Experts: verpleeghuizen gaan miljoenen mislopen
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Van de 2,1 miljard euro die dit kabinet wil investeren in verpleeghuizen, zal 40 procent niet worden benut. Dat verwachten
financiële specialisten in de ouderenzorg.
 Den Haag

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet jaarlijks honderden miljoenen uittrekt voor extra personeel in de ouderenzorg.
Verpleeghuizen hebben onlangs hun plannen ingediend voor het beschikbare budget van ruim 600 miljoen euro in 2019. Dit geld is strikt
geoormerkt: zorginstellingen mogen maximaal 15 procent vrij besteden, terwijl ten minste 85 procent moet gaan naar handen aan het bed. ‘In
veel regio’s is het niet mogelijk zo veel nieuw personeel te vinden’, zegt Pim Diepstraten, directeur zorg bij Finance Ideas, een financiële
dienstverlener in de zorg.
Samen met Fizi, de beroepsvereniging van financieel specialisten in de zorg, voerde Finance Ideas een onderzoek uit onder verpleeg- en
verzorgingshuizen. Ze legden een vragenlijst voor aan financiële experts in deze instellingen, zoals controllers en financieel directeuren. Zestig
specialisten vulden de enquête in. Zij vertegenwoordigen ongeveer 10 procent van de verpleeghuizen in Nederland. Deze specialisten zijn niet
optimistisch over de mogelijkheden om het budget aan nieuw personeel te besteden, stelt Diepstraten vast.
plannen
De uitkomst van de enquête lijkt haaks te staan op een inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland. Daaruit blijkt dat verpleeghuizen erin
zijn geslaagd plannen in te dienen voor het volledige budget van 2019, meldde het tijdschrift Zorgvisie maandag. Diepstraten wijst er echter op
dat het indienen van de plannen niet betekent dat deze ook gehaald worden. Accountants gaan volgens hem achteraf controleren of de
personele uitbreiding is gerealiseerd.
Zowel brancheorganisatie Actiz als Fizi (de koepel van financieel specialisten) wil dat verpleeghuizen meer ruimte krijgen voor de besteding
van het budget. ‘Zo kunnen ze ook door middel van innovatie zoeken naar oplossingen’, zegt Fizi-voorzitter Ellen Kalkhoven.
Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt het voorbarig om nu al te somberen over het vinden van voldoende nieuw personeel.
‘Natuurlijk wordt het met de huidige krappe arbeidsmarkt een fikse uitdaging’, reageert hij. ‘Maar we hebben juist vorige maand gezien dat de
sector hiervoor ambitieuze plannen heeft.’
De plannen van de instellingen zijn goed voor ruim 10.000 extra mensen, zegt De Jonge. ‘Als we kijken naar de afgelopen jaren, zien we dat het
niet onmogelijk is deze ambitie waar te maken. In 2017 zijn er al 8000 mensen extra in de verpleeghuiszorg gaan werken. In de eerste helft van

2018 waren dat er nog eens 5000 extra. Natuurlijk monitoren we hoe het ervoor staat met het besteden van het budget en kunnen we daarop
sturen.’ <
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