
Anders financieren in 
Roermond

Bijeenkomst “financiën in een zorgnetwerk”

29 mei 2019



Agenda
1. Welkom
2. Stelselwetten & kijkje in elkaars keuken
3. Rondje voorbeelden – koffiepauze
4. Bekostigingsmodellen
5. Dialoogsessie
6. Afronding: zorgkostenanalyse + terugblik



2. Stelselwetten



Overzicht:

Bron: via Gemeente Roermond – Elka van Summeren



Quiz - spelregels
• Iedereen gaat staan en neemt een petje.
• Bij elke stelling zet je jouw petje op/af:
• Petje op = stelling is juist
• Petje af = stelling is onjuist

• Bij een fout antwoord, ga je zitten en ben je af
• Bij een goed antwoord, blijf je staan



Stelling 1

Het werk van het RIVM wordt bekostigd vanuit de Zvw

Onjuist, dit wordt bekostigd vanuit de Wpg



Stelling 2

In de zorgverzekeringswet spreekt men van drie markten

Juist: 
1. inkoopmarkt: verzekeraars – aanbieders
2. inkoopmarkt: verzekeraars – burgers
3. inkoopmarkt: burgers - aanbieders



Stelling 3

De Wmo geeft recht op zorg en ondersteuning

Onjuist, de Wmo geeft geen recht. De Wmo is een 
voorzieningenwet en bedoeld als aanvulling op wat de burger en 
zijn / haar netwerk niet zelf kunnen 



Stelling 4
In 2016 bedroegen de gemiddelde zorgkosten voor een 65+ 
inwoner in Roermond: € 9495,03
Hierin is inbegrepen: Zvw, Wlz en Wmo: individuele en 
groepsbegeleiding en kosten huishoudelijke hulp

Juist, zie zorgkostenanalyse pagina’s 16, 26 en 27



Stelling 5
Binnen de Wlz kan de burger 4 verschillende zorgpakketten 
kiezen: variërend van intramuraal tot extramuraal - thuis 

Juist, de burger kan kiezen voor zorg in natura met verblijf, 
Volledig of Modulair Pakket Thuis of een persoonsgebonden 
budget (pgb). 



Stelling 6 
Het aantal ziekenhuis DBC’s in Roermond ligt ongeveer 25% hoger dan in 
Nederland

Juist, zie tabel van de site 
regiobeeld.nl (RIVM)



Stelling 7
Pre-natale voorlichting valt onder de Wpg

Juist, het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders 
is een taak die vanuit de Wpg wordt ingevuld. 



Stelling 8

Het CIZ is momenteel op zoek naar business cases t.b.v ontschotting

Onjuist, dit is de NZa



Stelling 9
Hulp bij huishouden (Wmo) kostte in 2017 € 1510,- per 65+ client

Onjuist, dit bedroeg: €  1621,-
zie zorgkostenanalyse Samen 
Gezond



Stelling 10
Gemeenten dragen zorg voor de uitbetaling van persoonsgebonden 
budgetten

Onjuist, de SVB is hiervoor verantwoordelijk als uitvoeringsinstantie, op basis 
van de middelen die door gemeenten worden verstrekt  



Stelling 11 

Juist, bron is zorgprismapubliek.nl

De zorgkosten binnen de Zvw in Roermond bedroegen in 2017 gemiddeld  
€ 2786,- per burger



Verdieping:
20 - 25% van de Zvw kosten wordt 
uitgegeven aan 1,9% van de inwoners –
regio Roermond 



Stelling 12 
De gemiddelde Wlz kosten per 65+ inwoner in Roermond bedroegen € 
4.170 in 2018

Juist 
Bron: 
zorgkostenanalyse 
Samen Gezond



2. Kijkje in elkaars
keuken

Toelichting stelselwetten door partijen



Preventie in  de 5 
stelselwetten



Wpg
Deze wet regelt:
De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor publieke 
gezondheidszorg 

• de organisatie van publieke gezondheidszorg
• de bestrijding van infectieziekten
• de opsporing van ziekten via bevolkingsonderzoek
• dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor

gezondheidsbevordering en jeugdgezondheidszorg





Gemeentelijke activiteiten voor ouderen

• Bijdrage per inwoner GGD Limburg-Noord
• Ouderenadvieswerk
• Vrijwilligerscentrale
• Algemeen Maatschappelijk Werk
• Subsidies ouderenverenigingen
• Healthy life
• Meer bewegen voor ouderen
• Doelgroep-sporten
• Zorgteam



Wmo
Deze wet regelt:
• de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning
• huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, woningaanpassingen, dagbesteding,

individuele begeleiding en kortdurend verblijf
• maatschappelijke opvang en beschermd wonen (via centrumgemeente tot 2021)
• dat gemeenten mantelzorg en vrijwilligerswerk ondersteunen
• geeft geen recht op zorg, maar is bedoeld als aanvulling op wat de burger en zijn

netwerk zelf niet kunnen



Financiële tegemoetkomingen aan burgers7

7

+ andere partners



Jeugdwet
• Deze wet regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid

voor hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders.
• Deze wet omvat hulp bij opgroei- en

opvoedingsproblemen, gesloten jeugdzorg, jeugd-ggz,
zorg voor jeugd met een (licht) verstandelijke beperking,
forensische zorg, jeugdbescherming en
jeugdreclassering.

• Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht.



NB: eigen betalingen 
burgers betreffen eigen 

risico (Zvw)



Begroting Gemeente Roermond

• Totale begroting Roermond € 190 miljoen (GW: budgetrecht
Gemeenteraad)

• Totaal Sociaal Domein 109 miljoen
• Gezondheidszorg: € 2,4 miljoen, Wmo € 22,7 miljoen
• Maatwerkdeel HBH begroot € 4,2 miljoen waarvan 65+ € 3 miljoen
• Maatwerkdeel BG begroot € 6 miljoen waarvan 65+ € 2,2 miljoen
• Gemeentelijke activiteiten voor 65+ € 2 miljoen
• Structureel tekort op 3D’s: € 3,5 miljoen



Gemeentefonds
• Totaal gemeentefonds € 100 miljoen
• Integratie-uitkering Wmo 2007 (€ 5,5 mln), Wmo 2015 (9,3

mln) Jeugdwet (14 mln) -> totaal € 28,8 miljoen
• Korting decentralisatie
• Van historisch naar objectief verdeelmodel: Korting 2015 –

2018: - 2,3 mln
• Overheveling Algemene Uitkering vanaf 2019 (geen 1 op 1

zicht meer op budget)



Beter met Minder
5 onderdelen:

• Herbezinning op samenwerking met externe partners met wederzijds commitment en gedeelde
verantwoordelijkheid voor te bereiken resultaten, kwaliteit en budgettair kader

• Herbezinning op uitvoering sociale werkvoorziening

• Data gedreven werken

• Implementatie van integrale afweging van ondersteuningsvragen

• Social impact bond Jongvolwassenen

-> Toekomst bestendig beleid (i.s.m. partners)



Datagedreven werken
• Wat zien we bij ouderen: BGG (60%), HBH en HM(80%)
• Risico factoren bij Wmo verstrekkingen:

Lage opleiding (53%), Beneden modaal inkomen (55%)
Huurwoning (69%) 1 persoonshuishouden (67%)

• Verschillen in wijken/buurten
• Vraagstukken Wmo sprints (effectiviteit subsidies, indicering

18-/18+, patronen inzet maatwerk consulenten, afschalen
zorg, verzilvering, prestaties aanbieders



Zvw
Deze wet regelt:

• de basisaanspraken op zorg en verplicht burgers tot
het afsluiten van een basiszorgverzekering.

• dat zorgverzekeraars iedereen moeten toelaten tot
de basiszorgverzekering

• de financiering van de basiszorgverzekering





Substitutie Inhoud
• Zorg op de juiste plek
• Triple aim
• Regio analyse
• Absorptievermogen huisartsen / vangnet specialist +

ziekenhuis
• 1e lijn+2e lijn wordt duurder, gemiddeld goedkoper
• ER patiënt,  1e lijn verrichtingen, 2e lijn DBC’s/DOT



Substitutie Financiën
• Bestuurlijk hoofdlijnen akkoord + indexering
• Totaalafspraak met ruimte voor individueel

projectniveau
• Jaarbudget ziekenhuis -> beschikbaar voor 1e lijn
• Transformatiegelden ziekenhuis
• Specialist preferred supplier 1e lijn
• Savings voor maatschappij, terug via innovatie / premie



Wlz
Deze wet regelt:
• de zorg voor burgers die blijvend 24 uurszorg en permanent

toezicht nodig hebben.
• dat burgers met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling

Zorg recht hebben op zorg
• dat burgers recht hebben op zorg aan huis of in een instelling
• Deze wet verplicht zorgkantoren regionaal voldoende zorg in te

kopen of pgb’s te verstrekken





• Wlz is een op productie gebaseerde financiering

• Er zijn innovatiemiddelen, maar stroperige
procedure

• Creatieve financiering ingewikkeld

• In gesprek met VWS voor “rommelruimte”
(voorbeeld “Samen Zorgen Huis Leudal”)



3. Rondje langs
voorbeelden

Wat is interessant voor het Roermondse?

Waar zou je meer van willen weten?



4. Bekostigingsmodellen



Kwaliteit - kosten
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per behandeling per organisatie per aandoening per populatie

Betalen per 
verrichting

Budgettering Integrale 
bekostiging

Populatie 
bekostiging

Veel: 
nadruk op 
uitkomsten

Veel: 
nadruk op 
processen 
en 
structuren

Geen / 
weinig

uitkomstbekostiging

betalen voor kwaliteit

Shared savings
mogelijkheden

bekostigingsschaal
Bron: Jeurissen, 
betaalbare zorg, 2018



Shared savings:
• Uitgangspunt: een schatting van de verwachte

zorgkosten voor een groep patiënten of verzekerden

• Indien lagere zorgkosten worden gerealiseerd,
wordt een deel van het bespaarde bedrag
uitgekeerd aan partijen als bonus voor de geleverde
besparingen



5. Dialoog rondom 3
financiële vraagstukken



3 vraagstukken:
1. Druk op de budgetten in het Gemeentelijk Sociaal Domein neemt toe

door substitutie en nadruk op preventie, dit staat op gespannen voet
met de tekorten in het Sociaal Domein en de opdracht van de
gemeenteraad om deze tekorten terug te dringen> welke oplossingen
kunnen we binnen het netwerk hiervoor bedenken?

2. Vanuit de Zvw is er behoefte aan opschaling van experimenten in de
wijk naar toepassingen voor de regio > wat zijn de (on)mogelijkheden
op dit moment en wat is hier ons gezamenlijk toekomstbeeld?

3. Hoe kan een interventie zoals het MDO – andere gesprek bijdragen
aan de verlaging van zorgkosten in Roermond? Wat moeten we daarin
monitoren in relatie tot financiën?



Aan de slag:
• Per vraagstuk is er 1 casusinbrenger, de groep

eromheen luistert eerst naar het probleem/vraagstuk en
stelt vervolgens verdiepende vragen.

• De groep analyseert en ieder van de groepsleden
formuleert een advies.

• De inbrenger geeft aan met welke adviezen hij / zij
verder wil binnen dit netwerk en wat daarvoor nodig is.



Indeling
1. tekorten sociaal
domein – beweging van
substitutie en preventie

2. vraag naar opschaling
– experimentfase

3. doorrekenen
interventie 2: het andere
gesprek

Inbrenger: Marianne

Adviseurs:
Max 
Ge
Floris

Begeleider: Jolande

Inbrenger: Michael

Adviseurs:
Geert
Elka
Dennis

Begeleider: Sandra

Inbrenger: Twan

Adviseurs:
Roy
Lilian
Yvonne

Begeleider: Jurjen



Plenair
• Wat verder uitzoeken?

• Wat is het meest kansrijk?

• Hoe ziet het vervolg eruit?



Aan de slag (2)
In 2016:

Aantal 65+ inwoners Roermond = 11085

X

Gem. kosten per 65+ inwoner = €  9495,03

Totaal kosten 65+ populatie = €  105.252.478



Stel je voor:
• 105 miljoen voor 65+

inwoners

• Hoe deze 105 miljoen
in te zetten? (idealiter)

Thema Kosten Waarom 



6. Afronding:
Zorgkosten analyse



Zorgkosten analyse
• vragen / opmerkingen?

• Input voor vervolgsessie



Terugblik op je verwachtingen
Vervolgstappen



Voorbeelden
(deze slides worden opgehangen in de ruimte)



Gesundes Kinzigtal
• Gestart in 2006, getoonde resultaten uit 2016
• Populatie: 33.000 inwoners
• 2 Verzekeraars + 58% van regionale zorgaanbieders betrokken
• extra zorgprogramma’s, coaching en gratis preventie
• Investering in technologie, preventie, zorgverbetering en sport & beweeg

programma’s
• Individuele HA’s samengebracht in centers met jonge HA’s in opleiding (opvolging

/ succession planning)
• Kostenstructuur: Shared Health Savings Contracts: inkoopvoordeel door slimme

investeringen, inzet op preventie en zorg optimalisatie



Plus:
Kwaliteit van leven en
medewerkerstevredenheid: 15% 
inkomsten stijging voor deelnemende
professionals en hogere tevredenheid
door samenwerking
Community  building  en het zekerstellen
van zorg voor de regio: gemeenten doen
een beroep op Kinzigtal om te voorzien
in medische en verpleegkundige inzet
alsmede het inzet op het gebied van 
sociaal domein
Healthy workforce: Bedrijven doen een
beroep op Kinzigtal om ondersteuning te
krijgen op het gebied van een gezonde
levenstijl en een gezonde werkplek. 



Uitgangspunten





Mijnstreek formularium
• Kern: minder medicatie voorschrijven en beter gebruik van

medicatie aanmoedigen (therapietrouw)
• Actoren: zorgaanbieder, zorgverzekeraar en burger
• Shared Savings model toegepast, nog lastig om savings terug te

voeren naar burger
• Huidige svz: Shared Savings worden beheerd door verzekeraar, die

heeft nog geen betaaltitel om deze savings uit te geven. Savings
worden nu ingezet t.b.v. programma activiteiten.

• Betreft hier Zvw geld



Mijnstreek formularium
• Rekenmodel:



Ruwaard wijkbudget
• Gemeente geeft subsidie uit Wmo gelden aan betrokken partijen

• Partijen stoppen geld in één gezamenlijke pot = wijkbudget

• Vraag wijkbewoner staat centraal. Professionals bepalen samen inzet en budget dat
daarvoor nodig is, werken white label

• Uitgangspunt is de juiste zorg voor de wijkbewoner, niet de organisatie

• Afspraak: komende jaren uitkomen met dit budget

• Afspraak: binnen eigen financiële ruimte blijven, bij overschrijding met elkaar in gesprek

• Vervolg: mogelijk wordt Ruwaard (of groter gebied incl. Ruwaard) onderwerp van een NZa
business case



Meander + verzekeraars
• Kern Eigen-kracht aanpak. Er wordt zorg geleverd die mensen helpt zelfredzamer

te worden, zo regelarm mogelijk, zowel extern als intern. Met 1 tarief van 740
euro per maand per klant, ongeacht de zorgzwaarte.

• Van productie- naar persoonsvolgende bekostiging, een experimenteertarief per
maand per klant

• Resultaten:
• Daling aantal zorguren per client: 9%
• Clienttevredenheid: 8,5 (ondanks wat verloop door gemis “pamper” zorg)
• Medewerkerstevredenheid: 7,9
• Overall: passende bekostiging is onmisbaar voor toekomstbestendige zorg



Zuyderland – Meander - HAP

• Doel: buiten kantooruren organiseren van ondersteuning wijkzorg op of vanuit de SEH en
HAP

• Kern: Voorkomen sociale opnames op de SEH, ontlasten dienstdoende arts HAP / SEH

• Aanpak:
• White label werken
• Thuiszorg processen uniformeren
• Inzet van een transitieverpleegkundige op SEH

• Financiën:
• Meander investeert budget, Zuyderland investeert uren
• Zorgverzekeraar monitort resultaten

• Uitdaging: volgende fase: verder opschalen> duurzaam verdienmodel inrichten



Coöperatie Heerlen Stand-by
• Gemeente Heerlen heeft uitvoering Wmo taken bij coöperatie van 11 zorg- en

welzijnsaanbieders belegd
• Populatiebekosting: Per inwoner van de bevolking wordt een bedrag bepaald in

relatie tot het resultaat dat bij die inwoner gehaald moet worden.
• Integrale aanpak en samenwerking tussen de 11 partijen noodzakelijk
• Effect:

• Mensen maken meer gebruik van hun eigen netwerk en van het aanbod in hun buurt
• Tevreden klanten
• Ruimte voor professionals om samen met de burger te regelen wat nodig is

• 7 mei jl. heeft gemeente Heerlen het contract met Stand-by voor 4 jaar verlengd



Maasstad ziekenhuis –
samenwerking VV&T en HA
• Diverse bewegingen:

• Opzet van een acute zorg afdeling MetAafje –hierdoor worden
zorgvragers niet in zkh opgenomen maar in VVT

• Intensiveren samenwerking SEH en HAP in de vorm van de openstelling
van een spoedloket. Intentie om de overgangen te elimineren.

• Financiën:
• Starten vanuit inhoud, lef tonen, duidelijke resultaatafspraken maken en

gezamenlijk investeren
• Resultaat aantonen en gesprek aangaan met zorgverzekeraars over

structurele oplossing



Vitaal Vechtdal
• Het doel van het project is dat mensen vitaler worden én blijven en daardoor minder gebruik

hoeven te maken van de zorg

• O.a. door interventies als een Vitaal Vechtdal polis, waardoor burgers extra voordeel krijgen bij
gezonde keuzes. Deze polis is soortgelijk aan een collectieve aanvullende verzekering

Financiën:

• Gestart met gezamenlijke inleg, elke partij 30.000 euro.

• Momenteel subsidie preventiecoalitie van 400.000 euro voor 3 jaar >1/3 door VWS, 1/3 door
zorgverzekeraar, 1/3 door gemeenten

• Voor gemeenten helpt het dat de zorgverzekeraar meedoet

Huidige ontwikkeling:

• Doorvertaling van de beweging - van probleem oplossend naar probleem voorkomend – binnen
de organisatie. En als werkgever zelf het goede voorbeeld geven > van verzuimbeleid naar
preventiebeleid



n.a.v. voorbeelden
• Wat is interessant voor het Roermondse?

• Waar zou je meer van willen weten?
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