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Wie & wat?
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Onze missie is het verbeteren van 
de kwaliteit van leven van 

oudere mensen





Waarom onderzoek naar de 
houdbaarheid?
• Maatschappelijk en politiek 

urgent vraagstuk van vergrijzing

• Groeiend aantal ouderen en 
toenemende zorgvraag, met 
gelijk blijvende kwaliteit van zorg

• Afnemend aantal 
arbeidskrachten in de zorg 



Financiële houdbaarheid: het betaalbaar houden van 
de ouderenzorg, macro-economisch (overheid) en 
micro-economisch (burger)

Kwaliteit van zorg: Het toegankelijk houden van de 
zorg, en voldoende en goed gekwalificeerd personeel 
beschikbaar hebben

Maatschappelijk draagvlak: Voldoende en brede steun 
in de samenleving voor het gevoerde beleid

Drie dimensies van houdbaarheid



7

Theoretische 
lens
• ‘Wicked problem’ 

• Veel stakeholders en diverse 
perspectieven
• Ethische, politieke en 

professionele dimensies
• Veel alternatieve scenario’s 

om te verkennen
• Complexe samenhang met 

andere vraagstukken
(arbeid, economie, migratie)
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Waarom 
draagvlak?
• Geen daadkracht zonder

draagvlak
• De overheid kan het niet

alleen
• Partijen in de samenleving

experimenteren al

• Mobiliseren van de kennis in 
de samenleving
• Vertrouwen in beleid
• Weerstand voorkomen
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Wat doen andere
landen?



Vier landen







NHS: publiek gefinancierd

Social care: zelf bekostigen

• verplicht eigen huis verkopen om zorg te 
betalen (‘48)

• schattingen lopen uiteen van 30.000 tot 
330.000 per jaar

• gebrek aan informatie bij ouderen

Commerciële partijen: prijsconcurrentie

Engeland
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Felle 
politieke 
debatten al 
30 jaar!



Engeland

€ verkoop huis 

uitstel zorg

Blair, 1997: “I don’t want [our
children] brought up in a country 
where the only way pensioners can
get long-term care is by selling their
home.”



The road to nowhere …
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Community 
care vanaf 
1891
Denemarken





Community care: permanente 
thuiszorg, incl. schoonmaak en 
preventie

Regionale en gemeentelijke variëteit

Recent beleid bouwt voort op 
community care gedachte

Preventieve huisbezoeken (1995)

Re-enablement programma

Denemarken
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Vrouwen werken

Mantelzorg niet
vanzelfsprekend

Financiële
compensatie



Rijnlandse politiek, corporatische
staat

Ouderenzorg deels via belastingen, 
deels via verzekeringen 

Recentelijk verhogingen 
belastingen voor mensen zonder 
kinderen

Stapsgewijze stijging premies met 
voordelen om toegang te beperken

Duitsland



Familiezorg hoog in het 
vaandel

Financiële compensatie 
familiezorg

Populariteit 
persoonsgebonden 
budget

Duitsland
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Migranten
arbeid



Verplichte 
inkomensafhankelijke 
bijdrage vanaf 40 jaar

In 2000 de intramurale zorg 
uitgebouwd om aan de 
zorgvraag tegemoet te 
komen

Financieel onhoudbaar

Japan





Traditioneel familiezorg maar 
vrouwen emancipatie zet dit 
onder druk

70% bevolking steunt 
arbeidsmigratie, slechts 57% 
bereid om deze mensen als 
bewoners te accepteren

Culturele en maatschappelijke 
waarden van gastland leidend
Eisen stellen aan migranten om 
steun bevolking te behouden

Japan
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Lessen trekken voor 
Nederland

Hoe kunnen we 
goede zorg, 
betaalbare zorg, met 
breed draagvlak 
organiseren?



Eigen bijdragen
Arbeidsmigratie

Informele zorg

Vergelijkbare issues

Personeelstekort



Verschuivingen zorg 
‘Langer thuis’ is de beleidstrend > grotere druk op informele 
zorg

• Duitsland: financiering gaat uit van familiezorg; ‘check’ op 
kwaliteit

• Denemarken, Duitsland: voorwaarden voor informele 
zorgverleners: zorgverlof, financiële vergoeding 

• Japan: investeren in professionele zorg door gebrek familiezorg

• Arbeidsmigratie, bv. hulp thuis uit het buitenland (Duitsland, 
mindere mate Japan). In Engeland onder druk door Brexit



0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Japan England Denmark Germany Netherlands

Eigendom status bij type verpleeghuis (%)

For-profit Non-profit Public

Algemene trend: competitie en 
toename private aanbieders 
om efficiëntie te bevorderen. 



Conclusies
• Betaalbaarheid, kwaliteit en 

draagvlak hangen samen

• Gevaar: 1 logica dominant, zie 
Engeland

• Balanceerkunst 



1. Heldere globale lange termijn visie, 
incrementele aanpassingen 

2. Aansluiten bij de culturele en 
normatieve kaders van het land, en 
lokale context en variëteit

3. Het debat mag complex zijn, de 
overheid is 1 van de partijen

Voorwaarden draagvlak



1. Maak naast de representatieve democratie gebruik 
van deliberatieve en participatieve vormen van 
democratie

2. Let erop dat het debat niet elitair of onevenwichtig 
wordt, sluit ook minder gehoorde groepen in, en 
vergeet de ouderen zelf niet

3. Vandaag leggen we de basis voor de toekomst, 
anticipeer! Leer van andere landen, met in 
achtneming van de culturele context

Aandachtspunten
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Van wie is de zorg?

Publieke zaak



Een aanrader voor bestuurders en managers in de 
zorg.

Zes blokken (á twee dagen) in een kleinschalige
setting in Leiden. Start op
19 januari 2023.

Onderwerpen: 
• De wetenschap van het ouder worden
• De nieuwste inzichten van de 

ouderengeneeskunde
• De organisatie van de gezondheidszorg voor

ouderen
• De laatste fase van het leven
• Internationale studiereis (vier dagen)
• Venster op de toekomst

leydenacademy.nl/executive_leergang

Executive leergang
Goed leven, goede zorg voor ouderen
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