
 
 

 

 

Samenvatting onderzoek onder zorgaanbieders 
In totaal zijn 259 zorgaanbieders (alle voor 2018 op dat moment bekende aanbieders) benaderd om 

deel te nemen aan de enquête. 100 respondenten hebben uiteindelijk deze vragenlijst ingevuld. De 

bedoeling was om hen met name ruimte te geven om input te leveren op enkele vraagstukken. 

1. Hoe groot is uw organisatie? 

 

0-5 medewerkers 40 40.0 % 

5-50 medewerkers 33 33.0 % 

50-250 medewerkers 7 7.0 % 

Meer dan 250 
medewerkers 

20 20.0 % 

N 100 100.0 % 
 

 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

2. In welk perceel (percelen) heeft u voor 2018 zorg in de Regio 

Rivierenland gecontracteerd? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Perceel 1: Wmo 
ambulant 

46 46.0 % 

Perceel 2: Jeugd 
ambulant 

61 61.0 % 

Perceel 3: Residentiële 
jeugdhulp 

11 11.0 % 

Perceel 4: Jeugd GGZ 32 32.0 % 

Perceel 5: Pleegzorg 2 2.0 % 

N 100 100.0 % 

 
 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 3. Om het aantal te contracteren zorgaanbieders beheersbaar te maken, 

moet Regio Rivierenland gaan werken met een systeem met hoofd- en 

onderaannemers. 
 

Eens 13 13.0 % 

Oneens 67 67.0 % 

Geen mening 19 19.0 % 

Toelichting: 25 25.0 % 

N 100 100.0 % 

 

 

Samenvatting van de toelichtingen 

De tegenstanders (de meerderheid) geven aan 

 Dat de kleine zorgaanbieders dan nooit meer rechtstreeks aan het werk  komen 

 De keuzevrijheid van de cliënt hiermee wordt ingeperkt 

 De zorg op maat komt hiermee onder druk te staan 

 Dat de bureaucratie en regeldruk hiermee toeneemt 

 Dat de administratieve lasten hiermee toenemen, én de kosten de hiermee gemoeid zijn 

 Dat de kleine zorgaanbieders afhankelijk worden van grote zorgaanbieders (financieel) 

Een voorstander geeft toelichting 

 Voordeel is dat als je zelf een specialisme niet in huis hebt, of capaciteit te kort komt, je een 

zelfstandige kunt inschakelen  



 
 

 

 

 

4. Om de onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders te vergroten, is 

trajectfinanciering de beste optie. 
 

Eens 26 26.0 % 

Oneens 35 35.0 % 

Geen mening 35 35.0 % 

Toelichting: 25 25.0 % 

N 100 100.0 % 

 

 Samenvatting van de toelichtingen 

 Een groot aantal respondenten geeft in de toelichting aan niet te weten wat 

trajectfinanciering is, dit zal een verklaring zijn voor het hoge aantal respondenten dat 'geen 

mening' heeft. 

 Samenwerken wordt wel als belangrijk gezien, alleen is (traject)financiering niet het juiste 

middel hiervoor 

 bij trajectfinanciering kan ook misbruik worden gemaakt van het beschikbaar trajectbudget 

(minder zorg leveren) 

 Kwaliteit van de zorg zou voorop moeten staan  

 Trajectfinanciering zou alleen voor grotere aanbieders passend zijn (1 

 Het levert de zorgaanbieder veel extra werk op 

 

Nota bene (1: De gedachte achter de trajectfinanciering moet natuurlijk zijn dat grote en kleinere 

aanbieders samenwerken in het gehele zorgtraject   

  



 
 

 

 

 

5. De wijze van financiering zou bij voorkeur plaatsvinden op de volgende 

wijze (Let op: lees de toelichtingen voor de definitie). U kunt 10 punten 

verdelen, het meeste aantal punten te vergeven aan de oplossing die het 

meest bij u past. 

 
 Gemiddelde  

Door middel van resultaatsfinanciering - Resultaatfinanciering of 
populatiebekostiging is een vorm van financiering waarbij het eindresultaat 
leidend is. 

1.34 13.4 % 
(ROOD) 

Door middel van trajectfinanciering - Trajectfinanciering houdt in dat een 
bedrag per cliënt wordt toegekend. De cliënt en zorgaanbieder bepalen 
gezamenlijk het zorgarrangement. 

2.30 23.0 % 
(GROEN) 

Door middel van productfinanciering - Productfinanciering gaat uit van 
vaste eenheidsprijzen voor zorgproducten. 

2.18 21.8 % 
(GEEL) 

Op basis van uurtarief - hierbij gaat men uit van declaratie van de 
gemaakte uren. 

4.05 40.5 % 
(BLAUW) 

Anders, namelijk: 0.13 1.3 % 

N 100.00 100.0 % 

 

 

 

Gemaakte opmerkingen 

Algemene opmerkingen 

 Kijk naar doelen, werk aan kwaliteit, eigen regie en kostenbesparing 

 Kwaliteit van zorg in combinatie met een passend (reeel) tarief moet leidend zijn 

 afhankelijk van type zorg (bv in geval van begeleiding/dagbesteding) 



 
 

 

 

 

 Voor bepaalde doelgroepen (psychiatrie en verslavingsproblematiek) is het lastig een keuze 

te maken omdat iedereen ergens anders bij is gebaat 

 

Resultaatfinanciering 

 Een aanbieder noemt de positieve ervaringen met resultaatsfinanciering: maakt het 

aanbieden van gepast een effectieve zorg een stuk eenvoudiger 

 bij resultaatfinanciering is soms onduidelijk wat het resultaat moet zijn (vb van 

gezinstherapeut) 

 Resultaatfinanciering komt de kwaliteit niet ten goede (geld wordt leidend) 

 Resultaten zijn lastig te meten 

Trajectfinanciering 

 Trajectfinanciering werkt vanuit een medisch model, psychosociale behandelingen zijn geen 

medische behandeling 

 Trajectfinanciering voor kleinere aanbieders lastig  

 Trajectfinanciering met de bedoeling cliënt in eigen kracht te zetten 

 

 Liever niet traject of resultaat ivm de voorfinanciering door de aanbieder (niet altijd 

financieel haalbaar voor kleinere aanbieders) 

 Binnen J-GGZ moet flexibiliteit mogelijk blijven (dus geen resultaat of trajectfinanciering) 

 resultaat en traject passen bij een constructie (samenspel) tussen gemeente (de financier), 

de cliënt en de zorgaanbieder 

 

Productfinanciering 

 Productfinanciering daagt niet uit tot zorgvernieuwing 

 productfinanciering is arbitrair vanwege de traditionele prijzen die worden gehanteerd 

Uurtarief 

 financiering op uurtarief leidt tot ongelijkheid tussen aanbieders en financier 

 Ambulante zorg bij voorkeur via pxq 

 Specialistische ggz kan niet altijd vooraf een product kiezen dus pxq 

 

Anders, namelijk: 

 Populatiebekostiging is interessant, maar niet voor alle doelgroepen interessant 

  



 
 

 

 

 

6. De kwaliteit van zorg in de Regio Rivierenland zal omhoog gaan als de 

regio strengere kwaliteitseisen gaat stellen aan haar zorgaanbieders. 
 

Eens 45 45.0 % 

Oneens 37 37.0 % 

Geen mening 13 13.0 % 

Toelichting, namelijk: 31 31.0 % 

N 100 100.0 % 

 

 

Samenvatting van de toelichtingen 

 Zorgaanbieders moeten al aan veel eisen voldoen 

 Beroepsgroepen moeten al aan eisen voldoen - aansluiten bij beroepsvereniging zou 

voldoende moeten zijn 

 Mag niet leiden tot meer verantwoording en controle (en bijbehorende kosten) 

 Nieuwe eisen leveren rompslomp op met name voor kleinere aanbieders 

 Hoe ga je dit meten/controleren/handhaven 

 Het moet meer zijn dan een vinklijstje 

 Meet de kwaliteit in de praktijk of bij de cliënt, ROM vragenlijsten 

 Mee eens! 

 Nijmegen als voorbeeld: de papieren kwaliteit geeft geen beeld van de praktijk 

 

  



 
 

 

 

 

Genoemde voorbeelden keurmerken/criteria 

 IGZ 

 Zorgboer: keurmerk 'kwaliteit laat je zien' 

 ISO certificering 

 Beroepsverenigingen 

  



 
 

 

 

 

7. Sterker sturen op treeknormen zal tot nadeel hebben dat de kwaliteit van 

de zorg daaronder te lijden heeft 
 

Eens 
 

28 28.0 % 

Oneens 31 31.0 % 

Geen mening 39 39.0 % 

Toelichting: 26 26.0 % 

N 100 100.0 % 
 

 

Samenvatting van de toelichtingen 

 Een flink aantal respondenten geeft aan geen idee te hebben wat treeknormen zijn 

 Sturen op treeknormen gaat voorbij aan de oorzaak van de wachttijden 

 een dergelijke prikkel kan averechtse effecten hebben 

 Afhankelijk van de organisatie van het voorveld 

 Voor kleine aanbieders is dit minder goed te realiseren 

 Niet als KPI's duidelijk worden omschreven 

 wachttijden hebben geen relatie met kwaliteit  

  



 
 

 

 

 

8. De Regio Rivierenland zou meer ruimte voor innovatie door 

zorgaanbieders moeten bieden. 

 
Eens 60 60.0 % 

Oneens 15 15.0 % 

Geen mening 21 21.0 % 

Toelichting: 27 27.0 % 

N 100 100.0 % 

 

 

Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 

 Er is genoeg ruimte voor innovatie 

 Een ingediend innovatievoorstel blijft nu liggen 

 dit is verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders, dat hoeft de regio niet te faciliteren 

 Stilstand is achteruitgang 

 Biedt subsidieruimte en ruimte voor pilots 

 Innovatie moet het liefst niet afvallen bij de kwaliteitseisen 

  



 
 

  

 

 

9. Wat zijn remmende en/of versnellende factoren met betrekking tot de 

innovatiemogelijkheden in de Regio Rivierenland? 
 

Open vraag. 
 
Samenvatting van de antwoorden. 
Remmend 

 onpersoonlijke benadering door Rivierenland 

 Gebrek aan tijd, middelen 

 de uitgebreide procedure 

 bureaucratie en slechte bereikbaarheid 

 er wordt niet gevraagd om innovatie/stimuleer innovatie  

 de financieringsmogelijkheden 

 kwartaalgesprekken zijn erg financieel ingestoken 

 de voorkeurspositie van de grotere aanbieders 

 tarief en productomschrijvingen 

 Gemeenten zijn versnipperd wat realisatie lastig maakt 

 de ondeskundigheid van mw-ers wijkteams 
 
Versnellend 

 korte lijnen met gemeente/ambtenaren/wijkteams 

 pilots draaien om te zien of innovatie werkt 

 ga op zoek naar innovatie/nodig daartoe uit 

 Projectbudgetten/subsidies beschikbaar stellen 

 korte/snelle procedure en enkele keren per jaar open stellen 

 organiseer bijeenkomsten met aanbieders van gelijke werkveld, benoem een regiehouder 

 expertise aanbieden uit de regio in geval van pilots 

 ik kan prima samenwerken hierin met de gemeente 
  



 
 

 

 

 

10. Wat zijn mogelijke oplossingen hiervoor? 
 

Open vraag. 

 Maak zaken bespreekbaar en ga in gesprek met de zorgaanbieders 

 Nodig uit tot meedenken, denktanks of ketenzorgavonden, op thema etc 

 maak een regionaal beleid mbt innovatie 

 Veel verwijzingen naar vorige vraag 

 

  



 
 

 

 

 

11. Bent u bereid mee te denken over de wijze van inkoop in de vorm van 

overlegtafels, fysiek en/of digitaal) 
 

Ja (laat eventueel uw 
mailadres achter zodat 
wij u kunnen 
benaderen). 
 

66 66.0 % 

Nee 17 17.0 % 

Geen mening 18 18.0 % 

N 100 100.0 % 
 

 

 

57 respondenten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt hun mailadres achter te laten 

  



 
 

 

 

 

12. Tot slot: Wat wil u op dit moment nog meer kwijt? 
 

Open vraag. 

 Er worden meerdere complimenten gemaakt over prettige samenwerking 

 Adminstratieve lasten in het inkoopproces minimaliseren 

 Medewerkers wijkteams verwijzen te gemakkelijk naar de eigen organisatie door 

 Binnen de regio werken gemeenten en wijkteams erg verschillend wat samenwerking lastig 

maakt 

 beleid is te veel gericht op grote instellingen en minder op kleine praktijken 

 Veranderingen zijn prima maar verlies niet uit het oog waarom je verandert. Gemeenten 

papegaaien elkaar teveel na soms 

 maak vaste aanspreekpunten voor een zorgaanbieder per gemeente, op inhoud maar ook op 

administratief niveau. 

 


