
 

 

 

 

 

 

 

PRAKTIJKINITIATIEF ROMMELRUIMTE 
De opbrengsten en inzichten van interviews en werksessies 
met kleinschalige initiatieven over het vinden en gebruiken 
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Inleiding 
 

Wat is de regelvrijheid van organisaties 
en professionals bij complexe 
zorgvragen? Hoe kun je anders kijken 
naar en omgaan met wet- en 
regelgeving? Het VWS-programma 
Ondersteuning Passend Zorgaanbod 

(OPaZ) heeft met het praktijkinitiatief 
‘Rommelruimte’ samen met ‘het veld’ 
bekeken wat de mogelijkheden en 
succesfactoren hierin zijn.   

Mensen met een complexe zorgvraag die 
vastlopen in hun zoektocht, horen het maar 
al te vaak: “Ik zou u graag helpen, maar dat 
mag ik op deze manier niet doen” of “Dat zou 
inderdaad de beste oplossing zijn, maar dat 

kan niet”. Toch zijn er genoeg voorbeelden 
van organisaties en initiatieven die het wél 
lukt om ondanks regels en systemen passend 
zorgaanbod te organiseren. Door ‘om te 
denken’, creatief te zijn, nog eens kritisch 
naar de bedoeling van wet- en regelgeving te 
kijken en vaak ook door er een flinke dosis 

durf tegenaan te gooien.  

Vooral kleine zorgaanbieders - zoals 

wooninitiatieven - weten vaak maatwerk te 
organiseren, tegen alle stromen in. Het zijn 
doorgaans pioniers die, met de voeten in de 
klei, een belangrijke bijdrage leveren aan 
innovatie. Helaas is de keerzijde dat ze - 
mede door hun kleinschaligheid - de 
regeldruk soms als onnodig belastend 

ervaren. De eisen die worden gesteld aan 

verantwoording over de kwaliteit van de 
geleverde zorg en de financiële aspecten 
trekken een zware wissel op de vaak toch al 
schaarse tijd en capaciteit van de kleinere 
organisaties. 

Vanuit het programma OPaZ leren we graag 

van deze kleinschalige initiatieven, maar 

kijken we ook naar de uitdagingen van 

instanties om de zorgcowboys met minder 

goede bedoelingen te onderscheiden van de 

goede (creatieve) kleinschalige initiatieven. 

Hoe hebben deze initiatieven het aangepakt? 

Hoe hebben ze ruimte gevonden in de regels 

met oog voor het welzijn van de cliënt? We 

zijn samen met hen antwoord gaan vinden op 

de vragen door kleinschalige bijeenkomsten 

te organiseren, we werden uitgenodigd door 

de initiatieven en voerden persoonlijke 

gesprekken met initiatiefnemers. In deze 

notitie leest u de opbrengsten van deze 

gesprekken en een aantal aanbevelingen aan 

het ministerie, maar ook partijen als 

zorgkantoren, aanbieders, 

cliëntondersteuners, initiatiefnemers en 

gemeenten om ruimte voor kleinschalige 

initiatieven te organiseren zodat zij de zorg 

kunnen (blijven) leveren die passend is bij de 

vraag van cliënten. Ook is in samenwerking 

met kleinschalige initiatieven een 

gespreksfolder ontwikkeld waarmee 

initiatieven en instanties vanuit gezamenlijke 

waarden op zoek kunnen gaan naar 

oplossingen. De gespreksfolder is 

gepubliceerd via 

www.informatielangdurigezorg.nl/opaz.  

We bedanken hierbij alle initiatiefnemers, 

organisaties en ouders van cliënten die 

samen met ons dit praktijkinitiatief hebben 
uitgevoerd. 

Programma OPaZ (juni 2020) 
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Wat is rommelruimte? 

Om de zoektocht naar passende zorg eenvoudiger te maken, zoeken kleinschalige 

initiatieven naar rommelruimte. Wat verstaan we daaronder?

Onder rommelruimte verstaan we: de 

speelruimte tussen de harde wettelijke 

kaders en de toepassing daarvan in de 

dagelijkse praktijk. Regelmakers en 

regelbewakers maken de kaders en bewaken 

dat binnen deze kaders wordt gehandeld. De 

initiatiefnemers van kleinschalige 

zorgorganisaties zoeken ruimte om in hun 

dagelijkse praktijk  deze kaders toe te passen 

zonder daarbij te veel gehinderd te worden 

door opgelegde regels en administratieve 

lasten. In feite gaat het hierbij vaak om de 

tegenstelling tussen de ruimte die ‘de geest 

van de wet’ biedt en de strikte vertaling 

daarvan in de praktijk. Dit geldt nadrukkelijk 

voor alle leefgebieden, met oog voor kwaliteit 

en veiligheid en alle andere aspecten die 

belangrijk zijn (zie figuur 1). 

De kleinschalige zorginitiatieven zoeken bij 

het vormgeven van de zorg aan de cliënt 
naar een passende invulling van de 
verschillende leefgebieden (de groene cirkel) 
zoals wonen, activiteiten en gezondheid. 

Vanzelfsprekend voldoen zij daarbij aan 
wettelijke eisen en kaders, zoals veiligheid en 
kwaliteit. In de praktijk ontstaat vaak 

discussie tussen de initiatieven en 
regelmakers & bewakers over WAT er vereist 
is en HOE de kleinschalige initiatieven dit 
(mogen) interpreteren en vervolgens handen 
en voeten geven. De rommelruimte zit in de 
beweging die er is bij de invulling van deze 

eisen en kaders. Hoe kunnen we aan de 
gestelde eisen en kaders voldoen én 
tegelijkertijd doen wat nodig is?  

Eén van de belangrijkste voorwaarden om 

rommelruimte te vinden is dat partijen 

(zorgkantoren, gemeenten, zorgverzekeraars, 

zorgaanbieders en kleinschalige initiatieven) 

met elkaar in gesprek gaan en elkaar willen 

begrijpen. Het gelijkwaardige gesprek tussen 

de initiatiefnemers en de zogenaamde 

‘regelmakers & regelbewakers’ is van belang. 

Naast elkaar staan om cliënten te helpen. Dat 

lijkt vanzelfsprekend. Maar in de praktijk zien 

we belemmeringen voor deze gelijkwaardige 

dialoog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Randvoorwaarden voor 

rommelruimte 
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Obstakels  

Kleinschalige zorginitiatieven en regelmakers & -bewakers zouden samen op zoek 

moeten gaan naar de rek op in de regels. Passend bij de kleinschaligheid en het 

maatwerk waar een initiatief voor staat. Dit gelijkwaardige gesprek is belangrijk. Uit de 

gesprekken identificeerden we verschillende obstakels waardoor dit gelijkwaardig 

gesprek over goede zorg werd belemmerd. Deze aspecten leiden ertoe dat initiatieven de 

ruimte voor hun gevoel moeten bevechten om de benodigde zorg voor hun cliënten te 

kunnen bieden. 

Afstand 

Initiatiefnemers ervaren afstand tussen 

instanties die regels maken en bewaken én 

de cliënt (of zijn netwerk). Wisselende 

contactpersonen bij deze instanties maken 

het lastig om een duurzame relatie op te 

bouwen. De behandeling van verzoeken aan 

deze instanties gaan bijvoorbeeld vaak op 

basis van dossiers en niet op basis van 

gesprekken. Het proces van behandeling van 

het verzoek wordt als een black box ervaren. 

Contact leggen met de persoon die het 

verzoek behandelt gaat moeizaam omdat 

vaak onbekend is wie dit is.  

 

 

 

 

Financiële perikelen 

Financiële zorgen ontstaan omdat er vaak 

voor kortere tijd indicaties zijn afgegeven. 

Indicerende instanties (zoals gemeenten) 

sturen op afschaling in de zorg waardoor de 

zorg zoals de initiatiefnemers willen leveren 

al snel niet meer financieel haalbaar is. Het 

budget wordt zo het startpunt in plaats van 

de vraag wat nodig is voor passende zorg. 

Ook ontstaan hierdoor minder mogelijkheden 

om preventieve interventies toe te passen.   

Focus op beheersing 

Initiatiefnemers geven aan het vanuit de 

regelmakers en -bewakers een bepaald 

wantrouwen te voelen. Zowel initiatieven 

gebaseerd op pgb als initiatieven met 

naturazorg zoeken naar vertrouwen. Om 

initiatieven te laten slagen, is durf nodig bij 

meerdere partijen. De indruk is dat vanuit 

beheersing bij financiers een aanbod 

contracteren bij een beperkt aantal grote 

vaste aanbieders een veiliger gevoel geeft. 

Het aanbod van kleinschalige initiatieven past 

hier niet in.  

Met grotere aanbieders worden vaak 

bepaalde afspraken gemaakt over 

verantwoording van financiën. Wanneer 

dezelfde verantwoordingsprocessen worden 

opgelegd aan kleinschalige initiatieven, werkt 

dit vaak onnodige bureaucratie in de hand 

wat ten koste gaat van de tijd voor zorg. 

Initiatiefnemers vinden het lastig om hier 

passende afspraken over te maken met de 

instanties die om deze verantwoording 

vragen.   

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor context 

Waar de zorg voor de cliënt centraal staat, 

wordt ook aandacht gevraagd voor het 

netwerk om de cliënt heen, zoals familieleden 

en begeleiders. Zijn deze genoeg betrokken? 

Kleinschalige initiatieven passen vaak een 

creatieve werkwijze toe, waardoor niet alle 

regels even passend en zinvol lijken. Toch 

moet hier verantwoording over afgelegd 

worden op een (zoals eerder genoemd) 

manier die veel initiatieven als afstandelijk 

ervaren. We lichten dit toe in het volgende 

hoofdstuk over rekstrategieën.  

“We worden in het systeem geduwd. 

Met alle geweld wordt geprobeerd om 

ronde dekseltjes op vierkante doosjes 

en vierkante dekseltjes op ronde 

doosjes te laten passen.“ 

“Een relatie is essentieel. Zonder 

continuïteit ontstaat er geen 

vertrouwen om naar andere 

oplossingen te zoeken.” 
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Rekstrategieën voor meer ruimte

Kleinschalige initiatieven gebruiken verschillende strategieën om ruimte te creëren in de 

regels waar ze aan moeten voldoen. Ze verliezen daarbij de randvoorwaarden, zoals 

veiligheid en kwaliteit, niet uit het oog, integendeel. Ze zoeken naar creatieve manieren 

om hier invulling aan te geven. Het programma Ontregel de Zorg heeft een aantal van 

deze strategieën in kaart gebracht1. We lichten toe hoe kleinschalige initiatieven deze 

toepassen.   

Figuur 2: Rekstrategieën2 

 

Tijd rekken 

De regeldruk voor initiatieven vergt veel tijd. 

Tijd die niet besteed kan worden aan de zorg 

van cliënten. Zo ervaren initiatienemers veel 

tijdsdruk door registraties en 

verantwoordingen. Ook ondervinden ze 

hinder van de ervaren traagheid bij 

(her)indicaties. Dit kan ertoe leiden dat 

initiatieven zelf bedragen moeten 

voorschieten.  

Kleinschalige initiatieven rekken tijd door 

bepaalde administratieve handelingen uit te 

stellen of het aantal registraties terug te 

brengen. Door bedragen voor te schieten 

voor cliënten die nog geen (her)indicatie 

hebben, gunnen ze de cliënten toch tijd voor 

zorg. Bij (her)indicaties proberen initiatieven 

juist tijd te versnellen door regelmatig 

contact op te nemen met de partij die de 

indicatie afgeeft (zoals de gemeente of het 

Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ)).  

                                                           
1 Ontwikkeld door Boukje Keijzer: www.deregelsenderek.nl 
2 Idem.  

Volume rekken 

Als kleinschalig initiatief is het soms lastig om 

wet- en regelgeving toe te passen die niet 

relevant lijkt of blijkt. Als dezelfde eisen aan 

ze worden gesteld als aan grote 

zorgondernemingen kan de administratieve 

last te zwaar worden. 

Kleinschalige initiatieven doen daarom soms 

concessies aan hun kleinschaligheid omdat 

het voldoen aan alle eisen voor een kleine 

groep bewoners uiteindelijk niet haalbaar 

blijkt.  

Hart oprekken 

Mensen ervaren afstandelijkheid bij instanties 

die regels maken en bewaken. Bij 

klantenloketten van deze instanties worden 

verschillende antwoorden gegeven en dat 

leidt tot onduidelijkheid.  

Het rigide volgen van wet- en regelgeving 

maakt het lastig om passende zorg te 

organiseren. Zo ervaren initiatiefnemers 

RKKEN RekstrategieënTIJD REKKEN

PERSPECTIEF VERBREDEN

HET HART OPREKKEN VOLUME REKKEN

OP MAAT REKKEN

DE REGEL OPREKKEN

http://www.deregelsenderek.nl/
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zorgen over bureaucratische protocollen voor 

handelingen die voor cliënt en zorgverlener 

vanzelfsprekend nodig en nuttig zijn.  

Kleinschalige initiatieven rekken het hart op 

door in het belang van de cliënt zelf 

bijvoorbeeld risico te nemen. In de praktijk 

wordt bij de overstap van Wmo naar Wlz 

budget voorgeschoten of betaald door het 

initiatief zelf. Bestuurders werken dikwijls 

door in hun vrije tijd. Initiatieven proberen 

soms ook het hart van medewerkers van 

instanties die regels maken en bewaken ‘te 

openen’. Zo ontstaan dikwijls mooie 

samenwerkingen waarbij gemeenten goed 

meedenken en -helpen. Zij maken het 

verschil voor kleinschalige initiatieven.  

Perspectief verbreden 

Er is behoefte aan een brede blik op de 

manier van zorg leveren.  

Initiatieven worstelen met het ‘geoormerkte’ 

budget waarmee ze het kostenplaatje 

moeilijk rond kunnen krijgen. In groepen is 

het vaak lastig om zowel de collectieve als de 

individuele belangen te voorzien.  

Kleinschalige initiatieven verbreden het 

perspectief door hun financiële 

afhankelijkheid te verkleinen. Dat kan 

bijvoorbeeld door de organisatievorm aan te 

passen naar een vereniging of stichting of de 

bedrijfsvoering van wonen en zorg te 

scheiden. Door het initiatief anders te 

positioneren (als zorg- of wooninitiatief of 

met een onderwijscomponent) komt een heel 

andere set van regels naar boven en dat kan 

strategisch handig zijn. Initiatieven kiezen 

vaak bewust voor een pgb om niet 

afhankelijk te zijn van de aanbestedingen die 

de gemeente doet voor zorg in natura. 

Sommige initiatieven maken onderscheid 

tussen a) collectieve en ongeplande zorg en 

b) individuele en geplande zorg (zorg op 

maat). Iedere bewoner besteedt een deel van 

het pgb aan de collectieve en ongeplande 

zorg.  

Een manier om voldoende geld te verzamelen 

voor de instandhouding van de 

gemeenschappelijke ruimte is door de ruimte 

als vergaderlocatie te verhuren of 

dagbestedingsactiviteiten te organiseren 

waarvan ook anderen gebruik kunnen maken. 

Een andere manier is om een bedrag voor de 

gemeenschappelijke ruimte in de huur op te 

nemen die vanuit het pgb wordt gefinancierd. 

Op maat rekken 

Soms ervaren initiatieven starheid door 

verschillen in de geest van de wet en de 

letter van de wet. Gemeenten en 

zorgkantoren zijn bijvoorbeeld gebonden aan 

gecontracteerde zorgaanbieders of kennen 

een nieuwe manier van werken nog niet. Ook 

zijn bepaalde definities belemmerend. Vanaf 

welk aantal bewoners ben je bijvoorbeeld een 

wooninitiatief? Dit heeft impact op de mate 

van zorg, budget en de regelgeving waar je 

mee te maken krijgt als initiatief.  

Kleinschalige initiatieven rekken op maat 

door daar waar nodig uitzonderingen te 

maken om goede zorg te verlenen. Ze starten 

bijvoorbeeld niet met een plan, maar 

wachten tot de cliënt zelf met ideeën komt. 

Ook zien we dat veel gemeenten een positief 

verschil maken voor initiatieven. Ze stellen 

vrij besteedbaar budget beschikbaar om naar 

eigen inzicht te kunnen handelen. Met 

partijen die geen contract hebben bij een 

zorgkantoor of gemeente, kan zo alsnog 

zaken gedaan worden. Er zijn bijvoorbeeld 

zorgaanbieders die spelen met de frequentie 

van de zorg, zoals in de thuiszorg. De 

zorgverzekeraar zou dit in principe kunnen 

afkeuren. Echter, als keurig is onderbouwd 

waarom wordt afgeweken van de regel, gaat 

de zorgverzekeraar vaak toch akkoord. 

Regels rekken 

Kleinschalige initiatieven ervaren 

belemmeringen door verschillende regels. Zo 

is het vastgestelde aantal uren zorg per cliënt 

niet altijd even goed te handhaven.  

Kleinschalige initiatieven rekken regels soms 

op door in de praktijk te schuiven met uren 

tussen cliënten, bijvoorbeeld als iemand 

tijdelijk meer of minder zorg nodig heeft. Dit 

werkt in de praktijk erg goed volgens 

verschillende initiatiefnemers. Wel vraagt dit 

om goede afstemming met ouders over de 

passende zorg en het bijbehorende budget 

waarmee geschoven wordt.  

  

“We voegen budgetten samen en 

zorgen dan dat er voor iedereen 

passende zorg is.”  

“Kom langs! Controleer niet alleen 

mappen en formulieren maar kijk 

hoe we het hier doen!” 
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Conclusies en aanbevelingen

  

Conclusies 

1. Een voorwaarde om rommelruimte te vinden is dat partijen een relatie met 

elkaar aangaan en elkaar willen verstaan. Daarbij zijn drie uitgangspunten van 

belang: 

o Verantwoorden is gebaseerd op waarden die er voor de cliënten toe 

doen; 

o Ruimte om op eigen wijze te verantwoorden op randvoorwaarden die 

voor instanties essentieel zijn; 

o Verantwoorden gebeurt continu, bouwend aan relaties en vertrouwen. 

2. Kleinschalige initiatieven herkennen en erkennen de randvoorwaarden voor 

goede zorg (zoals kwaliteit en financiële verantwoording). We signaleren een 

verschil van inzicht tussen initiatiefnemers en regelmakers en -bewakers HOE 

aan deze voorwaarden voldaan moet worden. 

3. Het ontbreken van gelijkwaardigheid belemmert de kans om maatwerk te 

leveren binnen de gestelde randvoorwaarden. 

4. Initiatieven ervaren de communicatie met instanties die de regels maken en 

bewaken regelmatig als afstandelijk. Het gesprek voelt daardoor niet 

gelijkwaardig. 

5. Regelmakers en -bewakers hebben handvatten nodig om ruimte te geven en 

tegelijkertijd onderscheid te kunnen maken tussen de goede en slechte 

zorginitiatieven.  

6. Initiatieven maken zich zorgen om hun continuïteit door de groeiende 

regeldruk.  

Aanbevelingen 

1. Verken de mogelijkheden om de verschillende manieren van verantwoorden te 

verbreden: minder van papier, meer vanuit ervaring en de dagelijkse praktijk. 

Of pas als extra kwaliteitscontrole een systeem van horizontale verantwoording 

toe, zoals visitatie. 

2. Creëer in ontwikkeling van beleid en ontwikkeling van 

verantwoordingsprocessen, meer ruimte voor kleinschalige initiatieven zodat ze 

als volwaardig gesprekspartner meewerken aan beleidsvorming en in gesprek 

kunnen met gemeenten en zorgkantoren. 

3. Handel meer in de geest van de wet en minder volgens de letter van de wet. 

4. Onderzoek de mogelijkheden om bewezen ‘rekstrategieën’ die de zorg ten 

goede komen, op te nemen in de wet- en regelgeving.  

5. Deel de goede voorbeelden die er zijn om buiten de gebaande paden te gaan 

waarbij binnen de kaders passende zorg is geleverd.  
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Verantwoording 

OPaZ werkt al langere tijd samen met kleinschalige initiatieven om te onderzoeken wat er nodig is 

om passende zorg te leveren. Afgelopen jaar hebben we ongeveer 10 werkbezoeken afgelegd bij 

verschillende kleinschalige ouderinitiatieven, gericht op de gehandicaptenzorg. Daarnaast zijn er 

specifiek voor dit onderzoek drie sessies georganiseerd met in totaal 8 initiatieven gericht op 

gehandicaptenzorg (6) of thuiszitters (2). Het ging hier steeds om ouderinitiatieven. Tot slot 

hebben we bij een bijeenkomst georganiseerd door WoonDroomZorg over het opzetten van 

initiatieven drie rondetafelgesprekken gevoerd met in totaal 40 deelnemers, verschillend van 

zorgaanbieders, cliëntondersteuners, ouders met ideeën om een initiatief te starten en ouders die 

zelf al een initiatief hadden opgestart. Tot slot is met twee medewerkers van zorgkantoren, en vijf 

cliëntondersteuners gesproken over rommelruimte.  


