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KERN van het Position Paper 
 

Het ‘hangt’ in de lucht. Het staat op papier. Het zit in ons DNA als mens. 
Vraagsturing – eigen regie – persoonsvolgend budget. Dé richting die we 
op willen ; van verzorgende tot beleidsmaker en van zorgaanbieders tot 
systeempartijen. De toekomstige oudere zal niet anders meer willen. VWS 
noemt dit ‘de derde omslag’. 
 
En tóch blijft het ergens háken. Zorgaanbieders komen, kunnen of gáán 
niet verder dan ‘het goede gesprek’. De bedrijfsvoering is nog immer op ‘de 
oude leest geschoeid’. De huidige bekostiging belemmert & stimuleert niet. 
 
Integrale Vergelijking & Integrale Kostprijzen vormen als ‘een bloem & een bij’ 
de input voor een bekostiging die de ‘derde omslag faciliteren’. 

 

DOEL van het Position Paper 
 

Dit position paper is opgesteld in het kader van het AO 28 januari 2021 
wat als titel heeft ; bekostiging verpleeghuiszorg. 
 
In de afgelopen jaren – en dan m.n. vanaf 2018 – is reeds het nodige 
geschreven over onderzoeksresultaten & denkrichtingen m.b.t. een 
aanpassing \ wijziging van de bekostiging.  
Ook zijn er diverse denkrichtingen in de sector, niet alleen bij 
systeempartijen, maar juist ook in het veld zelf. 
 
Het doel van dit position paper is om ‘verbindend’ te zijn op de ‘losse 
brokken’ die beschikbaar zijn m.b.t. bekostiging verpleeghuiszorg. 
 
Note : het gaat in de ouderenzorg natúúrlijk om méér dan alleen bekostiging. 

Drie belangrijke termen 
De kostende-prijs ; wat je er aan uitgeeft. De besteding van de middelen die je beschikbaar hebt. Het beschikbare budget op een bepaalde plek in een 

organisatie. 

De kostprijs ; de dekkende prijs. De aan een product of dienst toegerekende vaste- en variabele-, directe- en indirecte,  personele- en materiële kosten 

(kostensoorten) uitgedrukt in de eenheid van dat product of dienst (kostendragers). 

Tarief ; de officiële publiekelijk vastgestelde vergoeding die je ergens voor krijgt \ ergens voor moet betalen. Een tarief is een verzameling van vaste 

bedingingen. 

 

Een tarief kan zowel BOVEN als ONDER de kostprijs liggen. De kostende prijs kan zowel BOVEN als ONDER wat qua volume NODIG IS liggen. 

De integrale kostprijs is – mits de berekening goed is – altijd de kloppende prijs. De grote vraag is altijd of het benodigde VOLUME beschikbaar is. 

“het zachte zonder het harde is slechts een belofte, het harde zonder het zachte is slechts een instrument” 
Het zachte en het harde willen maar niet bij elkaar komen – TRANSPARANTIE is nodig om beide eindelijk samen te laten komen voor de bewoner. 

 

PROBLEEMSTELLING(en) 
(probleem)stelling 1 – de bedrijfsvoering van zorgaanbieders zal pas veranderen als de bekostigingssystematiek verandert en tot aanpassen DWINGT 

om de huidige ‘mist’ & ‘systeem-grofmazigheid’ te richten op : vraagsturing – eigen regie – persoonsvolgend budget. 

 

(probleem)stelling 2 – historisch begroten & formeren is niet losgetrokken door stap 1 (het bloemetje – 2003 indicatiestelling) en stap 2 (het bijtje – 2009 

ZZP’s) in de Modernisering Ouderen Zorg. Het bloemetje en het bijtje kunnen best – een tijdje - zónder elkaar bestaan. Echter alléén een stevige 

knuffelpartij tussen bloem en bij levert iets nieuws op ; een nieuw zaadje wat kan uitkiemen  de 3e omslag (VWS). 

 

(probleem)stelling 3 – de mate van persoonsvolgendheid in de financiering en dus bedrijfsvoering en formeren was vóór 2003 – 0%, ná 2009 liep dit 

percentage op naar 10% (introductie van de 10 zzp’s). Door integrale kostprijzen toe te passen loopt de mate van persoonsvolgendheid op naar 40% 

(60% gaat naar solidariteit). We kunnen dus een factor 4 verbeteren! Transparantie is daarbij de sleutel. 

. 

Hoe ver zijn we in het werkveld met vraagsturing  
Vraagsturing bestaat uit een zachte kant (gespreksvoering, bejegening) 
en een harde kant (invloed in bedrijfsprocessen zoals begroting, formatie, 
kostprijzen, ECD). 
 
Door programma’s als Waardigheid & Trots is de zachte kant inmiddels 
op allerlei – plezierige & werkende – wijzen geactiveerd. Denk hierbij aan 
termen als ‘leefplezierplan’, ‘ronde tafel gesprek’, ‘de 10 klantbeloften’, 
‘netwerkberaad’, ‘bewust keuze gesprek’. 
Voorts ligt e.e.a. vastgelegd in (kwaliteits)systemen ; ‘cliëntvisie’, 
‘zorgvisie’, ‘tevredenheidsmetingen’, ‘MDO’s’, ‘cyclisch verbeteren’, 
‘maaltijdkeuze’, ‘activiteitenprogramma’s’.  
 
De zachte kant gaat goed in de ouderenzorg! We kunnen trots zijn. 

ANALYSE welke slag is nog te slaan m.b.t. vraagsturing 
Het goeddeels ontbreken van de harde kant in gespreksvoering en 
bedrijfsvoering blokkeert verbeteringen : 
 

• de eigen regie van bewoners komt niet uit de verf 

• familieleden hebben \ houden een (te) hoog verwachtingspatroon 

• medewerkers houden een – onterecht – hoge werkdruk 

• de administratieve zorgtijd is onnodig hoog (kan 50% minder) 

• er is sprake van te veel onterecht overnemende zorg (35%) 

• zorg wordt m.n. aanbodgestuurd geleverd 

• formatie wordt m.n. aanbodgestuurd ingezet & berekend 

• grenzen aan zorg kunnen en worden nauwelijks gesteld 
 
Ook in de systeem-sturings-wereld zijn blokkades : lees hiertoe ‘de kern’ 



 

  

ANALYSE – welke vastlopers zijn er in de systeemwereld die vraagsturing belemmeren 
• De cliëntprofielen zijn verouderd en dekken ‘de lading’ niet meer 

< het cliëntprofiel van een zzp5 wordt door CIZ-medewerkers zélf intern opgesplitst naar een zzp5 licht, zzp5 middel, zzp5 zwaar > 

• Vraagsturingsprofielen tonen aan dat er géén logische verhouding is tussen zorgvraag-volume en cliëntprofielen 
< omdat ‘volume\aantal benodigde uren zorg’ van de zorgvrager geen enkele rol speelt bij de cliëntprofielen, loopt de zorglevering vast in wat er in tijd nodig is > 

• Integrale kostprijzen tussen zorgaanbieders verschillen gemiddeld 20% van elkaar  
< en resulteren bij een zelfde zzp dus in 20% volumeverschil in uren zorg EN in beschikbare zorgformatie > 

• De bestaande systemen – zzp’s \ cliëntprofielen – hebben ‘intrinsieke mist’ waardoor politiek & systeemwereld niet helder kunnen sturen 
< we sturen op geldstromen die max. tot zzp geldstromen verfijnd kunnen worden, wat daarmee bereiken & doen op zorgvrager niveau, weten we niet > 

• Bedrijfsprocessen bij zorgaanbieders zijn volledig aanbodgestuurd ; begroting en formatie zijn historisch bepaald 
< vraagsturing heeft geen rol bij begroten & formeren, de prikkel daartoe is er niet, je krijgt je geld toch wel > 
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NAAR EEN OPLOSSING – wat staat ons te doen – welke winst behalen we 
Toekomstige vergrijzing en samenhangende volumevraag ; 1 – hoeveel euro’s per zorgvrager, 2 – hoeveel euro’s zijn maatschappelijk beschikbaar. 
Prognostiek van kosten en het individu (plus kwaliteit zit in de vraagsturing en de beantwoording ervan)  hoe gaan we hier meer schot in krijgen. En 
meer grip op besturing bij zorginstelling (plan PGB op maat – Menzis)  zorgvraag moet uitgangspunt zijn, niet het geld. Dus moet je die vraag exploreren 
(d.m.v. het PVB). Geld maakt zelf geen keuzes. Zorgkantoren moeten op prijssturing gaan functioneren. 
 
 ZZP’s samenvoegen tot één ‘gewogen normatieve prijs \ tarief’ o.b.v. berekende integrale kostprijzen 
winst : zorgaanbieders zijn in één oogopslag te vergelijken, berichtenverkeer & tarifering worden véél eenvoudiger, administratieve lasten gaan sterk omlaag 

 PersoonsVolgendBudget toepassen – is in alle zorgsectoren toepasbaar want gebaseerd op kostprijzen en tijd  
winst : eenheid van financiering in WLZ, WMO, ZVW, schotten verdwijnen, administratie & berichtenverkeer op één leest geschoeid. 

 Integrale Vergelijking (IV) en Integrale Kostprijzen (IK) samen als basis voor bekostiging verpleeghuiszorg 
winst : voor besturen is een ‘stuur’ & ‘dashboard’ nodig ; IV levert vergelijkingsmateriaal op organisatieniveau, IK levert vergelijking op zorg-stuurniveau 

 Dé basis voor financieren van zorgaanbieders : het terechte beroep op de WLZ vanuit de zorgvrager & professional x de kostprijs 
winst : altijd het juiste fundament onder financiering, alleen inflatiecorrectie toepassen, simpel berichtenverkeer, simpele administratie, simpele tarieven 

Integrale Vergelijking (I.V.) Integrale Kostprijzen (I.K.) 

    ANALYSE ANALYSE ANALYSE ANALYSE ----    wat kunnen Integrale Vergelijking en Integrale Kostprijzenwat kunnen Integrale Vergelijking en Integrale Kostprijzenwat kunnen Integrale Vergelijking en Integrale Kostprijzenwat kunnen Integrale Vergelijking en Integrale Kostprijzen 

NAAR EEN OPLOSSING – wat willen we eigenlijk – brief VWS 1544350-192348-LZ 
 

De derde omslag staat in het teken van Persoonsvolgende Zorg. Dat is een verzamelbegrip. Hiermee wordt bedoeld : 

• ten eerste dat het beschikbare zorgaanbod moet aansluiten op de wensen van de cliënt, en daarmee persoonsvolgend moet zijn. Op deze vorm van 
persoonsvolgende zorg lag de focus in de experimenten in Zuid-Limburg en Rotterdam. 

• ten tweede moet, als een cliënt eenmaal in zorg is, ook de zorg persoonsvolgend zijn georganiseerd. Dit kan worden gerealiseerd door goed 
rekening te houden met de wensen van de cliënten tijdens de zorgverlening. Een specifieke manier om dit te doen is om de cliënt en\of dienst 
vertegenwoordiger zelf de beschikking te geven over het beschikbare budget en het moment van zorgverlening. Dit wordt vaak persoonsvolgende 
bekostiging in een organisatie genoemd. Hiermee is geëxperimenteerd binnen het programma “Waardigheid en Trots”. Er zijn ook specifieke 
instrumenten om dit te bereiken, zoals het individueel Persoons Volgende Budget (IPVB). 

 

o berekent de kosten op organisatie-eenheid (OE) of kostensoort 

o brengt in beeld wat er nu vastgelegd wordt door controllers 

o gaat over de kostende prijs 

o brengt tariefsverhoudingen in beeld 

o doel : kwaliteitsborging, leren & verbeteren, doelmatigheid 

 

o berekent de prijs per kostensoort \ eenheid product 

o brengt in beeld wat er kostendekkend nodig is per zorgvrager 

o gaat over de kostprijs 

o brengt in beeld wat een juist tarief is 

o doel : vraagsturing, eigen regie, persoonsvolgend budget 

 

 IV en IK het lossen niet ineens ALLE PROBLEMEN op in de sector. Zie de verbanden met --> kwaliteit, lerende organisatie, vraagsturing, 

eigen regie, persoonsvolgend budget. 

 Bij goede kostprijzen (I.K.) & goede registratie (I.V.), horen vraagsturing & eigen regie 

 IV + IK  sluit op elkaar aan in. een bekostigingssystematiek die simpeler, eenduidiger werkt en voor het éérst TRANSPARANTIE en 

(BE)STURING geeft aan bewoners, familie, medewerkers en zorgorganisaties (en dus MIST verwijdert). 

 

NAAR EEN OPLOSSING – stappenplan - traject 2021 – 2025 
 

stap 1 – uitwerken combi IV & IK als nieuwe onderlegger voor bekostiging verpleeghuiszorg 
stap 2 – uitwerken gevolgen voor het toepassen van IV & IK in indicatie, berichtenverkeer, horizontaal toezicht, jaarrekening & begroten, formeren 
stap 3 – administratief ‘oefenjaar’ met nieuwe bekostiging in V&V sector en WMO-PGB’s (Per Saldo wens) 
stap 4 – evaluatie en aanpassing van stap 1 tm 3, onderzoek uitwerking in GGZ en LGVG-sectoren 
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Alle verpleeghuizen samen leveren in Nederland voor ongeveer € 10 miljard aan zorg die valt onder het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  

 

In de Integrale Vergelijking is meegenomen : 

1 – 286 zorgaanbieders (samen leveren zij 80%), waarvan 109 zorgaanbieders voldoende betrouwbare kostendata om mee te nemen in de analyse 

2 – van de 109 zorgaanbieders zijn er 34 zorgaanbieders als ‘peer’ uit de nulmeting gekomen (aanbieders die model staan voor de minimale kosten)  

Volgens de IV kent de gemiddelde kostende prijs een bandbreedte van gemiddeld 7% 

Let op! Het is belangrijk om te weten dat de uitkomsten in de nulmeting alleen gaan over kostenniveaus, nog niet over de vertaling naar de tarieven. 

De kosten van het vastgoed en inventaris blijven buiten beschouwing. De integrale vergelijking neemt alleen de kosten mee die niet vallen onder de kapitaallasten. 

 

In de Integrale Kostprijzen is meegenomen : 

1 – 45 zorgaanbieders  
Volgens de IK kent de gemiddelde integrale normatieve integrale kostprijs een bandbreedte van gemiddeld 20% 

Let op! De IK gaat over een berekende en per zorgaanbieder passende kostprijs die vertaald kan worden naar tarieven. 

De kosten van het vastgoed en inventaris blijven buiten beschouwing. De integrale vergelijking neemt alleen de kosten mee die niet vallen onder de kapitaallasten. 

WAT GAAT ER IN Integrale Vergelijking Integrale Kostprijzen

Personeelskosten (salaris en FTE)

o    toewijzing personeelskosten naar overhead, verblijf, zorg

o    personeelssamenstel ling zorg niveau 1 - 3 & niveau 4 - 6, behandelaar, overig

o    personeelssamenstel ling al le niveau's, uitgesplitst naar zorg, behandeling, verbl ijf, overhead

o    toewijzing personeelsformatie naar opleidingsniveau

o    berekening netto productiviteit per medewerkersfunctie

o    toewijzing personeelskosten naar de 7 WLZ-functies

Materiële kosten (salaris en FTE)

o    toewijzing materiële kosten naar verbl ijf, overhead, zorg

o    toewijzing materiële zorgkosten naar WLZ, ZVW, WMO

o    toewijzing materiële kosten naar ZZP - VPT

o    toewijzing materiële kosten naar de 7 WLZ-funcites

Opbrengsten - productie:

o    WLZ - Aantal en Tarieven (incl . NHC/NIC)

o    niet WLZ, omzet (P X Q)

o    uitzonderingen, omzet (P X Q)

o    overige opbrensten (maaltijden, subsidies, toko)

o    overige opbrensten (commercieel bijbetalen)

Welke gegevens zijn meegenomen

o    gegevens V&V zzp 4 - zzp 10

o    gegevens alle V&V zzp's & vpt's, GGZ-zzp's, LGVG-zzp's, ZVW

o    kapitaallasten (vastgoed & inventaris)

o    gegevens 2018

o    actuele gegevens (nu dus 2021)

o    rekennorm 0,8774 zorg FTE per cl iënt

o    schattingen bij  onvol ledige gegevens

o    werkel ijke FTE per cl iënt per zzp (en arrangement incl . per persoonsvolgend budget)

o    regioverdeling Noord, Midden, Zuid

WAT KOMT ER UIT Integrale Vergelijking Integrale Kostprijzen

kostende prijs

o    Personeel (salaris, sociale lasten, andere kosten)

o    Materiële kosten (voeding, vervoer, algemeen, terrein, afschrijving, cl iëntgebonden)

kostprijzen

o    HV, HVZ, PV, VP, Bgi , BGgr, BH, VB - 7 tarieven

o    verbijzonderd naar WLZ-ZZP, WLZ-VPT, WMO, ZVW - verschi llende kostpri jzen

o    Gewogen Integrale Normatieve Kostpri js - 1 tarief

persoons volgend budget

toewijzing kwaliteitsgelden per zzp

maximaal  aantal uren per zzp-kwal. tarief (Gewogen Integrale Normatieve Kostprijs) 1 - tarief

arrangementen per zzp-kwal. tarief (uren zorg HV, HVZ, PV, VP, Bgi , BH, VB) - 7 tarieven

benchmark - spiegelinformatie

o    Personeel (salaris, sociale lasten, andere kosten)

o    Personeel (productiviteit, scholing, overleg, flexschil, reistijd)

o    Materiële kosten verbi jzonderd naar WLZ-ZZP, WLZ-VPT, WMO, ZVW

o    Kostprijzen verbi jzonderd naar WLZ-ZZP, WLZ-VPT, WMO, ZVW

o    Arrangementen verbijzonderd naar WLZ-ZZP, WLZ-VPT, WMO, ZVW

stuurmogelijkheden

o    organisatie eenheid (locactie, afdeling, team)

o    kosten soort (personeelskosten, voedingskosten, algemene kosten)

o    product (uur zorgverlening, dagdeel groepsverzorging of activiteit, dag verbli jf)

o    bewoner (wat is er nodig op bewonersniveau)

Conclusies uit bovenstaande tabel :  
1 – de fijnmazigheid aan INPUT en OUTPUT kant van de IV is groter dan die van de IK,  

2 – om COMPLEET te kunnen vergelijken op landelijk, regionaal, organisatie, locatie, afdeling\team, bewoner niveau is een combi van IV & IK noodzakelijk  

3 – alleen een bekostiging die berust op IV & IK is compleet EN stimuleert\verplicht zorgaanbieders eindelijk om compleet & eensluidend aan te leveren en vraagsturing  

      toe te passen in de bedrijfsvoering. 


