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Expertteam Extramuralisatie

Het afgelopen jaar is Pels Rijcken veelvuldig betrokken geweest bij vraagstukken rondom het thema 
decentralisatie. Inmiddels zien we dat steeds meer gemeenten kampen met vragen over 
extramuralisatie: de ontwikkeling waarbij wonen en (ouderen)zorg in fysiek en financieel opzicht 
van elkaar worden gescheiden. Wat is eigenlijk de rol van de gemeente in deze ontwikkeling? Hoe 
kan een gemeente de kwaliteit en continuïteit van zorg in haar gemeente garanderen? Redenen ge-
noeg om een multidisciplinair Expertteam Extramuralisatie in het leven te roepen dat u kan helpen 
bij allerhande vragen rondom het scheiden van wonen en zorg. 

Wij zien dat alle betrokkenen hetzelfde oogmerk hebben: goede zorg voor iedereen die dat nodig 
heeft. Daarbij zetten wij onze brede juridische expertise en kennis van het speelveld in om de sa-
menwerking tussen alle partijen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat doen we onder andere 
door het vastleggen van duidelijke afspraken tussen woningcorporaties, zorginstellingen en ge-
meenten (denk aan samenwerkingsovereenkomsten en huurovereenkomsten). We adviseren met 
regelmaat over (her)bestemmingsmogelijkheden van zorgvastgoed, de inzet van Wmo-gelden of 
in verband met dreigende leegstand of sluiting van zorgvastgoed. Bovendien zijn we actief als het 
gaat om het juridisch waarborgen van de continuïteit van zorg in acute probleemsituaties. Ook in 
gesprekken over risicobeheersing en financieringsstromen fungeren wij regelmatig als sparring-
partner. 

Kortom, we zijn voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
extramuralisatie en begrijpen welke belangen er spelen. Ons multidisciplinaire Expertteam 
Extramuralisatie denkt ook graag met u mee. Hebt u vragen, neem dan vrijblijvend contact op met 
Cees de Zeeuw, Maryse Mesu-Abbekerk of één van de andere teamleden. 


