zeer beperkt (1)

Formeel tijdelijke impuls, dus geen structurele 

oplossing.

Goed (4)

Afhankelijk van looptijd van afspraken. 

In huidige markt zal dit een blijvend 

thema zijn. 

Goed (5)

Eenmaal geregeld dan kan dit een 

duurzame oplossing zijn. Zie ook voor 

medisch personeel.

Redelijk (43

Eenmaal geregeld dan kan dit een 

duurzame oplossing zijn.  Blijft wel 

jaarlijks onderwerp van gesprek

Juridische haalbaarheid Redelijk (3) 

Goed te verantwoorden, echter voor verdere 

verhoging is mogelijk niet veel ruimte vanwege 

een juridisch te hanteren minimumbedrag aan 

kosten.

Zeer hoog (5)

Zorgen voor heldere afspraken (al dan 

niet in de cao).

Beperkt (2)

Vraagt om juridisch onderzoek om te 

kijken of deze regeling niet onder 

staatssteun valt.

Hoog (4)

Juridisch haalbaar, al zal de 

verantwoording nog overleg vragen.

Monitoring en 

verantwoording 

(fraudegevoeligheid)

Zeer goed (5)

Geringe kans op fraude, mits verantwoording 

goed geregeld is. 

Zeer goed (5)

Geringe kans op fraude, mits 

verantwoording goed geregeld is. 

Zeer goed (5)

Geringe kans op fraude, mits 

verantwoording goed geregeld is. 

Zeer goed (5)

Geringe kans op fraude, mits 

verantwoording goed geregeld is. 
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Vraagstuk 2. Inzichten uit afwegingskader

RAPPORT

Het afwegingskader is in de verschillende interviews aan de orde geweest. 

Hierbij hebben wij enerzijds stilgestaan bij de verschillende criteria om 

vervolgens gezamenlijk het afwegingskader in te vullen. Hoewel het 

ingewikkeld blijft om een gewicht te hangen aan de verschillende 

oplossingen geeft het afwegingskader wel houvast voor de 

besluitvorming. 

Als rode draad komt naar voren dat geoormerkte middelen nodig zijn om 

het opleiden voor zorgaanbieders aantrekkelijk te maken. In dit tweede 

vraagstuk ging het erom te onderzoeken via welke financieringsbronnen 

deze extra gelden beschikbaar gesteld zouden kunnen worden en hoe de 

gelden op een goede manier bij de betrokken partijen gebracht kunnen 

worden.

Er is op korte termijn behoefte aan een hogere opleidingscapaciteit. De 

financieringsstructuur moet dus bij voorkeur op korte termijn in te 

richten zijn. Daarvoor lijkt het verstrekken van subsidies de meest 

passende route. Bij subsidies zal altijd sprake blijven van cofinanciering 

maar er is ook een gezamenlijk belang. Een zorgaanbieder heeft er 

namelijk ook baat bij om zelf op te leiden. SectorplanPlus is een 

subsidieregeling die momenteel door Regioplus wordt geregisseerd. 

Onderzocht kan worden of:

1. Het subsidiebedrag van SectorplanPlus kan worden verhoogd.

2. De administratieve last van SectorplanPlus kan worden verlicht.

3. Bij de keuze van een subsidie kan ook nog worden gekeken naar 

alternatieve vormen (zie ook bijlage 3).

Een alternatief is dat onderzocht wordt of er kan worden aangesloten bij 

het nog te maken financiële instrument binnen het programma 

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ). 

Korte termijn versus lange termijn

Een subsidie is bedoeld als tijdelijk impuls. Voor een duurzaam karakter 

lijkt het raadzaam om de financiering centraal te organiseren via een 

fonds. In dit fonds kan dan door sociale partners (via afspraken in de cao) 

geld gestort worden en de pot kan daarnaast aangevuld worden met 

gelden vanuit de ministeries van VWS, SZW en de verzekeraars. Het 

voordeel van een fonds is dat er sectorbreed gekeken kan worden naar de 

behoefte aan aanbod, waarin het eigenaarschap breed belegd is. Het is 

immers een gezamenlijk vraagstuk, dat vraagt om een gezamenlijke 

aanpak. Door een verdere samenwerking kan het opleiden niet alleen 

kwalitatief verbeteren, maar worden partijen ook gezamenlijk uitgedaagd 

om de efficiency te verhogen. 
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Aanknopingspunten voor nadere verdieping

RAPPORT

Dit onderzoek biedt een afwegingskader om op hoofdlijnen te 

komen tot (i) enerzijds de grondslag (eenheid) op basis waarvan 

opleiden wordt gefinancierd/gestimuleerd en (ii) anderzijds de 

wijze waarop de beschikbare middelen beschikbaar worden gesteld. 

Het doel van het afwegingskader is om te komen tot bestuurlijke 

besluitvorming. Wij realiseren ons dat binnen de gekozen 

alternatieven nog verschillende opties (bijvoorbeeld welke vormen 

van subsidies) mogelijk zijn. Wij adviseren om éérst een 

fundamentele keuze te maken over de richting en vervolgens de 

nadere verder opties te verkennen. In de nadere verkenning kan ook 

op basis van een specifieke casus gerichter gekeken worden naar 

regels/beperkingen in het kader van (potentiële) staatsteun. 

Tevens merken wij op dat in dit onderzoek de uitvoeringskosten van 

de verschillende varianten niet in beeld zijn gebracht. Hiermee kunt 

u denken aan frictiekosten, kosten die verband houden met het 

opzetten en afbouwen van regelingen. 

In deze rapportage is de wijze van verantwoording bij de 

verschillende varianten beperkt uitwerkt. Dit onderdeel zou in een 

volgende fase een verdieping moeten krijgen. 

Tot slot kunnen wij ons voorstellen dat dit onderzoek vraagt om een 

nadere verdieping op de hoogte van de middelen die beschikbaar 

moeten worden gesteld om aan de gewenste opleidingsvraag te 

voldoen. 
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Aandachtspunten om te komen tot een integrale 
afweging 

RAPPORT

In het voorgaande hoofdstuk zijn voor de twee verschillende vraagstukken de 

verschillende varianten tegen elkaar afgezet. Wij hopen dat u aan de hand hiervan tot 

bestuurlijke besluitvorming kunt komen over de beide vraagstukken. Om te komen 

tot een integrale afweging willen wij u de volgende punten meegeven.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het opleiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen Rijk, verzekeraars en 

de aanbieders. Wat ons betreft is het opleiden een publieke taak voor het 

maatschappelijk belang. Wij roepen dan ook op om hier gezamenlijke 

verantwoordelijkheid in te nemen. 

Bevorderen van samenwerking

Het arbeidsmarktvraagstuk is een landelijk probleem maar vraagt wel om een 

regionale aanpak, waarin samenwerking centraal staat. Het advies is daarom om te 

starten met een landelijk budget, maar dat (op termijn) te vertalen naar een regionaal 

budget, dat wordt verbonden aan de regionale opgave. Hiervoor kan bijvoorbeeld de 

indeling van de arbeidsmarktregio of van het zorgkantoor gekozen worden. Een 

regionale benadering kan (afhankelijk van de keuzes) zodanig worden vormgegeven 

dat zorgaanbieders gezamenlijk aanspraak maken op de middelen, waarin ze de inzet 

en effectiviteit gezamenlijk borgen. 

Inzicht in de kosten en dekking

In dit onderzoek zijn de kosten voor het bieden van een opleidingsplaats 

overgenomen uit een analyse van ActiZ. Wij adviseren om gericht onderzoek te doen 

naar de hoogte van de kosten van een opleidingsplaats en de verschillende 

middelen/vergoedingen die hier tegenover staan mee te nemen. Tevens is het 

wenselijk om in beeld te brengen hoe hoog de vergoeding moet zijn om het opleiden 

te stimuleren. 

Prikkels en monitoring 

De hoogte van de middelen en de wijze waarop prikkels worden gecreëerd, geven u 

knoppen om de markt te beïnvloeden. Wij adviseren om de inzet en de hoogte van de 

middelen aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt. Dit vraagt om ramingen van het 

arbeidsmarktvraagstuk, actieve monitoring van de opleidingsplaatsen en bijstelling 

van de middelen en prikkels daar waar dat nodig is. Het uitputten/verzilveren van 

deze regionale middelen in relatie tot het regionale arbeidsmarktvraagstuk geeft een 

indicator van de aantrekkelijkheid van opleiden. Wanneer blijkt dat de middelen niet 

besteed worden, moet wellicht de hoogte van de middelen per traject en/of 

bijbehorende afspraken worden herzien. 

Focus niet alleen op de financiële middelen

Zoals in dit rapport beschreven, zijn de financiële prikkels maar een deel van de 

oplossing. De knelpunten zijn immers stevig met elkaar verweven. Met het 

beschikbaar stellen van de middelen voor het bevorderen van de opleidingsfunctie is 

het vraagstuk niet opgelost. Wij nodigen u uit om ook aandacht te hebben voor de 

overige knelpunten. 
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Deelvragen

Voor het onderzoek zijn meerdere deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen zijn 

onderverdeeld in drie hoofdonderwerpen:

1. Inhoudelijke vragen.

2. Oplossingsrichtingen om financiële knelpunten weg te nemen. 

3. Toetsing overige knelpunten.

De vragen staan hieronder (in samengevatte vorm) beschreven:

1. Inhoudelijk

1. Breng zo goed mogelijk feiten en cijfers over de opleidingsfunctie in kaart. Breng in 

kaart hoe wordt opgeleid, wie waarvoor verantwoordelijk is, en welke inzet dit vraagt 

van bijvoorbeeld werk- en praktijkbegeleiding.

2. Wat zijn (gemiddeld) de kosten (zoals salaris-, opleidings- en begeleidingskosten) van 

het opleiden van een helpende, verzorgende en (mbo-/hbo-)verpleegkundigen in de 

wijk en welke opbrengsten staan daar tegenover?

3. Waar zitten nu de knelpunten bij het opleiden in de wijkverpleging?

4. Welke rol en verantwoordelijkheden hebben partijen nu in dit vraagstuk? 

5. Waar zitten mogelijkheden om de opleidingscapaciteit te vergroten, waaronder 

anders/vernieuwend (innovatief) opleiden, en welke randvoorwaarden zijn daarbij 

belangrijk?

67825-Intern vertrouwelijk
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2. Oplossingsrichtingen om financiële knelpunten weg te nemen 

1. Welke mogelijkheden zijn er om geoormerkt geld beschikbaar te hebben voor opleiden? Welke oplossingen zijn hiervoor en welke voor- en 

nadelen kennen deze?

2. Welke voorbeelden zijn er uit andere sectoren, zoals regionaal opleidingsbedrijf (bijvoorbeeld in de installatiesector, lerarensector en de 

ziekenhuizen)?

3. Welke voor- en nadelen hebben deze oplossingsrichtingen? Wat zijn de benodigde randvoorwaarden voor implementatie? 

4. Wat is een passend beoordelingsschema en welke beoordelingscriteria moeten we hanteren?

5. Toets de meest kansrijke oplossingsrichtingen bij aantal aanbieders van wijkverpleging en waar relevant ook bij een aantal (nieuwe) 

medewerkers.

6. Belangrijk daarbij is dat de oplossingen daadwerkelijk moeten leiden tot meer instroom dan wel behoud van leerlingen.  

3. Toetsing overige knelpunten

1. Welke (overige) knelpunten spelen dan nog een rol om het opleiden te kunnen optimaliseren? 

2. Wat helpt nog meer om te komen tot een hogere instroom en behoud van leerlingen? 

3. Welke randvoorwaarden zijn daarvoor belangrijk? 

4. Toets een aantal mogelijke oplossingsrichtingen bij een aantal aanbieders van de wijkverpleging.
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Hbo zorg en welzijn totaal Hbo zorg en welzijn duaal

Cijfers instroom hbo-v-wijkverpleging zijn niet beschikbaar. 

Bron: CBS, 2022



De overheid kent verschillende regelingen die ingezet kunnen worden ter 

compensatie van opleidingskosten. Navolgend beschrijven we een tweetal 

regelingen. De loonkostensubsidie is nu niet bedoeld voor de doelgroep waar 

dit onderzoek op gericht is, maar qua inrichting en gedachte kan hier mogelijk 

inspiratie uit geput worden. Het STAP-budget kan door werknemers ingezet 

worden ter compensatie van de kosten.

Loonkostensubsidie

Vanuit de Participatiewet bestaat momenteel een regeling voor loondispensatie 

en een loonkostensubsidie. Het gaat hierbij om een compensatie van de 

gemeente voor het verlies aan productiviteit ter hoogte van maximaal zeventig 

procent van het wettelijk minimumloon voor werkgevers die werknemers in 

dienst hebben die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. In geval van 

de loonkostensubsidie ontvangt de werknemer het volledige cao-loon of 

tenminste het wettelijk minimumloon. De werkgever ontvangt van de 

gemeente een subsidie ter hoogte van het verschil tussen het wettelijke 

minimumloon en de loonwaarde van de werknemer.

Zoals gezegd geldt deze regeling voor mensen die vallen onder de 

Participatiewet dus mensen met een arbeidshandicap en een verminderde 

arbeidsproductiviteit. Maar in het kader van het stimuleren zou gekeken 

kunnen worden of de regeling ook van toepassing gemaakt kan worden op 

bbl-instroom bij beroepen waar het langer duurt voordat men honderd procent 

declarabel is.

Bijlage 3. Overige regelingen ter inspiratie

STAP-budget

De overheid kent sinds dit jaar de regeling Stimulering Arbeidsmarkt Positie 

(STAP). Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van 

maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Met het 

STAP-budget kan men een opleiding, training of cursus volgen. Er zijn wel 

een aantal voorwaarden voor het aanvragen van het STAP-budget. 

Bijvoorbeeld dat iemand achttien jaar of ouder is en dat men nog geen AOW 

ontvangt. Ook moet de training, cursus of opleiding in het

STAP-scholingsregister staan en nog niet zijn gestart op het moment dat 

het STAP-budget wordt aangevraagd.

Het STAP-budget is een nieuwe regeling voor scholing en ontwikkeling. 

Tot 1 januari 2022 was het mogelijk om scholingskosten af te trekken bij de 

aangifte inkomstenbelasting. Sinds die datum is dat niet meer mogelijk. 

Anders dan bij de vroegere belastingaftrek voor scholingskosten, hoeven 

mensen geen bedrag meer voor te schieten. Dat kan een voordeel zijn voor 

mensen met lagere inkomens en voor ouderen.
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Bijlage 4. Afwegingskader beschikbaarheidsbijdrage (1/2)
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De selectie van vormen van zorg die potentieel in aanmerking komt voor de beschikbaarheidsbijdrage, is historisch bepaald (op basis van de separate budget 

toeslag). In het algemeen is het uitgangspunt voor bekostiging een vergoeding op basis van prestaties, waarbij de totale vergoeding volgt uit prijs (tarief) 

maal volume (aantal geleverde prestaties). Er is voor de aangewezen vormen van zorg sprake van een beleidsmatige keuze: is een tarief mogelijk in 

technische en financiële zin. Immers, het ligt voor de hand om de financiering daar waar mogelijk op hetzelfde model te baseren. De financiële vergoeding 

kan in hoofdlijnen op een twee manieren vorm krijgen. 

Beschikbaarheidsbijdrage (vast) 

Deze vorm van financiering betekent voor centra: relatief weinig administratieve lasten en gegarandeerde inkomsten. Bij substantiële variabele kosten en 

wisseling van volume moet een nieuwe beschikbaarheidsbijdrage worden vastgesteld. De verzekeraar draagt geen enkele schadelast en heeft prikkels om 

waar mogelijk de verzekerden te sturen naar deze vormen van zorg. De beschikbaarheidsbijdragen vallen wel onder het BKZ maar het

macrobeheersinstrument (MBI) is niet van toepassing. De beschikbaarheidsbijdragen maken geen deel uit van de schadelast die door verzekeraars wordt 

betaald, maar worden uiteindelijk wel premiegefinancierd. Het MBI ziet alleen toe op de schadelast en laat daarom de beschikbaarheidsbijdragen buiten 

beschouwing.

Beschikbaarheidsbijdrage (vast en variabel) 

Deze vorm van financiering doet recht aan verschillen in volume tussen de centra. Ten opzichte van mogelijkheid 1 is er een toename van de administratieve 

lasten. De verzekeraar draagt ook hier geen enkele schadelast en heeft prikkels om waar mogelijk de verzekerden te sturen naar deze vormen van zorg. De 

beschikbaarheidsbijdragen vallen onder het BKZ maar het MBI is niet van toepassing. 

Zie voor een schematische weergave van het afwegingskader voor de beschikbaarheidsbijdrage de volgende pagina.
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Bijlage 5. Vraagstuk 1: afwegingskader (uitgebreid 1/3)
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Afwegingscriterium/scenario Vergoeding opleidingstijd Per aangeboden 

opleidingsplaats

Per geslaagd traject Opslag op het (integrale) 

tarief

Effect Potentieel bereik Groot, aangezien het 

geoormerkt geld is, specifiek 

voor leerlingen én begeleiders. 

Groot doordat plaatsen 

beschikbaar worden 

gesteld en hierdoor de 

kans dat leerlingen 

kunnen deelnemen 

vergroot wordt. 

Potentieel bereik is redelijk 

groot, maar het cherry-picking

blijft een mogelijk probleem. 

Als hierdoor de minder 

kansrijk geachte leerlingen 

geen plek krijgen, wordt er 

minder opgeleid dan mogelijk.

Wordt betwijfeld, het is 

ingewikkeld eisen te stellen 

aan het ontvangen van de 

vergoeding. Daarmee is het 

ook niet zeker dat het 

beoogde effect wordt 

bereikt.

Impact op de gehele 

beroepsgroep wijkverpleging 

(en hiermee alle aanbieders)

Redelijk groot, alle 

gecontracteerde 

zorgaanbieders kunnen hier in 

potentie toegang toe krijgen. 

Voor grote aanbieders is het 

wellicht omwille van 

schaalvoordeel gemakkelijker 

om capaciteit vrij te maken. 

Goed, sluit aan bij kleine 

en grote aanbieders. En 

volume kan vanuit 

regionaal perspectief 

worden ingekocht. 

Alle zorgaanbieders kunnen 

hier aanspraak opmaken, en 

dus geldt het voor een grote 

groep. Kleine zorgaanbieders 

kunnen wellicht minder risico 

nemen met niet-geslaagde 

trajecten, waardoor grotere 

aanbieders hier een voordeel 

bij hebben.

Alle zorgaanbieders hebben 

mogelijkheden; voor grotere 

aanbieders is dit efficiënter 

in te regelen.
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Afwegingscriterium/scenario Vergoeding opleidingstijd Per aangeboden 

opleidingsplaats

Per geslaagd traject Opslag op het (integrale) 

tarief

Uitvoerbaarheid Mate van praktische 

uitvoerbaarheid

Vraagt van zowel zorgaanbieder als financier 

nodige aanpassingen in systeem. Het is wellicht 

mogelijk om hier een prestatiecode voor aan te 

maken.

Het opzetten van deze regeling is 

relatief eenvoudig te organiseren. 

Vraagt om goede ramingen van 

gewenste en beschikbare 

capaciteit.

Beperkte belemmeringen in 

praktische uitvoerbaarheid. 

Uitdagingen liggen bij monitoring en 

sturing.

Praktische uitdaging ligt 

hoofdzakelijk bij aanbieders 

die tijdschrijven mogelijk 

moeten maken.

Op welke termijn realisatie 

mogelijk?

Relatief lang. Relatief snel. Relatief snel. Relatief lang.

Administratieve lasten Hogere administratieve lasten: vaker moeten 

verantwoorden voor wat nu nog onproductieve 

tijdsbesteding is.

In het veld wordt terughoudend gereageerd op 

deze administratieve lasten.

De administratieve lasten liggen 

voor de zorgaanbieder aan de 

voorkant. 

Bij vroegtijdige uitval komt daar 

extra administratie bij. Hoeveel 

kosten zijn al gemaakt? Welk deel 

wordt vergoed?

De administratieve lasten voor 

zorgaanbieders zijn tweeledig: het 

aantonen dat een leerling is gestart in 

de opleiding en dat deze het traject 

succesvol heeft afgelegd. 

Mogelijk kunnen 

onderwijsinstellingen hier ook een 

rol in krijgen.

Bij vroegtijdige uitval komt daar nog 

extra administratie bij: volgt er dan 

helemaal geen vergoeding of deels 

nog wel?

Minimaal.

In hoeverre is het een 

structurele oplossing 

(duurzaam op de langere 

termijn)

Het is een structurele oplossing zolang de 

betaaltitel blijft staan.

Het is een structurele oplossing, 

mits er weinig uitval is tijdens een 

leertraject. 

Het is een structurele oplossing. Twijfelachtig, risico dat het 

geld niet wordt besteed aan 

opleiden maar om andere 

problemen op te lossen. 

Juridische haalbaarheid Afhankelijk van vorm en wie vergoedt. Afhankelijk van vorm en wie 

vergoedt. 

Afhankelijk van vorm en wie 

vergoedt. 

Hoog. 

Monitoring en verantwoording 

(fraudegevoeligheid)

Afhankelijk van de bewijslast is dit weinig 

fraudegevoelig.

Fraudegevoelig: er is controle 

nodig of een leerling wel of niet 

het traject heeft afgerond. 

Weinig fraudegevoelig: een leerling 

moet aantoonbaar het traject hebben 

afgelegd.

Risico dat het geld anders 

wordt besteed dan beoogd.
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Afwegingscriterium/scenario Vergoeding opleidingstijd Per aangeboden 

opleidingsplaats

Per geslaagd traject Opslag op het (integrale) 

tarief

Financiën Financiële prikkel voor 

zorgaanbieders 

Ja, alleen begeleidings- en 

opleidingstijd worden 

vergoed.

Er is weinig financiële 

prikkel. Het geld is al binnen, 

geen verantwoording nodig. 

Er is een financiële prikkel om 

met name leerlingen met grote 

kans op afronding op te leiden. 

Dit leidt tot meer aandacht voor 

het opleidingstraject, maar kan 

ook tot cherry-picking leiden.

De dekking komt uit het 

tarief en vanuit het 

opleiden. Er ontstaat 

mogelijk een scheve 

verhouding tussen 

zorgproductie en 

opleidingscapaciteit. 

Financiële haalbaarheid en 

sturing

Resultaat van bestedingen 

zijn achteraf pas zichtbaar.

Resultaat van bestedingen 

zijn achteraf pas zichtbaar.

Middelen worden heel gericht 

ingezet en bieden ruimte om bij 

te sturen.

Middelen worden algemeen 

ingezet en sturing is 

beperkt.
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Partijen hoofdlijnenakkoord

• ZorgthuisNL

• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

• Nederlandse Zorgautoriteit

• Zorgverzekeraars Nederland

• V&VN

Overige partijen

• Aafje 

• BO Geboortezorg

• Comfortzorg

• Hogeschool van Amsterdam

• Icare

• Menzis

• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

• ONVZ

• Patiëntfederatie

• ROC Friese Poort

• ROC Noorderpoort

• ROC van Amsterdam

• Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

• Thuiszorg West-Brabant 

• VGZ

• ZZG Zorggroep
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