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1 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen  
‗Herwaardering Thuiszorg‘ is een initiatief van de zorgverzekeraars 
Achmea, Agis, Menzis, Uvit en CZ en Buurtzorg Nederland. Het 
onderzoek kent drie doelstellingen: 
 

1. Het vervaardigen van een duurzaam toetsingsraamwerk om 
te meten of een thuiszorginstelling waarde creëert op 
kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. 

2. Het toetsen van het raamwerk bij vijf kritieke doelgroepen 
(ontslagen uit ziekenhuis, dementerende ouderen, chronisch 
zieken, terminale zorgcliënten en kwetsbare ouderen ) bij zes 
thuiszorginstellingen door een analyse van de huidige 
praktijksituatie. 

3. Het verzamelen van lessen voor beleid, praktijk en primair 
proces. Alsmede het doorvertalen van deze lessen naar 
potentiële nieuwe bekostigingseenheden. 

1.1 Duurzaam toetsingsraamwerk 

Door middel van een bureaustudie en met de input van professionals 
en managers is een model ontwikkeld op basis van de negen 
bouwstenen van het Businessmodel van Osterwalder1. In dit model 
komen de drie gebieden kwaliteit (klantwaarde), toegankelijkheid 
(ketenwaarde) en betaalbaarheid (organisatiewaarde) samen in één 
businessmodel dat de basis vormt van een outcome gericht 
toetsingsraamwerk voor duurzame (thuis)zorg. Dit model, nader 

                                                   
1 Business Model Generation, Osterwalder & Pigneur, 2010 

toegelicht in hoofdstuk 4 en bijlage 1, wordt kernachtig samengevat 
in haar waardepropositie: 
 

Waardepropositie 
De thuiszorginstelling is een servicegerichte zorgorganisatie die 
haar cliënten ondersteunt in hun leven. Dit betekent zorgverlening 
aan zorgcliënten in de thuissituatie, en het informeren en adviseren 
van zorgcliënten, hun mantelzorgers en preventiegroepen. De 
effecten van de geleverde zorg zijn zichtbaar en inzichtelijk voor 
zowel de cliënten als de bredere samenleving. 
 
De zorginstelling organiseert en coördineert een netwerk van 
formele, informele en ketenzorg rond de zorgcliënt die bestaat uit 
mantelzorgers en ketenpartners gericht op genezing, 
gezondheidsbevordering, preventie en voorkoming van 
achteruitgang. 
 
De middelen die zij inzet zijn professionele medewerkers die breed 
inzetbaar zijn waardoor het aantal medewerkers dat bij de cliënten 
komt zo beperkt mogelijk is. De relatie tussen zorgprofessional en 
cliënt is cruciaal in het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. 
Daarnaast maakt de organisatie optimaal gebruik van 
technologische mogelijkheden om haar cliënten ook via eHealth en 
domotica toepassingen te kunnen ondersteunen.  

 
Het businessmodel bevat een visie op de zorg thuis over 5 tot 10 
jaar. Het is gebaseerd op veronderstellingen over toekomstige 
ontwikkelingen en effectieve maatregelen om daarop in te spelen. 
Steeds vanuit een maximale gerichtheid op waardecreatie. 
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Dit model als geheel bestaat op dit moment niet en zal mogelijk ook 
nooit op deze manier bestaan. Wel kan het worden gebruikt als 
toetssteen bij het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de 
thuiszorg. Door het beschrijven van het businessmodel van de 
toekomst, evenals de keuzes die een zestal thuiszorgorganisaties 
binnen (en soms buiten) deze kaders maken kunnen beleidsmakers 
en zorgaanbieders hun eigen gedachten toetsen, scherpen en nader 
invullen.  

1.2 Toetsing van het raamwerk 

Zowel het businessmodel in algemene zin als enkele specifieke 
indicatoren zijn getoetst bij zes zorgorganisaties in kwalitatieve 
(inhoudelijk) en kwantitatieve zin.  
 
Helaas bleek het maken van onderscheid naar vijf doelgroepen 
binnen de zorginstellingen niet mogelijk op basis van de beschikbare 
data. Alleen het onderscheid tussen terminale en overige cliënten 
bleek in beperkte mate direct uit de AZR data te extraheren. 
 
De volgende indicatoren zijn door middel van data-extractie uit AZR 
en CAK aangeleverd door de zorgkantoren voor de zes deelnemende 
thuiszorgorganisaties: 

 Gemiddeld tarief 
 Kosten per cliënt 
 Doorlooptijd 
 Inzet t.o.v. indicatie 
 Toegangstijd. 

 
Hoewel er geen controle heeft plaatsgevonden op de aangeleverde 
data, leverde cijferbeoordeling van de eerste data-uitvraag wel 
vragen op over de volledigheid en juistheid van de aangeleverde 
gegevens. Op basis hiervan is per zorgkantoor een tweede uitvraag 
gedaan, wat waar mogelijk heeft geleid tot aanpassing van de 
cijfers. Gedurende het onderzoek zijn vervolgens verschillende 
zorgkantoren en zorgaanbieders na onderlinge afstemming met 
nieuwe gegevens gekomen. Voor zover mogelijk zijn deze in de 
overzichten verwerkt.  
 
Toch kan geconstateerd worden dat hoewel er de overtuiging 
bestaat dat bovenstaande indicatoren relevante zijn voor het 
beoordelen van de effectiviteit en efficiëntie van de thuiszorg, deze 
informatie op basis van de aangeleverde gegevens niet voldoende 
gevalideerd en vergelijkbaar is.  
 
Er kunnen op basis van deze gegevens per zorgkantoor in beperkte 
maken uitspraken worden gedaan over de verhouding tussen de 
zorgaanbieders in de regio. Vergelijkingen over de effectiviteit of 
efficiency van de deelnemende zorgorganisaties zijn op basis van de 
beschikbare data echter niet te maken.  
 
Ook blijkt uit dossierinzage dat kwaliteitsindicatoren nog nauwelijks 
in het primaire proces worden vastgelegd. Er is in beperkte mate 
sprake van het formuleren van doelstellingen, maar in de praktijk 
worden bereikte resultaten niet vastgelegd.  
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Van ieder van de zes deelnemende organisaties is op basis van het 
businessmodel een profiel opgesteld (zie hoofdstuk 6 en bijlage 6), 
waaruit blijkt dat zorgaanbieders zeer verschillende keuzes maken 
in de invulling van hun eigen businessmodel. Iedere 
thuiszorginstelling, groot en klein, nieuw en bestaand, maakt een 
eigen keuze in de manier waarop ze zichzelf profileert. Wanneer 
deze keuzes zich concreet vertalen in een onderscheidend aanbod 
betekent dit een verbreding in de keuzevrijheid voor de cliënt.  

1.3 Lessen voor beleid en praktijk 

In het huidige wijze van bekostiging door middel van P x Q speelt 
kwaliteit van zorg een ondergeschikte rol. Het systeem geeft zelfs 
de perverse prikkel af om cliënten onnodig lang in zorg houden. Met 
de stijgende zorgvraag, de krimpende arbeidsmarkt en de transitie 
van de sector is dit een onhoudbare situatie. Thuiszorgaanbieders 
zullen dan ook op basis van andere factoren dan P x Q moeten 
worden bekostigd. Dit kunnen financiële indicatoren zijn 
(bijvoorbeeld kosten per cliënt), maar ook toegangstijden, 
cliënttevredenheid of ontwikkeling van de cliënt. 
 
Voorwaarde hiervoor is echter dat de outcome gegevens (kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid) betrouwbaar en tijdig zijn. Om 
de kans op ‗window dressing‘ te verkleinen, zullen de gegevens 
direct afkomstig moeten zijn uit het reguliere 
(zorgverlenings)proces. 

1.3.1 Outcome criteria voor inkoop 

Tijdens een expertsessie is verzameld wat de kennis is op het gebied 
van het meten en registreren van (outcome)indicatoren in de 
(thuis)zorg. Hieruit kwam naar voren dat outcome gemeten moet 
worden over drie domeinen: Klant, Kwaliteit en Kosten. In 
aanvulling op de expertsessie is later in een Cube sessie2 door een 
breed gremium verder gebrainstormd over hoe deze variabelen in 
indicatoren kunnen worden omgezet. Zie Figuur 1 voor het 
overzicht van deze indicatoren. 
 

 
Figuur 1: 3K - Model met een uitwerking naar indicatoren 

                                                   
2 Zie voor toelichting op de cube de voetnoot op p. 13 
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De deelnemers zijn het er over eens dat de set indicatoren zo 
eenvoudig en beperkt mogelijk moet zijn. Er moet gebruik gemaakt 
worden van gegevens die nu al vastgelegd worden, zodat er geen 
extra inspanning van de organisatie/professionals gevraagd wordt.  
 
Geleidelijke overgang naar outcome bekostiging 
Het lijkt niet realistisch om van de ene op de andere dag van de 
huidige P x Q bekostiging over te gaan op bekostiging puur en alleen 
op basis van outcome indicatoren. Wel mogelijk is het geleidelijk 
toevoegen van outcome indicatoren aan de P x Q bekostiging (zie 
onderstaande figuur).  

 

1.3.2 Nieuwe bekostigingseenheden 

De outcome indicatoren zoals genoemd in het 3K-model zijn 
mogelijk indicatoren die gebruikt kunnen worden bij 
prestatieafspraken gebaseerd op outcome. Dit betekent wel dat 
thuiszorgaanbieders en zorgkantoren samen moeten zoeken naar 
welke indicatoren zij met welke normen willen toepassen.  
 
Aanvullend kan onderscheid gemaakt worden tussen de 
generalistische en de specialistische functie van thuiszorg.  
 

De specialistische functie betreft zorg specifiek voor een cliënt, 
veelal met een concreet doel gericht op herstel of verbetering van 
kwaliteit van leven; dit kan outcomegericht bekostigd worden. 
 
De generalistische functie betreft zorg voor een gebied. 
Voorbeelden van dergelijke generalistische activiteiten zijn 
preventie en/of het organiseren van het netwerk rond de cliënt. 
Deze vorm van zorg thuis leent zich minder voor outcome gerichte 
bekostiging. Een abonnementscomponent, gerelateerd aan het 
aantal bewoners of doelgroep in een gebied leent zich hier meer 
voor.  

1.4 Aanbevelingen  

Het traject herwaardering thuiszorg laat veel gezamenlijkheid zien 
met betrekking tot de visie op de ontwikkeling van de thuiszorg bij 
zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars. Toch blijkt er met name 
in de concretisering nog wel slagen te maken. Op basis hiervan 
worden er een aantal concrete aanbevelingen gedaan om ook in 
praktische zin te komen tot een herwaardering van de thuiszorg. 
 
1 Registreer efficiëntie en kwaliteit van zorg op doelgroep 

niveau binnen de thuiszorg 
2 Verbeter als zorgverzekeraar (intern) de beschikbaarheid, 

betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van data 
3 Stuur bij de zorginkoop op totale kosten per cliënt(groep)  
4 Zorg voor demografische doelgroepgegevens op gebied van 

kosten en kwaliteit, door beschikbare gegevensregistraties 
(bijvoorbeeld AWBZ en ZVW) – binnen privacy wet- en 
regelgeving – aan elkaar te koppelen 

P x Q bekostiging
P X Q aangevuld 

met outcome
Bekostiging op 

outcome
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5 Voer één heldere, compacte en breed gedragen set aan 
outcome indicatoren in zoals beschreven in het3K model 

6 Hanteer bij de zorginkoop naast (of liever nog: in plaats van) 
de PxQ systematiek deze outcome indicatoren  

7 Laat zorgaanbieders de outcome van de zorg – binnen het 
reguliere zorgproces – vastleggen 

8 Blijf vernieuwende zorgconcepten stimuleren 
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2 Inleiding 
Deze kadernotitie bevat een visie op de thuiszorg over 5 tot 10 jaar. 
De visie is gebaseerd op deskresearch en gesprekken met 
opdrachtgevers en klankbordgroep. Het is gebaseerd op 
veronderstellingen over toekomstige ontwikkelingen en effectieve 
maatregelen om daarop in te spelen. Steeds vanuit een maximale 
gerichtheid op waardecreatie. 
 
Het businessmodel voor de thuiszorg moet antwoord geven op de 
vraag welke positie huidige thuiszorgaanbieders gaan innemen in de 
zorgketen rekening houdend met trends en ontwikkelingen in de 
huidige samenleving zoals de toename van cliënten en de afname 
van het aantal (beschikbare) medewerkers. Ook de 
thuiszorgaanbieder zelf zal toekomstbestendig moeten zijn en oog 
moeten hebben voor kleinschaligheid en cliëntgerichte zorg. De 
zorgorganisaties zullen zich meer moeten richten op samenwerking 
tussen instellingen in de directe leefomgeving van de cliënt.  
 
De druk op publieke middelen leidt tot een verdere 
vermaatschappelijking van de zorg en een steeds verdere 
extramuralisering van de zorg (―stepped care‖) bijvoorbeeld door 
het verplaatsten van hoogcomplexe zorg van het ziekenhuis naar de 
thuissituatie. 
 
Gelijktijdig vervaagt ook het maatschappelijk landschap waardoor 
het lastig is om tijdig te anticiperen op alle veranderingen. Ook de 
complexiteit van financiering en regelgeving en de daaraan 

gekoppelde bureaucratie trekt een wissel op de instellingen die zich 
in het thuiszorg domein bevinden.  
 
Het beschreven businessmodel is een weergave van trends, best 
practices en ervaringen van verschillende instellingen op 
thuiszorggebied. Dit model als geheel bestaat op dit moment niet en 
zal ook nooit op deze manier bestaan. Wel kan het worden gebruikt 
als toetssteen bij het ontwikkelen van een visie op de toekomst van 
de thuiszorg. Bij meerdere bouwstenen worden binnen de sector 
verschillende ontwikkelrichtingen onderscheiden richting de 
toekomst. Waar nodig zijn deze ontwikkelrichtingen separaat 
beschreven.  
 
Door het beschrijven van het businessmodel van de toekomst, 
evenals de keuzes die een zestal thuiszorgorganisaties binnen (en 
soms buiten) deze kaders maken kunnen beleidsmakers en 
zorgaanbieders hun eigen gedachten toetsen, scherpen en nader 
invullen.  
 

―Van de zorgverlener wordt meer verwacht: meer kwaliteit, doelmatigheid en 

transparantie. Meer resultaat in termen van maatschappelijk rendement: 

gezondheid en participatie. Daar wordt hij straks ook voor beloond. Na 

herstructurering ontstaat een omgeving die concurrerender is maar die tevens 

vrijheid en kansen biedt. De zorgvraag zal immers ook de komende jaren fors 

blijven groeien.‖ 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg – perspectief op gezondheid 20/20 
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2.1 Leeswijzer 

Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op het proces en de resultaten. 
 
In hoofdstuk 4 wordt de visie beschreven op het thuiszorgmodel van 
de toekomst in de vorm van een businessmodel. Op basis van de 
bouwstenen uit het businessmodel worden de unieke en 
onderscheidende elementen beschreven van de thuiszorg van de 
toekomst. Binnen dit generieke model zullen individuele 
thuiszorginstellingen zelf hun eigen specifieke invulling kunnen 
geven aan hun zorgverlening. 
 
Hoofdstuk 5  beschrijft outcome-criteria die leidend kunnen zijn voor 
de inkoop van thuiszorg.  
 
Hoofdstuk 6 beschrijft op basis van het kwalitatieve en 
kwantitatieve onderzoek de toetsing van de deelnemende 
zorginstellingen aan de criteria uit hoofdstuk 5. Dit gebeurt door het 
weergeven van het profiel van deze thuiszorginstellingen, evenals 
de specifieke profileringkeuzes die zij maken. 
 
Hoofdstuk 7 geeft de doorvertaling naar de lessen voor beleid, 
praktijk en primair proces vanuit verschillende perspectieven, te 
weten: zorgaanbieders, zorgverzekeraar en overige stakeholders. 
 
Hoofdstuk 8 tenslotte bespreekt de doorvertaling van deze lessen 
naar potentiële nieuwe bekostigingseenheden. 
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3 Toelichting op proces en resultaten 
Om tot het outcomegedreven model te komen zijn tijdens de 
uitvoering van het project vijf fasen doorlopen (zie Figuur 2). Elk van 
de fasen met de uitgevoerde stappen is onderstaand kort toegelicht. 

 

Figuur 2: Projectfasering met de uitgevoerde stappen 

Fase 1: Bureaustudie 

Informatiebronnen en referentiekaders 

In eerste instantie is een overzicht opgesteld van de belangrijkste 

informatiebronnen die op het gebied van kwaliteit en efficiency 

beschikbaar zijn.  

Bronnen zijn ondermeer: AZR, CAK, Vektis, productiecijfers en 

afspraken, kwaliteitskaarten, kiesbeter, websites, jaarverslagen, 

zorgkantoren/zorgverzekeraars en aanbieders. Tevens is er 

research gedaan naar outcome-modellen als externe 

referentiekaders, zoals het OMAHA systeem en het Magnet 

Recognition Program.  

Inzage van dossiers 

De aan het onderzoek deelnemende thuiszorgaanbieders zijn 

aangeleverd via de opdrachtgevende zorgkantoren. Hierbij is de 

keuze gemaakt voor diversiteit in grootte, regio en organisatievorm 

van de zorgorganisaties. Per organisatie zijn er een twintigtal 

zorgdossiers bekeken om te kijken welke informatie de instellingen 

vastleggen in hun zorgdossiers en in welke mate deze informatie al 

outcome gericht is.  

Gesprekken met opdrachtgevers en klankbordgroep 

Daarnaast hebben de deelnemende zorginstellingen bijgedragen aan 
het onderzoek door deel te nemen aan de klankbordgroep die mede 
het businessmodel herwaardering thuiszorg heeft vormgegeven. 
Ook hebben individuele gesprekken plaatsgevonden met de 
bestuurder of directeur thuiszorg van iedere deelnemende 
organisatie met als onderwerp de toekomstvisie van de eigen 
thuiszorgorganisatie en hun ideeën over de ontwikkeling van ‗de‘ 
thuiszorg. 
 

Fase 1

• Bureau-studie

• Informatiebronnen en referentiekaders

• Inzage van dossiers

• Gesprekken met opdrachtgevers en klankbordgroep 

Fase 2
• Modelontwikkeling

Fase 3

• Toepassing van het model 

• Profielen per deelnemende zorgorganisatie

• Datatoetsing

Fase 4
• Formuleren van indicatoren

Fase 5
• Doorvertaling naar beleid en praktijk
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Zorgaanbieders 

Beweging 3.0 

Buurtzorg Nederland 

Florence 

Zorggroep Meander 

Proteion 

De Zorgzaak 

Fase 2: Interactieve modelontwikkeling 

Met de input van de klankbordgroep (bestaande uit de bestuurder of 
directeur thuiszorg van de deelnemende organisaties) en het 
opdrachtgeversoverleg is in de tweede fase een businessmodel 
ontwikkeld voor toekomstige thuiszorg op basis van de negen 
bouwstenen van het Businessmodel van Osterwalder1. In dit model 
komen de drie eerder genoemde gebieden als kwaliteit 
(klantwaarde), toegankelijkheid (ketenwaarde) en betaalbaarheid 
(organisatiewaarde) samen in één model. 

Fase 3: Toepassing van het model  

Profielen per deelnemende zorgorganisatie 

De deelnemende (thuis)zorgorganisaties zijn 
vergeleken met het ontwikkelde businessmodel. 
Op basis van een vragenlijst en telefonische 
interviews zijn de specifieke en onderscheidende 
businessmodel van de zorgorganisaties in kaart 
gebracht. 
 
Per zorgorganisatie heeft dit geresulteerd in een profiel, met de 
meest in het oog springende kenmerken van zowel de huidige 
situatie als de keuzes die de organisatie voor de toekomst maakt 
(bijlage 6). 
 
 
 

Datatoetsing 

Op basis van door de zorgkantoren aangeleverde CAK en AZR data 
per organisatie zijn daarnaast een aantal centrale vastleggingen 
over de organisaties met elkaar vergeleken.  
 
Aangezien in de huidige centrale registraties geen onderscheid 
wordt gemaakt in doelgroepen, was het niet mogelijk om data uit te 
vragen voor de aan de start van dit project gedefinieerde 
doelgroepen: ontslagen uit ziekenhuis, dementerende ouderen, 
chronisch zieken, terminale zorgcliënten en kwetsbare ouderen. 
Alleen de terminale zorgcliënten zijn op basis van indicatie in 
beperkte mate direct te onderscheiden. 
 
Daarmee gaat de cijferbeoordeling uit van twee doelgroepen, 
onderscheiden op basis van AZR-gegevens: 
1 Mensen met terminale zorg; 
2 De resterende groep (exclusief MSV, dagbesteding en verblijf). 
 
De uitgevoerde analyse omvat de volgende criteria: 
1 Gemiddeld tarief per uur; 
2 Gemiddelde kosten per klant; 
3 Gemiddelde doorlooptijd (hoe lang blijven mensen in zorg); 
4 Gemiddelde inzet functie; 
5 Snelheid waarmee mensen in zorg komen. 
 
De verzamelde gegevens en criteria zijn getoetst op het niveau van 

de instelling en de verzekeraar.  
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Fase 4: Formuleren van indicatoren  

In fase 3 is een verdiepingsslag gemaakt op en een toetsing 
uitgevoerd van de (outcome) indicatoren van het business model 
met inhoudelijke experts. Doel van deze expertsessie was om de 
state of the art kennis op het gebied van het meten en registreren 
van (outcome)indicatoren in de (thuis)zorg te verzamelen. 

Fase 5: Doorvertalen naar beleid en praktijk 

Op basis van de beschikbare resultaten worden inzichten gedeeld en 
conclusies getrokken voor beleid en praktijk betreffende de 
organisatie en inkoop van duurzame thuiszorg. Deze dialoog wordt 
vormgegeven tijdens een ‗Cube sessie‘3 waarin zorgkantoren, 
zorgaanbieders, professionals en beleidsmakers op een creatieve 
wijze op zoek gaan naar mogelijkheden.  
 
 

  

                                                   
3 De sessie is gehouden in The Cube op het kantoor van Ernst & Young in Amsterdam.  The 

Cube is een soort versnellingskamer is waar we met stakeholders een specifiek programma op 

maat ontwerpen. Door de inzet van technieken, de specifieke ambiance (o.a. cartoonist, 

muziek, aankleding ruimte), professionele facilitering en een weldoordachte opzet kan ‗group 

genius‘ optimaal optreden. Door het intensieve programma en de betrokkenheid van relevante 

stakeholders worden doorbraken bereikt die op een reguliere manier (veelal via stuurgroep- 

en werkgroepenaanpak) minder snel en adequaat bereikt worden. 
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4 Businessmodel Herwaardering Thuiszorg 
Het businessmodel beschrijft de unieke waarde die een organisatie 
biedt aan haar verschillende klanten en benoemt de noodzakelijke 
kwaliteiten, vaardigheden, relaties en partners die nodig zijn om 
duurzame kwalitatieve en kwantitatieve waarde te genereren. 
 
Het businessmodel bestaat uit verschillende bouwstenen die 
hieronder stuk voor stuk worden beschreven. De diagrammen aan 
het begin van iedere paragraaf geven aan waar de bouwsteen zich 
bevindt in het businessmodel zoals weergegeven in bijlage 1. 
 
Deelnemers binnen het project maken in sommige bouwstenen van 
het businessmodel verschillende keuzes. Deze verschillende keuzes 
worden bij de bouwstenen besproken. Ook de nadruk van iedere 
bouwsteen kan verschillen.  

4.1 Waardepropositie  

De waardepropositie is het unieke aanbod van 
activiteiten, middelen, partners en kosten die via de 
kanalen in een relatie aan de cliëntsegmenten worden 
aangeboden. 

 
Iedere organisatie zal haar unieke waarde in haar eigen 
waardepropositie naar voren laten komen. In generieke termen kan 
de waardepropositie van de thuiszorg voor de toekomst als volgt 
worden weergegeven: 
 

De thuiszorginstelling is een servicegerichte zorgorganisatie die 
haar cliënten ondersteunt in hun leven. Dit betekent zorgverlening 
aan zorgcliënten in de thuissituatie, en het informeren en adviseren 
van zorgcliënten, hun mantelzorgers en preventiegroepen. De 
effecten van de geleverde zorg zijn zichtbaar en inzichtelijk voor 
zowel de cliënten als de bredere samenleving. 
 
De zorginstelling organiseert en coördineert een netwerk van 
formele, informele en ketenzorg rond de zorgcliënt die bestaat uit 
mantelzorgers en ketenpartners gericht op genezing, 
gezondheidsbevordering, preventie en voorkoming van 
achteruitgang. 
 
De middelen die zij inzet zijn professionele medewerkers die breed 
inzetbaar zijn waardoor het aantal medewerkers dat bij de cliënten 
komt zo beperkt mogelijk is. De relatie tussen zorgprofessional en 
cliënt is cruciaal in het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. 
Daarnaast maakt de organisatie optimaal gebruik van 
technologische mogelijkheden om haar cliënten ook via eHealth en 
domotica toepassingen te kunnen ondersteunen.  

 
De waardepropositie komt voort uit de (zorg)visie, die handen en 
voeten krijgt in de keuzes die de organisaties maakt bij de andere 
bouwstenen. Nadere toelichting op de elementen van de 
waardepropositie wordt dan ook gegeven bij de betreffende 
bouwstenen. 
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4.2 Cliëntsegmenten  

De cliëntsegmenten zijn de groepen cliënten waar de thuiszorg zich 
in haar dienstverlening op richt.  

 
De cliëntsegmenten bestaan uit drie hoofdgroepen. Ten 
eerste uiteraard de zorgcliënten, nader onder te 
verdelen in onder andere ouderen, chronisch zieken en 

mensen met een tijdelijke hulpvraag4. Deze cliëntgroep heeft een 
directe zorg- of welzijnsvraag waar de thuiszorginstelling 
activiteiten op ontplooit. ‗Stepped care‘ zal ertoe leiden dat 
zorgcliënten eerder uit het ziekenhuis ontslagen zullen worden en 
relatief zwaardere zorg thuis zullen ontvangen.  
 
De meningen zijn verdeeld of er naast de zorgcliënten nog meer 
doelgroepen moeten worden onderscheiden (mantelzorgers en 
preventiegroepen). Het kan ook zo zijn dat mantelzorgers 
nadrukkelijker dan op dit moment door de thuiszorginstelling 
worden ingezet bij het leveren van zorg aan de primaire cliënt. Of 
dat bijvoorbeeld preventieactiviteiten worden ingezet als marketing 
instrument door de organisatie.  
 
Wanneer de groepen wel als separate cliëntgroepen van de 
zorginstelling worden gezien vraagt dit een grote verandering in 
financiering, welke op dit moment immers één-op-één is gekoppeld 
aan het leveren van zorg aan geïndiceerde zorgcliënten.  

                                                   
4 NB. Deze groepen hebben een zekere overlap, maar kennen ieder op zich 

ook een eigen klantvraag en –benadering in de zorgverlening. 

Bij mantelzorgers gaat het om de familie, bekenden en buren van de 
thuiszorgcliënten. Deze zullen in de toekomst steeds nadrukkelijker 
worden betrokken bij de zorgverlening door de zorginstelling. Om 
dit op een goede manier te kunnen doen zullen de mantelzorgers 
zelf ook ondersteund worden in kennis, hulp en vaardigheden door 
de thuiszorginstelling. 
 
De preventiegroep kan worden gezien als het derde cliëntsegment 
van de thuiszorg, door bij het leveren van preventie bij niet-
zorgcliënten. Deze groep is nog geen zorgklant maar wordt door de 
thuiszorg ondersteund met preventieactiviteiten om zodoende de 
zorgvraag zo lang mogelijk uit te stellen. 

4.3 Cliëntrelatie 

De cliëntrelatie beschrijft de manier waarop de 
organisatie haar relatie met de cliënt invult. De 
cliëntrelatie tussen aanbieder en cliënt kan bijvoorbeeld 

ingevuld als warm en persoonlijk of zakelijk en afstandelijk. 
 
In zorgverlening aan huis staat de relatie tussen zorgverlener en de 
cliënt centraal. Dit is de basis van kwalitatief hoogwaardige zorg. Dit 
betekent daarmee dat de andere bouwstenen gepositioneerd 
kunnen worden als ondersteunend aan deze cliëntrelatie. 
 
Vanuit de modellen en best practices is te zien dat de benadering 
van zorgcliënten, mantelzorgers en preventiegroepen feitelijk 
gezien niet verschilt.  
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Uiteraard wordt bij de zorgcliënten zorg geleverd en bij de 
mantelzorgers niet, maar de overige activiteiten die worden 
aangeboden zijn bijna in gelijke mate op de cliëntgroepen gericht.  
 
Wel is het zo dat de behoefte van de zorgcliënt en de mantelzorger 
gedurende de zorgperiode kunnen verschillen. Dit betekent dat de 
benadering vanuit de professional / organisatie zich zal moeten 
richten op de specifiek behoeften van haar cliënt. Waar de inhoud 
van de relatie dus anders kan zijn wordt de relatie met de 
clientgroepen gekenmerkt door begrippen als:  
— Bereikbaarheid van de zorginstelling en de professional; 
— Gelijkwaardigheid tussen medewerker en cliënt; 
— Professionaliteit van de medewerker naar de cliënt; 
— Betrokkenheid van de medewerker bij de cliënt; 
— Stimuleren van zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt; 
— Een-op-een contact tussen cliënt en medewerker. 
 
De invulling van deze relatie wordt vormgegeven door het inzetten 
van vaste medewerkers waaronder een vast contactpersoon bij de 
cliënt. De medewerkers die worden ingezet zijn deskundig, breed 
inzetbaar en kennen een grote professionele autonomie. De cliënt 
denkt en bepaalt mee over de invulling van de zorg en daarmee 
onder andere ook over de persoon van de zorgverlener 
 
Een grote omslag in de cliëntrelatie is die van een relatie waarin de 
zorgorganisatie dominant is naar die van een relatie waarin de 
relatie wordt bepaald door gezamenlijkheid. In deze nieuwe situatie 
zal er een nieuwe, evenwichtiger relatie ontstaan tussen 

zorgorganisatie, zorgprofessional en cliënt die wordt gedefinieerd 
door gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid.  
 
Overigens betekent dit ook dat de cliënt aangesproken zal worden 
op de eigen verantwoordelijkheid. Het is niet alleen de professional 
die ‗zorgt voor‘ de cliënt, de cliënt moet ook zijn / haar eigen rol en 
verantwoordelijkheid oppakken. Tussen cliënt en zorgprofessional 
worden afspraken gemaakt die zowel door de verpleegkundige als 
de patiënt nagekomen moeten worden. Uiteraard zal de aard van de 
afspraken verschillen afhankelijk van de situatie bij de cliënt. Met 
(de familie van) een dementerende bejaarde zullen andere 
afspraken gemaakt worden dan met een verder gezond persoon die 
revalideert van een heupfractuur. 
 
De steeds mondiger cliënt heeft een duidelijk eigen beeld en visie op 
de zorgverlening en zal hierin ook serieus genomen moeten worden. 
De focus van de zorgorganisatie en zorgprofessional zal veranderen 
―van zorg naar welbevinden‖. 
 
Van Naar 

Paternalistische zorgverlener Coach en adviseur 

Expert decision door zorgverlener Shared decision met patiënt 

Incidentele controle en face-to-face 

contact geïnitieerd en geregisseerd 

door zorgverlener 

Continue monitoring in combinatie met 

diverse contactvormen, mede 

geïnitieerd door patiënt 

Kwaliteitsbeoordeling is professioneel 

geborgd met centraal vastgelegde 

criteria 

Patiënten scoren kwaliteit en gebruiken 

eigen criteria 

Tabel 1 De veranderende rol van de zorgprofessional 
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Voor de distributie van activiteiten en diensten die niet face-to-face 
worden geleverd (zie §4.4) is de cliëntrelatie per definitie meer op 
afstand. Desalniettemin kan de cliënt ook deze activiteiten en 
diensten wel als dichtbij ervaren. 

4.4 Distributiekanalen 

De distributiekanalen beschrijven de wijze waarop de 
activiteiten bij de cliënt gebracht worden.  
 

De distributie van de thuiszorg van de toekomst zal nog voor een 
groot deel plaatsvinden door middel van persoonlijk, face-to-face 
contact tussen professional en cliënt. De thuiszorg professional 
verleent één-op-één zorg in de eigen context van de cliënt.  
 
Echter, gezien de dubbele vergrijzing en de problemen die dat op de 
arbeidsmarkt op zal leveren, gekoppeld aan de toenemende 
technologische mogelijkheden zullen ook eHealth toepassingen 
toenemen. Dit betekent dat het distributiekanaal internet ook in 
gebruik zal toenemen. Internet kan invulling geven aan verschillende 
vormen van eHealth toepassingen: internetapplicaties zoals fora, 
kenniswebsites en contact applicaties (chat, video, geluid). 
Daarnaast kan het internet ook het kanaal zijn waarover domotica 
toepassingen, zoals sensoren in huis, worden gemonitord en 
schermzorg wordt aangeboden. 
 
Ehealth voor disease management kan worden ingezet voor mensen 
met een chronische aandoening. Maar kan ook worden ingezet voor 
vroegdiagnostiek, bijvoorbeeld op basis van periodieke vragenlijsten 

via internet. Daarnaast biedt eHealth ook ondersteuning aan de 
ketenzorg en zelfmanagement van de patiënt. 
Overigens verschillen de meningen over eHealth: er zijn 
thuiszorgaanbieders die overtuigd zijn van de praktische 
realiseerbaarheid van bijvoorbeeld Zorg op Afstand (onderbouwd 
door business cases), terwijl anderen de aannames achter dergelijke 
business cases in twijfel trekken en daarmee Zorg op Afstand geen 
toegevoegde waarde toedichten. 
 

―Doelmatigheid is extra urgent waar het gaat om schaarsere menskracht. Dit 

betekent inzetten op procesverbetering en arbeidsbesparende innovatie en –

technologie.‖ 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg – perspectief op gezondheid 20/20 

4.5 Opbrengsten 

De opbrengsten komen voort uit de levering van de 
diensten aan de cliënten. Immers de cliënt betaalt – direct 
of indirect – voor de geleverde zorg.  

 
De financiële opbrengsten bestaan uit de vergoeding aan de 
instelling voor de geleverde diensten aan de cliënten. Op dit 
moment betreft dat voornamelijk financiering vanuit de AWBZ, 
WMO, PGB en particuliere zorg. De wijze van financiering van de 
thuiszorg is sterk afhankelijk van politieke keuzes die lastig zijn te 
voorzien voor de komende tien jaar. In algemene zin valt op dit 
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moment wel een aantal bewegingen in de financiering te 
onderscheiden5:  
— De bekostiging vanuit de AWBZ daalt door verkleining van het 

pakket en tarieven die onder druk staan. 
— Delen van het AWBZ pakket worden overgedragen aan de 

gemeenten onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
Vanuit de aanbestedingen van de gemeenten staan zowel de 
tarieven onder druk en treedt de thuiszorg ook in concurrentie 
met andere aanbieders, met name in de welzijnssector. 

— Op dit moment wordt al een deel van de zorg geleverd door 
thuiszorgorganisaties gefinancierd uit de ZVW. De deel zal in 
de (nabije) toekomst verder toenemen ook gezien de afname 
van het AWBZ deel. 

— De vraag naar particuliere zorg voor specifieke doelgroepen 
(bijvoorbeeld vermogende ouderen) stijgt. 

 
Deze trends zullen er voor zorgen dat de financieringsmix van de 
gemiddelde thuiszorgorganisatie er over vijf tot tien jaar anders uit 
zal zien6. Er zullen organisaties zijn die zich richten op een breed 
aanbod van welzijn, laagcomplexe en hoogcomplexe zorg en er 
zullen zorginstellingen zijn die zich nadrukkelijker zullen richten op 

                                                   
5 In dit rapport is geen rekening gehouden met de inhoud van de recente 

‗Programmabrief langdurige zorg‘ d.d. 1 juni 2011 van de staatssecretaris 

van VWS. 
6 De vraag welke partij(en) (zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente, …) 

de financiering uitvoert valt buiten de scope van de beschrijving van het 

businessmodel. 

een deel van het thuiszorgdomein. Hiermee richten zij zich dan op 
een deel van de financieringsbronnen. 
 
Om bureaucratisering te verminderen is het nadrukkelijke de wens 
vanuit de thuiszorg dat er één duidelijke financieringsstroom komt 
voor thuiszorg in plaats van verschillende financieringsstromen met 
elk hun eigen verantwoordingseisen.  
Waar deze eenduidige financiering er (nog) niet is kan de 
thuiszorginstelling naar de cliënt toe een belangrijke rol vervullen 
door het bieden van een cliëntgericht zorgaanbod waar de cliënt 
niet geconfronteerd wordt met de verschillende 
financieringsvormen en verantwoordingseisen. De zorgaanbieder 
kan zich hiermee onderscheiden door administratieve druk bij de 
klant weg te nemen, maar verhoogt hiermee uiteraard wel haar 
eigen administratieve druk. 
 
Een belangrijke verandering in de financiering zal zijn dat niet de 
inzet wordt betaald, maar het resultaat. Het afrekencriterium zal de 
kwaliteit van zorg en welbevinden van de cliënt zijn, gedefinieerd als 
de bijdrage aan gezondheid en participatie van de cliënt. Het 
definiëren en meten van kwaliteit levert wel weer haar eigen 
knelpunten op. Resultaat zou gedefinieerd kunnen worden door 
kosten per klant in relatie tot kwalitatieve normen uit best practices. 
 

 ―Zorg voor kwaliteitsnormering; formuleer kwaliteit als outcome en committeer 

producent en patiënt aan zijn bijdrage. Dwing dit af, op de kortst mogelijke termijn. 

Kijk hiervoor ook naar het buitenland. Het verzekerd pakket bevat uitsluitend zorg 

die aan de kwaliteitsnormen voldoet. Alleen die zorg wordt gecontracteerd en 

geleverd.‖ 
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Raad voor de Volksgezondheid en Zorg – perspectief op gezondheid 20/20 

 
Wanneer preventietaken een belangrijke(r) rol krijgen binnen de 
thuiszorg zal ook nagedacht moeten worden over de financiering 
hiervan. Immers, voor preventie valt geen indicatie te stellen.  
Het uitvoeren van preventietaken met inzet van zorgmiddelen is niet 
wenselijk en kan ook geen structurele financiering van deze functie 
zijn. 
 
Naast de opbrengsten uit collectieve middelen en direct van de 
cliënten (in de vorm van eigen bijdragen, maar ook inkoop van 
private/extra zorg) is er ook een beweging richting de financiering 
van zorg met behulp van private equity. Private investeerders zullen 
zich meer richten op de zorgmarkt. Voorwaarde hiervoor is wel dat 
de wet- en regelgeving zich aanpast aan deze nieuwe situatie. 

4.6 Kwalitatieve baten 

De kwalitatieve baten zijn een beschrijving van de 
maatschappelijke, kwalitatieve opbrengsten van de 
activiteiten. Het is de social return on investment (SROI) 

van de geleverde zorg. 
 
Door de activiteiten vanuit de thuiszorg breder in te steken dan 
alleen op verlenen van zorg (zie § 4.7) kan de thuiszorg ook bredere 
maatschappelijke baten realiseren. De vraag die ook hier wordt 
opgeroepen is de volgende: preventieactiviteiten en het betrekken 
van bijvoorbeeld mantelzorgers in het zorgproces kan leiden tot 
(toekomstige) maatschappelijke baten. Maar kan de 

thuiszorginstelling deze verandering in de zorg oppakken als de 
financiering van de zorg die zij levert niet wordt aangepast? Met 
andere woorden kunnen de lange termijn en brede maatschappelijke 
baten gefinancierd worden met een model voor korte termijn 
zorgfinanciering? 

Besparingen in de kosten in de eerste- en tweedelijn  

Effectieve zorgcoördinatie kan leiden tot efficiëntere inzet van 
zorg(medewerkers) en effectievere inzet van behandeling en 
begeleiding in de keten. 
 

 
Figuur 3 Voorbeeld zorgcoördinatie / casemanagement: schillenmodel Buurtzorg 

CLIËNT

4. Formele professionalsnetwerk4. Formele professionalsnetwerk

2. Informele cliëntnetwerk2. Informele cliëntnetwerk

3. Buurtzorg team3. Buurtzorg team

1. Zelfredzaamheid cliënt1. Zelfredzaamheid cliënt

Schillenmodel Buurtzorg

Buurtzorg werkt van binnen naar

buiten: empowerend en adaptief, 

netwerkvormend, ondersteunend, 

aanvullend en vervangend.
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Ondersteuning informele zorg 
De bredere definitie van cliëntgroepen leidt ertoe dat ook 
mantelzorgers de ondersteuning krijgen om daarmee langer de zorg 
voor hun naasten vol te kunnen houden. Hiermee worden cliënten 
minder snel opgenomen in ziekenhuizen of een intramurale 
instelling en neemt ook de belasting van mantelzorgers af. Zie 
Figuur 6 voor de visie van Buurtzorg op dit aspect. 

Preventie, gezondheidswinst en gedragsverandering 

Door het nadrukkelijk opnemen van de activiteit informeren, trainen 
en opleiden van haar cliënten, waaronder mantelzorgers en 
preventiegroepen, levert de thuiszorg een nadrukkelijke bijdrage 
aan preventie, gezondheidswinst en gedragsverandering van haar 
cliëntengroep. 

Vroegsignalering 

De specifieke aandacht voor de preventiegroep zorgt niet alleen 
voor preventie van gezondheidsproblemen, maar ook tot 
vroegsignalering en daarmee betere behandelmogelijkheden voor de 
cliënten. 

Minder zorgconsumptie 

De inzet van eHealth leidt aan de ene kant tot minder 
zorgconsumptie door ondersteuning van zelfzorg en aan de andere 
kant door een verplaatsing van complexe(re) zorg naar de thuiszorg 
doordat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast zal 
ook het inzetten op preventie activiteiten leiden tot een daling van 
de (toekomstige) zorgconsumptie. 

 
Figuur 4: Aandacht voor de preventiegroep kan leiden tot vroegsignalering7 

Inzet minder personeel 

De inzet van eHealth oplossingen en nieuwe zorgconcepten kan 
leiden tot het inzetten van minder personeel in de directe zorg.  
Gezien de dubbele vergrijzing zal het hier gaan om een relatieve 
vermindering van personeel, met mogelijk een gelijkblijvende 
zorgformatie of zelfs een stijging in absolute aantallen.  

                                                   
7 De cartoons die zijn opgenomen in deze rapportage zijn tijdens de Cube 

sessie door Gertjan Kleijne getekend. 
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Behoud van professionals 

De focus op de autonomie van de professional zal het beroep 
interessanter en uitdagender maken en leiden tot het behoud van 
professionals in de zorg. Immers, zij hoeven geen versnipperde 
‗deel‘zorg meer te bieden, maar leveren per cliënt een volledig 
aanbod aan kwalitatief hoogstaande zorg.  

Borgen en behouden van kennis 

Met het behoud van professionals wordt ook de benodigde kennis in 
de thuiszorg behouden en geborgd. 

4.7 Activiteiten 

Het kopje ‘activiteiten’ beschrijft de hoofdactiviteiten van 
de thuiszorg in het businessmodel. Het gaat om de 
belangrijkste handelingen die de organisatie inzet om 

haar dienstverlening aan haar cliënten te bieden. 
 
Centraal blijft het verlenen van zorg staan. Daarnaast, zeker in 
relatie tot het cliëntsegment ―mantelzorgers‖ en het grote aantal 
partners in het businessmodel (§4.9), speelt zorgcoördinatie een 
belangrijke rol.  
 
Het gaat dan om de ketenzorg, waaronder zowel formele zorg als 
informele zorg. Een, soms noodzakelijke, paradox is de ontwikkeling 
dat de eerstelijnszorg steeds meer doelgroep- en diagnosegericht 
werkt wat weer leidt tot meer versnippering en verzuiling.  
 

Breder gezien kan de thuiszorg een rol spelen in de coördinatie van 
het wonen, zorg en welzijn in de wijk. Dit vanuit de visie dat de cliënt 
zo lang mogelijk deel uit blijft maken van het maatschappelijk leven 
in de wijk. De thuiszorg kan een belangrijke ondersteunende rol 
spelen in de ―community‖ rond de cliënt om zo de gezondheid te 
bevorderen. In deze rol hebben de professionals intensieve 
contacten in de wijk met bijvoorbeeld huisarts, praktijk-
ondersteuners, welzijnsinstellingen, fysiotherapeuten etc.  
 
De vraag is dan welke positie de thuiszorg in gaat nemen in deze 
coördinatie. Vormt zij een schakel, of de spil, in de keten? De vraag 
van de cliënt, maar ook de demografie van een wijk of de visie van 
een gemeente op de rol van bijvoorbeeld zorg of welzijn zal hier van 
invloed op zijn. 
 
In meer specifieke invulling van zorgcoördinatie in combinatie met 
preventie is casemanagement, gericht op de individuele cliënt. Hier 
denkt de thuiszorg met een brede blik mee met haar cliënt. De brede 
blik betekent dat de professional – mogelijk samen met andere 
instellingen – zich ook zal richten op welzijn, welbevinden en 
praktische ondersteuning. Ook hier zal de invulling per gemeente, 
werkgebied of zorginstelling kunnen verschillen. 
 
Zoals ook beschreven wordt in §4.4 ‗distributiekanalen‘ is ook het 
leveren van eHealth door middel van zorg op afstand, domotica en 
disease management een activiteit die geleverd wordt in de 
thuiszorg van de toekomst.  
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Opleiding en advies, instructie en voorlichting komt nadrukkelijker 
naar voren omdat het breder wordt ingezet; niet alleen gericht op 
de professionals, maar ook op de zorgcliënten en de mantelzorgers. 
De zelfredzaamheid van de cliënten wordt hiermee ondersteund. 
Gelijktijdig geeft de thuiszorg hiermee invulling aan haar 
preventieve rol. 
 

―Stuur systematisch op gezondheid en participatie. Investeer in gezondheid: voeg 

preventie toe aan het basispakket van de Zvw, houd de burger aan goed 

patiëntschap …‖ 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg – perspectief op gezondheid 20/20 

 
De verwachtingen van stakeholders in de zorg zijn steeds meer 
gericht op het zichtbaar maken van de effecten van de zorginzet. Dit 
betekent dat ook het meten van de effectiviteit van zorg en 
welbevinden een belangrijke activiteit zal zijn voor de organisatie. 
Immers de zorginstelling die haar toegevoegde waarde duidelijk aan 
kan tonen zal hier voordeel aan ontlenen richting zowel de cliënt als 
de financier. 

4.8 Middelen 

Middelen zijn de economische term voor de inzet die de 
organisatie levert om haar activiteiten aan te kunnen 
bieden. In dit onderdeel van het businessmodel worden de 

belangrijkste en de onderscheidende middelen beschreven. 
Het belangrijkste ‗middel‘ voor een thuiszorgorganisatie is haar 
medewerkers. In de centrale rol die zijn spelen in het leveren van de 
dienst van de zorginstelling aan de cliënt is het van belang dat zij 

een hoge opleidingsgraad hebben om te kunnen voldoen aan een 
één-op-één klantrelatie, in een platte organisatie binnen 
zelfsturende teams. De praktijk nu, en ook over vijf tot tien jaar, is 
dat niet alle zorgmedewerkers een hoger opleidingsniveau zullen 
hebben. Samen met de cliënt zal hier – afhankelijk van de situatie – 
zo goed mogelijk invulling aan gegeven moeten worden.  
 
Er bestaat verschil van inzicht over de mate waarin de thuiszorg nog 
gebruik zal blijven maken van lager opgeleide (lees: nivo 3) 
medewerkers. Aan de ene kant wordt door organisaties gesteld dat 
er voldoende (wijk)verpleegkundigen zijn om thuiszorg te bieden, 
zeker als (wijk)verpleegkundigen behouden blijven voor de zorg. Aan 
de andere kant zijn er organisaties die menen dat de vergrijzing en 
daling van het aantal beschikbare verpleegkundigen ook de inzet 
van lager opgeleide verzorgenden noodzakelijk houdt. In dit laatste 
geval bestaat er meer opsplitsing van zorgtaken bij de cliënt. Maar 
in alle gevallen wordt beoogd om het aantal medewerkers bij de 
cliënt zo laag mogelijk te houden. 
 
Andere belangrijke, technische, middelen zijn ICT-infrastructuur 
voor eHealth toepassingen. Goede eHealth en integraal zorgdossier 
(EPD) applicaties voor ondersteuning van zowel professionals als 
cliënten en mantelzorgers. Een effectieve ICT-infrastructuur zal de 
professional en de cliënt optimaal ondersteunen, terwijl het interne 
bureaucratisering zoveel mogelijk moet voorkomen. Een 
voorwaarde voor dit laatste is wel dat externe bureaucratische druk 
zo laag mogelijk moet zijn.  
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„White Label‟ voor dure voorzieningen 
Dure voorzieningen die door meerdere organisaties worden 
ingericht worden door veel partijen als een probleem gezien. Een 
interessante oplossing hiervoor zou het invoeren van een white 
label voor dure voorzieningen kunnen zijn. Om te komen tot 
kostenefficiëntie en gelijke concurrentiemogelijkheden worden dan 
voorzieningen zoals avond-, nacht-, weekenddienst en 
alarmeringsdienstverlening niet meer door de organisaties zelf 
georganiseerd. Maar bijvoorbeeld op stad of regioniveau. 
Voornamelijk in dunbevolkt gebied kan door gezamenlijk op te 
treden de continue zorgverlening op rendabele wijze gewaarborgd 
worden. 
 
Om te voorkomen dat met deze dienstverlening één (grote) partij 
zich ten koste van andere aanbieders in een gebied zich breed 
profileert op deze dienstverlening kan de faciliteit als ‗white label‘, 
een nutsvoorziening, worden georganiseerd. Zowel grote, als kleine, 
bestaande en nieuwe zorgaanbieders kunnen zich – tegen kostprijs –
aansluiten bij de service. 

4.9 Partners 

Partners zijn externe partijen zonder wie de 
zorgorganisatie haar activiteiten niet kan uitvoeren bij 
haar cliënten.  

 
Het belang van ketenpartners in de thuiszorg zal steeds 
nadrukkelijker worden.  

Bij het uitvoeren van haar hoofdactiviteit, de zorgcoördinatie van 
zowel formele zorg, ketenzorg als informele zorg is, is het belang 
van goede samenwerking met ketenpartners groot.  
 
De te betrekken partners zullen per cliënt en per woonomgeving 
anders zijn, immers, het organiseren van een effectief netwerk 
rondom de cliënt zal van situatie tot situatie een andere invulling 
krijgen. 
 

―… Haal een streep door alle financiële zekerheden in het huidige stelsel. Er wordt 

fantastisch werk verzet in de zorg, maar actoren worden te weinig geprikkeld om 

samen te werken aan publieke doelmatigheid. Dit is de kern van gereguleerde 

marktwerking. Ontbureaucratisering hoort hier ook bij.‖ 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg – perspectief op gezondheid 20/20 

 
Veel voorkomende partners van de thuiszorg zullen – nog meer dan 
nu – zijn: de eerstelijnszorg (huisarts, GGZ, fysiotherapeut), 
welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, woningbouw, 
ziekenhuis, zorgverzekeraars en anderen. 

4.10 Kosten 

De belangrijkste kosten van de thuiszorg zijn gekoppeld 
aan de door haar ingezette middelen: personeel, ICT 
infrastructuur en applicaties.  

 
Het doorvoeren van zelfsturing in de thuiszorg kan leiden tot het 
verminderen van de indirecte personeelskosten (management). De 
relatieve ICT kosten in relatie tot de omzet in de VVT sector is met 
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2,2% laag. Het invoeren van meer ICT ondersteuning van het 
zorgproces en het uitrollen van eHealth toepassingen zal leiden tot 
het stijgen van de absolute en relatieve ICT kosten in de sector. 
Voor zover dit ICT kosten betreft ter ondersteuning en facilitering 
van de cliënt en zorgprofessional past dit binnen de verdere inzet 
van ICT en Ehealth binnen de thuiszorg. 

4.11 Kwalitatieve lasten 

Waar de kwalitatieve baten van de nieuwe ontwikkelingen 
in de thuiszorg goed zijn te benoemen, zijn kwalitatieve – 
maatschappelijke – lasten minder evident.  

 
Indien medewerkers die op dit moment laagcomplexe taken 
uitvoeren zich niet laten omscholen en zij hun werkzaamheden niet 
voor andere organisatie uit kunnen voeren zal dit mogelijk leiden tot 
banenverlies bij deze groep medewerkers. 
 
Verder bestaat het risico dat de samenwerking met partners leidt 
tot extra afstemmings- en coördinatiekosten in de zorgketen. 
 
Het meten van outcome criteria zal ook lasten met zich 
meebrengen. Voorkomen moet worden dat hier een nieuwe 
bureaucratie ontstaat. 
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5 Outcome criteria voor inkoop 
Het meten van de outcome van zorgverlening komt breed terug in 
discussies en beleidsstukken in de afgelopen jaren. Het 
eenvoudigweg meten van de input aan zorg (hoeveel uren zorg 
wordt er geleverd) zonder te kijken naar de effecten van die zorg bij 
de cliënt wordt onvoldoende geacht. Toch zijn er nauwelijks 
concrete voorbeelden waarbij het meten van outcome verder wordt 
ingevuld. 
 
Het probleem ontstaat bij het vinden van een hanteerbare 
operationalisering van het begrip outcome criteria. Binnen de cure is 
outcome relatief eenvoudig te meten op patiëntniveau: hoe snel is 
het specifieke gezondheidsprobleem verdwenen. Op 
organisatieniveau is het meten van het resultaat op outcome criteria 
een stuk lastiger. Immers hoe tel je de outcome van verschillende 
cliënten bij elkaar op en leidt de registratie van al die criteria niet tot 
een vergroting van de bureaucratie? 
 
Binnen de care zijn outcome criteria nog complexer te meten, 
immers, in veel care situaties is vooruitgang niet te verwachten en is 
een ontwikkeling in de situatie van de cliënt daardoor moeilijk te 
waarderen. Daarbij komt dezelfde complexiteit in het optellen van 
de outcome critereria op organisatieniveau en de dreiging tot 
vergroting van de bureaucratie. 
 
Binnen de thuiszorg komt het op patiëntniveau soms voor dat te 
bereiken resultaten bij een cliënt in het (papieren) zorgdossier zijn 
vastgelegd. In de thuiszorg registratie en informatiesystemen 

bestaan op dit moment echter nog niet of nauwelijks vastleggingen 
die gebruikt kunnen worden als outcome criteria op 
organisatieniveau.  
 
Hierbij komt nog het probleem dat de koppeling tussen eender welk 
criterium en financiering ervoor zal zorgen dat de objectiviteit op de 
registratie van dit criterium onder druk komt te staan. Dit leidt tot 
de paradox dat het meten op effecten zal leiden tot een gemeten 
verbetering van die effecten zonder dat er objectief gezien ook een 
verbetering plaatsvindt.  
 
Dit betekent dat naast de focus op outcome criteria, ook input en 
proces indicatoren belangrijk blijven. 

 
Figuur 5: De set indicatoren moet zo eenvoudig en beperkt mogelijk zijn  
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Input van experts 
Tijdens de expertsessie is de state of the art kennis op het gebied 
van het meten en registreren van (outcome)indicatoren in de 
(thuis)zorg verzameld8. De deelnemers zijn het er over eens dat de 
set indicatoren zo eenvoudig en beperkt mogelijk moet zijn, zonder 
aan zeggingskracht in te boeten. Er moet gebruik gemaakt worden 
van gegevens die nu al vastgelegd worden, zodat er geen extra 
inspanning van de organisatie/professionals gevraagd wordt.  
 
De bekostiging van thuiszorg door de 
zorgkantoren/zorgverzekeraars moet volgens de experts gebaseerd 
zijn op hoe de organisatie presteert op de domeinen Klant, Kwaliteit 
en Kosten. Deze domeinen zijn vervolgens door de experts en in de 
cube sessie uitgewerkt in indicatoren (zie Figuur 6).  

                                                   
8 De experts die hebben deelgenomen aan de expertsessie zijn: Jurre de 

Bruin (Gupta), Eric Franck (TNO), Anneke Francke (Nivel), Henri Holtus 

(UVIT), Joop Jaspers (UVIT), Kety de Kwaasteniet (Buurtzorg), Ard 

Leferink (Buurtzorg), Marie-Josee Smits (ZorgEssentie), Patrick Stoteler 

(Menzis), Gerard Timmermans (Achmea) en Hannie Treffers (Vilans). 

 
Figuur 6: 3K - Model met een uitwerking naar indicatoren  

5.1 Klant 

5.1.1 Klanttevredenheid 

Net Promoter Score 
Volgens de experts zijn cliëntervaringen te vangen in één outcome 
indicator, namelijk de Net Promoter Score (―Zou u de organisatie 
aanbevelen bij een bekende die zorg thuis nodig heeft?‖). Bijlage 2 
geeft een toelichting op de werkwijze en het gebruik van de Net 
Promoter Score (NPS). 
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Het is mogelijk de NPS voor alle cliëntsegmenten (zoals genoemd in 
het business model in hoofdstuk 4) te gebruiken. Dit zijn mogelijk 
niet alleen zorgcliënten, maar ook mantelzorgers en 
preventiegroepen. 
 
De resultaten op de NPS zijn interessant voor de zorgaanbieder zelf 
en de zorgverzekeraars, maar ook voor huidige en potentiële 
cliënten. Dit pleit voor het openbaar presenteren van de resultaten 
van de NPS. 
 
Indien de NPS beneden de vooraf afgesproken norm is of een daling 
laat zien, kan het zorgkantoor / de zorgverzekeraar toetsen of de 
organisatie actief bezig is met het meten van de cliënttevredenheid 
en het verbeteren op dit punt.  
 
De experts pleiten ervoor om de organisatie en professionals de 
ruimte te geven zelf te bepalen hoe deze verbetering te 
bewerkstelligen. Eventueel kunnen in overleg met het zorgkantoor 
de verbeterpunten worden benoemd en de gewenste verbetering 
worden afgesproken. Input voor deze verbeterpunten kunnen 
aspecten van de CQ-index zijn. 

 
Figuur 7: Klanttevredenheid is een belangrijke outcome van zorg 
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5.2 Kwaliteit 

Onder de noemer kwaliteit onderscheiden we kwaliteit van de 
verleende zorg en kwaliteit van de medewerkers. 

5.2.1 Kwaliteit van zorg 

De kwaliteit van zorg is zeer afhankelijk van wat de cliënt wil en 
daarmee doelgroep-afhankelijk. De zorg voor een cliënt die is 
ontslagen uit het ziekenhuis zou gericht moeten zijn op herstel en 
afname van zorg, terwijl voor chronisch zieken een stabiele situatie 
al een goed resultaat is. Bij terminale cliënten zal de mate van ziekte 
zelfs veelal toenemen en is kwaliteit van leven een belangrijkere 
indicator.  

Kwaliteit van leven 
Kwaliteit van leven wordt vaak onderscheiden naar vier domeinen, 
te weten: lichamelijk welbevinden, woon-/leefsituatie, participatie 
en mentaal welbevinden. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van 
de vragenlijst ―Zicht op eigen leven‖. 
 
Mogelijk zijn er indicatoren te destilleren uit internationaal 
onderzoek9, dat ingaat op de domeinen kwaliteit van zorg, kwaliteit 
van leven, leiderschap, economische prestaties en context. Hier 
moet echter voor een overdaad aan indicatoren worden gewaakt; 

                                                   
9 PROGRESS, Het meten van vooruitgang: Indicatoren voor verpleeg- en 

verzorgingshuizen, onderzoek (2008-2010) door Vilans met 

internationale samenwerkingspartners, 

http://www.euro.centre.org/data/progress/PROGRESS_DUTCH.pdf  

het onderzoek beschrijft alleen al voor het domein kwaliteit van 
leven een set van 45 indicatoren. 
 
Een model afkomstig uit de revalidatiezorg is de COPM (Canadian 
Occupational Performance Measure), gericht op het verbeteren van 
de zelfredzaamheid van de zorgvrager. 
 
Andere bruikbare instrumenten zijn ontwikkeld c.q. getoetst door 
Joris Slaets10: 

- Groningen Frailty Indicator, die met behulp van 15 vragen de 
kwetsbaarheid in kaart brengt 

- Intermed self assessment, waarbij de domeinen lichamelijk, 
psychologisch, sociaal en zorg worden uitgevraagd en dat 
een beeld geeft van de complexiteit van de door ouderen zelf 
beleefde zorgvraag 

- Groningen Well-being Indicator, waarmee naar individuele 
bronnen van welbevinden wordt gevraagd 

 
De indicatoren voor kwaliteit van leven zijn voornamelijk relevant 
voor chronisch zieken en terminale cliënten. 

Mate van herstel 
Voor cliënten die zijn ontslagen uit het ziekenhuis is de 
mate/snelheid van herstel een belangrijke indicator. Ook voor 
chronisch zieken kan dit bruikbaar zijn (al zal men hier veelal 
streven naar stabiliteit i.p.v. naar genezing). Welke indicatoren 
hiervoor gebruikt worden, is zeer afhankelijk van de doelgroep c.q. 

                                                   
10 Hoogleraar ouderengeneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen / UMCG 

http://www.euro.centre.org/data/progress/PROGRESS_DUTCH.pdf
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het ziektebeeld van de cliënt. Bijvoorbeeld bij diabetes kan gelet 
worden op de waarde van HbA1C (streefwaarde is 7%) en bij 
overgewicht op de BMI. 

5.2.2 Kwaliteit van medewerkers 

De expertgroep en andere deelnemers zijn van mening dat de 
belangrijkste taak van thuisorganisaties bestaat uit het 
ondersteunen van haar medewerkers om op professionele wijze 
zorg te verlenen. In hoeverre de organisatie hierin slaagt kan 
worden gemeten aan de hand van afgeleide indicatoren.  
 
Indicatoren die daar op dit moment voor gebruikt worden zijn o.a. 
het verloop en het verzuim. De expertgroep en andere deelnemers 
gaven echter aan dat deze traditionele indicatoren een geringe 
relatie hebben met kwaliteit van zorg. Zij pleitten daarom relatief 
nieuwe indicatoren/instrumenten, te weten de Δ energie level en de 
Net Promoter Score. Zowel een lage/negatieve Δ Energie level als 
een lage Net Promoter Score zijn signalen voor onvoldoende 
kwaliteit van zorg. 

Δ Energie level 
De experts bepleiten dat een laag verzuim niet per definitie een 
hoge medewerkerstevredenheid hoeft te betekenen. Het verdient 
daarom de aanbeveling om de mate waarin medewerkers voldoening 
krijgen uit hun werk te meten. Een mogelijke manier om dit te meten 
is door medewerkers bij de start en het eind van de dag te vragen 
naar hun energie level (op een schaal van 0 tot 10). De indicator die 
hier uit volgt is het verschil tussen beide energie levels. 
 

 
Net Promoter Score 
Daarnaast verdient het de aanbeveling om de medewerkers-
tevredenheid te meten. Evenals de klanttevredenheid zou dit 
kunnen plaatsvinden met de Net Promoter Score door medewerkers 
(―Zou u de organisatie aanbevelen als werkgever bij een 
bekende?‖). 

5.3 Kosten 

Onder de noemer kosten onderscheiden we efficiency en zorgduur. 

5.3.1 Efficiency 

Kosten thuiszorg per client 
Het kostenaspect kan gemeten worden door middel van de kosten 
per cliënt. Deze bestaan uit het (in het huidige systeem 
gehanteerde) aantal bestede uren vermenigvuldigd met de prijs, 
maar ook uit andere kosten (bijv. hulpmiddelen) die aan de cliënt 
besteed worden door de thuiszorgaanbieder. Zodoende wordt de 
zorgverlener de vrijheid gegeven hoe de zorg te organiseren. Een 
randvoorwaarde hiervoor is wel dat alle kosten die per cliënt 
gemaakt worden door de zorgaanbieder in beeld zijn bij de 
zorgverzekeraar. 

Overige kosten per cliënt 
Naast de kosten per cliënt binnen de thuiszorg, zijn de kosten die 
buiten de thuiszorg worden gemaakt van belang. Dit betreft zowel 
kosten die tijdens de thuiszorgperiode optreden, als in een periode 
na het einde van de thuiszorgperiode. 
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Dit veronderstelt dat van de thuiszorgaanbieder wordt verwacht dat 
zij preventief werkt aan het voorkomen van andere vormen van 
zorg, bijvoorbeeld ongeplande (crisis)zorg. Zodoende stimuleert 
deze indicator de samenwerking binnen de eerste lijn en met de 
tweede lijn. Ook voor deze indicator is het noodzakelijk dat alle 
kosten die per cliënt gemaakt worden bij de diverse aanbieders in 
beeld zijn bij de zorgverzekeraar.  

5.3.2 Zorgduur  

Doorlooptijd 
De doorlooptijd in weken wordt genoemd als een goed middel om te 
sturen op verkorting van de zorgduur van cliënten. Om ook de 
toegangstijd hierin mee te nemen, wordt de doorlooptijd 
gedefiniëerd als de periode van aanmelding tot einde zorg.  
 
Bij deze indicator is het ook van belang om de gehele keten te 
bekijken en niet alleen op het terrein van de thuiszorg te 
optimaliseren. Er moet ook zoveel mogelijk voorkomen worden dat 
cliënten doorstromen naar een intramurale setting. Het percentage 
cliënten dat doorstroomt naar de intramurale setting kan daarom 
worden opgenomen als extra indicator of als correctiemiddel op de 
doorlooptijd in weken. Dit stimuleert tevens zelfredzaamheid en 
preventie zoals genoemd onder kwaliteit van zorg. 
 
 
 
 
 

Voorbeeld van toepassing voor zorginkoop 
UVIT experimenteert in een regio met de volgende eisen die worden 
gesteld met betrekking tot de wijze waarop de zorg geleverd gaat 
worden: 
-  Verwijzing naar en informatie over voorliggende 

voorzieningen (zorg, welzijn, preventie). 
- De eigen kracht van klant/omgeving aanspreken (i.p.v. 

compenseren van beperking op geleide van indicatie). 
- Inzet van vaste aanspreekpunten voor de klant i.p.v. 

taaktoewijzing over meerdere zorgverleners. 
- Investeren in preventie en vroegsignalering. 
- Samenwerken op infrastructuur/beschikbaarheidsfuncties als 

24 uur zorg garanderen/ wijkverpleegkundige functie/ 
dagbesteding/zorg op afstand m.b.v. ICT. 

- Inzet van wijkverpleging als wijkgebonden ―white label‖-
functie, d.w.z. niet merk- of organisatiegebonden. 

 
Ten aanzien van de white label functies wordt een budget gegeven 
per postcodegebied.  
De bekostiging vindt dus plaats op twee niveaus: 
- Zorg voor het gebied (bijv. aan de hand van postcodes). Dit 

betreft voornamelijk activiteiten gericht op preventie en 
signalering. 

- Zorg voor het individu (achter de voordeur). 
 
Een voorwaarde voor verdere opschaling en duurzame toepassing is 
dat de gemeente meewerkt. 
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5.4 Outcome criteria in het business model 

Zoals beschreven in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk, 
moet de bekostiging van thuiszorg door de zorgkantoren volgens de 
experts gebaseerd zijn op hoe de organisatie presteert op de 
aspecten Klant, Kwaliteit en Kosten.  
 
Als we deze aspecten linken aan het business model zoals 
beschreven in hoofdstuk 4, komen deze aspecten voornamelijk 
terug in de bouwstenen Cliëntrelatie en Cliëntsegmenten (Klant), 
Waardepropositie (Kwaliteit van zorg), Middelen (Kwaliteit van 
medewerkers)  en Kosten. Figuur 8 laat zien wat de positie is van 
deze bouwstenen in het business model.  
 

 
Figuur 8: De 3K‟s in het business model 

Dit wil zeggen dat outcome indicatoren die in eerste instantie de 
bekostiging bepalen, te vinden zijn in deze bouwstenen. Dit betreft 
de volgende 8 criteria: 
 
— Klant 

1. Net Promoter Score (Cliëntrelatie & Cliëntsegmenten) 
— Kwaliteit 

 Kwaliteit van leven (Waardepropositie); 
 Mate van herstel (Waardepropositie & 

Cliëntsegmenten); 
 Verzuim medewerkers (Middelen); 
 Δ Energie level medewerkers (Middelen); 

— Kosten 
 Thuiszorgkosten per cliënt 
 Overige kosten per cliënt 
 Doorlooptijd 
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Zorginstellingen 

Beweging 3.0 

Buurtzorg Nederland 

Florence 

Zorggroep Meander 

Proteion 

De Zorgzaak 

6 Toetsing businessmodel aan de deelnemende 
zorginstellingen 

De naast Buurtzorg aan het onderzoek deelnemende 
zorginstellingen zijn aangeleverd via de opdrachtgevende 
zorgkantoren. Hierbij is de keuze gemaakt voor diversiteit in 
grootte, regio en organisatievorm van de zorginstellingen. 

 
De deelnemende zorginstellingen hebben 
bijgedragen aan het onderzoek door deel te 
nemen aan de klankbordgroep die mede het 
businessmodel herwaardering thuiszorg heeft 
vormgegeven. Daarnaast hebben de 
bestuurder of directeur thuiszorg individueel 
hun visie gegeven over de toekomst van de 
thuiszorg. Ook zijn per organisatie een 

twintigtal zorgdossiers bekeken om te kijken welke informatie de 
instellingen vastleggen in hun zorgdossiers en in welke mate deze 
informatie al output gericht is. Als laatste is er een vragenlijst 
opgesteld om het specifieke en onderscheidende businessmodel van 
de zorgorganisaties in kaart te brengen, welke via telefonische 
interviews nader is toegelicht. 
 
Op basis van door de zorgkantoren aangeleverde CAK en AZR data 
per organisatie zijn ook een aantal centrale vastleggingen over de 
organisaties met elkaar vergeleken.  

6.1 Klankbordgroep en interviews 

De input die de deelnemende organisaties hebben geleverd aan de 
klankbordgroep en de informatie die naar voren is gekomen in de 
individuele gesprekken heeft een plek gekregen in het 
businessmodel zoals beschreven in hoofdstuk 4. Er bestaat een 
breed draagvlak voor thema‘s als wijkgericht werken en het zo min 
mogelijk opknippen van werkzaamheden over verschillende 
professionals. Ook het meten op de resultaten (outcome) van de 
geleverde zorg wordt onderschreven. 
 
Het belang van en de beweging naar meer hoger opgeleide 
(wijk)verpleegkundigen wordt ook door iedereen gezien. Waar de 
meningen uiteenlopen is over de vraag of de benodigde thuiszorg 
geleverd kan worden met alleen maar wijkverpleegkundigen. De 
discussie gaat dan ook over hoe groot het aandeel 
wijkverpleegkundigen moet zijn voor het leveren van effectieve, 
klantgerichte en kwalitatief hoogstaande zorg.  
 
Ook in de invulling van de wijkgerichte zorg kent verschillen tussen 
de geraadpleegde instellingen. Het gaat hierbij om de vraag of de 
thuiszorg zelf een centrale rol in de wijk moet vervullen of dat zij 
zich dichtbij bestaande organisaties als huisartsen of 
welzijnsorganisaties moet organiseren.  
 
Het businessmodel (hoofdstuk 4 en bijlage 1) geeft dan ook duidelijk 
de richting aan waarin de thuiszorg zich beweegt. Het is daarnaast 
goed om te constateren dat iedere thuiszorginstelling, groot en 
klein, nieuw en bestaand, daarbinnen toch nog haar eigen keuzes 
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kan maken in de manier waarop zij zichzelf kan en wil profileren. Dit 
betekent dat de cliënt een maximale keuzevrijheid kent. Niet alleen 
in verschillende aanbieders die dezelfde invulling aan de zorg geven, 
maar in verschillende aanbieders die ook allen hun eigen nadrukken 
leggen in deze zorg. Onderstaande paragrafen beschrijven per 
deelnemende zorgorganisatie de meest in het oog springende 
kenmerken van zowel de huidige situatie als de keuzes die de 
organisatie voor de toekomst maakt. Bijlage 6 geeft per 
deelnemende zorgorganisatie de complete invulling van het 
business model weer.  
 
Het kiezen voor een bepaalde focus door een zorgorganisatie 
betekent niet dat de andere onderdelen van het businessmodel 
worden veronachtzaamd. Het betekent slechts dat de organisatie 
zich binnen deze bouwstenen wil profileren.  

De Zorgzaak 

De Zorgzaak focust zich in het bijzonder op de 
bouwstenen partners, activiteiten en cliëntrelatie. Op het 
terrein van partners werkt De Zorgzaak namelijk ook 

samen met organisaties buiten het domein zorg en welzijn. Om snel 
en praktisch te schakelen rondom de cliënt regelen zij bijvoorbeeld 
witgoed, een klusjesman en/of schulphulpverlening in. 
Onderscheidende activiteiten die De Zorgzaak onderneemt zijn 
ondermeer: Zorgwinkels, Zorgbus, Health checks i.s.m. GGZ. Een 
bewuste keuze is daarnaast voornamelijk face-to-face en 
telefonische informatievoorziening richting de cliënt. Op het gebied 
van de relatie staat centraal dat de cliënt eigen verantwoordelijkheid 
heeft en hierop wordt aangesproken. De Zorgzaak staat voor: 

- Cliënt zoveel mogelijk zelf laten doen; zo weinig mogelijk zorg 
inschakelen 

 Zorg leveren op moment dat cliënt dit vraagt; 
 Toegankelijkheid verbeteren (ook naar andere 

zorgverleners). 

Proteion 

Proteion Thuis focust zich in het bijzonder op de 
bouwstenen middelen en kanalen. Deze organisatie kiest bewust 
voor het werken volgens een methodologische aanpak, d.w.z. 
wetenschappelijk onderbouwd zorg verlenen. Ze hebben hiervoor 
samenwerking met de universiteit van Maastricht bij het 
onderzoeken van verschillende evidence based zorgprogramma‘s. 
Op het terrein van kanalen vallen de diverse toepassingen van Zorg 
op Afstand op. Op dit moment wordt al 3% van de omzet via dit type 
zorg geleverd. Belangrijk voor Proteion is ook dat de zorg op 
afstand projecten zijn onderbouwd door een business case. 

Zorggroep Meander 

Net als De Zorgzaak richt Zorggroep Meander zich op de 
bouwstenen partners en cliëntrelatie. Zorggroep 
Meander geeft echter een andere invulling aan deze 

bouwstenen. Ten aanzien van partners focust zij zich namelijk op 
samenwerking met gemeenten en welzijnsorganisaties om breed te 
ondersteunen bij het stimuleren van zorg, welzijn en participatie in 
dorpen en wijken. Aangaande de cliëntrelatie heeft Zorggroep 
Meander bijzondere aandacht voor de toenemende kwetsbaarheid 
bij ouderen en profileert zij zich met haar kennis van en ervaring 
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met de Groninger cultuur en taal. Aanvullend onderscheidt 
Zorggroep Meander zich op het gebied van eHealth kanalen met 
initiatieven als de Hometerminal, de Buurtportal en screen-to-screen 
zorgverlening. 

Buurtzorg Nederland 

Buurtzorg Nederland wil zich in het bijzonder 
onderscheiden op de linkerzijde van het business model, 
d.w.z. op de bouwstenen partners, activiteiten en 

middelen. Ten aanzien van partners valt op dat Buurtzorg 
Samenwerking niet zozeer de samenwerking zoekt met andere 
organisaties, maar voornamelijk direct met professionals. 
Onderscheidende activiteiten zijn de bewuste keuze voor 
voornamelijk face-to-face informatievoorziening en veel aandacht 
voor het organiseren van het netwerk rondom cliënt. Op het gebied 
van middelen kiest Buurtzorg voor de inzet van hoge deskundigheid 
(minimaal niveau 3 IG), georganiseerd in de wijk. 
 

 

Beweging 3.0 

 Beweging 3.0 richt zich nadrukkelijk op de bouwstenen 
activiteiten, cliëntrelatie en kanalen. Op het gebied van 
activiteiten is Beweging 3.0 in staat om een totaalpakket 

aan diensten, inclusief maatschappelijk werk, welzijn en intramurale 
zorg aan te bieden voor de cliënt. De relatie die Beweging 3.0 met 
de cliënt nastreeft kenmerkt zich door: 

 Cliënt zoveel mogelijk zelf laten doen; 

 Inzetten van het sociaal netwerk; 
 Inzet van een verpleegkundige bij iedere cliënt  

Aangaande Zorg op Afstand is Beweging 3.0 de experimentele fase 
voorbij: zorgverlening via Zorg op Afstand wordt toegepast in de 
lijn, voornamelijk bij nieuwe cliënten. 
 

Buurtzorgweb van Buurtzorg Nederland 

Buurtzorg streeft naar vereenvoudiging van processen daar waar dat mogelijk 

is. Dit blijkt ook uit de wijze waarop de ondersteunende processen zijn 

georganiseerd. De planning en registratie moeten op een eenvoudige en 

toegankelijke wijze plaatsvinden, hiertoe is het Buurtzorgweb ontwikkeld. Op 

ASP-basis kunnen alle medewerkers inloggen op www.buurtzorgweb.nl Dit is 

een intranet waar medewerkers cliëntgegevens kunnen inzien, hun planning 

kunnen uitvoeren en de registratie kunnen doen. Behalve dat medewerkers 

vanuit huis (via internet) alle noodzakelijke werkzaamheden kunnen doen is er 

ook een werkruimte met voorzieningen. Medewerkers kunnen 24 uur per dag bij 

alle noodzakelijke gegevens. 
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Florence 

Net als Beweging 3.0 wil Florence zich onderscheiden op 
de bouwstenen cliëntrelatie en kanalen. Echter, Florence 
vult deze bouwstenen op een andere wijze in. Aangaande 

de cliëntrelatie zet Florence de klant in control (―Wat heeft u 
nodig?‖), maar niet met een oneindig aantal opties. Onder de 
kanalen die Florence inzet is de meest onderscheidende het initiatief 
tot een generalistische functie op HBO niveau in de wijk, dat 
herkenbaar is in de wijk en regie en zelfzorg naar de cliënt 
bewerkstelligen. Deze functionaris is een vooral op preventie 
gerichte functie die als doel heeft geleidelijk een aantal huidige 
functies te vervangen en zo de versnippering in zorg en welzijn 

terug te dringen. Uitgangspunt is niet ‗zorgen voor‘ maar ‗zorgen 
dat‘.  
 

 
  

Nieuwe infrastructuur bij Florence 

Florence voorziet als één van de oplossingen voor toenemende zorgvraag en 

afnemend aantal beschikbaar zorgprofessionals het inrichten van een nieuwe 

infrastructuur op het gebied van de WMO, Zorgverzekeringswet en AWBZ. De 

functie vervangt op termijn een deel van de taken bijvoorbeeld indicatiestellers, 

ouderenadviseurs, cliëntondersteuners, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk 

werk etc. Door de inzet van een generalistische HBO-functie in de wijk (naar 

analogie van de huisarts) ontstaat er een poortwachter voor de WMO en de 

Care. Deze functionaris zorgt dat er gerichte interventies zullen plaatsvinden 

om te voorkomen dat mensen een beroep gaan doen op professionele 
ondersteuning. Hij/zij zet in op vitalisering van het eigen sociale netwerk 

rondom de cliënt, zorgt voor optimale ondersteuning van de mantelzorger en 

eventuele andere vrijwilligers direct rondom de cliënt. Daarnaast heeft de 

functionaris een veel bredere signalerende functie op buurt en wijkniveau. 

Florence is van mening dat alleen op deze wijze een demping van de vraag 

gerealiseerd kan worden en een optimale inzet van de beschikbare 

(professionele) middelen geborgd kan worden. Voorwaarde is dat samenwerken 

een nieuwe invulling krijgt, bestaande domeinen losgelaten worden en 

bundeling van kracht vanuit Welzijn, Huisartsen en Zorg gestalte wordt 

gegeven. 

Zichtbare Schakels bij Beweging 3.0 

Op de fiets in de wijk. Bereikbaar voor de buurtbewoners. Dicht bij de 

zorgvraag. Zichtbare Schakel is een vanuit de overheid gesubsidieerd tijdelijk 

project om extra wijkverpleegkundigen in te zetten voor het beter verbinden 

van zorg, wonen en welzijn op wijkniveau. De zichtbare schakels zijn op hun 

duidelijk herkenbare fiets in de wijk actief. Bewoners kunnen met vragen of 

problemen op het gebied van (thuis)zorg, gezondheid, wonen of welzijn gratis 

bij hen terecht. 'We komen bij de mensen thuis voor een persoonlijk gesprek of 

advies en dat is kosteloos. Het enige wat mensen moeten doen, is ons bellen en 

wij komen om te kijken hoe we iemand verder kunnen helpen of verwijzen', 

leggen zij uit. De zichtbare schakels werken intensief samen met de huisartsen 

in deze wijken. Zij willen gezondheidspreventie en zelfredzaamheid van de 

bewoners in de wijk bevorderen. 
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6.2 Cijferbeoordeling in relatie tot profiel van de 
organisaties 

Om het raamwerk te toetsen is voor de zes deelnemende 
thuiszorgorganisatie een cijferbeoordeling uitgevoerd. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de data die beschikbaar is gesteld door de 
zorgkantoren van Achmea, Agis, CZ, Menzis en UVIT.  

Data-uitvraag en definities 

Bij de selectie van data is uitgegaan van cliënten in zorg (een deel 
van) de periodes 1 tot en met 9 van 2010 bij de deelnemende 
instellingen. Aangezien in de huidige centrale registraties geen 
onderscheid wordt gemaakt in doelgroepen, was het niet mogelijk 
om data uit te vragen voor de aan de start van dit project 
gedefinieerde doelgroepen: ontslagen uit ziekenhuis, dementerende 
ouderen, chronisch zieken, terminale zorgcliënten en kwetsbare 
ouderen. Alleen de terminale zorgcliënten waren in beperkte mate 
direct op basis van indicatie te onderscheiden. 
 
Daarmee gaat de cijferbeoordeling uit van twee doelgroepen, 
onderscheiden op basis van AZR-gegevens: 
1 Mensen met terminale zorg; 
2 De resterende groep (exclusief MSV, dagbesteding en verblijf). 
 
De uitgevoerde analyse omvat de volgende criteria: 
1 Gemiddeld tarief per uur; 
2 Gemiddelde kosten per klant; 
3 Gemiddelde doorlooptijd (hoe lang blijven mensen in zorg); 
4 Gemiddelde inzet functie. 

5 Snelheid waarmee mensen in zorg komen 
 
Bijlage 4 geeft een overzicht van de definities per criterium.  
Er heeft geen controle op de door de zorgkantoren aangeleverde 
cijfers plaatsgevonden. Maar een  cijferbeoordeling van de eerste 
data-uitvraag riep wel vragen op over de volledigheid en juistheid 
van de aangeleverde data. Afhankelijk van het zorgkantoor betrof 
dit de criteria 1, 2, 3 en/of 4. Op deze aspecten is per zorgkantoor 
een tweede uitvraag gedaan, wat waar mogelijk heeft geleid tot 
aanpassing van de cijfers. Overigens lijken nog steeds niet alle 
gegevens betrouwbaar en volledig vergelijkbaar. Gedurende het 
onderzoek zijn verschillende zorgkantoren en zorgaanbieders na 
onderlinge afstemming met nieuwe gegevens gekomen. Voor zover 
mogelijk zijn deze in de overzichten verwerkt. 

Reacties van de deelnemende zorgaanbieders 

Uit de cijferbeoordeling evenals uit de toetsing van de cijfers bij de 
zorgaanbieders komen een aantal opvallende punten naar voren die 
de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de cijfers ter discussie 
stellen. Onderstaand volgt de reactie per organisatie:  
 
 De kosten per palliatieve cliënt is bij Proteion hoog (€ 14.314), 

volgens Proteion heeft dit mogelijk te maken met het (in dit 
kader onterecht) meenemen van de kosten voor een hospice. 
Tevens kan volgens de organisatie de snelheid van het in zorg 
nemen van cliënten (21 dagen) niet kloppen. 
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 Bij de Zorgzaak lijkt het aantal palliatieve cliënten (3) te laag met 
daardoor zeer hoge kosten per cliënt (€ 22.295). Het totaal 
aantal klanten over de periode 1 t/m 9 (442) wordt ook als laag 
ervaren. Een gemiddelde inzet per functie van 203% bij PV en 
niets bij de overige functies lijkt te wijzen op een onjuiste 
aanlevering van gegevens. 

 
 Bij Beweging 3.0 is het aantal cliënten te laag (geen palliatieve 

cliënten en slechts 343 overige cliënten). De gemiddelde 
doorlooptijd lijkt eveneens laag te zijn in vergelijking met het 
beeld dat de organisatie zelf heeft. De gemiddelde inzet in relatie 
tot de indicatie wordt door de organisatie herkend, evenals de 
gemiddelde snelheid waarmee terminale cliënten in zorg komen. 
De gemiddelde snelheid waarmee overige cliënten in zorg komen 
kan volgens de organisatie echter niet kloppen. Het hoge 
gemiddelde blijkt te zijn voort gekomen als gevolg van het 
ontbreken van een koppeling tussen het zorgdossier en AZR, 
waardoor de MAZ niet altijd goed is doorgekomen in AZR. 

 
 Buurtzorg herkent zich niet in de grote verschillen in gemiddelde 

kosten per klant tussen de zorgkantoren (€ 1.573 – € 4.671). 
Daarnaast geeft de organisatie aan dat het aantal terminale 
cliënten niet volledig is bij de zorgkantoren van Agis en Achmea. 
Mogelijk is een administratieve wijziging aangaande AGB codes 
per regio de oorzaak van onjuiste data. Over het geheel bezien 
herkent Buurtzorg zich het best in de uitkomsten zoals die 
voortvloeien uit de data van UVIT en Menzis. 

 
 

 Bij Florence valt met name het aantal dagen in zorg op bij de 
terminale cliënten. Indien 133 dagen in zorg gelijk zou staan aan 
9,4% inzet binnen de indicatie dan is de gemiddelde indicatieduur 
hoog, namelijk 1408 dagen.  

 
 Zorggroep Meander heeft aangegeven dat hun gegevens om het 

gemiddeld tarief per uur te berekenen afwijken van wat Menzis 
heeft aangeleverd. Indien we uitgaan van de gegevens van 
Zorggroep Meander, resulteert dit in een gemiddeld afgesproken 
tarief van €49,79 per uur. Uit overleg tussen Zorggroep 
Meander en Menzis blijkt het verschil veroorzaakt door een 
correctie op de productierealisatie die in een later stadium is 
verwerkt (hierin wordt uitgegaan van een hoger volume die een 
lager gemiddeld tarief veroorzaakt). 

 
Deze constateringen zullen nader onderzocht dienen te worden 
tussen zorgaanbieder en zorgkantoor. Indien dit leidt tot 
aanpassingen in de data, heeft dit significante gevolgen voor de 
hierop volgende inhoudelijke constateringen. 

Inhoudelijke constateringen 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de resultaten van 
de data-analyse; zie bijlage 5 voor een gedetailleerd overzicht per 
instelling van de aangeleverde data.  
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De resultaten ten aanzien van criterium 1. Gemiddeld tarief per uur 
variëren ongeveer €15,- per uur tussen de hoogste en laagste 
aanbieder (voor zowel o.b.v. productieafspraak als realisatie). 
Buurtzorg, maar ook Zorggroep Meander steekt hierbij met een 
relatief hoog gemiddeld tarief per uur boven de andere 
thuiszorgaanbieders uit. Een verklaring hiervoor is dat sommigen 
zorgkantoren verschillende tarieven hanteren, afhankelijk van 
bonus/malus systematiek.  
 
De cijfers van enkele zorgaanbieders laten – afhankelijk van het 
inkoop- en verrekeningssysteem van het zorgkantoor – soms forse 
verschillen zien tussen het beschikbaar budget per ingekocht uur en 
het betaald budget per gerealiseerd uur. De keuze voor één van 
beide als indicator kan dus wezenlijk andere uitkomsten geven. Dit 
verschil kan worden verklaard door realisatie van andere 
productmix dan vooraf afgesproken of kan een 
bevoorschottingseffect zichtbaar maken.  
 
De spreiding van de resultaten van criterium 2. Gemiddelde kosten 
per cliënt is hoog. De hoogste gemiddelde kosten zijn 10 maal zo 
hoog als de laagste gemiddelde kosten voor terminale cliënten; voor 
overige cliënten geldt een factor van bijna 5. Als verklaring voor 
zowel relatief hoge kosten als een hoog tarief, wordt een zwaardere 
cliëntmix genoemd.  Buurtzorg valt op dit aspect op als een 
organisatie met relatief lage gemiddelde kosten per cliënt (voor 
zowel terminale als overige cliënten). 
Indien de uitkomsten van criterium 1 en criterium 2 met elkaar 
vergeleken worden, ziet men dat een laag tarief niet tot lagere 
kosten per cliënt leidt. Bekostiging volgens de huidige systematiek 

Gemiddelde Min Max

1. Gemiddeld tarief per uur

1a. Beschikbaar budget voor die uren / 

Ingekochte uren € 53,39 € 44,06 € 59,77 

1b. Betaald budget / Gerealiseerde uren € 52,75 € 44,07 € 60,67 

2. Gemiddelde kosten per klant

Terminale klanten

Gedeclareerde kosten bij CAK / Aantal 

klanten € 7.189 € 1.573 € 22.295 

Overige klanten

Gedeclareerde kosten bij CAK / Aantal 

klanten € 3.866 € 1.573 € 7.542

3. Gemiddelde doorlooptijd

Terminale klanten

3a. Algemeen (MEZ - MAZ), in dagen 62,96 23,33 217,66

Overige klanten

3a. Algemeen (MEZ - MAZ), in dagen 75,17 39,29 132,91

3b. T.o.v. indicatieduur 17,77% 7,59% 37,60%

4. Gemiddelde inzet functie (Geleverd / Indicatie)

Terminale klanten

BG-IND 34,12% 4,83% 73,45%

PV 87,63% 9,43% 203,61%

VP 40,07% 26,33% 53,80%

Overige klanten

BG-IND 29,66% 9,07% 56,11%

PV 43,65% 16,33% 88,10%

VP 42,45% 18,11% 77,68%

5. Snelheid waarmee mensen in zorg komen

Terminale klanten

MAZ - Datum afgifte indicatiebesluit, in 

dagen 0,29 0,09 0,70

Overige klanten

MAZ - Datum afgifte indicatiebesluit, in 

dagen 4,98 0,00 21,48
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(op basis van P x Q, waarbij zorgkantoren pogen een laag uurtarief 
te onderhandelen) blijkt dus niet de juiste stimulans te geven. 
 
De 3. Gemiddelde doorlooptijd van terminale cliënten varieert 
tussen de 23 en 218 dagen. Voor overige cliënten ligt de 
gemiddelde doorlooptijd tussen de 39 en 133 dagen. Er zijn forse 
verschillen in dagen en in percentages tussen de organisaties, maar 
ook binnen Buurtzorg Nederland. Hierbij is echter geen patroon te 
onderscheiden. Bovendien lijken deze cijfers ook te duiden op grote 
verschillen in gemiddelde totale indicatieduur tussen de 
organisaties.  
 
Ook voor het criterium 4. Gemiddelde inzet (Geleverd / Indicatie) 
bestaan verschillen tussen de organisaties, maar ook binnen 
Buurtzorg Nederland. Deze verschillen zijn evenmin onderhevig aan 
een patroon. 
 
De 5. Snelheid waarmee cliënten in zorg komen van terminale 
cliënten ligt voor alle onderzochte organisaties binnen één dag. 
Voor overige cliënten varieert deze tijdsduur gemiddelde tussen de 
0 en 21 dagen. De snelheid waarmee cliënten in zorg komen lijkt 
relatief kort bij de aanbieders Buurtzorg en de Zorgzaak. 

Constateringen aangaande registraties 

Bij de zorgkantoren van alle deelnemers bleek de data in eerste 
instantie niet volledig en/of juist geregistreerd en was een tweede 
uitvraag/correctie noodzakelijk die nog steeds leidde tot een groot 
aantal vragen. Wij kunnen hieruit concluderen dat 

 Zorgkantoren verschillende gegevens beschikbaar hebben voor 
analyse van ‗hun‘ zorgaanbieders. 

 Deze gegevens voor de zorgkantoren moeilijk te verzamelen zijn. 
 
Daarnaast zijn de volgende opmerkingen gemaakt ten aanzien van 
de criteria: 
 
3. Gemiddelde doorlooptijd: 
 Geldigheidsduur van de indicatie is niet bij alle zorgkantoren 

bekend. 
 Indicaties voor palliatieve terminale zorg hebben technisch een 

geldigheidsduur van 100 jaar. Om deze reden is de doorlooptijd 
van deze cliënten niet vergeleken met hun indicatieduur. 

 
4. Gemiddelde inzet (Geleverd / Indicatie): 
 De inzet voor dagbesteding komt niet terug in VP, PV of BG-IND. 
 Het aantal geleverde uren is vaak niet aangeleverd en/of niet 

gesplitst naar VP, PV en BG-IND. 
 
 5. Snelheid waarmee cliënten in zorg komen 
 In de zorgkantoorregistratie is de indicatiedatum in sommige 

gevallen later dan de MAZ-datum. Deze zijn in dat geval in deze 
analyse gelijk gesteld.  

Betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid gegevens 

Bij zorgkantoren bestaat behoefte om de benoemde indicatoren van 
zorgaanbieders te meten. Echter op basis van het huidige traject 
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blijkt dat deze data voor de meeste zorgkantoren moeilijk te 
verzamelen is en de beschikbare data slecht vergelijkbaar. 
Feitelijke conclusies op basis van de aangeleverde gegevens kunnen 
dan ook niet getrokken worden. Wel kunnen ze nuttig zijn als basis 
voor gesprek tussen zorgkantoor en zorgaanbieder om te komen tot 
inhoudelijk betere informatie. 
 
Door de experts zoals beschreven in hoofdstuk 5, worden financiële 
en/of logistieke indicatoren gezien als goede middelen om de balans 
tussen kosten en kwaliteit te bewerkstelligen. De experts geven de 
volgende opmerkingen/aandachtspunten mee: 
 De kosten per cliënt bestaan uit het aantal bestede uren 

vermenigvuldigd met de prijs, maar ook andere kosten (bijv. 
hulpmiddelen) die aan de cliënt besteedt worden.  

 Doorlooptijd in dagen kan een goed middel zijn om te sturen op 
het uit-zorg-krijgen van cliënten. 

 Benutting van de indicatie wordt niet gezien als een bruikbare 
indicator, aangezien het nut van indicatie überhaupt ter 
discussie staat. De experts zijn van mening dat indicatiestelling 
niet nodig is en pleiten voor indicatiestelling door de 
professional.  

 Toegangstijd wordt (hoe het op dit moment gemeten wordt) ook 
niet gezien als een bruikbare indicator. 

 
Tot slot dienen we op te merken dat de vijf criteria voornamelijk 
ingaan op de doelmatigheid van de organisatie en slechts in 
beperkte mate een indicatie geven van de kwaliteit van de geleverde 
zorg. 
 

 
Figuur 9: Er moet een goede balans zijn tussen kosten, kwaliteit en 
klanttevredenheid  
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6.3 Kwalitatieve criteria uit dossiers  

Het doel van het doornemen van de dossiers was om het type 
vastleggingen in de dossiers te analyseren en om te kijken of dit als 
input gebruikt kon worden voor het bepalen van (output)criteria. 
Het was geen dossiercontrole en was ook geen beoordeling van de 
individuele dossiers.  
 
De dossiers bij alle zorgorganisaties vertonen veel overeenkomsten. 
Ze liggen bij de klant en bevatten allemaal een zorgovereenkomst, 
leveringsvoorwaarden, zorg(leef)plan, anamnese en 
voortgangsrapportages tussen de verplegenden onderling. 
 
Verschillen tussen de dossiers zit in het al dan niet aanwezig zijn van 
de indicatie in het dossier zelf en het standaard aanwezig zijn van 
ondersteunende formulieren zoals bijvoorbeeld tilprotocol, 
arbocheck, sleutelformulier, schademeldformulier, 
klachtenformulier, rapportage medisch technisch handelen,  etc.  
 
Hiermee verschilt de uitstraling en de omvang van de zorgdossiers. 
Over het algemeen hebben de grotere zorgorganisaties ook de 
uitgebreidere dossiers met meer formulieren standaard in het 
dossier aanwezig. 
 
De zorgleefplannen (of vergelijkbare plannen met een andere naam) 
kennen in hun rubricering vaak een bepaalde mate van 
resultaatgerichtheid. Bijvoorbeeld door te spreken over ‗doelen‘ of 
‗resultaten‘.  
 

Bij het doornemen blijkt dat in de praktijk niet werkelijk te bereiken 
resultaten worden vastgelegd. De meeste vastleggingen in het 
zorgleefplan hebben te maken met het beschrijven van te leveren 
activiteiten, bijvoorbeeld ―3x per week douchen, dagelijks 
medicijnen klaarzetten‖ etc.  
 
Noch in het zorgleefplan in het papieren dossier, noch in de digitale 
zorgdossiers, vinden vastleggingen plaats die meegenomen kunnen 
worden in het meten van outputcriteria op organisatieniveau. 
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7 Doorvertaling naar de lessen voor beleid, 
praktijk en primair proces  

 
Tijdens de Cube sessie op 18 mei 2011 is met de deelnemers11 
gediscussieerd over wat de belangrijkste aandachtspunten en 
succesfactoren zijn voor een succesvolle invoering en het gebruik 
van de outcome indicatoren voor inkoop en bekostiging in de 
thuiszorg. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de perspectieven 
van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overige belanghebbenden. 

7.1 Perspectief (thuis)zorgaanbieders 

Vertrouwen is de basis voor gebruik van het model 
Thuiszorgaanbieders wensen dat vertrouwen de basis is voor 
gebruik van het model. Hiermee bedoelen zij dat zorgverzekeraars 

                                                   
11 De volgende personen hebben deelgenomen aan de Cube sessie op 18 

mei 2011: Marcel Bosma (Menzis), Peter Bouts (UVIT), Marc Conradi 

(Eerste Lijns Advies Noord-Nederland), Ben van Gent (Florence), Afina 

Hidding (De Zorgzaak), Akkie Hofstee (Zorgbelang Groningen), Joop 

Jaspers (UVIT), Marlijn Lenselink (Beweging 3.0), Esther Marskamp 

(Beweging 3.0), Marissa Meijer (Zorgverzekeraars Nederland), Ingrid 

Renes (Agis), Patrick Rijkers (huisarts Valkenhoed), Ruud Slot (De 

Zorgzaak), Patrick Stoteler (Menzis),  Anneke de Vries (Zorggroep 

Meander), Marc de Vries (Achmea),  Ageeth Wiersum (Zorggroep Meander) 

en Hillie Zwart (V&VN). 

 

 

één outcome model gaan gebruiken voor de inkoop en dat andere 
inkoopcriteria hiermee komen te vervallen. Voorbeelden die zij 
hierbij noemen zijn inkoopcriteria gerelateerd aan de CQ-index en 
Zichtbare Zorg. Zij verwachten dat verzekeraars geen 
structuureisen (meer) stellen, maar vertrouwen dat aanbieders 
professioneel genoeg zijn om de zorg naar eigen inzicht op de beste 
wijze organiseren.  
 
Daarnaast zijn zij van mening dat het stellen van indicaties door het 
CIZ ondersteunend is aan het P x Q systematiek en dus wellicht niet 
rijmt met het beoordelen van prestaties van zorgaanbieders op 
outcome. De zorgaanbieders pleiten daarom voor meer 
indicatiestelling door de zorgprofessionals zelf, met een minimale 
toetsing. 

Betrouwbare en actuele data 
Zoals blijkt uit de data-analyse in dit onderzoek (zie paragraaf 6.2) 
kunnen conclusies in ruime mate beïnvloed worden door de kwaliteit 
van de gegevens. Daarnaast willen zorgaanbieders niet beoordeeld 
worden op prestaties uit het verleden, maar op de meest actuele 
stand van zaken.  

Eisen vanuit zorgverzekeraars moeten eenduidig, langdurig en 
transparant  zijn 
Gebruik van het 3K-model vraagt voor zorgaanbieders een 
implementatie van meetinstrumenten die op dit moment nog niet 
gebruikt worden. Dit vergt een grote inspanning en zal niet van de 
ene op de andere dag gerealiseerd zijn. Om de belasting toch te 
beperken is het vanuit de zorgaanbieders gewenst dat alle 
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zorgverzekeraars dezelfde indicatoren gebruiken en daarmee de 
dezelfde data uitvragen. Om de inspanning de moeite waard te laten 
zijn, is het gewenst dat contracteringsafspraken voor de lange 
termijn worden gemaakt. Uiteraard kan voortschrijdend inzicht 
leiden tot aanpassing van de indicatoren; voor zorgaanbieders is het 
echter zeer ongunstig als dergelijke aanpassingen elkaar snel 
opvolgen. Tot slot willen zorgaanbieders op de hoogte zijn van welke 
indicatoren voor iedere zorgverzekeraar het meest belangrijk zijn. 
Dit vraagt transparantie over welk gewicht/belang de 
zorgverzekeraar voor iedere indicator hanteert.  

7.2 Perspectief zorgverzekeraars 

Eenduidige definities en uniforme metingen 
Zorgverzekeraars pleiten voor eenduidige definities van de 
indicatoren uit het 3K-model en met meten van deze indicatoren op 
uniforme wijze. Dit zijn voorwaarden om vergelijking tussen de 
verschillende zorgaanbieders mogelijk te maken.  

Normeer outcome, met ruimte voor differentiatie 
Zorgverzekeraars wensen normen toe te voegen aan de indicatoren, 
voorafgaand aan het meten van deze indicatoren. Voorwaarde voor 
succes is dat deze normen worden gedragen door alle betrokken 
partijen (verzekeraars, zorgaanbieders, cliëntgroepen, etc.). 
Dit betekent uitdrukkelijk niet dat deze normen ook uniform moeten 
zijn voor alle doelgroepen; de kosten per cliënt zullen verschillen 
voor bijvoorbeeld chronisch zieken en terminale cliënten. 
Voorwaarde is dat de doelgroepen in kaart zijn gebracht. 
 

Daarnaast willen zorgverzekeraars de ruimte om zich te kunnen 
onderscheiden ten opzichte van elkaar. Evenals de zorgaanbieders 
zien de zorgverzekeraars in dat het gebruik van verschillende 
indicatoren uitdrukkelijk niet gewenst is. Mogelijkheden om wel te 
kunnen differentiëren zijn bijvoorbeeld dat zorgverzekeraars 
verschillende normen hanteren per indicator en/of verschillende 
wegingen voor de indicatoren gebruiken. 

 
Figuur 10: Sturen op outcome vraagt wat van de zorgaanbieder 
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Houd rekening met aanpalende domeinen 
Eén van de indicatoren uit het 3K-model is de totale kosten per 
cliënt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de kosten die de 
thuiszorgaanbieders maakt en de kosten die buiten de thuiszorg 
worden gemaakt. Voor de laatstgenoemde component is het 
allereerst een voorwaarde dat deze kosten van het totale zorgpad 
op cliëntniveau landelijk beschikbaar zijn. Daarnaast moet rekening 
gehouden worden met aanpalende domeinen als preventie, zelfzorg, 
ZVW, WMO en welzijn. Het is wenselijk om de gehanteerde 
indicatoren af te stemmen met deze aanpalende domeinen. Met het 
oog op toekomstige overhevelingen uit het AWBZ pakket hanteren 
de aanpalende domeinen dezelfde indicatoren of gebruiken de 
verschillende domeinen in ieder geval indicatoren die elkaar niet 
tegenwerken, maar aanvullen/versterken. 

7.3 Perspectief overige stakeholders 

Naast de zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn er diverse andere 
belanghebbenden te benoemen. In deze paragraaf gaan we in op de 
perspectieven van twee van deze belanghebbenden, te weten 
cliënten en gemeenten. 

Cliënten 
Vanuit het perspectief van de cliënten van (thuis)zorgaanbieders is 
transparantie gewenst. Zij willen inzicht in de afspraken over de 
normering en weging van indicatoren die verzekeraars en 
zorgaanbieders met elkaar maken en de prestaties van de 
zorgaanbieders. Zodoende zijn cliënten maximaal in staat om de 
voor hen beste zorgaanbieder en verzekeraar te kiezen.  

Gemeenten 
De verantwoordelijkheid die gemeenten hebben voor het welzijn van 
haar burgers neemt toe (o.a. de overheveling van deel van de 
AWBZ-zorg naar de WMO). Met deze ontwikkeling in het achterhoofd 
is het van belang gemeenten te betrekken bij het gebruik van het 
3K-model en hen het model te helpen gebruiken. 

 
Figuur 11: Samenwerking tussen zorgverzekeraars, -aanbieders en andere 
stakeholders is cruciaal 



 

45 

Ernst & Young       29 juni 2011 

8 Nieuwe bekostigingseenheden 
In hoofdstuk 7 zijn lessen voor beleid, praktijk en primair proces 
verzameld. Om thuiszorg aanbieders daadwerkelijk de kans te geven 
om op basis van andere factoren dan sec P x Q te worden bekostigd, 
zijn er nieuwe bekostigingseenheden nodig. Dit hoofdstuk beschrijft 
voorstellen hiertoe. 

8.1 Geleidelijke overgang naar outcome bekostiging 

Het lijkt niet realistisch om van de ene op de andere dag van de 
huidige P x Q bekostiging over te gaan op bekostiging puur en alleen 
op basis van outcome indicatoren. Wel mogelijk is het geleidelijk 
toevoegen van outcome indicatoren aan de P x Q bekostiging (zie 
onderstaande figuur). 

 
Figuur 12: Een geleidelijke overgang van bekostiging o.b.v. PxQ naar outcome 

8.2 Toepassing van het 3K-model 

De outcome indicatoren zoals genoemd in het 3K-model zijn 
mogelijk indicatoren die gebruikt kunnen worden bij 
prestatieafspraken gebaseerd op outcome. Dit betekent wel dat 
thuiszorgaanbieders en zorgkantoren samen moeten zoeken naar 
welke indicatoren zij met welke normen willen toepassen.  
Veelal zal hiermee gestart worden met een experimentele fase. Het 
valt te bezien of hierbij direct sprake moet zijn van landelijke 
normen en/of verplichte deelname aan dergelijke experimenten.  
 
Zorgkantoren kunnen met zorgaanbieders bijvoorbeeld de volgende  
prestatieafspraak maken: Indien de zorgaanbieder er in slaagt de 
kosten per cliënt onder een bepaalde norm te houden, krijgt de 
thuiszorgaanbieder een hoger tarief per uur. Gaandeweg kunnen 
meer prestatieafspraken aan de experimenten worden toegevoegd, 
om in de toekomst wellicht de P x Q bekostiging achter ons te 
kunnen laten.  

8.3 Generalistische versus specialistische functies 

Aanvullend kan onderscheid gemaakt worden tussen de 
generalistische en de specialistische functie van thuiszorg.  
 
De specialistische functie betreft zorg specifiek voor een cliënt, 
veelal met een concreet doel gericht op herstel of verbetering van 
kwaliteit van leven; dit kan outcomegericht bekostigd worden. 
 
De generalistische functie betreft zorg voor een gebied. 
Voorbeelden van dergelijke generalistische activiteiten zijn 

P x Q 
bekostiging

P X Q 
aangevuld 

met outcome

Bekostiging 
op outcome
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preventie en/of het organiseren van het netwerk rond de cliënt. 
Deze vorm van zorg thuis leent zich minder voor outcome gerichte 
bekostiging. Een abonnementscomponent, gerelateerd aan het 
aantal bewoners of doelgroep in een gebied leent zich hier meer 
voor.  
 

 
Figuur 13: Het model combineert de aspecten Klant, Kwaliteit en Kosten 
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Bijlagen 
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 Bijlage 1: Businessmodel op één pagina 

  

Bijlage 1: Businessmodel Herwaardering Thuiszorg

CLIËNTRELATIE CLIËNTSEGMENTEN

KANALENMIDDELEN

ACTIVITEITENPARTNERS WAARDE PROPOSITIE

 eerstelijnszorg (huisarts, GGZ, 
fysiotherapeut)
welzijnsorganisaties
 vrijwilligersorganisaties
woningbouw
 overige zorgverleners (thuiszorg, 
ziekenhuis, verpleeg-, 
verzorgingshuis)
 gemeenten
 apotheek
 politie
 pastoraat

 cliëntenraden
 zorgverzekeraars 
 brancheverenigingen
 VNG

…

 verlenen zorg
zorg op afstand
 signalering
 preventie
meten van effectiviteit zorg
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
advies, instructie, voorlichting 
(klanten, mantelzorgers, 
professionals) 
 zorgcoördinatie (formele zorg, 
ketenzorg, informele zorg)
 case management

 betrokkenheid 
 gelijkwaardigheid
 professionaliteit
 eigen regie bij cliënten
 gericht op zelfredzaamheid van 
cliënten 
 bereikbaarheid
 één-op-één contact
 deskundigheid 
 autonomie professional

Thuiszorg 
Ouderen
 Chronisch zieken
Mensen met tijdelijke hulpvraag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mantelzorg
 Familie
 bekenden
 buren

Preventiegroep
wijkbewoners

 professionals
 effectieve, laagdrempelige ICT 
ondersteuning 

- klanten
- mantelzorgers
- professionals 

• ICT,  eHealth, domotica

 face-to-face
 internet

KOSTEN OPBRENGSTEN

medewerkers
 ICT

 verschillende financieringen overheid (ketenzorg)
 private equity

- winstoogmerk / -uitkering  

 ICT infrastructuur
 scholing professionals     

 besparingen eerstelijn / tweedelijn
 gezondheidswinst
 gedragsverandering

 optimalisatie per klant, 
 niet per zorgaanbieder     

De thuiszorginstelling is een 
servicegerichte zorgorganisatie die haar 
cliënten ondersteunt in hun leven. Dit 
betekent zorgverlening aan zorgcliënten 
in de thuissituatie, en het informeren en 
adviseren van zorgcliënten, hun 
mantelzorgers en preventiegroepen. De 
effectenvan de geleverde zorg zijn 
zichtbaar en inzichtelijk voor zowel de 
cliënten als de bredere samenleving.

De zorginstelling organiseert en 
coördineert een netwerk van formele, 
informele en ketenzorg rond de 
zorgcliënt die bestaat uit mantelzorgers 
en ketenpartners gericht op genezing, 
gezondheidsbevordering, preventie en
voorkoming van achteruitgang.

De middelen die zij inzet zijn 
professionele medewerkers die breed 
inzetbaar zijn waardoor het aantal 
medewerkers dat bij de cliënten komt zo 
beperkt mogelijk is. Daarnaast maakt de 
organisatie optimaal gebruik van 
technologische mogelijkheden om haar 
cliënten ook via eHealth en domotica
toepassingen te kunnen ondersteunen. 
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Bijlage 2: Net Promoter Score12 
De Net Promoter Score (NPS) is in 2003 ontwikkeld als een 
eenvoudig instrument voor het meten van klantloyaliteit. In zijn 
bestseller ―The Ultimate Question‖ zegt Frederick Reichheld dat 
bestaande loyaliteitsmaatstaven niet alleen onvoldoende effectief 
zijn, maar vaak ook complex en daarmee slecht bruikbaar voor 
managers. Hij stelt verder dat het traditionele klanttevredenheids-
onderzoek vaak faalt, een slecht stuurinstrument is en geen goede 
voorspeller is voor winstgevende groei. Als antwoord hierop 
heeft hij de Net Promoter Score (NPS) ontwikkeld. 
 
De NPS methode gaat uit van het stellen van één centrale vraag aan 
klanten: 
Hoe waarschijnlijk is het (op een schaal van 0 tot 10) dat u onze 
organisatie zou aanbevelen aan een vriend of collega? 
 
De NPS methode onderscheidt drie verschillende groepen 
respondenten: 

                                                   
12 Bronnen: 

http://www.welcomeccs.nl/?p=137&option=com_wordpress&Itemid=

151, http://www.netpromoter.com/np/calculate.jsp, 

http://www.ctplus.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=

14&Itemid=42, 

http://www.indora.nl/mambo/images/stories/Downloads/wpm91%20

alg%20meten%20van%20klantloyaliteit%20met%20de%20nps.pdf,   

- Promoters (score 9-10): trouwe enthousiastelingen die 
producten en diensten blijven afnemen en nieuwe klanten 
aanbrengen.  

- Passief Tevredenen /Passives (score 7-8): tevreden, maar 
niet-enthousiaste klanten die gevoelig zijn voor het aanbod 
van concurrenten.  

- Criticasters/Detractors (score 0-6): ontevreden klanten die 
de merknaam van de organisatie kunnen beschadigen en 
groei belemmeren door negatieve mond-op-mond reclame.  

 
Het percentage Promoters wordt vervolgens verminderd met het 
percentage Criticasters (zie Figuur 14).   

 
Figuur 14: Berekening van de Net Promoter Score 

http://www.welcomeccs.nl/?p=137&option=com_wordpress&Itemid=151
http://www.welcomeccs.nl/?p=137&option=com_wordpress&Itemid=151
http://www.netpromoter.com/np/calculate.jsp
http://www.ctplus.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=42
http://www.ctplus.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=42
http://www.indora.nl/mambo/images/stories/Downloads/wpm91%20alg%20meten%20van%20klantloyaliteit%20met%20de%20nps.pdf
http://www.indora.nl/mambo/images/stories/Downloads/wpm91%20alg%20meten%20van%20klantloyaliteit%20met%20de%20nps.pdf
http://www.indora.nl/mambo/images/stories/Downloads/wpm91%20alg%20meten%20van%20klantloyaliteit%20met%20de%20nps.pdf
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Promoters zorgen voor “goede winst” 

Onderzoek toont aan dat Promoters trouwere klanten zijn, meer 
producten of diensten afnemen, hun leverancier vaker aanbevelen 
aan een bekende en daarmee dus autonome groei creëren. In het 
onderzoek namen de Promoters het hoogste aantal herhalings-
aankopen én meer dan 80% van de aanbevelingen voor hun 
rekening. Een Promoter realiseert een toekomstige omzet die drie 
maal hoger is, dan die van klanten die laag scoren op de NPS schaal. 
Vooral het effect van aanbevelen van een merk aan vrienden en 
kennissen bleek heel sterk verkoopbevorderend te zijn. Loyale 
klanten ontwikkelen zich tot ware ambassadeurs. Promoters zijn de 
zeer tevreden klanten en zorgen voor ―goede winst‖. 

Criticasters zorgen voor “slechte winst” 

Criticasters namen meer dan 80% van de negatieve mond-tot-
mondreclame voor hun rekening. Ook al leveren zij de organisatie 
financieel winst op, tegelijkertijd demotiveren zij medewerkers, 
ontmoedigen zij nieuwe klanten en doen zij afbreuk aan de reputatie 
van de organisatie. Criticasters zijn de (zeer) ontevreden klanten van 
een organisatie. Uit onderzoek13 onder Nederlandse klanten blijkt 
het volgende: 89% van de ontevreden klanten vertelt zijn ervaring 
met gemiddeld 9 anderen. Belangrijkste reden: anderen weerhouden 
om met dezelfde organisatie zaken te doen (61%) en afreageren van 
woede en frustratie (51%). Resultaat: 39% van de Nederlanders zegt 
serieus een andere aanbieder te overwegen na het horen van een 

                                                   
13 Bron: RightNow en Telecommerce, 2006 

slechte klantervaring. Ontevreden klanten kosten een organisatie 
dus geld in meerdere opzichten. 

NPS als groei-indicator 

Het resultaat van bovenstaande berekening is de Net Promoter 
Score (NPS), een percentage dat de klantenloyaliteit van een 
organisatie definieert en sterk correleert met de autonome groei van 
de organisatie. Volgens de bedenkers van de NPS hebben de best 
scorende organisaties zoals eBay, Dell en Amazon een NPS tussen 
50% en 80%. Over het algemeen behalen bedrijven een NPS van 
circa 5%-10%. 

NPS in de gezondheidszorg 

De hoogte van de NPS score varieert sterk per sector en per 
organisatie. Zo behaalde de Postbank volgens onderzoek van Bain & 
Company in 2006 een NPS score van 15% ten opzichte van een 
branchegemiddelde van -5%. Bij de supermarkten scoorde Dirk van 
de Broek in 2006 met 25% veel hoger dan het branchegemiddelde 
van 1%. In de energiesector scoorde in 2006 geen enkele aanbieder 
een positieve NPS. Loyaliteit (is) was onder energieklanten nog ver 
te zoeken.  
 
Uit onderzoek van Independer.nl in 2008 onder Nederlandse 
ziekenhuizen blijkt dat algemene ziekenhuizen de laagste en 
gespecialiseerde ziekenhuizen de hoogste NPS score haalden. 
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Figuur 15: NPS score voor verschillende typen ziekenhuizen (Independer.nl, 
2008) 

Aanvullende vragen zijn noodzakelijk 

Omdat de NPS methode slechts met één centrale vraag werkt is het 
vinden van verbeterpunten lastig. 
Daarom wordt geadviseerd om het onderzoek uit te breiden met 
extra vragen over de motivering van het antwoord (waarom?), de 
sterke punten (waar wordt u blij van?), het koopgedrag (koopt u zelf 
opnieuw (retentie) of meer (klantaandeel) bij onze organisatie?) en 
mogelijke verbeterpunten (wat is echt belangrijk en wat moet echt 
beter?). Ook andere aspecten als merkvoorkeur, klantbehoud en 
switchgedrag komen met de NPS niet aan bod. 

Van meten naar actie 

De NPS score is slechts het begin. Na de analyse begint het echte 
werk. Het begrijpen van de beweegredenen van Promoters en 
Criticasters en het vinden van manieren om het aantal Criticasters te 

verminderen en het aantal Promoters te vermeerderen. Waarom 
beveelt u ons (niet) aan? En wat heeft u nodig om onze organisatie 
de volgende keer wel te promoten bij uw vrienden, familie en 
collega‘s? De antwoorden op deze vragen bieden aanknopings-
punten om klantontevredenheid te vertalen naar echte 
verbeteringen. Daarbij is het van belang dat informatie snel op de 
juiste plaatsen binnen de organisatie terecht komt, zodat 
medewerkers met klantcontacten direct actie kunnen nemen. 
 
De algemene ervaring is dat mond-tot-mondreclame alleen tot stand 
gebracht kan worden als de interne organisatiecultuur voldoende 
sterk en daarop afgestemd is. Een goede Promoter score komt 
namelijk niet vanzelf, maar is het gevolg van een Promoter cultuur 
die verankerd is in alle lagen van de organisatie. 
 
NPS is daarmee ook een praktisch werkinstrument om de 
organisatiecultuur qua klantgerichtheid te 
optimaliseren. Het is een krachtig instrument om met één cijfer (dat 
iedereen begrijpt), aan te tonen hoe de organisatie presteert en wat 
potentieel aan klantloyaliteit én omzetgroei is. 

Kanttekeningen bij NPS 

Vanuit marktonderzoekbureaus, wetenschappers en adviesbureaus 
is er echter ook kritiek op NPS. Men stelt dat er onvoldoende 
wetenschappelijke basis is voor de uitkomsten, het model is te 
eenvoudig en een schaal van 0 op 10 kan niet volgens de critici. 
 
Enkele kanttekeningen ten aanzien van NPS op een rij: 
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Nadeel van de NPS methode is dat het gedrag van klanten niet wordt 
gemeten. Klanten zeggen in meer of mindere mate dat men de 
organisatie waarschijnlijk zal aanbevelen, maar of klanten dat in de 
praktijk ook daadwerkelijk doen, blijkt niet uit de NPS. Daarnaast is 
de aanbeveling van de ene klant niet even waardevol als die van een 
andere klant.  
 
In markten waar veel concurrentie is en men zich echt door vrienden 
en andere kopers laat adviseren alvorens aan te kopen, is de NPS 
veel bruikbaarder dan in weinig concurrerende markten. En zelfs bij 
gelijke aard en intensiteit van concurrentie kan het 
aanbevelingsgedrag beïnvloed worden door factoren die sterk 
situationeel-, cultuur- en persoonsgebonden zijn. 
 
Een andere beperking is dat NPS alleen gemeten wordt onder 
klanten, maar er kunnen juist veel niet-klanten zijn die als Criticaster 
optreden. Denk aan ex-klanten of fanatieke non-believers zoals bij 
Microsoft. Of er zijn veel Promoters die geen klant (meer) zijn, maar 
wel enthousiast over de organisatie. Deze groep niet-klanten heeft 
ook effect op de toekomstige resultaten van een organisatie, maar 
komen in de NPS metingen niet voor. Hier speelt het begrip 
reputatie een belangrijke rol als factor voor toekomstig resultaat. 
 
Bij de NPS vindt geen weging plaats. Een 10 is even belangrijk als 
een 9 en een 0 als een 6. Ook maakt het geen verschil of er zestig 
procent promoters zijn en veertig procent criticasters of 30% 
promoters en 10% criticasters. In beide gevallen levert de rekensom 
een NPS van 20% op.  

Eén vraag is (helaas) niet voldoende 

Met het stellen van ―The Ultimate Question‖ ben je er dus niet. Men 
zal de klant minimaal een paar vragen moeten stellen om een zinvol 
en bruikbaar beeld van de klantrelatie te kunnen krijgen. De vragen 
die de organisatie stelt, moeten aansluiten op de branche, het type 
dienstverlening, de cultuur en de sociale context van de klant. Meer 
dus dan één simpele vraag, maar veel minder dan de gebruikelijke 
ellenlange vragenlijsten. De kunst is om zo weinig mogelijk vragen te 
stellen en toch een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de 
klantrelatie met daarbij ook nog eens een overzicht van de 
belangrijkste verbeterpunten. Hoewel de NPS op het eerste oog 
eenvoudig oogt, vergt het in de regel niet minder inspanningen dan 
een traditioneel klanttevredenheidsonderzoek. Toepassing van NPS 
moet niet onderschat worden.  
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Bijlage 3: Voorbeeld toepassing Omaha model  
Bron: Drs. K. de Kwaasteniet, Drs. J. Mast (Buurtzorg). Juni 2010. ‗Zichtbare kracht in de Buurt. Het Omahasysteem.‘  
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Bijlage 4: Definities criteria data beoordeling 
De data voor de data-beoordeling is aangeleverd door de 
zorgkantoren op basis van de hieronder genoemde definities. Bij 
vragen over het opstellen van queries e.d. zijn de zorgkantoren in 
contact gebracht met de data-analist van UVIT die dit onderzoek al 
eerder heeft uitgevoerd voor de eigen organisatie om zodoende te 
pogen tot zoveel mogelijk eenduidigheid te komen. 
 
1 Gemiddeld tarief per uur 
De rekeneenheden hiervoor zijn beschikbaar bij de zorgkantoren 
(productieafspraak, realisatie en nacalculatie). 
 
We hebben twee berekeningen geïnventariseerd. Het gemiddeld 
tarief per uur op basis van de productieafspraak en het gemiddeld 
tarief per uur op basis van de daadwerkelijke realisatiecijfers. Dit 
betekent dat we de volgende formules hanteren:  
 

a) Beschikbare budget 2010 voor ingekochte uren / Totaal aantal 
ingekochte uren zorg 2010 
b) Betaalde budget periode 1-9 / Gerealiseerde aantal uren periode 
1-9 

 
Afhankelijk van de inkoopmethodiek van het zorgkantoor is er wel of 
geen verschil tussen a) en b). 
 
 
 

2 Gemiddelde kosten per klant 
De klanten die behoren tot de twee doelgroepen en die in de 
onderzoeksperiode een geldig indicatiebesluit zijn geselecteerd via 
AZR. De door de aanbieder gedeclareerde zorg voor deze klanten in 
de onderzoeksperiode is opgehaald via het CAK. 
 
De volgende formule wordt hier gehanteerd: 

Gedeclareerde kosten bij CAK / Aantal klanten  

 
3 Gemiddelde doorlooptijd 
Doorlooptijd wordt gemeten via AZR. De doorlooptijd in het 
algemeen en doorlooptijd ten opzichte van de geldigheidsduur van 
de indicatie is aangeleverd. Hiervoor gelden de volgende formules: 
 

a) MEZ -/- MAZ (% doorstomers t.o.v. totaal bestand) 
b) Doorlooptijd klant (MEZ-MAZ) / Geldigheidsduur indicatie (x 100%) 

 
4 Gemiddelde inzet functie 

Geleverde aantal uren per functie (per week) / Max aantal 
geïndiceerde uren per functie 

 
5 Snelheid waarmee mensen in zorg komen 

MAZ- Datum afgifte indicatiebesluit  

 
Indien de afgiftedatum van het indicatiebesluit later is dan de MAZ-
datum, is de indicatie-afgiftedatum gelijk gesteld aan de MAZ-datum. 
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Bijlage 5: Resultaten data-analyse   

Zoals beschreven in  paragraaf 5.2, zijn deze gegevens afkomstig van de 
zorgkantoren. Uit de toetsing van de gegevens bij de thuiszorgorganisaties 
blijkt het merendeel van de gegevens nog onvoldoende betrouwbaar en 
vergelijkbaar. Wij verzoeken de lezer daarom om bovenstaande tabel niet 

zonder toestemming buiten de kaders van dit onderzoek te gebruiken. 

Proteion 

(UVIT)

De Zorgzaak 

(Achmea)

Beweging 3.0 

(Agis)

Meander 

(Menzis)

Florence

(CZ)

Buurtzorg 

(UVIT)

Buurtzorg 

(Achmea)

Buurtzorg

(Agis)

Buurtzorg 

(Menzis)

Buurtzorg

(CZ)

1. Gemiddeld tarief per uur

totaal aantal ingekochte uren 2010 499.865 116.071 405.377 351.655 497781,25 177.630 127.933 310.073 385820 11262

beschikbaar budget 2010 € 24.145.546 € 5.114.226 € 19.824.670 € 19.558.893 € 23.478.349 € 9.625.161 € 7.282.695 € 18.534.060 € 20.805.356 € 592.610

Gerealiseerde uren p1-9 498.065 77.500 272.377 298.367 489229,6875 194.983 95.777 206.724 247648 21639

betaald budget p1-9 € 24.025.108 € 3.415.624 € 13.331.337 € 14.900.712 € 23.614.753 € 10.568.458 € 5.460.157 € 12.541.713 € 13.451.848 € 1.009.802

1a. Beschikbaar budget voor die uren / 

Ingekochte uren € 48,30 € 44,06 € 48,90 € 55,62 € 47,17 € 54,19 € 56,93 € 59,77 € 53,93 € 52,62 

1b. Betaald budget / Gerealiseerde uren € 48,24 € 44,07 € 48,94 € 49,94 € 48,27 € 54,20 € 57,01 € 60,67 € 54,32 € 46,67 

2. Gemiddelde kosten per klant

Terminale klanten

Gedeclareerde kosten bij CAK € 1.116.493 € 66.885 € 1.241.678 € 1.357.557 € 1.520.449 153.745 € 370.540 € 2.047.303 € 56.624

Aantal klanten 78 3 208 524 250 27 36 438 36

Gedeclareerde kosten bij CAK / Aantal 

klanten € 14.314 € 22.295 € 5.970 € 2.591 € 6.082 € 5.694 € 10.293 € 4.674 € 1.573 

Overige klanten

Gedeclareerde kosten bij CAK € 6.873.522 € 3.333.352 € 1.352.650 € 20.694.627 € 22.257.196 € 3.386.936 5.071.816 € 10.879.806 € 13.648.689 € 953.178

Aantal klanten 1595 442 343 3472 8591 1251 1.502 2700 2922 606

Gedeclareerde kosten bij CAK / Aantal 

klanten € 4.309 € 7.542 € 3.944 € 5.960 € 2.591 € 2.707 € 3.377 € 4.030 € 4.671 € 1.573

3. Gemiddelde doorlooptijd

Terminale klanten

3a. Algemeen (MEZ - MAZ), in dagen 39,37 23,33 217,66 25,44 Onbekend 39,43 32,53

Overige klanten

3a. Algemeen (MEZ - MAZ), in dagen 86,91 95,19 43,19 68,41 132,91 55,34 90,38 39,29 61,18 n.v.t.

3b. T.o.v. indicatieduur 37,60% 7,59% Onbekend 19,98% 9,44% 32,31% 8,45% Onbekend 27,44% n.v.t.

4. Gemiddelde inzet functie (Geleverd / Indicatie)

Terminale klanten

BG-IND 24,09% 4,83%

PV 26,43% 203,61% 9,43% 108,30%

VP 53,80% 26,33%

Overige klanten

BG-IND 30,85% 37,91% 10,14% 11,53% 9,07% 28,43%

PV 21,61% 88,10% 77,74% 16,33% 30,06% 49,39% 41,20% 17,20%

VP 31,33% 18,11% 77,68% 40,08% 46,23% 27,96% 71,20% 56,86%

5. Snelheid waarmee mensen in zorg komen

Terminale klanten

MAZ - Datum afgifte indicatiebesluit, in 

dagen 0,09 0,00 0,70 0,12 0,23 0,62 0,12 0,11 0,52 0,00

Overige klanten

MAZ - Datum afgifte indicatiebesluit, in 

dagen 21,48 0,62 11,22 5,58 1,84 10,00 0,20 0,67 7,79 0,00

53,25%

73,45%

56,11%

Geen MEZ-

datum
Geen
onderscheid.

Geen
onderscheid.

Geen
onderscheid.

Geen
onderscheid.
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Bijlage 6: Profielen van deelnemende thuiszorgorganisaties
  Profiel De Zorgzaak

CLIËNTRELATIE CLIËNTSEGMENTEN

KANALENMIDDELEN

ACTIVITEITENPARTNERS WAARDE PROPOSITIE
 Verlenen van thuiszorg
 PV, VP, BG (geen BH en VB)
 97.140 uur per jaar

 Zorgwinkels
 Zorgbus
Health checks i.s.m. GGZ
 Informatievoorziening face-to-face
en telefonisch

Doelgroepen:
- Mensen met een verstandelijke 
beperking
- Psychiatrische patiënten
- Mensen met (beginnende) 
dementie
- Multi-problem gezinnen
- OOGZ/zorgmijders

• 345 extramurale cliënten in zorg 
eind 2009

 Circa 900 zorgverleners; 35 
personen overhead
 Één gezicht voor de cliënt

WMO: niveau 1 en 2
 AWBZ: niveau 2 t/m 5
 Planners voor match 
zorgvraag/indicatie van de cliënt –
zorgverlener
 Zorgverleners maken zelf roosters

 Regio Drenthe, Noord-Overijssel en 
Groningen
Webshop voor diverse 
hulpmiddelen
Nachtzorg
 Zorgwinkels op A-locaties
 Zorgbus als “consultatiebureau” 
voor ouderen

Nauwelijks ZoA of domotica

KOSTEN OPBRENGSTEN

 € 5,5 mio bedrijfskosten
-€ 3,3 mio personeel
-€ 0,2 mio overige kosten

 € 5,5 mio omzet, waarvan 4 mio AWBZ

2,52% verzuim (2,42% WTZi)
 Kwaliteitsinfo op kiesbeter nog 
niet beschikbaar

Wij helpen mensen om zo plezierig, 
veilig en zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis te blijven wonen.

Geen Structuur maar Cultuur

 Flexibel inspelen op vraag van de 
markt
- Snelle levering
- Kleine teams
-leveren op momenten dat cliënt dat 
past
 deskundigheidsmix personeel 
wordt bepaald door vraag uit de 
markt
 Praktische netwerkspeler

Welzijn
 Jeugdzorg
MW
Huisartsen
GGZ
 Vrijwilligersnetwerk

Ook met organisaties buiten het 
domein zorg en welzijn: snel en 
praktisch schakelen rondom de 
cliënt:
- Witgoed
- Klusjesman
- Schulphulpverlening
- …

 Cliënt heeft eigen 
verantwoordelijkheid en wordt 
hierop aangesproken
 Cliënt zoveel mogelijk zelf laten 
doen; zo weinig mogelijk zorg 
inschakelen
 Zorg leveren op moment dat cliënt 
dit vraagt
 Toegankelijkheid verbeteren (ook 
naar andere zorgverleners)
 Flexibel inspelen op de wensen 
van de markt en de individuele cliënt

€ 400 per jaar per zorgverlener aan ICT-investeringen
 AWBZ:50%
WMO: 40,75%
 ZVW: -
 PGB: 1,8%
Overig: 7,46%

Cursief weergegeven aspecten zijn afkomstig uit het jaardocument van de organisatie en zijn veelal van toepassing op de gehele organisatie, inclusief bijv. intramurale zorg.

Van De Zorgzaak is geen kwaliteitsinformatie op kiesbeter.nl gepubliceerd, ondanks dat gegevens hiervoor wel zijn aangeleverd en geaccordeerd door de organisatie.
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Profiel Proteion

CLIËNTRELATIE CLIËNTSEGMENTEN

KANALEN

MIDDELEN

ACTIVITEITENPARTNERS WAARDE PROPOSITIE

 Collega-zorgaanbieders
Huisartsen 
 Apothekers
Welzijnsinstellingen
Wijk- of buurtraden
Gemeenten
 Zorgkantoor

Werken de zorgverleners goed 
samen met andere hulpverleners, 
zoals de huisarts, een specialist, 
fysiotherapeut of diëtist?
3*

 Verlenen van thuiszorg (tevens 
intramurale zorg  in 8 zorgcentra en 
expertisecentrum voor chronisch 
orgaanfalen) 
 PV, VP, BG, BH en VB
 485.463 uur per jaar
 Informatievoorziening 3*
 Lichaamsverzorging  4*
 Vakkundig en veilig werken 3*
Hulp bij dagbesteding, activiteiten 
en regelzaken 3*
 Afspraken vastleggen 2*

 Invloed cliënten op zorg 4*
Omgang met cliënten 3*
 Aandacht voor cliënten 3*
 Bereikbaarheid 3*
 Eigen leven leiden 3*

Beperkt type cliënten:
- Somatische aandoening of 
beperking
-Psychogeriatrische aandoening of 
beperking

Doelgroepen (+ percentage van de 
omzet):
-Dementie: onbekend
- Chronisch orgaanfalen (CIRO+): 
10%
-Zorg op Afstand: 3%
- Reguliere ouderenzorg (end-of-life
care): onbekend 
- Ondersteunende begeleiding 
(gespecialiseerde verzorging): 20%

• Aantal extramurale cliënten in zorg 
eind 2009 onbekend.

 1992 professionals in loondienst 
(1115,1 fte)
 €2.062.408 inhuur personeel
Werken volgens methodologische 
aanpak; wetenschappelijk 
onderbouwd
 Verhouding vp/vz = 15/85
 Productiviteit vp 60%,  vz 70%
Opleiding a 3% van 
personeelskosten per jaar
 Betrouwbaar- en zorgvuldigheid 3*
 Aandacht voor veilig wonen 3*
 Voldoende tijd en vervanging 2*

 Regio Noord- en Midden Limburg
 Telezorgdiensten zoals Zorg TV
Gratis gezondheidsconsultatie voor 
senioren;
Wondpoli in Horst en Venray voor 
complexe wonden;
 Thuisservice met diverse 
gemaksdiensten zoals de 
klusservice;
 Vrijwillige thuiszorg door De 
Zorgondersteuner. 
Diverse toepassingen van Zorg op 
Afstand, ondersteund met business 
cases
 Verkenningen van Proteion App en 
Proteion Channel

KOSTEN OPBRENGSTEN

 € 74 mio bedrijfskosten (1)
-€ 57 mio personeelskosten
-€ 17 mio overige kosten

 € 76 mio omzet
Positief bedrijfsresultaat in 2009, a € 1.712.084

6,9% verzuim (5,0% WTZi)

 Thuiszorg is niet zelfstandig, maar 
onderdeel van breder systeem
 Volledig pakket van diensten van 
wonen, welzijn en zorg
Werken volgens methodologische 
aanpak; wetenschappelijk 
onderbouwd
Hospitality
Wondzorg keten
 CVA keten
 Integrale dagopvang
Wijkgerichte zorg
Diverse toepassingen van Zorg op 
Afstand, ondersteund met business 
cases
 Verkenningen van Proteion App en 
Proteion Channel

Doorligwonden 5*
Onbedoeld gewichtsverlies 2*
 Vallen 2*
Depressie 3*
 Incontinentie 2*
Onderzoek incontinentie 3*
 Katheter 2*

ICT-investeringen a 2% van het totale budget per jaar
 AWBZ: 60% (40% intramuraal; 20% extramuraal)
WMO: 20%
 ZVW: 10% (CIRO+)
Overig: 10%

Cursief weergegeven aspecten zijn afkomstig uit het jaardocument van de organisatie en zijn veelal van toepassing op de gehele organisatie, inclusief bijv. intramurale zorg.
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  Profiel Zorggroep Meander

CLIËNTRELATIE CLIËNTSEGMENTEN

KANALEN

MIDDELEN

ACTIVITEITENPARTNERS WAARDE PROPOSITIE
 Samenwerking met gemeenten, 
woningcorporaties, 
welzijnsorganisaties, huisartsen en 
ziekenhuizen op gebied van wonen, 
welzijn en zorg.

Werken de zorgverleners goed 
samen met andere hulpverleners, 
zoals de huisarts, een specialist, 
fysiotherapeut of diëtist?
4*

 Verlenen van thuiszorg (tevens 
intramurale zorg  in 4 
verpleeghuizen en 5 
woonzorgcentra en kinderopvang)
 PV, VP, BG, BH en VB
 Leefstijl interventies
Mantelzorgondersteuning

Geïntegreerde ouderenteams
Geheugenteam
Organisatie onafhankelijke 
Dorpsondersteuners

 Invloed cliënten op zorg 5*
Omgang met cliënten 4*
 Aandacht voor cliënten 4*
 Bereikbaarheid 3*
 Eigen leven leiden 3*

 Aandacht voor toenemende 
kwetsbaarheid bij ouderen
 Kennis en ervaring (taal!) met 
Groninger cultuur

 Alle typen cliënten:
- Somatische aandoening of 
beperking
- Psychogeriatrische aandoening of 
beperking
-Psychiatrische aandoening  niet 
meer zorg, maar ander aanbod
- Chronische zieken CVA / COPD
- Lichamelijke handicap
- Verstandelijke handicap
- Zintuiglijke handicap of 
communicatieve stoornis
- Psychosociale problemen
 Kwetsbare ouderen 
Gezinnen 
Mantelzorgondersteuning
Overbruggingshulp
 Transmurale zorg
 AIV

• 1.447 extramurale cliënten in zorg 
eind 2009

 2219 professionals in loondienst 
(1190,6 fte)
 Kleine teams (nivo 3 & 5)
 nivo 2: 9,5% (wordt afgebouwd)
 nivo 3: 80%
 nivo 4: 1%
 nivo 5: 6%

 Betrouwbaar- en zorgvuldigheid
3-4*
 Aandacht voor veilig wonen 3*
 Voldoende tijd en vervanging 3*

 Regio Oost-Groningen
Nachtzorg
 Technologische hulpmiddelen

Hometerminal
 Buurtportal
 Screen-to-screen

KOSTEN OPBRENGSTEN

 € 75 mio bedrijfskosten (1)
-€ 57 mio personeel
-€ 18 mio overige kosten

 € 76 mio omzet (99,4% AWBZ / 0,6% PGB)
 Positief bedrijfsresultaat in 2009, a €1.031.597

6,4% verzuim (6.4% WTZi)

 Zelfmanagement 
Dag en nacht dichtbij
Warm en respectvol
 Professionaliteit
 Breed op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg
 Aandacht voor Streekcultuur en 
Groninger problematiek

Doorligwonden 2*
Onbedoeld gewichtsverlies 2-3*
 Vallen 3*
Depressie 3-4*
 Incontinentie 3*
Onderzoek incontinentie 3-4*
 Katheter 2-3*

 369.962 uur per jaar
 Informatievoorziening 3*
 Lichaamsverzorging  4*
 Vakkundig en veilig werken 4*
Hulp bij dagbesteding, activiteiten 
en regelzaken 3*
 Afspraken vastleggen 1*

ICT-investeringen a € 230 per FTE per jaar
Deskundigheidsbevordering a € 942 per FTE per jaar

 AWBZ: 99,4%
WMO: -
 ZVW: -
 PGB: 0,6%

Cursief weergegeven aspecten zijn afkomstig uit het jaardocument van de organisatie en zijn veelal van toepassing op de gehele organisatie, inclusief bijv. intramurale zorg.
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  Profiel Buurtzorg

CLIËNTRELATIE CLIËNTSEGMENTEN

KANALENMIDDELEN

ACTIVITEITENPARTNERS WAARDE PROPOSITIE
 Verlenen van thuiszorg (alleen 
extramuraal, geen verblijf)
 PV, VP, BG (geen BH en VB)
 1.396.531 uur per jaar (2010)

Geïntegreerd zorgaanbod, inclusief 
AIV
 Informatievoorziening face-to-face
Organiseren van netwerk rondom 
cliënt 

Alle typen cliënten

Doelgroepen:
- Chronisch zieken
- Terminaal zieken
- Kwetsbare ouderen
- Ontslagen uit ziekenhuis
- Dementerende ouderen

[ Verdeling van omzet over deze 
doelgroepen volgt nog ]

• 9.781 extramurale cliënten in zorg 
eind 2010 (circa 25.000 op jaarbasis)

 3.198 professionals in loondienst 
(1492 fte)
 €3.089.300 inhuur personeel (2010)
 Zelfstandige teams van max 12 
personen
Inzet op hoge deskundigheid, 
georganiseerd in de wijk; 
wijkverpleegkundige:
Niveau 3 IG: 35%
Niveau 4: 35%
Niveau 5: 30%
Gemiddelde productiviteit a 60%
Opleiding a 3% van omzet per jaar

Heel Nederland (m.u.v. Flevoland, 
Zaanstreek/Waterland, Midden-
Brabant)

Nachtzorg

Geen Zorg op Afstand
Wel Buurtzorgweb(tussen 
zorgverleners) en Buurtonline

KOSTEN OPBRENGSTEN

 € 80 mio bedrijfskosten (2010)
- € 74 mio personeel
- € 6 mio overige kosten

 € 83 mio omzet (2010)
Positief bedrijfsresultaat in 2010, a € 3,4 mio

3,9% verzuim (2010)
 Beste werkgever van Oost 
Nederland

Eerst Buurten dan zorgen
 professionele zorg: hoge 
deskundigheid
 op maat: aansluiten bij de 
levensloop
 geïntegreerd: zo weinig mogelijk 
mensen over de vloer
 dichtbij huis: kennis van de buurt
 efficiënt: hoge productiviteit, lage 
indirecte kosten
 effectief: kosten per klant: 
significant minder

Uitvoering risicosignalering: 84,2% 
(bovengemiddeld)
Opvolging risicosignalering: 99,0% 
(bovengemiddeld)
 Valincidenten: 6,5% 
(beneden gemiddeld)
 Prevalentie incontinentie: 27,5%  
(beneden gemiddeld)

 Eigen regie en zelfzorg door cliënt
Gelijkwaardige relatie tussen 
zorgverlener en cliënt
 Activeren van netwerk / 
mantelzorgers
 Afbouw van de zorg

 80% van cliënten ziet 4 of minder 
medewerkers
 Bovengemiddelde scores op alle 
aspecten van de CQ-index
(april 2011)

ICT-investeringen a 1,2% van de omzet per jaar
 AWBZ: 92%
WMO: -
 ZVW: 5% 
 PGB: 3%

 Samenwerking met alle anderen, 
professionals, vrijwilligers, 
mantelzorgers die nodig zijn om een 
cliënt goed te ondersteunen.
Met name direct rond de cliënt, in 
zijn omgeving en netwerk.  
 Variërend van de huisarts, tot de 
spv-er of coördinator mantelzorg in 
de buurt. 

 Samenwerking voornamelijk met 
professionals, niet zozeer met 
organisaties.

Cursief weergegeven aspecten zijn afkomstig uit het jaardocument van de organisatie en zijn veelal van toepassing op de gehele organisatie, inclusief bijv. intramurale zorg.
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  Profiel Beweging 3.0

CLIËNTRELATIE CLIËNTSEGMENTEN

KANALEN
MIDDELEN

ACTIVITEITENPARTNERS WAARDE PROPOSITIE
Huisartsen
 Ziekenhuizen 
(transferverpleegkundigen)
 Apotheken
GGZ (Riagg en verslavingszorg)
 Fysiotherapie
 Vrijwilligersorganisaties
 RIBW
 Zorgloketten
Werken de zorgverleners goed 
samen met andere hulpverleners, 
zoals de huisarts, een specialist, 
fysiotherapeut of diëtist? 3*

 Totaalpakket aan diensten, incl. 
maatschappelijk werk, welzijn en 
intramurale zorg
 Particuliere comfortdiensten en 
personenalarmering
 Ledenservice
 Preventie, advies, instructie en 
voorlichting
 PV, VP, BG, BH en VB

 Cliënt zoveel mogelijk zelf laten 
doen
 Sociaal netwerk inzetten
 Inzet verpleegkundige bij iedere 
cliënt om dit te realiseren
 gem. 8,6 zorgverleners per cliënt 
(incl. flex-werkers)

 Invloed cliënten op zorg 5*
Omgang met cliënten 3*
 Aandacht voor cliënten 3*
 Bereikbaarheid 3*
 Eigen leven leiden 3*

 Alle typen cliënten

Doelgroepen (+ percentage van de 
omzet):
- Chronische zorg voor ouderen 
(70%)
- Zorg en begeleiding voor 
oncologiecliënten (5%)
- Palliatieve zorg (5%)
- Revalidatiezorg na 
ziekenhuisopname (5%)
- Overig (5%)

• 4.091 extramurale cliënten in zorg 
eind 2009

 3.141professionals in loondienst 
(1.963 fte)
 € 6.598.439 inhuur personeel
 Teams van 10-20 medewerkers
Niveau 3: 44%
Niveau 3 IG: 22%
Niveau 4 en 5: 34%
Gemiddelde productiviteit a 67%
Opleiding à € 839 per fte per jaar
 Betrouwbaar- en zorgvuldigheid 3*
 Aandacht voor veilig wonen 3*
 Voldoende tijd en vervanging 2*

 Regio Amersfoort e.o.
Nachtzorg
 Technologische hulpmiddelen
 Community voor ouderen
Verkenning van digitale 
ondersteuning van mantelzorgers
 Zorg op Afstand: toegepast in de 
lijn (experimentele fase voorbij), 
voorn. bij nieuwe cliënten

KOSTEN OPBRENGSTEN

 € 125 mio bedrijfskosten, waarvan 21,3 mio extramurale zorg
-€ 90 mio personeel
-€ 35 mio overige kosten

 € 123 mio omzet
Negatief bedrijfsresultaat in 2009;
Positief bedrijfsresultaat in 2010, a € 0,5 mio

 6,5% verzuim (6.5% WTZi)

Het leven van haar klanten in de 
derde levensfase zo aangenaam 
mogelijk maken.
- Zelfregie
- Kennis en ervaring met de 
doelgroep ouderen
- Verbinden van wonen, zorg en 
welzijn in de wijk
- Kleine wijkteams
- Totaalpakket aan diensten, incl. 
maatschappelijk werk, welzijn en 
intramurale zorg
- Zichtbare Schakels in de wijk
- Zorggarantie bij overstap naar 
intramurale zorg

Doorligwonden 2*
Onbedoeld gewichtsverlies 2*
 Vallen 3*
Depressie 3*
 Incontinentie 3*
Onderzoek incontinentie 3*
 Katheter 3*

 ICT-investeringen à 5,9% van de omzet per jaar

 AWBZ: 93%
WMO: -
 ZVW: 1% 
 PGB: 1%
 Subsidies: 2%
Overig: 3%

 419.952 uur per jaar
Informatievoorziening 3*
 Lichaamsverzorging  4*
 Vakkundig en veilig werken 3*
Hulp bij dagbesteding, activiteiten 
en regelzaken 3*
 Afspraken vastleggen 2*

Cursief weergegeven aspecten zijn afkomstig uit het jaardocument van de organisatie en zijn veelal van toepassing op de gehele organisatie, inclusief bijv. intramurale zorg.
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 Profiel Florence
CLIËNTRELATIE CLIËNTSEGMENTEN

KANALENMIDDELEN

ACTIVITEITENPARTNERS WAARDE PROPOSITIE
 Verlenen van thuiszorg (tevens 
intramurale zorg  in 18 zorgcentra)
 PV, VP, BG, BH en VB
 564.686 uur per jaar

 Preventie
Gespecialiseerd verpleegkundigen: 
o.a. diabetes verpleegkundigen, 
diëtisten, wondzorg, COPD, 
oncologie
 Informatievoorziening via diverse 
media

 Beperkt type cliënten:
- Somatische aandoening of 
beperking
-Psychogeriatrische aandoening of 
beperking
- Psychosociale problemen
Doelgroepen:
- PG/ketenzorg dementie
- Psychiatrische cliënten
- Cliënten met hoogcomplexe 
verpleegkundige zorg

[ Verdeling van omzet over deze 
doelgroepen? ]

• 3.470 extramurale cliënten in zorg 
eind 2009

 4.872 professionals in loondienst 
(2660,2 fte)
 € 4.615.042 inhuur personeel
Niveau 1: 2%
Niveau 2: 22%
Niveau 3: 34%
Niveau 3+: 14%
Niveau 4: 9%
Niveau 5: 9% 
 Intakegesprek met niveau 4/5
Gem. productiviteit van 71%
Opleiding a 2% per fte per jaar

 Regio Haaglanden en Delft
Nachtzorg
 Technologische hulpmiddelen
 Zorgwinkels
 Cliëntcontactcentrum
 Zorg op Afstand d.m.v. PAL-4

 Initiatief tot generalistische HBO-
functie in de wijk: regie en zelfzorg 
naar de cliënt

KOSTEN OPBRENGSTEN

 € 196 mio bedrijfskosten
-€ 129 mio personeel
-€ 66 mio overige kosten

 € 201 mio omzet,
waarvan ca €50 mio extramuraal
 Positief bedrijfsresultaat in 2009, a €5,3 mio

5,9% verzuim (5,9% WTZi)

Florence organiseert en levert 
diensten, die onze cliënten in staat 
stellen hun zelfredzaamheid en 
welbevinden te optimaliseren.

 Cliënten kiezen voor Florence 
omdat:
- Regie, zelfredzaamheid en kwaliteit 
van leven van onze cliënten op de 
eerste plaats staan. 
- We samen met de cliënt bepalen 
hoe we de beste resultaten voor de 
cliënt kunnen bereiken. 
- We in de wijk herkenbaar zijn. 
- We ons verbinden met de cliënten 
van vandaag en morgen. 
- Onze medewerkers en vrijwilligers 
goede zorg en aanvullende diensten 
bieden. 

ICT-investeringen niet bekend
 AWBZ: 76,5% (13,6% dagact; 62,9% extramuraal)
WMO: 22,2%
 ZVW: 1,4%
 PGB/Overig: onbekend

Huisartsen
Welzijn
Dagopvang
Huismeesters van 
woningbouwcorporaties

 Één aanspreekpunt voor 
huisartsen, ziekenhuizen en andere 
verwijzers; bereikbaarheid m.b.t. 
instroom

Doelen stellen in overeenkomst
Wat heeft u nodig?
 Klant in control, maar niet oneindig 
aantal opties
 herkenbaar in de wijk
Meten op kwaliteit van leven
 Focus op ontwikkeling van de 
cliënt 

Cursief weergegeven aspecten zijn afkomstig uit het jaardocument van de organisatie en zijn veelal van toepassing op de gehel e organisatie, inclusief bijv. intramurale zorg.


