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73% van de 
zorgcontractanten 
trots op hun vak   
De Masterclass Health Contracting heeft samen 
met Derks & Derks onderzoek gedaan onder 
zorgcontracteerders. Vandaag de eerste resultaten. 

Hoe kijken de zorgcontractanten aan tegen hun 
vak?  

Uit ons onderzoek blijkt dat 73% van de 
zorgcontractanten trots is op hun vak. 69% voelt zich 
daarvoor op waarde geschat in de eigen organisatie. 
De maatschappelijke bekendheid is volgens hen 
laag. Slechts 4% denkt dat binnen de maatschappij 
bekend is wat zorgcontracteerders doen. 
Maatschappelijke erkenning is er volgens hen 
nauwelijks. Nog geen 17% voelt zich erkend door de 
maatschappij in deze belangrijke rol.  

Gelukkig lijkt niet iedereen daardoor ontmoedigd. 
Wel zien we een behoorlijk percentage mensen dat 
denkt aan ander werk. 66% denkt voorlopig dezelfde 
rol te blijven vervullen, 21% weet het nog niet. 13% 
denkt aan een andere baan. Een meerderheid van 
66% ambieert geen andere rol binnen de eigen 
organisatie. 63% blijkt niet geïnteresseerd in dezelfde 
rol in een andere organisatie.  

Kennisnetwerk 

Zorgcontracteren is een ingewikkelde opgave. De 
zorg en zorgcontractering zijn georganiseerd per 
instelling, specialisme of zorgsoort. Patiënten of 
cliënten hebben een hulpvraag die zich meestal niet 
aan die indeling houdt. Als je zorg nodig hebt, heb je 
vaak een netwerk van zorgprofessionals en/of 
verschillende (hulp)middelen nodig.  

Die samenhang maakt het complex. Gezien het 
arbeidstekort, dubbele vergrijzing en de steeds 
stijgende kosten vergt het kennisdeling en 
samenwerking op alle fronten. Wij vroegen de 
zorgcontractanten naar hun kennis van eigen én 
andere vakgebieden. 29% zegt zeer goed op de 
hoogte te zijn van de dynamiek van het eigen 
marktsegment en 52% geeft aan dat behoorlijk goed 
te weten. 16% ziet zeer goed hoe het marktsegment 
samenhangt met andere marktsegmenten, 52% gaf 
aan dat redelijk goed te weten. 

 

 

 

De zorg staat zwaar onder druk en er is een brede maatschappelijk 
transformatie nodig. Alleen zo blijft goede zorg in de toekomst beschikbaar 
en betaalbaar. Zorgcontracteerders staan aan de lat om de afspraken samen 
zo vorm te geven dat deze transitie wordt ingezet. Een complexe opgave in de 
zorgcontractering waar jaarlijks €110 miljard mee gemoeid is.  
 

Winnaar deelname 
Masterclass Health 
Contracting wordt maandag 
19 december bekend gemaakt 
Maandag 19 december is er weer een nieuwsbulletin 
met meer uikomsten van het onderzoek. Lees daarin 
wat de deelnemers hebben gezegd over:  

 Geloof in hun rol in het huidige stelsel 
 Vertrouwen aan de onderhandeltafel 
 Vertrouwen in organisatie achter de 

onderhandelpartner 
 Hun bijdrage aan passende zorg 
 Innovatief contracteren 

De deelnemers maken kans op een gratis deelname 
aan de Masterclass Health Contracting. De winnaar 
wordt maandag 19 december bekend gemaakt. Nog 
even wachten dus…. 

 

 

 

 

Heb je meegedaan? Let dan goed op ons 
nieuwsbericht en houd je mailbox in de gaten. We 
nemen snel contact op met de winnaar om alle 
praktische zaken door te spreken.  

Niet gewonnen of niet meegedaan? En wil je wel:  

 Verdiepen en verbreden op je vakgebied? 
 Werken aan jouw eigen casus met 

topprofessionals? 
 Met innovatief contracteren zorgen dat 

passende zorg echt wordt bereikt? 

De Masterclass start op 9 februari 2023. 

Meer informatie vind je op: 
www.healthcontracting.nl  

Meer weten? Neem contact op via 
info@healthcontracting.nl  
of bel 033 - 303 14 84.  

 

 
 

 
149 zorgcontracteerders deden mee en vulden 44 vragen 
in. Daarvan zijn er (met overlap) werkzaam in: 
84% Zvw 
42% Wlz 
30%Wmo  
24% Wet op de Jeugdzorg 

 

 

Voldoende mandaat?  

Niet iedereen tevreden 

Communicatie? 

Meerderheid wil groeien 

Contracteervisie? 

Meerderheid zegt: ja 
57% van de deelnemers van het onderzoek 

geeft aan van de organisatie voldoende 
mandaat te krijgen voor afspraken die 

duurzaam bijdragen aan passende zorg. 12% 
ervaart dat echt als onvoldoende. 30% 
ervaart dat als matig (3 van 5 sterren).  

Ruim 64% van de zorgcontracteerders wil 
verder ontwikkelen in interpersoonlijke 

communicatie. 2% wil dat niet en 10% niet 
echt. 24% geeft een neutraal antwoord (3 van 

5 sterren).   

De deelnemers (69%) vinden dat hun eigen 
organisatie een visie op contracteren heeft. 
Volgens 23% van hen is dat absoluut het 

geval en volgens 46% in grote mate. Van de 
deelnemers zelf zegt 89% een visie op 

zorgcontractering te hebben, waarbij dat bij 
41% zelfs in grote mate het geval is. (5 van 

de 5 sterren)  
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