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Disclaimer
Ondanks de zorgvuldigheid die bij het opstellen van dit rapport is betracht, kan BS Health Consultancy
geen garanties geven over de juistheid en volledigheid. BS Health Consultancy aanvaardt terzake geen
enkele aansprakelijkheid.
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Samenvatting
Een lager gemiddeld rendement van de GGZ-instellingen van 1,8% in 2009 naar 1,5% in 2010
heeft het kabinet er niet van weerhouden een tariefkorting van € 222 miljoen door te voeren.
Bovenop deze maatregel geldt nog een (hogere) eigen bijdrage voor GGZ-patiënten van 18
jaar en ouder. Naast de bezuinigingen van het kabinet hebben GGZ-instellingen te maken
met grote veranderingen en onzekerheden. GGZ-instellingen dienen niet afwachtend te zijn
totdat de veranderingen hen overkomen, maar actie te ondernemen om hun toekomst in
eigen hand te houden. GGZ-instellingen worden op scherp gezet om hun toegevoegde
waarde aan te tonen en hun prestaties te verbeteren. Voor het verkrijgen van inzicht in de
mogelijkheden heeft BS Health Consultancy een onderzoek uitgevoerd naar de
ontwikkelingen in de GGZ-markt en de prestaties van 52 GGZ-instellingen die zich richten op
geneeskundige GGZ.
GGZ wordt uitgedaagd de toegevoegde waarde aan te tonen
De bezuinigingen in de GGZ maken het nog evidenter dat GGZ-instellingen hun toegevoegde
waarde voor de cliënten en de maatschappij zichtbaar dienen te maken. De GGZ wordt nu
veelal als een ‘black box’ gezien, waarbij niet duidelijk is wat het effect is van de diverse
behandelingen. De ambitie is dat GGZ-instellingen met Routine Outcome Measurement
(ROM) kunnen aantonen in welke mate zij bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van
leven van cliënten op individueel en op sectorniveau. ROM-metingen geven inzicht in de
vermindering, stabilisering of verergering van de problematiek. In 2010 is bij 85-90% van de
cliënten met angst, stemmings-, persoonlijkheidsstoornissen of stoornissen in de kindertijd
de problematiek gestabiliseerd of verminderd. Bij circa 60% van de cliënten met
stemmingsstoornissen is de problematiek in 2010 verminderd. Voor angststoornissen,
stoornissen in de kindertijd en persoonlijkheidsstoornissen bedragen de percentages
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respectievelijk 50%, 50% en 40%. Naast ROM wordt het meetinstrument CQ-index toegepast
als maat voor hoe de cliënten de kortdurende ambulant GGZ-behandeling hebben ervaren.
Omgerekend naar een rapportcijfer van maximaal 10, worden de bejegening door
hulpverleners en het ervaren verloop van het behandel/begeleidingsproces door cliënten
beide gewaardeerd op gemiddeld een 9.
Bezuinigingen en sturing verzekeraars dwingen tot efficiënte bedrijfsvoering
De toenemende sturende rol van zorgverzekeraars in de GGZ om het groter wordende risico
op de zorgkosten te kunnen beheersen en de ingevoerde bezuinigingen, vergen van de GGZinstellingen een efficiënte(re) bedrijfsvoering. In 2010 zijn de bedrijfskosten harder gestegen
dan de opbrengsten. De bedrijfskosten zijn in 2010 gemiddeld 2,8%, en de opbrengsten met
gemiddeld 2,2%, toegenomen. Vooral de stijging van de personeelskosten met 4% in 2010
ten opzichte van 2009 is hier debet aan. De niet-personeelskosten zijn in 2010 juist met 0,3%
gedaald ten opzichte van 2009. De personeelskosten beslaan circa driekwart van de totale
kosten. Onder de druk van de bezuinigingen zullen ontslagen en verdere taakdifferentie naar
verwachting het gevolg zijn.
Toenemende risico’s noodzaken tot optimalisatie zorgvastgoed
Naast een efficiënte bedrijfsvoering is het voor GGZ-instellingen ook noodzakelijk hun
zorgvastgoed te optimaliseren. Vanaf 1 januari 2012 zijn de regels voor financiering van
vastgoed van intramurale AWBZ GGZ met de invoering van integrale normatieve tarieven
gewijzigd. Het voornemen is om in 2013 ook voor de intramurale geneeskundige GGZ
(Zorgverzekeringswet) integrale tarieven in te voeren. Door de invoering van de normatieve
huisvestingscomponent (NHC) gaan GGZ-instellingen zelf de verantwoordelijkheid dragen
voor hun vastgoed. In 2010 bedroegen de huisvestingskosten (huur, leasing en
afschrijvingskosten) 8% van de totale kosten. De toenemende risico’s in de GGZ-sector
leiden bij banken tot strengere eisen. Onder andere ten aanzien van de solvabiliteit. De
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minimumeis van 15% wordt door circa 1/3 van de GGZ-instellingen niet gehaald. Gemiddeld
bedroeg het solvabiliteitspercentage in 2010 17%.
GGZ vraagt om een gedifferentieerd business model
De toenemende dynamiek in de GGZ-markt leidt ertoe dat GGZ-instellingen meer zullen
gaan nadenken over hun strategische marktpositie en zich heroriënteren op hun
product/markt portfolio. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de kinder- en jeugdpsychiatrie, die
geconfronteerd wordt met een mogelijk nieuwe inkopende partij: de gemeenten in plaats
van zorgverzekeraars. Voor de diverse type GGZ, zoals generalistisch, specialistische en
topklinische GGZ zullen verschillende business modellen nodig zijn om in de veranderende
markt staande te blijven en succesvol te kunnen zijn. De komende jaren wordt met name
(prijs)concurrentie ten aanzien van de generalistische GGZ verwacht. Om de zorgkosten te
kunnen beheersen zal de overheid meer financiële prikkels gaan invoeren zodat
zorgverzekeraars in toenemende mate zullen sturen op het leveren van generalistische GGZ
vanuit de eerste lijn. Onderscheidende aspecten bij generalistische GGZ zijn dan ook met
name prijs en toegankelijkheid/laagdrempeligheid, ondersteund met e-health instrumenten
om zelfmanagement te stimuleren. De specialistische GGZ leent zich voor een business
model waarin de GGZ-instellingen zich meer onderscheiden op de aspecten kwaliteit en
service. Zorgverzekeraars willen bij de inkoop weten wat het (evidence based) effect is van
de behandeling en betalen voor prestaties. Tot slot leent de topklinische GGZ zich voor een
business model waarin maatwerk wordt geleverd, die een hoge mate van specialisatie
vraagt. Naar verwachting zullen verschillende business modellen naast elkaar worden
toegepast. Specifiek toegespitst op de doelgroep en georganiseerd in verschillende
zorgbedrijven. In voorliggend onderzoek worden ter inspiratie 10 verschillende mogelijke
business modellen aangestipt.
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Context
Aanleiding
De voorgenomen bezuinigingen van het
kabinet Rutte-Verhagen zullen de
komende jaren hun weerslag hebben. Dit
geldt zeker ook voor de GGZ-sector. De
minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) heeft in juni 2011 in een brief
aan de Tweede Kamer aangekondigd in
2012 € 593 miljoen te bezuinigen op de
geneeskundige GGZ. Behalve het invoeren
van (hogere) eigen bijdrage voor GGZpatiënten van 18 jaar en ouder, wordt dit
jaar een tariefkorting voor de GGZ-sector
doorgevoerd van € 222 miljoen.

de GGZ. De toenemende
risicodragendheid van zorgverzekeraars op
de GGZ-kosten is een belangrijke
aanleiding om te sturen op het
transparant maken van de sector, en
daarmee het risico beter beheersbaar te
maken. De onzekerheden voor GGZinstellingen liggen meer op het terrein van
het overheidsbeleid. Bijvoorbeeld het
moment van invoering van
prestatiebekostiging en vrije prijsvorming
in de sector. Vooralsnog houdt de minister
van VWS ook dit jaar nog vast aan de
budgettering van de vóór 2008
toegetreden GGZ-instellingen. De ambitie
is om per 2013 over te gaan op
prestatiebekostiging. Voor de kinder- en
jeugdpsychiatrie is een belangrijke
onzekerheid (de consequentie van) de in
het Bestuursakkoord afgesproken
overheveling van de vanuit de
Zorgverzekeringswet gefinancierde jeugdGGZ naar de gemeenten.

Naast bezuinigingen hebben GGZinstellingen ook te maken met vele
veranderingen en onzekerheden.
Veranderingen in de zin van bijvoorbeeld
de rol van zorgverzekeraars. Sinds de
overheveling in 2008 van de op genezing
gerichte GGZ naar de Zorgverzekeringswet
(Zvw), met uitzondering van verblijf in een
GGZ-instelling langer dan een jaar, wordt
de rol van zorgverzekeraars dominanter in
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Zichtbare Zorg verslagjaar 2010
meegenomen in het onderzoek.

Genoemde veranderingen en
onzekerheden leiden tot dynamiek in de
GGZ-sector. GGZ-instellingen worden op
scherp gezet om onder de huidige en
toekomstige marktomstandigheden hun
toegevoegde waarde aan te tonen en hun
prestaties te verbeteren. Om inzicht te
verkrijgen in de prestaties van de eigen
organisatie ten opzichte van de prestaties
van de GGZ-markt, is een benchmarkonderzoek het aangewezen middel.
Evenals voorgaande jaren geven we met
dit rapport inzicht in de ontwikkelingen op
de GGZ-markt en zijn op basis van
openbare gegevens de zorgprestaties en
bedrijfsprestaties in 2010 van 52 GGZinstellingen met elkaar vergeleken.

Analyse en synthese van de gegevens
hebben geleid tot een vergelijkend
overzicht op verschillende aspecten. In de
figuren worden de prestaties van vrijwel
alle 52 geanalyseerde individuele GGZinstellingen weergegeven1. Van de niet
weergegeven GGZ-instellingen ontbraken
relevante gegevens in hun jaarverantwoordingsdocumenten. De geanalyseerde
GGZ-instellingen vertegenwoordigen de
volgende deelsectoren, deze zijn in het
rapport met aparte kleuren aangegeven:
Geïntegreerde GGZ-instellingen (32
instellingen);
RIAGG’s (6 instellingen);
Instellingen voor verslavingszorg (7
instellingen);
Kinder- en jeugdpsychiatrische
klinieken (7 instellingen).

Onderzoeksaanpak en verantwoording
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van
openbare gegevens uit jaarverslagen,
jaarrekeningen en de jaardocumenten
‘Maatschappelijke Verantwoording 2010’
van de individuele GGZ-instellingen die
zich richten op geneeskundige GGZ.
Daarnaast is dit jaar ook het databestand

1

De GGZ-instellingen die zijn meegenomen in het
onderzoek zijn dezelfde organisaties uit eerdere
onderzoeken van BS Health Consultancy.
Uitzondering betreft dit jaar Zonnehuizen, omdat
ten tijde van het onderzoek de (financiële) status
van de instelling nog onzeker was.
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Geïntegreerde GGZ-instellingen zijn
instellingen die zowel ambulante als
klinische GGZ aanbieden. In het verleden
werd er een onderscheid gemaakt tussen
aanbieders van ambulante zorg en
klinische zorg. Ambulante zorg werd (en
wordt nog) door Regionale Instellingen
van Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg (RIAGG’s) aangeboden.
Klinische zorg werd aangeboden door de
algemeen psychiatrische ziekenhuizen
(APZ). Mede onder druk van de overheid
zijn in de meeste regio’s dit type GGZinstellingen gefuseerd. Dergelijke
gefuseerde instellingen noemt men ook
wel ‘geïntegreerde GGZ-instellingen’.

instellingen eigen specifieke
karakteristieken, die in een vergelijking op
hoofdlijnen niet c.q. onvoldoende
zichtbaar worden. De bedrijfsprestaties
van de GGZ-instellingen hebben
betrekking op de zowel vanuit de
Zorgverzekeringswet (Zvw), als de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ), de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en eventueel vanuit
het ministerie van Justitie gefinancierde
GGZ. Daarnaast ontvangt een aantal GGZinstellingen ook andere AWBZ-gelden.
Namelijk vanuit het wettelijk budget voor
aanvaardbare kosten voor Verpleging,
Verzorging en Thuiszorg en/of
Gehandicaptenzorg. Deze opbrengsten
zijn meegenomen in de overige
bedrijfsopbrengsten. De betreffende GGZinstellingen zijn in figuur 5 gekenmerkt
met een *. Voor specifieke c.q. exacte
verklaringen voor geconstateerde
verschillen in de prestaties geldt dat veelal
een diepere analyse, op basis van nietopenbare gegevens noodzakelijk is.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat
dit onderzoek alleen is gebaseerd op
algemene, openbare gegevens. De wijze
waarop de instellingen de gegevens in de
diverse openbare documenten rubriceren
en registreren, is niet altijd uniform
gebleken. Desalniettemin is in dit rapport
getracht om de prestaties van de GGZinstellingen op hoofdlijnen vergelijkbaar te
maken. Uiteraard hebben de GGZ-
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Opbouw rapport
Na dit inleidende gedeelte gaat het
volgende hoofdstuk in op de
veranderingen die GGZ-instellingen
stimuleren om de markpositie te
versterken en hun (toegevoegde) waarde
te maximaliseren. Vervolgens worden
achtereenvolgens vier aangrijpingspunten
om dit te realiseren besproken. Het gaat
om het nemen van maatregelen ten
aanzien van de opbrengstenkant,
kostenkant, vermogensbeheer en/of de
strategische positionering, zoals
weergegeven in figuur 2 op pagina 12.

Behalve op basis van een analyse van de
openbare gegevens uit de
jaarverantwoordingsdocumenten 2010
van de individuele GGZ-instellingen, is dit
rapport tot stand gekomen op basis van
onze praktijkervaring als adviseurs in de
zorgmarkt. Voorts is ook een aantal
interviews met vertegenwoordigers van
GGZ-instellingen, een zorgverzekeraar en
de Nederlandse Zorgautoriteit gehouden
ten behoeve van meer
achtergrondinformatie over de
ontwikkelingen op de GGZ-markt in 20102011. Ook zijn diverse onderzoeken en
rapporten geraadpleegd. Deze
geraadpleegde bronnen en de namen van
de geïnterviewde personen zijn
neergelegd in de bijlage.

CONTEXT
GGZ-sector heeft te maken met onzekerheden gepaarde veranderingen:


GGZ-sector getroffen door vele bezuinigingsmaatregelen;



Regierol zorgverzekeraar in de GGZ-sector wordt meer voelbaar;



Invoering prestatiebekostiging in 2013?



Overheveling jeugd-GGZ naar de gemeenten?

Dit zet de GGZ-sector op scherp en vraagt het aantonen van toegevoegde waarde.
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Veranderingen stimuleren GGZ-instellingen tot versterking
marktpositie
Toenemende dynamiek in de GGZ-markt
Sinds de overheveling in 2008 van de
geneeskundige GGZ naar de
Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt de rol
van zorgverzekeraars dominanter in de
GGZ-sector. De dynamiek op de GGZmarkt is hierdoor toegenomen en zal naar
verwachting verder toenemen wanneer de
prestatiebekostiging en vrije prijsvorming
worden ingevoerd. Vanaf dat moment zal
de contractering (inkoop) van de
geneeskundige GGZ niet meer
plaatsvinden volgens het huidige
representatiemodel. In dit model voert
één zorgverzekeraar (met het grootste
marktaandeel in de desbetreffende regio)
namens alle andere zorgverzekeraars, de
onderhandelingen met de GGZ-instelling
over de productie en de budgetten voor
het komende jaar. Wanneer deze
constructie verdwijnt, zullen GGZinstellingen met iedere zorgverzekeraar
apart moeten onderhandelen.

De bezuinigingen in de geestelijke
gezondheidszorg zullen het rendement
van de GGZ-instellingen (verder) onder
druk zetten. Het gemiddelde rendement2
van de onderzochte GGZ-instellingen was
in 2010 1,5%, zoals in figuur 1 is
weergegeven. Dit is een daling ten opzicht
van 2009. In 2009 was het gemiddelde
rendement nog 1,8%. In 2010 realiseerden
de onderzochte GGZ-instellingen een
gezamenlijk positief resultaat van € 71
miljoen, hierbij zijn buitengewone
opbrengsten en kosten buiten
beschouwing gelaten. Ongeveer een
zesde van de GGZ-instellingen boekten in
2

Rendement is resultaat uit gewone
bedrijfsvoering / totale opbrengsten. Resultaat uit
gewone bedrijfsvoering wil zeggen: het resultaat
waarbij de buitengewone opbrengsten en kosten
buiten beschouwing zijn gelaten. Gekozen is om
het resultaat uit gewone bedrijfsvoering in het
figuur weer te geven om zodoende een
verantwoorde vergelijking te kunnen maken tussen
de verschillende GGZ-instellingen.
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2010 een negatief resultaat uit gewone
bedrijfsvoering (zie linkerhelft figuur 1).

Dit waren relatief veel RIAGG’s.

Geïntegreerde GGZ-instelling
RIAGG’s

Kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek
Instelling voor verslavingszorg

Rendement 2009

(resultaat uit gewone bedrijfsvoering/totale opbrengsten)

5,2%

6,9%

8,4%

5%

Lentis
GGZ
Centrum
Maliebaan

De Viersprong

In de Bres

De Jutters

8,4%

16%, 38%

NovadicJeugd- Fier Fryslan
De
Bascule Kentron GGNet riagg
Mediant
NHZ
Tactus
IrisZorg
Mondriaan

VNN
Delta Psychiatrisch
Centrum
Bouman GGZ
Dimence
Reinier
de Hoop
RIAGG
van Arkel
Pro Triversum
Centrum '45
Amersfoort eo
GGzE
Persona
Espria
GGZ Centraal
psychiatrie
GGZ NHN
GGZ Delfland
Parnassia
Rivier- Dr. Leo Kannerhuis
RIAGG Zuid
Altrecht Emergis duinen
Arkin
GGZ inGeest
Karakter
Yulius
GGZ N&M
GGZ
GGZ Oost
Accare
Limburg
Friesland
Brabant
Sinai Centrum
Eleos

RIAGG Rijnmond

2,5%
Gem.

RIAGG Groep
Maastricht

0%

Mutsaersstichting
GGZ Westelijk Noord-Brabant

GGz Breburg

-12,2%

-2,5%

-5%
-5%

Curium-LUMC

Gem.

-2,5%

0%

2,5%

Rendement 2010
(resultaat uit gewone bedrijfsvoering/totale opbrengsten)

Figuur 1: Rendement in 2010 en 2009 van de individuele GGZ-instellingen
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-5,2%

5%

6,7%

Versterken van marktpositie en
(toegevoegde) waarde maximaliseren
Als gevolg van de toenemende dynamiek
zijn verschillende bewegingen zichtbaar op
de GGZ-markt. Sommige GGZ-instellingen
trachten hun verzorgingsgebied uit te
breiden, andere GGZ-instellingen kiezen
voor concentratie.

Om als GGZ-instelling bestand te zijn
tegen de toenemende concurrentie is het
belangrijk de marktpositie te versterken
en daarmee de (toegevoegde) waarde te
maximaliseren. Zoals figuur 2 aangeeft,
kan dit op verschillende wijze worden
gerealiseerd.

Figuur 2: Aangrijpingspunten om de marktpositie te versterken en (toegevoegde) waarde te maximaliseren
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In algemene zin is het eerste
aangrijpingspunt om de waarde te
maximaliseren, het verhogen van de
opbrengsten door het aantonen van de
toegevoegde waarde en product- en
service innovatie in combinatie met
relatiemanagement. Een ander
aangrijpingspunt is het verlagen van de
kosten zodat een kostendekkende DBCprijs wordt verkregen. Het
vermogensbeheer beter organiseren is
een derde aangrijpingspunt. Tot slot is het
anticiperen op een mogelijke toekomst
met een klantgerichte strategie en
positionering een vierde aangrijpingspunt.
In de hierna volgende hoofdstukken
worden deze aangrijpingspunten nader
besproken.

VERANDERINGEN STIMULEREN GGZ-INSTELLINGEN
 Bezuinigingsmaatregelen zetten het rendement van
GGZ-instellingen (verder) onder druk;
 In 2010 bedroeg het gemiddelde rendement in de GGZsector 1,5% t.o.v. 1,8% in 2009;
 Vooral de RIAGG’s boekten in 2010 een negatief
resultaat;
 Maatregelen om het rendement te verbeteren zijn
nodig om ‘straks’ in een concurrerende markt te kunnen
blijven bestaan;
 Maatregelen die liggen op het terrein van
opbrengstenmaximalisatie, kostenbeheersing,
vermogensbeheer en een heroriëntatie op de
toekomstige marktpositie.

13

GGZ wordt uitgedaagd de toegevoegde waarde aan te tonen
De bezuinigingen van het kabinet in de
GGZ maken het nog evidenter dat GGZinstellingen hun toegevoegde waarde voor
de cliënten en de maatschappij zichtbaar
dienen te maken. Dit geldt ook richting
verwijzers en betalers c.q. inkopers
(relatiemanagement). De GGZ wordt nu
veelal als een ‘black box’ gezien, waarbij
niet duidelijk is wat het effect c.q.
uitkomst is van de diverse behandelingen.

en Zorgverzekeraars Nederland afspraken
gemaakt over het investeren in het meten
van uitkomsten en klantervaringen. Hiertoe is gezamenlijk de Stichting Benchmark
GGz (SBG) opgericht. SBG beheert de landelijke database voor het centraal verzamelen van ROM-gegevens. Afgesproken is
dat GGZ-instellingen de beschikbare
metingen aanleveren aan SBG en dat dit
aantal jaarlijks groeit van 10% van alle
cliënten in 2010 tot 50% in 2014. In figuur
3 is voor de diagnoses angststoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen, stoornissen kindertijd, schizofrenie en andere psychotische stoornissen
weergegeven bij welk percentage van de
cliënten de problematiek is verminderd en
gestabiliseerd in 2010. Zo ook voor
delirium, dementie en andere cognitieve
stoornissen. In figuur 3 zijn alleen die
individuele GGZ-instellingen meegenomen
waarbij de metingen bij meer dan 100
cliënten met de betreffende diagnose in
2010 zijn uitgevoerd.

Routine Outcome Measurement (ROM)
De ambitie is dat GGZ-instellingen met
Routine Outcome Measurement (ROM)
kunnen aantonen in welke mate zij bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit
van leven van cliënten op individueel en
op sectorniveau. Met ROM wordt
periodiek, in elk geval aan het begin en na
afloop van de behandeling, met vragenlijsten bij cliënten de ernst van de problematiek gemeten. Zo kan verleende zorg
geëvalueerd, bijgestuurd en verbeterd
worden. In 2010 hebben GGZ Nederland
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Figuur 3: Gemiddelde verandering ernst problematiek bij cliënten van individuele instellingen, gesplitst naar diagnose
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In figuur 3 is weergegeven dat bij circa
60% van de cliënten met de diagnose
stemmingsstoornissen de problematiek in
2010 is verminderd. Bij de diagnoses
angststoornissen en stoornissen kindertijd
bedraagt dit percentage circa 50%. Voor
cliënten met persoonlijkheidsstoornissen
verminderde bij gemiddeld 40% de
problematiek in 2010. Voor deze vier
diagnosen geldt dat bij circa 85%-90% de
problematiek in 2010 is gestabiliseerd of
verminderd. Voor de diagnoses
schizofrenie en andere psychotische
stoornissen zijn de percentages lager. Dit
geldt ook voor delirium, dementie en
andere cognitieve stoornissen. Zo is bij
gemiddeld een derde van de cliënten met
schizofrenie en andere psychotische
stoornissen de problematiek in 2010
verminderd. Voor cliënten met de
diagnose delirium, dementie en andere
cognitieve stoornissen bedroeg dit
percentage 15%. Bij beide diagnoses geldt
dat bij ongeveer driekwart van de cliënten
de problematiek in 2010 is gestabiliseerd
of verminderd.

De GGZ loopt met ROM, als resultaatmeting van de behandeling, voor op de
somatische zorg. Minister Schippers van
VWS is ook enthousiast over ROM. De
minister wil de GGZ afrekenen op
behandelresultaat en daar biedt ROM
volgens haar een goede basis voor de
financiering. Beter dan op basis van de
diagnose behandel combinaties (DBC’s).
Anno 2012 bevindt de bekostiging van de
GGZ vanuit de Zvw zich nog in een overgangssituatie voor die GGZ-instellingen die
voor 2008 zijn toegetreden. De bekostiging van de geneeskundige GGZ vindt
momenteel nog plaats op basis van oude
AWBZ-budgetparameters en de werkelijke
productie. Dit betekent dat gedurende het
jaar de GGZ-instellingen de daadwerkelijk
geleverde zorg op basis van de gesloten
DBC’s factureren en dat na sluiting van het
jaar deze gefactureerde DBC’s worden
verrekend met de budgetafspraken die
aan het werkelijk volume zijn aangepast.
Wel biedt de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) de GGZ-instellingen de mogelijkheid
om in 2012 alvast af te rekenen in DBC’s.
Voorwaarde is dat er overeenstemming is
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figuur 4 is voor verschillende GGZinstellingen de waardering voor de
bejegening door hulpverleners en het
ervaren verloop van het behandel/begeleidingsproces weergegeven. De waardering
van cliënten is voor alle weergegeven
GGZ-instellingen hoog en ligt relatief
dichtbij elkaar. De gemiddelde score voor
de bejegening door hulpverleners is een

met de zorgverzekeraars over de manier
van afrekenen.
Volgens GGZ Nederland zal het echter nog
jaren duren voordat de GGZ is af te
rekenen op behandelresultaat. De GGZinstellingen staan op dit moment volledig
achter de DBC’s. De DBC’s geven informatie over doelmatigheid, bestede tijd en
wie de behandeling heeft uitgevoerd.
Deze informatie is niet uit ROM te halen
en volgens GGZ Nederland kan ROM
alleen daarom niet volstaan. Het risico bij
ROM is dat behandelaren het uitsluitend
gaan zien als een verantwoordingsinstrument en dat metingen bewust of onbewust opgeschroefd worden zodat er een
te positief resultaat uitkomt. Om die reden
vormt ROM ook nog nergens in het
buitenland de basis voor de financiering.

TOEGEVOEGDE WAARDE TONEN
 De ambitie is dat GGZ-instellingen met Routine Outcome
Measurement (ROM) kunnen aantonen in welke mate zij
bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven van
cliënten. ROM-metingen geven inzicht in de vermindering,
stabilisering of verergering van de problematiek;
 In 2010 is bij 85-90% van de cliënten met angst,
stemmings-, persoonlijkheidsstoornissen of stoornissen in
de kindertijd de problematiek gestabiliseerd of verminderd;
 Bij circa 60% van de cliënten met stemmingsstoornissen is
de problematiek in 2010 verminderd. Voor
angststoornissen, stoornissen in de kindertijd en
persoonlijkheidsstoornissen bedragen de percentages
respectievelijk 50%, 50% en 40%.

CQ-index
Naast ROM wordt ook de waardering van
cliënten gemeten over hoe zij de
behandelingen hebben ervaren. Dit wordt
gedaan met het meetinstrument CQ-index
voor de kortdurende ambulante GGZ. In

 Naast ROM wordt het meetinstrument CQ-index toegepast
als maat voor hoe de cliënten de kortdurende ambulante
GGZ-behandeling hebben ervaren.
 Omgerekend naar een rapportcijfer van maximaal 10 wordt
de bejegening door hulpverleners en het ervaren verloop
van het behandel/begeleidingsproces door cliënten beide
gewaardeerd op gemiddeld een 9 in 2010.
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3,6, op een maximaal mogelijke score van
4. Voor het ervaren verloop van het
behandel/begeleidingsproces bedraagt de
gemiddelde score 1,9 op een maximaal
mogelijke score van 2. Omgerekend naar

een rapportcijfer van maximaal 10 bedragen de scores gemiddeld tweemaal een
negen. In figuur 4 worden na het nader
inzoomen op de scores, de verschillen
tussen de GGZ-instellingen pas zichtbaar.

Adequate bejegening door hulpverleners (CQI) 2010
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Overige opbrengsten
Naast dat de opbrengsten kunnen
toenemen vanuit de reguliere
klantenstroom, doordat de toegevoegde
waarde voor de cliënten, verwijzers en
betalers wordt aangetoond, kunnen de
opbrengsten ook worden verhoogd door
extra inkomsten die niet afkomstig zijn
vanuit het wettelijk budget voor
aanvaardbare kosten voor GGZ. Zeker met
de bezuinigingen vanuit de overheid
kunnen GGZ-instellingen ook andere
financieringsbronnen aanboren om de
totale opbrengsten te verhogen. Zoals in
figuur 5 weergegeven was gemiddeld 13%
van de bedrijfsopbrengsten van de
onderzochte GGZ-instellingen in 2010 niet
afkomstig vanuit het wettelijk budget voor
de GGZ. Deze stroom van overige
opbrengsten kan bijvoorbeeld worden

gegenereerd uit onderwijs, subsidies voor
specifieke projecten en private inkomsten.
Private inkomsten kunnen onder andere
afkomstig zijn van werkgevers die graag
willen dat hun werknemers, die verzuimen
als gevolg van psychische stoornissen snel
worden geholpen, of dat met preventieve
activiteiten wordt voorkomen dat
werknemers uitvallen. Een voorbeeld van
een GGZ-instelling die zich richt op deze
doelgroep is ‘Werkgeest’, een
dochteronderneming van GGZ-Delfland.
Een andere bron van private inkomsten
komt van mensen die behoefte hebben
aan zorg in combinatie met luxe
dienstverlening. Zij wensen de
behandeling te combineren met een
verblijf in een weldadige omgeving, zoals
in de Jellinek Retreat, een kliniek op
Curaçao.

VERHOGEN VAN DE OPBRENGSTEN DOOR ONDER ANDERE:
 Het bieden van duidelijke toegevoegde waarde, zichtbare behandeleffecten aan cliënten, verwijzers en betalers;
 Extra inkomsten kunnen worden gegenereerd door bijvoorbeeld private inkomsten vanuit werkgevers voor een snelle
behandeling van hun werknemers en het bieden van zorg in combinatie met luxe dienstverlening.
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Bezuinigingen en sturing verzekeraars dwingen tot efficiënte
bedrijfsvoering
De voorgenomen bezuinigingen van het
kabinet zullen de komende jaren veel
impact hebben op de GGZ-sector en haar
cliënten. Sinds dit jaar zijn cliënten ouder
dan 18 jaar verplicht een eigen bijdrage te
betalen voor behandeling in de
tweedelijns GGZ, en indien van toepassing
daarbovenop ook een bijdrage voor (niet
gedwongen) verblijf in een GGZ-instelling.
Ook voor een internetbehandeling (ehealth) geldt een eigen bijdrage. Voorts
worden alleen nog de eerste vijf sessies
van een eerstelijnspsycholoog vergoed uit
de basisverzekering in plaats van acht
sessies, zoals in de voorgaande jaren het
geval was. Hierbij komt nog een verhoging
van de eigen bijdrage voor de behandeling
bij de eerstelijnspsycholoog van € 10 naar
€ 20 per consult. Behalve het invoeren van
(hogere) eigen bijdragen voor GGZcliënten van 18 jaar en ouder, wordt dit
jaar een tariefkorting voor de GGZ-sector
doorgevoerd van € 222 miljoen. De

bezuinigingsgolf in de GGZ vergt van de
GGZ-instellingen een efficiënte(re)
bedrijfsvoering. Nog eens versterkt door
de toenemende sturende rol van
zorgverzekeraars in de GGZ om het groter
wordende risico op de zorgkosten te
kunnen beheersen.
Afbouw ex-post correcties van
risicoverevening stimuleert
zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars lopen steeds meer
financieel risico over de geneeskundige
GGZ-kosten als gevolg van de afbouw van
de ex-post compensatiemechanismen in
de risicoverevening. Risicoverevening
betekent dat zorgverzekeraars financieel
worden gecompenseerd voor verzekerden
met een ongunstig risicoprofiel teneinde
hiermee risicoselectie tegen te gaan. Alle
zorgverzekeraars krijgen uit het
Zorgverzekeringsfonds een financiële
bijdrage, de vereveningsbijdrage
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genoemd. De hoogte van deze bijdrage is
afhankelijk van de samenstelling van hun
verzekerdenpopulatie en wordt voor de
geneeskundige geestelijke
gezondheidszorg op basis van andere
parameters met andere bedragen
berekend dan voor de somatische zorg. Dit
in verband met onder andere de
verschillende schadecurven. De
somatische zorg kent een piek in de
zorgkosten bij oudere verzekerden, terwijl

van de geneeskundige GGZ het meest
gebruik wordt gemaakt in ‘het spitsuur
van het leven’, ofwel door volwassenen
tussen de 24 – 50 jaar. Deze verschillen in
bijdragen naar leeftijdsklassen -gesplitst
naar het verdeelmodel somatische zorg en
geneeskundige ggz- zijn weergegeven in
figuur 6. Behalve voor leeftijd en geslacht
wordt de vereveningsbijdrage voor
geneeskundige GGZ voor volwassen
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Figuur 6: Gewichten ex-ante (vooraf) berekening voor het criterium leeftijd en geslacht in euro’s per verzekerde in 2012
(Bron: College voor zorgverzekeringen; analyse BS Health Consultancy)
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verzekerden berekend op basis van nog 6
andere kenmerken namelijk: Farmacie
kostengroepen (FKG’s), aard van het
inkomen, sociaal-economische status, de
regio, wel of geen sprake van een eenpersoonsadres en de gemaakte GGZ-kosten in
het verleden. De FKG’s zijn een indicator
voor de aanwezigheid van chronische
aandoeningen en wordt afgeleid uit specifieke soorten medicijnen die verzekerden
in het voorgaande jaar (t-1) meer dan 180
dagen voorgeschreven hebben gekregen.

geneeskundige GGZ is de drempel
€ 10.000 en hiervan wordt in 2012 90%
gecompenseerd. In 2011 was dit nog
100%. De bandbreedteregeling is van
toepassing wanneer het resultaat per
volwassen verzekerde voor de geneeskundige GGZ voor de zorgverzekeraar
buiten de bandbreedte van € 7,50 valt
rond het marktgemiddelde. Het verschil
wordt dit jaar voor 90% verevend. In 2011
was dit nog 100%. Sinds begin dit jaar zijn
de zorgverzekeraars dus meer financieel
risico gaan lopen over de kosten van
geneeskundige GGZ. Dit risico zal groter
worden omdat de ex-post compensatiemechanismen de komende jaren
langzamerhand verder zullen worden
afgebouwd. In het regeerakkoord van VVD
en CDA is afgesproken dat de zorgverzekeraars uiterlijk in 2015 volledig risicodragend zijn voor de geneeskundige GGZ.

Omdat de risicoverevening voor de
geneeskundige GGZ nog niet optimaal
werkt, zijn er nog diverse ex-post
compensatiemechanismen, zoals de ‘Hoge
Kosten Compensatie’ (HKC), nacalculatie
en de bandbreedte regeling. Voor de
kosten van de GGZ voor verzekerden
jonger dan 18 jaar lopen zorgverzekeraars
geen financieel risico en worden na afloop
van het jaar volledig nagecalculeerd voor
de gerealiseerde zorgkosten. De HKC
compenseert zorgverzekeraars voor
individuele volwassen verzekerden die
zeer hoge schades hebben. Voor de

Deze toenemende financiële
risicodragenheid van zorgverzekeraars in
GGZ zal er toe leiden dat zorgverzekeraars
de komende jaren met hun zorginkoop
meer gaan inzetten op een goed functio-
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nerende eerste lijn in de GGZ (substitutie).
Getracht zal worden de groep praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) binnen de
eerste lijn verder uit te breiden, zodat in
een aantal gevallen voorkomen kan worden dat mensen worden doorverwezen
naar de duurdere en vaak op grotere
afstand liggende tweede lijn. Ook wordt er
op ingezet dat deze zorgverleners nazorg
bieden na een opname in een instelling.
Verschillende tweedelijns GGZ-instellingen
trachten het belangrijkste verwijskanaal,
de huisarts, te borgen met het vervullen
van deze POH-GGZ functie.

vierjarige samenwerkingsovereenkomst
tussen de GGZ-instelling Lentis en
zorgverzekeraar Menzis.
Behalve het versterken van de eerste lijn is
het zorginkoopbeleid van
zorgverzekeraars in toenemende mate
gericht op het extramuraliseren van de
GGZ. Extramuralisering is een belangrijke
trend in de GGZ. Een voorbeeld van
extramuralisering van GGZ is het werken
met de zogenoemde ‘FACT-methode’ voor
onder andere mensen met schizofrenie.
FACT staat voor ‘Functie Assertive
Community Treatment’ en biedt mensen
met een ernstig psychiatrische aandoening
zorg en behandeling in de eigen omgeving
met behulp van een wijkteam van professionals. De inzet op extramuralisering
wordt ondersteund met een tijdelijke
oplossing van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Sinds 6 juli 2011 hebben GGZinstellingen en zorgverzekeraars de
mogelijkheid budget vanuit de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over
te hevelen naar de Zorgverzekeringswet
(Zvw). Met deze maatregel kunnen gelden

Tegen de achtergrond van het meer
neerleggen van (financiële)
verantwoordelijkheden bij partijen in het
veld is de verwachting dat
zorgverzekeraars in de toekomst meer
partnerships en meerjarige contracten aan
zullen gaan met belangrijke GGZinstellingen in de regio’s waar veel van
hun verzekerden wonen. Partners die
bereid zijn samen de zorg te verbeteren
maar tegelijk ook zorgkosten te
beheersen. Een voorbeeld hiervan is de
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Efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk
Als gevolg van de eerder genoemde
bezuinigingen en sturing van
zorgverzekeraars worden GGZ-instellingen
gedwongen de bedrijfskosten kritischer
tegen het licht te houden. Een efficiënte
bedrijfsvoering is gewenst zodat een
kostendekkende DBC-prijs wordt
verkregen of kan worden behouden. In
2010 zijn de bedrijfskosten harder
gestegen dan de opbrengsten. De
bedrijfskosten zijn in 2010 gemiddeld 2,8%
en de opbrengsten met gemiddeld 2,2%
toegenomen. In figuur 7 is de stijging van
de bedrijfsopbrengsten voor individuele
GGZ-instellingen afgezet ten opzichte van
de stijging van de bedrijfskosten. Bij de
instellingen die in het licht grijze vlak
liggen, stegen de bedrijfsopbrengsten in
2010 sterker dan de bedrijfskosten.
Daarentegen stegen bij de GGZinstellingen in het witte vlak de
bedrijfskosten juist sterker dan de
bedrijfsopbrengsten. Voor deze groep lijkt
een grondige analyse en
verbeteringsactiviteiten aan de
kostenzijde effectief.

die overblijven voor bedden in de intramurale AWBZ worden ingezet voor meer
extramurale trajecten, gefinancierd vanuit
de Zvw. De voorgenomen overheveling
van de uitvoering van de AWBZ van de
zorgkantoren naar de zorgverzekeraars
zou een structurele oplossing voor de knip
in de GGZ zijn. Deze overheveling van de
uitvoering van de AWBZ door de
zorgverzekeraars staat gepland vanaf 2013
en zal gefaseerd worden ingevoerd. Met
als mogelijk eindperspectief dat
zorgverzekeraars de AWBZ voor eigen
verzekerden risicodragend gaan uitvoeren.
BEZUINIGINGEN EN STURING VERZERERAARS DWINGEN
TOT KOSTENBEHEERSING:
 Bezuinigingsgolf vergt van de GGZ-instelling een
efficiënte(re) bedrijfsvoering.
 Nog eens versterkt door de toenemende sturende rol van
de zorgverzekeraar.
 Ingegeven door het voor zorgverzekeraars groter
wordende risico op de zorgkosten in de GGZ als gevolg
van de afbouw van de ex-post compensatiemechanismen
in de risicoverevening
 Het verhoogde risico geldt alleen voor de kosten van GGZcliënten van 18 jaar en ouder.
 In 2015 zijn zorgverzekeraars volledig risicodragend voor
de geneeskundige GGZ.
 Om het risico te beheersen zetten zorgverzekeraars in op
substitutie van de 2e- naar de 1e-lijn GGZ en verdere
extramuralisering van de GGZ.
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Figuur 7: Groei bedrijfskosten en groei bedrijfsopbrengsten 2009-2010 van de individuele GGZ-instellingen

Bij een diepere analyse van de
ontwikkeling van de bedrijfskosten zijn de
personeelskosten een belangrijk aspect,
omdat evenals in andere sectoren van de
gezondheidszorg het personeel de
grootste kostenpost voor GGZ-instellingen

is. Zij beslaat circa driekwart van de totale
kosten. De totale personeelskosten in de
GGZ zijn in 2010 ten opzichte van 2009
met 4% gestegen. Deze stijging is groter
dan de groei van de niet-personeelskosten. De niet-personeelskosten zijn in 2010
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juist met drie tiende procent gedaald ten
opzichte van 2009. Als gevolg van de
bezuinigingen hebben verschillende GGZinstellingen dit jaar banenverlies
aangekondigd. De veranderende

omgeving van de GGZ-markt waarbij sterk
wordt gestuurd op kostenbeheersing kan
GGZ-instellingen ook dwingen tot een
heroriëntatie op de taakverdeling tussen
een arts en niet-arts. Uiteraard rekening
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Figuur 8: Aandeel personeelskosten en algemene kosten exclusief huur en leasing in de totale kosten in 2010 van de
individuele GGZ-instellingen
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houdend met de (BIG)voorwaarden die
aan de behandeling van cliënten worden
gesteld. In figuur 8 zijn voor de individuele
GGZ-instellingen de personeelskosten in
2010 afgezet ten opzichte van de totale
kosten. Hierdoor wordt onder andere
zichtbaar dat de personeelskosten voor de
kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken
relatief hoog zijn. Ook zijn in figuur 8 de
algemene kosten (exclusief huur en
leasing) afgezet ten opzichte van de totale
kosten. Met name de RIAGG’s en kinderen jeugdpsychiatrische klinieken hadden
in 2010 relatief weinig algemene kosten in
vergelijking met de veelal grotere
geïntegreerde GGZ-instellingen. In het
figuur zijn de kosten voor huur en leasing
buiten beschouwing gelaten, omdat in het
volgende hoofdstuk apart wordt ingegaan
op deze huisvestingskosten.

NOODZAAK EFIICIENTE BEDRIJFSVOERING:
 In 2010 stegen de bedrijfskosten harder dan de
bedrijfsopbrengsten, respectievelijk 2,8% en 2,2%.
 Vooral de stijging van de personeelskosten met 4% in
2010 t.o.v. 2009 lijkt hieraan debet.
 Onder druk van de bezuinigingen zullen ontslagen en
verdere taakdifferentiatie het gevolg zijn.
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Toenemende risico’s noodzaken tot optimalisatie zorgvastgoed
Veranderende financiering zorgvastgoed
Per 1 januari 2009 is het bouwregime voor
de GGZ-sector afgeschaft en hebben GGZinstellingen geen vergunning meer nodig
voor hun bouwplannen: zij kunnen zelf
beslissingen nemen over hun capaciteit.
Het risicodragerschap was in de periode
2009 tot en met 2011 feitelijk niet
veranderd ten opzichte van de situatie
voor 2009. De individuele, instellingsspecifieke kosten van rente en afschrijving
werden voor 100% nagecalculeerd,
ongeacht de geleverde zorg.

de zogenoemde ‘normatieve huisvestingscomponent’ (NHC). Vanuit deze
component moet de GGZ-instelling haar
vastgoed financieren. De NHC is een
productiegebonden normatieve vergoeding voor (vervangende) nieuwbouw en
instandhouding. Vanaf 2018 geldt voor de
intramurale AWBZ GGZ een volledig
integraal tarief. De invoering van de NHC
leidt tot drie grote veranderingen:
De vergoeding wordt afhankelijk van
geleverde zorg;
De vergoeding wordt uniform en
normatief;
Het moment van investeren en
vergoeden wordt losgekoppeld.

Vanaf 1 januari 2012 zijn de regels voor
financiering van vastgoed van intramurale
AWBZ GGZ met de invoering van integrale
normatieve tarieven gewijzigd. De
invoering van de integrale normatieve
tarieven vindt plaats middels een
overgangsregeling. De bekostiging van
kapitaallasten met 100% nacalculatie
wordt afgebouwd. Hier tegenover staat de
opbouw van de vergoeding op basis van

Binnen de intramurale geneeskundige GGZ
(gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet) en de forensische zorg is nog geen
normatieve huisvestingscomponent
vastgesteld. Bij de GGZ-instellingen die,
naast intramurale AWBZ-zorg, ook
intramurale Zvw-zorg en/of door het
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ministerie van Justitie ingekochte
intramurale zorg leveren, worden vanaf
2012 de kapitaallasten gesplitst. Splitsing
is nodig om de kapitaallasten te kunnen
relateren aan de bijbehorende financieringssystematiek. Voor de intramurale
geneeskundige GGZ en forensische zorg
blijft in 2012 de huidige financiering van
de kapitaallasten met 100% nacalculatie
volledig van toepassing. Het voornemen is
om in 2013 ook voor de intramurale
geneeskundige GGZ (Zvw) en de forensische zorg integrale tarieven in te voeren
en het invoertraject nader vast te stellen.

basis van de zorgvraag. Daarbij past ook
de afweging of het voor GGZ-instellingen
voordeliger is om een gebouw in eigendom te hebben of te huren. Huren is eenvoudiger bij een aspecifiek gebouw voor
bijvoorbeeld ambulante zorgverlening of
kantoorfuncties, dan bij een gebouw voor
cliënten met een relatief zware zorgbehoefte, waar verblijf en behandeling
wordt aangeboden. Deze gebouwen zijn
specifiek voor de doelgroep gebouwd en
zijn dan ook veelal in eigendom van de
GGZ-instellingen. Dit verklaart waarom bij
een groot deel van de RIAGG’s (zie figuur
9) de huur en leasingkosten relatief hoog
zijn, in tegenstelling tot de afschrijvingskosten. Gemiddeld bedroegen de
afschrijvingskosten in 2010 5%, en de huur
en leasingkosten 3% van de totale kosten.

Aan de invoering van de NHC ligt de
gedachte ten grondslag dat zorgaanbieders zelf de verantwoordelijkheid gaan
dragen voor hun vastgoed. Door GGZinstelling zelf de lusten en lasten te laten
dragen van hun investeringsbeslissingen
hebben zij een intrinsieke, economische
prikkel om beter in te spelen op de
individuele zorgvraag. Zorgaanbieders
zullen hun investeringen niet langer
maximaliseren binnen de regelgeving,
maar hun investeringen optimaliseren op

TOENEMENDE RISICO’S OVER VASTGOED
 Met de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) gaan GGZ-instellingen zelf de
verantwoordelijkheid dragen voor hun vastgoed;
 Investeringen worden niet langer gemaximaliseerd
binnen de regelgeving, maar geoptimaliseerd op basis
van de zorgvraag;
 Daarbij past ook de afweging of het voordeliger is om
een gebouw in eigendom te hebben of te huren.
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Figuur 9: Huur en leasingkosten en afschrijvingskosten afgezet als percentage van de totale bedrijfskosten in 2010 van de
individuele GGZ-instellingen
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Toenemende financiële risico’s vragen
meer financiële reserves
De plannen om te investeren in vastgoed
door GGZ-instellingen worden veelal voorgefinancierd met een lening bij een bank.
Als gevolg van de toegenomen, en verder
toenemende, risico’s bij GGZ-instellingen
stellen banken vandaag-de-dag hogere
eisen aan het verstrekken van leningen
voor nieuwbouw of aanpassingen aan
bestaande bouw. Tot 2005 was het een
vanzelfsprekendheid dat banken hiervoor
een financiering verstrekten, omdat de
GGZ-instellingen geen risico’s liepen en de
huisvestingskosten na
vergunningverlening volledig (100%)
werden nagecalculeerd. Met de
‘kapitaallastenbrief’ in het voorjaar van
2005 werd duidelijk dat in de toekomst
andere regels zouden gaan gelden. De
eisen die banken stellen aan GGZinstellingen zijn in de loop der tijd strenger
geworden. Anno 2012 dienen GGZinstellingen voor het verkrijgen van een
lening banken met een business case te
overtuigen. Voor veel GGZ-instellingen is

het opstellen van een business case nog
onwennig. Een aantal (met name grotere)
instellingen loopt voorop, maar bij de
meeste GGZ-instellingen lijkt de
benodigde kennis en ervaring nog
onvoldoende aanwezig.
Banken hanteren bij de beoordeling van
de business case onder andere de
navolgende financiële kengetallen:
Debt Service Coverage Ratio (DSCR):
een kengetal dat aangeeft of er
voldoende toekomstige cash flow
wordt gegenereerd voor rente en
aflossing;
Solvabiliteit: een kengetal dat de
financiële draagkracht op lange
termijn weergeeft;
Liquiditeit: een kengetal dat aangeeft
in welke mate aan lopende
betalingsverplichtingen kan worden
voldaan.
Anno 2012 stellen banken ten aanzien van
de solvabiliteit een minimumeis van circa
15%, maar dit is mede afhankelijk van de
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DSCR. De solvabiliteit geeft aan of een
GGZ-instelling voldoende eigen vermogen
heeft om een periode op te vangen waarin
tijdelijk minder opbrengsten worden
gegenereerd. De solvabiliteitsratio wordt
berekend door het eigen vermogen te
delen door de totale opbrengsten. Zoals in
figuur 10 is weergeven heeft circa een
derde van de GGZ-instellingen in 2010 een
solvabiliteit die lager ligt dan 15%. Voor
deze GGZ-instellingen kan het lastiger zijn
om een lening te verkrijgen voor
nieuwbouw of aanpassingen van
bestaande bouw. Gemiddeld lag de
solvabiliteit in 2010 op 17%. De liquiditeit,
ofwel de mate waarin een instelling aan
haar lopende betalingsverplichtingen kan
voldoen, bedroeg voor de GGZinstellingen op 31 december 2010
gemiddeld 79%. Circa 40% van de GGZinstellingen had eind 2010 meer vlottende
activa dan kortlopende schulden op de
balans. Bijna 15% van de GGZ-instellingen
had zelfs een liquiditeitsratio van meer
dan 150%. Voor deze instellingen is de
vraag opportuun of het noodzakelijk is om
de liquide middelen aan te houden dan

wel dat het aantrekkelijker is om deze
gelden te investeren voor de langere
termijn.
Behalve de financiële ratio’s kijken de
geldverstrekkers ook naar andere
elementen, zoals de kwaliteit van het
management en het intern toezicht
(governance), de kwaliteit van de planning
en control cyclus, de positionering in de
markt en strategie, de performance
binnen een benchmark (bijvoorbeeld
ziekteverzuim, productiviteit en kwaliteit),
de dekkingswaarde van de grond en van
het vastgoedportfolio (onder andere de
alternatieve aanwendbaarheid van het
vastgoed) en het commitment en de
relatie met externe stakeholders, zoals
zorgverzekeraars.
STRENGERE EISEN VAN BANKEN
 Grotere risico’s in de GGZ-sector leiden bij banken tot
stengere eisen;
 Circa 1/3 van de GGZ-instellingen heeft een solvabiliteit
lager dan 15%.
 Gemiddeld bedroeg het solvabiliteitspercentage in 2010
17%.
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Solvabiliteit 2010 (eigen vermogen / totale opbrengsten)
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Figuur 10: Solvabiliteit en liquiditeit per 31-12-2010 van de individuele GGZ-instellingen
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GGZ vraagt om een gedifferentieerd business model
Toekomstperspectief
De toenemende dynamiek in de GGZmarkt leidt ertoe dat GGZ-instellingen
meer zullen gaan nadenken over hun
strategische marktpositie in combinatie
met de mogelijke toekomstscenario's van
de markt. Zij zullen zich heroriënteren op
hun huidige product/markt combinaties
(PMC’s) en zich onder andere de volgende
vragen stellen: Op welke doelgroepen
richten wij ons als GGZ-instelling? Wat zijn
de behoeften van deze doelgroepen? Op
welke gebieden willen wij ons
onderscheiden als GGZ-instelling? Op prijs,
service of kwalitatief innovatieve
zorgproducten/dienstverlening? En
kunnen wij zelfstandig blijven of moeten
we een samenwerking aangaan? GGZinstellingen en hun personeelsleden zullen
hun veelal nog aanbodgerichte karakter
dienen om te buigen naar meer klant- en
servicegerichtheid, om zodoende beter in
te kunnen spelen op de behoeften van

hun klanten en daarmee hun markpositie
te versterken.
GGZ-instellingen hebben met verschillende type klantgroepen te maken: gebruikers, verwijzers en betalers c.q. inkopers.
Voor de kinder- en jeugdpsychiatrische
klinieken geldt dat de laatst genoemde
‘klantengroep’ in de nabije toekomst kan
wijzigen van zorgverzekeraars naar
gemeenten. Wanneer de afspraken
worden voortgezet, die zijn gemaakt in het
Bestuursakkoord, gaat de
verantwoordelijkheid voor de zorg voor
jeugd, inclusief de jeugd-GGZ, gefaseerd
tussen 2013 en 2016 over naar de
gemeenten. De bestuurlijke
verantwoordelijkheid en de bijbehorende
financiën voor de zorg voor jeugd liggen
dan in één hand. Hiermee verwacht het
Kabinet de knelpunten, zoals de grote
druk op gespecialiseerde zorg en de
verkokerde manier van werken, goed te
kunnen aanpakken. In dit kader wordt
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Betere samenwerking tussen de
ketenpartners in de jeugdzorg lijkt vooral
gewenst voor jeugd en gezinnen met
meervoudige problematiek. Hiervan is
veelal in de eerste twee genoemde
groepen ‘zorgvragen’ sprake. Daarentegen
is in het veld weinig steun te vinden voor
de overheveling van de specialistische
jeugd-GGZ die zich richt op medische
problemen (i.c. de 3e groep). Met de
overheveling naar gemeenten dreigen
voor deze derde groep van zorgvragen
schotten te ontstaan tussen de volwassenGGZ en jeugd-GGZ, maar ook tussen de
jeugd-GGZ en somatische zorg voor
jongeren.

gewerkt aan een wetsvoorstel dat regelt
dat gemeenten zorg gaan dragen voor
zorg voor jeugd. De verwachting is dat dit
wetsvoorstel eind 2012 aan de Tweede
Kamer wordt aangeboden. De
haalbaarheid van dit voorstel zal
discutabel zijn. Zowel GGZ Nederland als
ook Zorgverzekeraars Nederland zijn het
namelijk niet eens met de voorgestelde
overheveling. Vanuit de aard van de
zorgvraag geredeneerd zijn zij van mening
dat Jeugd-GGZ in de Zvw thuis hoort.
De zorgvraag naar Jeugd-GGZ kan grofweg
in drie groepen verdeeld worden, die
grotendeels kunnen overlappen:
Opvoedingsproblemen of
opvoedingsvragen waarbij het
accent ligt op pedagogiek;
Gedragsproblemen waarbij het
accent ligt op orthopedagogiek;
Medische problemen, waaronder
somatische, psychische en
psychiatrische problematiek,
waarbij het accent ligt op
kinderpsychiatrie of
kindergeneeskunde.

Verschillende business modellen in de
GGZ
De GGZ bestaat uit verscheidene vormen
van GGZ zoals generalistische,
specialistische en topklinische GGZ en
leent zich voor verschillende business
modellen (zie figuur 11). In de toekomst
zullen GGZ-aanbieders naar verwachting
deze verschillende business modellen
meer gaan toepassen om in de
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veranderende markt staande te blijven en
succesvol te kunnen zijn. Binnen GGZinstellingen zullen naast elkaar
verschillende business modellen worden

Doelgroep

Kernactiviteiten

toegepast. Specifiek toegespitst op de
doelgroep en georganiseerd in
verschillende zorgbedrijven.

Onderscheidende
aspecten

Kanalen

Inkomsten en kostenstructuur

GGZ Online

Zelfredzame consumenten
die hun enkelvoudige problemen online willen oplossen

Online problemen oplossen

Gebruiksvriendelijk

 Internet
 Online mond-tot-mond
reclame (community)
 Zorgverzekeraar

GGZ Dichtbij

Mensen met enkelvoudige
problemen die daarvoor
dichtbij hulp zoeken

‘Basis’ problemen oplossen

Laagdrempelig, korte
wachttijden, dichtbij en lage
prijs

 Bestaande klanten in
huisartsenpraktijk/gezondheidscentrum
 Mond-tot-mond reclame
 Zorgverzekeraar

 Door concurrentie prijs onder druk
 Inzet generalistische functionarissen
met lagere personeelskosten

GGZ Werkt

Werkgevers die de
productiviteit willen verhogen

Problemen oplossen zodat
verzuim wordt verkort of
voorkomen

Snelheid en arbeidsgerichte
aanpak

 Arbodienst
 Brancheorganisaties
 Zorgverzekeraars (arbeidsgerelateerd pakket)
 Direct sales

 Prijs en volume onder druk als gevolg
van economische crisis
 Inzet functionarissen met aanvullende
kennis en ervaring met
arbeidsgerichte aanpak

GGZ Luxe

Mensen met financiële
middelen die in een luxe
omgeving willen werken aan
hun problemen

Problemen oplossen in een
luxe omgeving

Luxe omgeving, kleinschaligheid, persoonlijke service

 Internet
 Mond-tot-mond reclame

 Prijs niet doorslaggevend, hogere
marges mogelijk
 Hoge investeringen huisvesting en
eventuele verhuiskosten personeel

GGZ Standaard

Mensen met generalistische
problemen waarvoor ambulante op curatie gerichte
GGZ aangewezen lijkt.

Problemen oplossen middels
gestandaardiseerde aanpak

Gestandaardiseerde en
geprotocolleerde
behandeling met goede
resultaten en lage prijs

 Internet
Mond-tot-mond reclame
 Eerste lijn
 Zorgverzekeraar

 Door concurrentie prijs onder druk
 Door gestandaardiseerde aanpak
inzet van personeel met lagere kosten
(taakdelegatie)

GGZ Specifiek

Jeugdigen met complexe
stoornissen

Complexere probemen
oplossen met jeugdigen en
opvoeders

GGZ Specifiek

Volwassenen met complexe
stoornissen

GGZ Specifiek

Ouderen met complexere
stoornissen

Complexere problemen
oplossen met ouderen

GGZ Wijkgericht

Mensen met langdurende
problemen waarbij het maatschappelijk functioneren en
participeren in het geding is

Psychische en sociale
problemen oplossen

Multidisciplinaire wijkteams
die gezamenlijk de cliënt
begeleiden bij al zijn
problemen

 Eerste lijn
 Gemeenten
 Zorgverzekeraars

 Aanvullende subsidies gemeenten
 Inzet ervaren functionarissen met
duurder salarismodel en eventueel
investeringen voor woonvoorzieningen

GGZ Top

Mensen met multicomplexe
stoornissen op een specifiek
gebied

Multicomplexe problemen
oplossen

Specialisatie, maatwerk,
innovatie en
wetenschappelijk onderzoek

 Tweede lijn
 Zorgverzekeraars

 Aanvullende financiering
 Inzet experts met duur salarismodel
en investeringen voor onderzoek en
eventueel verblijf cliënt

Jeugd

Volwassenen
Ouderen

Complexere problemen
oplossen met volwassenen

 Door concurrentie prijs onder druk
 Hoge investeringen (ICT, ontwikkeling
programma’s). Minimale personele
bezetting voor online-vragen/chatten

 Eerste lijn
 Gemeenten
Kwaliteit, service, expertise
en innovatieontwikkeling

 Eerste lijn
 Zorgverzekeraars
 Eerste lijn
 Zorgverzekeraars
 VVT

Figuur 11: Verschillende mogelijke business modellen in de GGZ-markt

37

 Pay-for-performance
 Inzet gespecialiseerde functionarissen
met duurder salarismodel en
investeringen voor eventueel verblijf
cliënt

De eerste business modellen in figuur 11
hebben vooral betrekking op de
generalistische GGZ. Belangrijke
activiteiten bij generalistische GGZ zijn
screening, diagnostiek, korte
(gestandaardiseerde) behandeling bij nietcomplexe psychische stoornissen en
preventie. Om deze activiteiten te
ondersteunen kunnen internet, emailservice, chatten of een ‘App’ voor op
de I-pad worden ingezet. Met de inzet van
deze instrumenten wordt ook
zelfmanagement gestimuleerd. De
generalistische GGZ wordt zoveel mogelijk
aangeboden rondom wijkgerichte
eerstelijns gezondheidscentra.
Onderscheidene factoren bij deze zorg zijn
toegankelijkheid/laagdrempeligheid met
geen c.q. korte wachttijden en dichtbij de
cliënt. Om de zorgkosten te kunnen
beheersen zal de overheid meer financiële
prikkels gaan invoeren zodat
zorgverzekeraars in toenemende mate
zullen sturen op het leveren van
generalistische GGZ vanuit de eerste lijn,
door de huisarts, de praktijkondersteuner
GGZ (POH-GGZ) en de eerstelijns

psycholoog. Deze zogenoemde
enkelvoudige GGZ biedt ruimte voor
concurrentie met vrije prijzen. Dit is begin
2012 ook door de NZa aan de minister van
VWS geadviseerd. In dit advies
introduceert de NZa voor deze
generalistische GGZ de term ‘basis GGZ’
en adviseert deze zorg te financieren met
uniforme zorgprestaties en vrije prijzen.
De generalistische GGZ is de meest
aantrekkelijke markt voor nieuwe
toetreders. Deze zorg vraagt minder
investeringen en is makkelijker te
organiseren dan de zorg aan mensen met
ernstige, langdurige of complexe
problemen. Binnen de generalistische GGZ
zijn klantsegmenten te identificeren
waarbij de marges mogelijk hoger kunnen
zijn, zoals bij het business model ‘GGZ
Luxe’, die zich richt op mensen met
financiële middelen die in een luxe
omgeving willen werken aan hun
problemen en het business model ‘GGZ
Werkt’ die zich richt op werkgevers die de
productiviteit van hun werknemers willen
verhogen. Echter als gevolg van de huidige
economische crisis staan bij dit laatst
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prestaties, ook wel ‘pay-for-performance’
genoemd. Evidence based
zorgprogramma’s zijn belangrijk om de
kwaliteit en effectiviteit te kunnen
aantonen van de relatief langer durende
en daarmee duurdere behandelingen dan
bij de generalistische GGZ.

genoemde business model de prijs en
volume onder druk.
‘GGZ Specifiek Jeugd’, ‘GGZ Specifiek
Volwassenen’, ‘GGZ Specifiek Ouderen’ en
‘GGZ wijkgericht’ zijn voorbeelden van
business modellen die meer van
toepassing zijn op de specialistische GGZ.
Deze zorgvorm richt zich met name op
diagnostiek en effectieve behandeling van
ernstigere psychische problemen. Bij het
laatst genoemde business model gaat het
ook vooral om de samenwerking met
andere partners zoals maatschappelijk
werk, schuldhulpverlening en
woonbegeleiding om gezamenlijk de cliënt
te begeleiden bij zijn psychische en sociale
problemen. Bij specialistische GGZ kunnen
GGZ-instellingen zich meer kwalitatief
onderscheiden. Voor de bevordering en
verbetering van de kwaliteit worden alle
zorgprogramma’s onderworpen aan
effectmeting, klanttevredenheidsonderzoeken en innovatieontwikkelingen.
Zorgverzekeraars willen bij de inkoop
weten wat het (evidence based) effect is
van de behandeling en betalen voor

Tot slot past bij de topklinische zorg een
business model zoals ‘GGZ Top’ waarin
maatwerk kan worden geleverd.
Topklinische GGZ is er voor cliënten met,
ofwel schaarse psychiatrische stoornissen,
dan wel met complexe psychiatrische
stoornissen, die een hoge mate van
specialisatie vragen. In dit geval biedt de
gespecialiseerde instelling een ‘last resort
functie’. Hier kunnen cliënten terecht
wanneer het in de tweede lijn niet meer
mogelijk is de juiste zorg te geven. Voor
deze cliënten(groepen) moet passende
klinische zorg ontwikkeld worden, nauw
verbonden met innovatie en ontwikkeling
eventueel in combinatie met
wetenschappelijk onderzoek. Het business
model voor topklinische GGZ kenmerkt
zich door specialisatie op een bepaald
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terrein waarmee de GGZ-instelling
herkend wordt in en door de markt. Deze
topklinische GGZ leent zich moeilijk voor
marktwerking. De doelgroep vraagt een
meer dan normale investering in tijd en
expertise waardoor de reguliere DBC-prijs
niet toereikend zal zijn. Zonder extra
financiering zou deze groep financieel
onaantrekkelijke cliënten buiten de boot
kunnen vallen. De uitdaging is om voor de
zorgverzekeraars deze hogere zorgzwaarte
en de toegevoegde waarde van de
complexere zorg zichtbaar te maken, met
als doel (meerjarige) afspraken te maken
over de financiering van deze
doelgroepen.

DYNAMIEK NOODZAAKT TOT EEEN GEDIFFERENTIEERD
BUSINESS MODEL
 Toenemende dynamiek in de sector noodzaakt
instellingen tot een strategische heroriëntatie;
 Dit geldt nadrukkelijk voor de kinder- en jeugdpsychiatrie
die geconfronteerd worden met een mogelijk nieuwe
inkopende partij: de gemeenten;
 Voor de diverse typen GGZ zullen verschillende business
modellen nodig zijn om in de veranderende markt
staande te blijven en succesvol te kunnen zijn;
 De verschillende business modellen zullen naast elkaar
worden toegepast; specifiek toegespitst op de doelgroep
en georganiseerd in verschillende zorgbedrijven.
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Over BS Health Consultancy
BS Health Consultancy is een adviesbureau specifiek gericht op de gezondheidszorg. Wij
leveren advies en bieden ondersteuning bij strategische- en beleidsvraagstukken van
zorgverzekeraars, zorgaanbieders, farmaceutische bedrijven, (rijks)overheid en koepel- en
brancheorganisaties. Daarbij combineren wij onze diepe marktkennis met gedegen
kwalitatieve en kwantitatieve analyses.
Meer in het bijzonder kan BS Health Consultancy op de volgende gebieden ondersteuning
bieden:
Strategie ontwikkeling
De juiste koers van de organisatie bepalen

Strategie is de juiste koers van de organisatie bepalen waarbij een
heldere visie een noodzakelijk vertrekpunt is. Randvoorwaarden bij
het definiëren van een strategie zijn goede inzichten in zowel de
externe als de interne omgeving van de organisatie, waaronder ook
een beeld van mogelijke toekomstscenario's van de markt.
Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:
 Ondersteunen bij de strategieontwikkeling voor een GGZ-instelling
 Ontwikkelen van een lange termijn strategie voor een middelgroot algemeen ziekenhuis
 Strategieontwikkeling voor een categoraal ziekenhuis
 Ontwikkelen van een market entry strategie voor een Duitse privékliniek
 Opstellen van een business plan voor een gezondheidscentrum
 Ondersteunen van een revalidatie- en astmacentrum bij het opstellen van een
strategisch beleidsplan
 Begeleiden van strategische beleidsvorming voor diverse verzorgingshuizen
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Scenarioplanning
Anticiperen op een mogelijke toekomst

Veranderingen in het zorgstelsel en politieke kleur noodzaken
zorgverzekeraars, zorgaanbieders en farmaceuten tot handelen
en veranderen. Niet langer kan worden gekoerst op de in het
verleden verkregen zekerheden. Nieuwe spelregels maken een
andere strategie noodzakelijk, maar de vraag is hoe de komende
jaren de marktsituatie eruit zal zien.
Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:
 Uitvoeren van externe analyse en begeleiden scenarioplanning voor een GGZ-instelling
 Begeleiden scenarioplanning zorgverzekeraarsmarkt voor verschillende Raad van
Bestuursleden van zorgverzekeraars
 Begeleiden workshop scenarioanalyse van de zorgverzekeringsmarkt voor een
Nederlandse toezichthouder
 Begeleiden scenario-ontwikkeling voor een academisch ziekenhuis
 Uitvoeren scenarioanalyse van de geneesmiddelenmarkt voor de farmaceutische
industrie in opdracht van een koepelorganisatie
Partnerselectie en fusiebegeleiding
De geschikte samenwerkingspartner zoeken en de totstandkoming
van de samenwerking

Voor het realiseren van een strategie kan het nodig zijn een
verdergaande samenwerking met een andere organisatie aan te
gaan dat over de vereiste activiteiten en/of competenties
beschikt. Naast het zoeken van een geschikte samenwerkingspartner ondersteunt BS Health Consultancy ook bij de
daadwerkelijke totstandkoming van de samenwerking of fusie.
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Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:
 Ondersteuning en advisering van stuurgroep bij fusie tussen zorgverzekeraars
 Onderzoek naar de medisch inhoudelijke meerwaarde van een samenwerking tussen
twee ziekenhuizen
 Procesbegeleiding van een gehandicaptenorganisatie bij het aangaan van
samenwerkingsverbanden
 Onderzoek dynamiek op de zorgverzekeraarsmarkt en mogelijke
samenwerkingsmodellen voor diverse farmaceutische organisaties
 Verrichten van een due dilligence onderzoek ten behoeve van een mogelijke overname
van een jeugdzorginstelling
Organisatiediagnose en verbetering
Probleemanalyse van de situatie en opstellen van
verbetervoorstellen

Met een brede en diepe probleemanalyse van de situatie in de
organisatie kunnen knelpunten zichtbaar worden gemaakt.
Waarna een plan kan worden opgesteld met concrete
verbetervoorstellen ten aanzien van het optimaliseren en
(her)positioneren van bedrijfsprocessen en het (her)ontwerpen
en inrichten van organisatiestructuren.
Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:
 Doorlichten en herstructureren van de OK-afdeling van een groot stadsziekenhuis
 Ontwerpen en adviseren over een nieuwe inrichting van schadeverwerking bij een
zorgverzekeraar
 Ondersteunen van een farmaceutische organisatie bij de herinrichting van de interne
organisatie
 Opstellen van het organisatieontwerp voor een grote thuiszorgorganisatie
 Ontwerpen van de topstructuur van een gehandicapteninstelling
 Herontwerpen van de inkoopafdeling van een Academisch Ziekenhuis
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Business case ontwikkeling
In kaart brengen van de risico’s en opbrengsten van een investering

Veranderingen in de markt of omstandigheden in de organisatie
kunnen aanleiding zijn om investeringen te doen. Aan de hand van
een business case worden alle risico's en opbrengsten van de te
nemen investeringsbeslissing op een volledige en gestructureerde
wijze in kaart gebracht.
Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:
 Onderzoek naar de kosten van de invoering van ROM en transparantie in de GGZ voor de
branche-organisatie van GGZ-instellingen
 Ontwikkelen van een business case voor het outsourcen van de back-office voor een
zorgverzekeraar
 Business case gestuurd onderzoek naar de synergievoordelen op het gebied van zorg en
sociale zekerheid in opdracht van een koepelorganisatie voor verzekeraars
 Opstellen van een business case van een geneesmiddelen voor een farmaceutische
organisatie
 Opstellen van business case voor de opzet van een sportgezondheidscentrum
 Opstellen van een business case voor het verzelfstandigen van de paramedische
dienstverlening voor een gehandicaptenorganisatie

Klantsegmentatie
Vaststellen wie de (winstgevende) klanten en wat hun behoeften zijn

Steeds meer organisaties in de zorg stellen de klant centraal om
zich te wapenen tegen de toegenomen concurrentie. Vraagsturing,
zorg op maat en nieuwe diensten worden ingezet om nieuwe
klanten te werven, klantloyaliteit te vergroten en de inkomsten per
klant te verhogen. De vraag is echter vaak hoe dit in de praktijk kan
worden gebracht en wie eigenlijk de (winstgevende) klanten zijn.
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Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:
 Klantanalyse en segmentatie voor een zorgverzekeraar
 Ondersteuning bij het ontwikkelen van een strategie voor behoud van een grote
collectiviteit voor een zorgverzekeraar
 Ondersteuning van een zorgverzekeraar in het commerciële seizoen
 Identificatie groeisegmenten voor een algemeen ziekenhuis
 Opstellen van een marketingplan voor het werven van nieuwe leden voor een
patiëntenvereniging

Beleids(evaluatie)onderzoek
Externe beoordeling van (gevoerde of te voeren) beleid

Bij beleidsstudies gaat het om onderzoeken die een cruciale rol spelen
binnen de beleidscyclus van organisaties, in het bijzonder bij overheden
of aan de overheid gelieerde organisaties. Beleidsstudies zijn aan de
orde in 3 fasen: beleidsvorming (zoals beleidsontwerpend onderzoek,
ex ante beleidsevaluatie of haalbaarheidsonderzoek), beleidsuitvoering
(zoals monitoring) en tot slot beleidsevaluatie (zoals effectevaluatie,
uitvoeringsevaluatie of wet- en regelgevingevaluatie).
Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:
 Inventariserend onderzoek naar knelpunten bij financiering van bouwkundige
voorzieningen in de GGZ in opdracht van een zelfstandig bestuursorgaan
 Onderzoek naar de haalbaarheid van een IZA-achtig systeem van eigen bijdragen in de
Zorgverzekeringswet voor het Ministerie van VWS
 Literatuur- en programmaverkenning naar de werkwijze en waarde van arbocuratieve
zorg in opdracht van de Ministeries van SZW, VWS en BZK
 Effectiviteit- en efficiencyonderzoek bij Sectorfondsen in opdracht van het Ministerie van
VWS
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Evaluatie van de effectiviteit van de activiteiten van Stichting Doelmatige
Geneesmiddelenvoorziening (DGV) in opdracht van het Ministerie van VWS
Evaluatie organisatie psychosociale nazorg boeren naar aanleiding van vogelpest in
opdracht van het Ministerie van VWS
Benchmarking
Bepalen van verbeterpunten door te leren van anderen

Benchmarking is een methodiek om verschillen van de prestaties
van de eigen organisatie ten opzichte van de prestaties van de
markt te meten en vast te stellen. En vervolgens een strategie
voor verbeteringen te ontwikkelen.
Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:
 Verrichten van benchmarkonderzoeken naar de bedrijfsprestaties van GGZ-instellingen
 Verrichten van een benchmark 'effectieve bedrijfsvoering' voor zorgverzekeraars
 Uitvoeren van een concurrentie-analyse voor een categoriaal ziekenhuis
 Onderzoek naar de marktpositie van regionale organisatie van zittend vervoer
 Verrichten van een benchmarkonderzoek op het gebied van arbocuratieve zorg
 Benchmarking en aandragen van verbeterpunten voor verschillende welzijnsinstellingen
Kennisbijeenkomsten
Informatieve en inspirerende sessies over een specifiek onderwerp

De zorgmarkt kent de laatste jaren vele veranderingen. Om
medewerkers, aangesloten leden of andere belanghebbenden
over een specifiek onderwerp te informeren en te laten
inspireren kan een organisatie ervoor kiezen om een
kennisbijeenkomst te organiseren. BS Health Consultancy kan
uw organisatie ondersteunen bij de invulling van een
dergelijke (in house) kennissessie.
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Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:
 Kennissessie over de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt voor een Nederlandse
toezichthouder
 Inleiding op een congres voor fysiotherapeuten over de balans tussen zorgverlener en
zorgondernemer
 Kennissessie over de transitie in de farmacieketen tijdens een congres voor
apotheekhoudende huisartsen
 Verzorgen van kennissessies voor farmaceutische organisaties over onder andere de
zorgverzekeraarsmarkt, ziekenhuismarkt, eerstelijnszorg en GGZ-markt
 Inleiding op een invitational conference voor arbodienstverleners en
interventiebedrijven
 Kennissessie over de ontwikkelingen ten aanzien van arbocuratieve zorg voor een grote
verzekeringsmakelaar

Voor vragen over het onderzoek, de dienstverlening van BS Health Consultancy of het
downloaden van voorgaande onderzoeken, kunt u onze website www.bshealth.nl
raadplegen en/of contact opnemen met:
Paul van den Broek
Mobiel: +31(0) 6 53 65 7102
E-mail: paulvandenbroek@bshealth.nl
Renate Streng
Mobiel: +31(0)6 28 48 7934
E-mail: renatestreng@bshealth.nl
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Gesprekspartners
Organisatie

Geïnterviewde personen

De Jutters

De heer G. Lomme

GGZ Delfland

De heer R. Sponselee

GGZ Noord-Holland-Noord

De heer A. Jansen

Nederlandse Zorgautoriteit

De heer H. van Wieren en
Mevrouw T. Verbeek

Univé-VGZ-IZA-Trias

Mevrouw M. Olsman-Olierook
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