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Zorgelijk: geloof in ons 
contracteerstelsel laag 
bij contracteerders 
De zorgcontractering staat voor een zware opgave. 
Om zorg beschikbaar en betaalbaar te houden is 
een transformatie nodig. Hiervoor is verregaande 
samenwerking nodig in de zorg zelf, gestimuleerd 
door passende contracten. Derks & Derks en de 
Masterclass Health Contracting hebben een 
onderzoek gedaan onder zorgcontracteerders.  

Hoe staat het er voor met het geloof van 
zorgcontracteerders dat zorgcontractering leidt tot 
goede en betaalbare zorg?  

Vorige week zagen we nog dat de meerderheid trots 
is op hun vak. Nu blijkt echter dat slechts een 
minderheid gelooft dat zorgcontractering op dit 
moment leidt tot goede en betaalbare zorg. Uit ons 
onderzoek blijkt dat slechts 9% die volle overtuiging 
heeft. Gevolgd door 25% met een behoorlijk 
vertrouwen. 8% heeft totaal geen vertrouwen, 
gevolgd door 25% met nauwelijks vertrouwen in de 
huidige contractering. Zorgelijke cijfers.  

Als we inzoomen zien we verschil tussen de 
verschillende stelsels. Bij de respondenten 
werkzaam in de Zvw is het geloof het grootst.  

Van de respondenten hebben de ZBC’s en 
zorgverzekeraars het meeste vertrouwen, terwijl 
jeugdzorg en welzijnsinstellingen een lage score 
geven. Gezien het aantal respondenten bij ZBC’s en 
welzijnsorganisaties is het niet mogelijk hier direct 
conclusies aan te verbinden.   

Huidige bijdrage 
zorgcontracteerders aan 
passende zorg: de moeite 
waard  

Het geloof in het systeem mag wankel lijken, de 
eigen toegevoegde waarde aan passende zorg ziet het 
merendeel als goed (48%) tot zeer goed (26%). 
Slechts 5% gaf minder dan 3 van de 5 sterren. Ook 
daar zien we wel wat verschillen tussen organisaties.   
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Zonder samenwerking op alle fronten geen oplossing voor het zorginfarct  

Geen uitgesproken 
vertrouwen in de ‘tegenpartij’ 
 

Zorgcontracteren is een zeer complex vakgebied. De 
zorgvraag stijgt, de beroepsbevolking krimpt en de 
budgetten groeien niet even hard mee. Innovatief 
contracteren kan de noodzakelijke transformatie 
mogelijk maken. Om contracten te sluiten die zorgen 
voor passende zorg is samenwerking nodig, 
samenwerking vergt vertrouwen. 

Samenwerking gooit geen hoge ogen 

De persoonlijke samenwerking aan de 
onderhandeltafel wordt als positief ervaren. 59% is 
positief en 11% negatief. (Gemiddeld 3,5) 

Dat is anders als we doorvragen naar de 
samenwerking bij de contractering. Slechts 3% van de 
respondenten gaf de samenwerking de maximum 
score van 5. 28% vindt de samenwerking 4 sterren 
waard. De gemiddelde score ligt met 2,9 dan ook niet 
al te hoog. Waarbij respondenten werkzaam bij het 
zorgkantoor gemiddeld ruim een punt hoger geven 
dan die van de gemeente.  
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Vertrouwen tussen onderhandelaars 
redelijk 

We zien in het onderzoek dat het vertrouwen in de 
persoon aan tafel redelijk is. 47% ervaart dit als 
positief. 15% als negatief. Dat vertrouwen is lager als 
we vragen naar vertrouwen in de organisatie achter 
de onderhandel ‘partner’. Daarover is een krappe 
32% positief en maar liefst 34% negatief. 

 

 

Vertrouwen in organisaties lager 

Het vertrouwen daalt als het gaat om het vertrouwen 
in de organisatie achter de persoon aan de 
onderhandeltafel. De respondenten werkzaam in 
het ziekenhuis en ‘anders’ geven aan op dit moment 
het laagste vertrouwen te hebben. Daarbij gaf een 
van de respondenten aan dat de tijd van het jaar 
“daar zeker niet aan bijdraagt”.  
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“Het moet anders” - Grote meerderheid wil 
verandering in zorgcontracteren 

Zorgcontracteerders gaven in dit onderzoek aan er 
weinig geloof in te hebben dat zorgcontractering 
leidt tot goede en betaalbare zorg. Dit terwijl ze 
elke dag samen voor die enorm complexe opgave 
staan. Het kon dan ook bijna niet anders dan dat 
ze vinden dat het anders moet. Op onze vragen 
naar welke richting ze op willen, gaf een grote 
meerderheid dan ook aan dat ze het anders willen:  

82% wil meer regionale 
contracten. 

79% wil meer innovatief 
contracteren. 

80% vindt dat er meer 
meerjarige afspraken 

gemaakt moeten worden. 

Hierbij zien we een grote saamhorigheid tussen de 
verschillende stelselwetten (Zvw, Wlz, Wmo en 
Jeugdwet). Ook over de verschillende organisaties 
zagen we nauwelijks verschil. 

 

 

 

Wellicht zien we wat terughoudenheid bij de 
respondenten van de gemeente en de 
welzijnsinstellingen als het gaat over meerjarige 
contracten. Daarbij moet opgemerkt worden dat 
het in beide gevallen om een relatief laag aantal 
deelnemers gaat. 

 

Van oud naar nieuw  

70% van de respondenten gaf aan nu goed tot zeer 
goed toegerust te zijn om het werk te doen.  

Wij vroegen de zorgcontracteerders of ze ook 
weten hoe ze innovatieve contracten kunnen 
sluiten.  

Daar zien we een ander beeld. 10% gaf aan dat 
zeer goed te weten. Een meerderheid van 58% 
weet dat nog niet zo goed. Gemiddeld gaven de 
respondenten een 3,3 van 5.  

 

Op de vraag of de zorgcontracteerders weten hoe 
intern invloed uit te oefenen op passende zorg gaf 
een meerderheid van 53% aan te twijfelen of het niet 
te weten. Slechts 8% weet dat heel goed.  

Extern invloed uitoefenen wordt als nog iets 
moeilijker gezien. 61% weet dat niet zo goed, 
waarvan 21% helemaal niet. 30% weet dat redelijk 
en 7% weet dat heel goed. Ook daar zagen we wel 
een verschil tussen organisaties. 
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Aan het onderzoek deden 151 mensen mee. Hierboven 
de verdeling van de respondenten over stelselwetten en 
soort organisaties  
 

Masterclass Health Contracting 
Niet de gratis deelname gewonnen?  
En wil je wel:  

 Verdiepen en verbreden op je vakgebied? 
 Werken aan jouw eigen casus? ? 
 Leren IZA-proof innovatief contracteren 
 Leren intern en extern invloed uit te 

oefenen voor passende zorg 
 Leren hoe je echte samenwerking 

bereikt? 
 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.  

 

Paul Broersen (Arkin) wint 
deelname aan Masterclass 
Health Contracting  
Onder de deelnemers van het onderzoek werd 1 gouden ticket 
verloot voor de Masterclass. Paul is de gelukkige winnaar. 
Marieke Pronk, programmadirecteur van de opleiding vroeg 
hem naar zijn eerste reactie:  

“Jeetje! Ik ben er een beetje stil van. Heel erg leuk!” 

Ergens stil van zijn, is duidelijk niets voor Paul. Op de vraag wat voor hem de belangrijkste 
reden is om mee te doen, volgt er in rap tempo een duidelijk verhaal: “We moeten echt 
gaan samenwerken en zorgen dat we uit onze huidige werkwijze stappen. Van praten over 
wat niet kan, naar regelen wat wel kan.” Samen onderzoeken wat het beste is voor de 
mensen die zorg nodig hebben en mensen die met hart en ziel in de zorg werken. Het is 
soms treurig dat dat niet lukt: we zitten in de contractering met een soort prisoner’s 
dilemma en zijn in de controle- en regelmodus geschoten. Daardoor gaat er veel zorggeld 
naar de controles en verantwoording, en een te klein gedeelte naar de uren dat 
zorgmedewerkers een cliënt spreken, en dit lijkt alleen maar erger te worden. Dat kan en 
mag niet gebeuren en moet anders. De kunst is om innovatieve contracten te sluiten en niet 
weer teruggaan naar de oude setting van controle en verantwoording. Met financiers, 
regelgevers en instellingen moeten we zorgen dat alles wat we doen ten goede komt aan 
mensen die de zorg nodig hebben.” Als je niet beter zou weten, zegt deze Amsterdammer: 
hand in hand kameraden, geen woorden maar daden.  
 
Wij hebben hem volledig overvallen, toch nog even de vraag of hij al een casus in 
gedachten heeft: “Er is zoveel te bedenken, op zo veel fronten zijn er mogelijkheden om te 
verbeteren, daar heb ik echt nog even voor nodig. Uiteraard denken we daarbij met hem 
mee. Wat het ook wordt, er is geen twijfel over dat Paul zich met bloed, zweet en tranen in 
zal zetten. Wij zijn heel blij met zijn deelname. 
 
 


