
 

 
 

Een bovenwettelijke overbruggingsregeling voor het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Een tijdelijke overbruggingsprocedure1  
 
Soms is de oplossing helder, maar is nog onduidelijk welke partij deze moet bekostigen. 
Om te voorkomen dat een situatie verergert, is er een overbruggingsprocedure. Door 
snel duidelijkheid te bieden over welke partij moet financieren kan de juiste hulp tijdig 
worden geboden. Wanneer blijkt dat de onduidelijkheid niet tijdig kan worden 
weggenomen, kan er garant worden gesteld of voor worden gefinancierd. De 
verantwoordelijke partij betaalt het voorgefinancierde deel vervolgens terug. De 
oplossing voor de cliënt staat op deze manier altijd voorop.  
 
Waarom is de overbruggingsprocedure nodig? 
Terwijl de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor discussiëren over de financiering, 
kan het gebeuren dat de zorg stil komt te staan. De zorg komt pas op gang als iemand die 
zorg betaalt. Zeker bij urgente problematiek kan dat ervoor zorgen dat de situatie erger 
wordt. En dat willen we voorkomen. Dit is een probleem dat we vooral zien bij 
‘overgangssituaties’, bijvoorbeeld wanneer jongeren 18 jaar worden. Of in situaties 
waarin de financiering uit verschillende bronnen kan komen en het onduidelijk is waar de 
verantwoordelijkheid ligt. 
 
Vanaf 1 januari 2021 is de overbruggingsprocedure opengesteld voor gemeenten die zijn 
aangesloten bij PMM. Momenteel wordt verkend of de overbruggingsprocedure, naast 
het zorgdomein, ook op andere domeinen vorm kan krijgen. 
 
Wanneer zet je de overbruggingsprocedure in? 
De overbruggingsprocedure zet je in bij die situaties waarin duidelijk is welke zorg nodig 
is, maar onduidelijk is hoe die zorg betaald moet worden. Als redelijkerwijs alles is gedaan 
op lokaal en regionaal niveau om dat te regelen, maar er nog steeds onduidelijkheid is, kan 
de casus worden ingediend voor de overbruggingsprocedure. 
 
Zo werkt het 
Het initiatief voor het inzetten van de overbruggingsprocedure ligt bij de 
maatwerkfunctionaris. In samenspraak met diverse professionals van betrokken 
instanties, legt deze de vraag neer bij het programma. Het programma beoordeelt dan of 
de overbruggingsperiode in gang kan worden gezet. Als dat zo is, zorgen we ervoor dat de 
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zorg zo snel mogelijk gestart wordt. Het is mogelijk dat een casus vanuit de 
overbruggingsprocedure wordt geagendeerd in een Landelijk Escalatie Team, om daar tot 
overeenstemming te komen wie verantwoordelijk is voor financiering van de zorg. 
 
Meer weten? 
Wil je jouw organisatie graag laten aansluiten op de overbruggingsprocedure? Neem dan 
contact met ons op. 
 
 

Praktijkvoorbeeld  
 
Een jongen van negentien jaar met de diagnose PDDNOS woont bij zijn moeder die hem 
de hele dag begeleidt. Hulp van anderen accepteert hij nauwelijks. Hij is voortdurend 
gespannen, onvoldoende zelfredzaam en snel agressief. Hij kan dan een bedreiging zijn 
voor zichzelf en zijn omgeving. Zijn moeder kan de zorg niet langer aan en koerst al ruim 
anderhalf jaar op uithuisplaatsing. In het dorp waar ze wonen is een beschermde 
behandel-woonlocatie waar hij vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) óf vanuit de 
Zorgverzekeringswet (ZVW) opgenomen kan worden. De gemeente twijfelt of ze dit 
vanuit de WMO/BW moet betalen gezien de schrijnende situatie. Hij komt echter niet in 
aanmerking voor de Wlz omdat zijn IQ te hoog is. Voor plaatsing via de Zvw komt hij 
alleen in aanmerking als hij eerst drie jaar ononderbroken psychiatrische behandeling 
heeft gehad. Dat is wel geprobeerd, maar omdat de jongen de begeleiding niet accepteert, 
ontstaan onderbrekingen. Intussen is moeder zodanig overbelast dat ernstige fysieke 
klachten zijn ontstaan. Ze kan hem niet langer begeleiden: de situatie escaleert. 
De inzet van een overbruggingsprocedure zou de hulpverlening aan de jongen voorop 
hebben gesteld, zodat de situatie niet verder zou zijn geëscaleerd. De discussie over wie 
betaalt zou dan achteraf zijn gevoerd met mogelijk een verrekening van kosten tot gevolg. 
 
 
De toekomst, duurzaam, methodisch en snel 
Het is in relatie met het (integrale) financieringsmodel van belang dat de tijdelijke 
overbruggingsregeling duurzaam bovenwettelijke wordt geregeld. Geen nieuwe 
bureaucratie die bovenwettelijke uitgevochten wordt, maar pragmatisch en snel tot 
bindende conclusies komen. Uiteraard moet er oog zijn over de eventueel nieuw te 
ontstane verdeling van de middelen door deze bovenwettelijke regeling. Echter is vooral 
van belang dat snel en adequaat perspectiefplannen worden beoordeeld vanuit welke wet 
de financiering beoogt zou moeten zijn. En dus geen inhoudelijke beoordeling over het 
plan zelf, uitgaande dat de betrokken sociaal professionals, burgers en andere 
gemeenteambtenaren gezamenlijk kwaliteit hebben geleverd. Een toets om dit vast te 
stellen kan simpel zijn of het plan methodisch deugdelijk is.  
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