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Achtergrond nieuw beleidskader

Evaluatie beleidskader subsidiering patiënten- en 
gehandicaptenorganisaties door Ecorys.

Redelijk doelmatig en doeltreffend maar aanpassing gewenst.

Trends die daarbij van belang zijn:

Decentralisatie zorg

Digitalisering & individualisering

VN Verdrag Handicap

Grote afhankelijkheid van vrijwilligers

Vouchers moeten beter

Voormalig minister Schippers: 

“Start een open dialoog en pas het kader aan” 
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Patiëntendialoog 
VWS Enquête via Facebook. Meer dan 2000 reacties.

Dialoog uitgevoerd door Schuttelaar & Partners (S&P):

Interviews bij zorginstellingen:
LUMC, Zorgcentrum De Betuwe, Zorginstelling Het Dorp.

Verschillende dialoogsessies met PG-organisaties en koepels, 
gemeenten, verzekeraars, zorgverleners, mantelzorgers, 
wetenschappers en innovatieve denkers

VWS voerde gesprekken met niet gesubsidieerde 
patiëntenorganisaties.

Afsluitende sessie met PG koepels

Resultaat: rapport S&P met aanbevelingen juli jl. naar TK.
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Ideaal beleidskader

•Een kader uitgaande van impact en bereik in plaats van 
ledenaantallen.

•Samen met Pgo’s opstellen, daarom een tussenkader per 2019.

•de komende 4 jaar werken aan 

het formuleren van geschikte 

criteria voor een nieuw kader in 2023.
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De dialoog: de kritiek en het voorstel

• Basisbedrag instellingssubsidie definitief omhoog naar €45.000,-

• + €10.000,- bij samenwerking of uitbesteding Back-Office.
We redden het maar net met 

de subsidie 

• Per 2023: criteria voor impact en bereik. Tot die tijd: ledental.

• Wel mogelijkheid voor nieuwe initiatieven voor projecten.

Ledentallen lopen terug. 
Andere manieren om impact 

• Wel mogelijkheid voor nieuwe initiatieven voor projecten.
Andere manieren om impact 

te laten zien

•Vouchers schaffen we af. Projectsubsidies via Zonmw.

•Ook pgo’s die geen instellingsubsidie krijgen  kunnen projectvoorstellen 
indienen. 

•Twee lijnen: 1) aandoeningoverstijgende thema’s, en 2) nieuwe initiatieven.

Vouchers werken niet 

• Rol Ieder(in), Patiëntenfederatie en MIND als bemiddelaar 
ervaringsdeskundigheid en

• Opzet infrastructuur lokaal.

Meer aandacht voor 
ervaringsdeskundigheid en 

lokale issues rond 
participatie 
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Toelichting: BackOffice

Basisbedrag voor functies informatievoorziening, 
lotgenotencontact en belangenbehartiging. 

Bonus voor de BackOffice bij samenwerking op of uitbesteding 
van deze taken.

BackOffice betekent: administratie, boekhouding, systeembeheer, BackOffice betekent: administratie, boekhouding, systeembeheer, 
website, administratieve ondersteuning bij organisatie van 
activiteiten, telefonische bereikbaarheid voor leden, enzovoort.

BackOffice goedkoper dan de 10.000,- euro bonus? 

Dan het resterende bedrag houden

voor de 3 pgo functies.
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Toelichting impact & bereik

•Per 2019: pgo’s beschrijven in activiteitenplannen beoogde

impact en bereik. Deze visies worden bekeken op gedeelde 
beelden en bruikbare, meetbare aanwijzers voor impact en 
bereik.

• 2019-2023: projectsubsidies worden ingediend bij, beoordeeld • 2019-2023: projectsubsidies worden ingediend bij, beoordeeld 
door en gemonitord door ZonMw. Onderzoek naar bruikbare 
criteria.

•PGO-support ondersteunt met bijeenkomsten en trainingen.

• In 2021: Na 2 jaar een evaluatie.
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Toelichting projectsubsidies

Projectsubsidies om antwoord te geven op in dialoog gevoerde 
wensen en problemen.

Via ZonMw, maar met jullie.

• Alle pgo’s, ook zonder instellingsubsidie, kunnen meedingen;

• Maatwerk; ruimte voor grotere en kleinere initiatieven;• Maatwerk; ruimte voor grotere en kleinere initiatieven;

• Twee lijnen: 

aandoeningoverstijgend (bijvoorbeeld participatie)

nieuwe initiatieven rekening houdend met trend van 
individualisering en digitalisering.

• Voorlichting en cursussen door ZonMw en PGO-support.

• Begeleiding bij indienen aanvraag.

• ZonMw evalueert met als doel leerervaringen op te halen rond 
impact en bereik.
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Toelichting ervaringsdeskundigheid en lokaal 

Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND  gaan

-een centrale rol t.b.v. inbreng ervaringsdeskundigheid en opzetten 
infrastructuur verbinding landelijke 

- lokale belangenbehartiging. 

De instellingsubsidie wordt voor die doelen De instellingsubsidie wordt voor die doelen 

Verhoogd van 4 naar 6 miljoen euro.

Daarnaast:

In het kader van het VN verdrag gehandicapten wordt nu gewerkt aan 
een visie op en randvoorwaarden voor vergoeding van inbreng 
ervaringsdeskundigheid door partijen in de zorg. VWS werkt 
daarnaast aan eigen regeling, gebaseerd op deze uitgangspunten.
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Verschil oude en nieuwe regeling

Subsidiestroom Was Wordt

Instellingssubsidie 

pg-Organisaties

max 45.000,- 45.000,- + 10.000 bonus 

voor BackOffice 

Projectsubsidies voor

pg-organisaties

18.000,- per PG 

(minimaal 7 nodig)

Maatwerk, minder  

administratieve lasten, 

meer partijen toegang.meer partijen toegang.

Projectcalls:

-Aandoeningsoverstijgend

-Vernieuwende initiatieven

Regierol koepels 4 mln instellingssubsidie

PG werkt samen

2 mln projectsubsidie

6 mln, inclusief

- Makelaarsfunctie 

ervaringsdeskundigheid

- Infrastructuur

landelijk/lokaal
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Samenvattend

• Veel van de aanbevelingen van de Patiëntendialoog krijgen een 
plek in nieuw kader.  Verandering naar impact en bereik doen we 
samen, stapsgewijs.

•Financiële middelen blijven gelijk. In totaal is er 21 mln euro 
beschikbaar. beschikbaar. 

•Het is belangrijk dat pgo’s – naast subsidie – ook uitzien naar 
andere financieringsmogelijkheden als zij andere activiteiten 
willen ontplooien.
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