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Kwaliteit ouderenzorg 

1. Aanleiding 
Op 23 maart is het Kamerdebat WOZO. U heeft gevraagd om over twee 
onderwerpen de Kamer te willen informeren. Dit betreft het “kwaliteitskader 
kwetsbare ouderen” en een reactie op de CPB-uiting in het CEP 2023 over de 
“afkalving kwaliteitskader”. In bijgaande brief aan de Kamer worden beide punten 
nader uitgewerkt.  

2. Geadviseerd besluit 
Indien u kunt instemmen met de inhoud van de brief wordt u verzocht deze af te 
doen ruim voor het debat, uiterlijk op 16 maart 2023. 

3. Kernpunten 
Met betrekking tot het kwaliteitskader wordt in de brief met name ingegaan op 
het proces. Ook spreekt u uw instemming uit over de inzet van het veld en 
constateert dat het veld uw observatie deelt dat een meer flexibele inzet van het 
kader nodig is, waarbij de kwaliteit van leven van de cliënt voorop staat.  
 
Met betrekking tot de publicatie van het CPB wordt ingegaan op de veronder-
stellingen die door het CPB zijn gehanteerd. Anders dan het CPB bent u van 
mening, dat de € 2,1 mld. daadwerkelijk is ingezet om het aantal werkenden in 
de sector te verhogen. Ook in de toekomst blijven deze middelen beschikbaar 
maar zoekt u, ingegeven door de druk op de arbeidsmarkt, samen met het veld 
naar andere wegen om ook in de toekomst de kwaliteit van zorg te kunnen 
garanderen.   
 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
Beide onderwerpen zullen in het debat aan de orde komen. De brief geeft u de 
mogelijkheid om aanvullende informatie aan te reiken aan de Kamer. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Voor het nieuwe kwaliteitskader is breed draagvlak bij de sectorpartijen. 
Er is brede discussie over de beschikbaarheid van middelen in de V&V-sector.  
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c. Financiële en personele gevolgen 
In de brief wordt een toelichting gegeven over de ontwikkelingen van de uitgaven 
in de V&V-sector. De Wlz-uitgaven nemen nog steeds fors toe: gedurende de 
kabinetsperiode van € 15,6 mld. in 2022 naar € 17,3 mld. in 2026. Daar bovenop 
investeert dit kabinet via het WOZO-programma ruim € 1,5 mld. in de ouderen-
zorg over de periode 2022-2026.  

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
N.v.t. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Brief is intern afgestemd met FEZ en Meva en extern met FIN/IRF. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
De verwachting is dat de administratieve lasten zullen afnemen als gevolg van het 
nieuwe kwaliteitskader. 

g. Toezeggingen 
N.v.t. 

h. Fraudetoets 
N.v.t. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
 
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 




