
Versnelling op 
populatiegerichte 
bekostiging

Co-creatieproces om gezamenlijk op te leren

Bijeenkomst 1: Verdieping en bezinning op 
het wenkend perspectief 
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Agenda

1. Korte toelichting op traject 

2. Doel co-creatie sessie 1

3. Warming up: 

– Verkenning vormen van (populatie)bekostiging aan de hand van een aantal voorbeelden 
in het land

4. Waarom populatiebekostiging?

– Welke prikkels brengt het met zich mee?

– Wanneer is populatiebekostiging met resultaatsturing het wenkende perspectief?

– Verkenning uitdagingen en risico’s

5. Vervolgstappen



1. Toelichting 
op het traject
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Doelstelling van dit traject

Doel en ambitie

Gezamenlijk leren zodat gemeenten geïnformeerde, weloverwogen en consistente keuzes
kunnen maken die leiden tot samenhangend beleid. 

Resultaat

Verder brengen van theoretische kennis over sturing in het sociaal domein door ervaringen en 
dilemma’s in de praktijk te bediscussiëren, gevat in een “beleidskeuzeproces”:

■ Inzichtelijk maken van principes en uitgangspunten waarop gemeenten sturing in het sociaal 
domein willen vormgeven;

■ Formulering van de verwachte voor- en nadelen; 
■ Presentatie in logische volgorde, om gemeenten in staat de stellen de juiste vragen in de 

juiste volgorde af te kunnen pellen. 
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Werkwijze

Co-creatie sessies: Samenbrengen van zo veel mogelijk “brainpower” op het gebied van 
sturing, bekostiging, contractering en populatiemanagement

■ Gemeenten, koplopers op het gebied van populatiegerichte bekostigingsmodellen en/of 
resultaatsturing

■ Adviseurs, experts en onderzoekers die de theorie en ontwikkeling van populatiegerichte 
bekostiging kennen (in binnen- en buitenland). 

Specifieke rollen

■ Begeleidingsgroep:
– Afstemmen en richting geven aan de inhoud, werkvorm en deelnemers van de co-

creatiesessies
– Afstemmen en bijsturen te betrekken experts en voorbeelden 
– Meedenken in de co-creatiesessies
– Toetsing en verder brengen van de gevoerde discussies in een eindproduct 

■ Bureau HHM en KPMG Plexus: 
– Rol van procesbegeleider
– Expertrol tijdens de co-creatiesessies 
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Globale tijdslijn van dit traject

Opstart en inhoudelijke 
voorbereiding

Co-creatie bijeenkomsten

Toetsing en aanscherping

Oplevering 
eindproduct
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Werkwijze: co-creatie sessies (interactief)

Ontwikkelpad: Wat zijn stappen om toe te werken naar model voor 
populatiebekostiging, gegeven je uitgangssituatie nu? 

Praktische stappen Succesfactoren Risico’s

Populatiemanagement en sturen op uitkomsten: Delen en leren van 
ervaringen

Inspiratie op basis van 
(inter)nationale ervaringen: 

wat levert dat op?
Lessons learned en meest 

gestelde vragen
Cohesie naar algemene 
werkbare mechanismen 
binnen sociaal domein

Verdieping en bezinning op populatiebekostiging: (Waarom) is 
populatiebekostiging met resultaatsturing een wenkend perspectief?

Verschillende vormen van 
populatiebekostiging Doelstelling van populatiebekostiging

1

2

3



2. Inhoud co-
creatie sessie 1
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Wenkend perspectief

Doel co-creatie sessie 1

1. Verkenning verschillende vormen van populatiebekostiging 

2. Verdieping en bezinning op populatiebekostiging

– Discussie over waarom populatiebekostiging: 

■ Welke prikkels brengt het met zich mee?

■ Wanneer is populatiebekostiging met resultaatsturing het wenkende perspectief?

■ Verkenning uitdagingen en risico’s



3. Warming up
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Populatiebekostiging met resultaatsturing? 

Brandweer

■ De brandweer is georganiseerd vanuit veiligheidsregio’s. Er zijn 25 veiligheidsregio’s in 
Nederland. 

■ De brandweer wordt betaald door de gemeenten in de veiligheidsregio.

Is dit een voorbeeld van populatiebekostiging? Waarom wel/niet? 

Is dit een voorbeeld van resultaatsturing? Waarom wel/niet? 
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Populatiebekostiging met resultaatsturing? 

The Bill Doctor

■ The Bill Doctor realiseert besparingen aan de ‘kostenzijde’ van de energienota. Zij zorgen er 
voor dat u minder betaalt, voor hetzelfde verbruik.

■ Zij werken volgens het “No cure no pay” principe

Is dit een voorbeeld van populatiebekostiging? Waarom wel/niet? 

Is dit een voorbeeld van resultaatsturing? Waarom wel/niet? 
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Populatiebekostiging met resultaatsturing? 

Keten DBC voor diabetes patiënten

■ De keten DBC zorg ervoor dat er één integraal tarief gedeclareerd kan worden voor alle 
onderdelen van de diabeteszorg. 

■ Het doel hiervan is om het zorgverleners makkelijker te maken samen te werken en de 
kwaliteit van zorg te verbeteren. 

Is dit een voorbeeld van populatiebekostiging? Waarom wel/niet? 

Is dit een voorbeeld van resultaatsturing? Waarom wel/niet? 
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Verschillende vormen van bekostiging

Betalen voor aanbod Betalen voor resultaat

Omvang en 
kenmerken 
populatie

1. Beschikbaarheid 
(functie)bekostiging

3. Resultaatbekostiging voor 
de populatie

“Populatiebekostiging”

Omvang en 
kenmerken 
caseload

2. Productiebekostiging 
(Nza prestatiebekostiging)

“Fee for service” (FFS)

4. Resultaatbekostiging per 
cliënt

“Pay for performance” (P4P)

Waar betaal je voor (betalingstitel)?

Wat bepaalt
het volume?

“Persoonsvolgend budget”
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Populatiebekostiging met resultaatsturing? 

Radboud UMC – Parkinson netwerk

■ Zorgverzekeraars CZ en VGZ betalen het Radboudumc een vast bedrag voor iedere 
Parkinsonpatiënt, gebaseerd op het landelijk gemiddelde van een jaar Parkinsonzorg. Zij 
bekostigen dus niet meer o.b.v. het aantal opnames of verrichtingen maar juist o.b.v. het 
voorkomen hiervan. 

■ Als het ziekenhuis erin slaagt patiënten effectiever te behandelen, en de kwaliteit van leven 
toeneemt, dan is het financiële voordeel voor het ziekenhuis. 

■ Gedurende het jaar wordt gemonitord in hoeverre ParC in staat is de afgesproken kwaliteit 
van zorg te leveren. De gekozen indicatoren prikkelen tot het leveren van een goede kwaliteit 
van zorgverlening en tot het voorkomen dat patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis

Is dit een voorbeeld van populatiebekostiging? Waarom wel/niet? 

Is dit een voorbeeld van resultaatsturing? Waarom wel/niet? 
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Vele varianten zitten tussen P4P en 
populatiebekostiging 

Varianten die samenwerkende zorgverleners meer verantwoordelijkheid geven. 
Verantwoordelijkheid voor de uitkomsten in gezondheidswinst, tevredenheid en 
kostenontwikkeling:

■ P4P – bekostiging op basis van resultaat van activiteit / traject
■ Shared savings – gedeelde besparingen t.o.v. de trend
■ Keten bekostiging– integrale bekostiging per patiënt voor een keten
■ Sub-populatiebekostiging – persoonsvolgende bekostiging per verzekerde per jaar voor 

een specifieke doelgroep binnen de populatie
■ Populatiebekostiging – totale bekostiging per verzekerde patiënt per jaar voor ALLE zorg en 

ondersteuning

Mate van verantwoordelijkheid van de aanbieder 
voor de resultaten van de gehele populatie

P4P

Keten 
bekostigingShared 

savings

Sub-
populatie 

bekostiging

Populatie 
bekostiging
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Populatiebekostiging Sociaal Domein in Nederland: 
Gemeente Alphen aan de Rijn



Populatiebekostiging

NDSD, werkbijeenkomst  8 maart 2016



Scope: compleet aanbod
- beleidsmatig-



Compleet gebiedsgericht 
aanbod

 ‘Welzijn’ uit Wmo 2007 (aadr

Nieuwe taken Wmo 2015
Tegenprestatie P-wet
 Inloop ggz



Bekostiging

• 8,6 miljoen per jaar (7 miljoen Aadr) 
• Contract per gemeente
• 4 jaar (2 jaar verlenging)
• Vast bedrag obv prestaties
• Onderlinge contractering
• Sturing op basis van KPI's
• Vast budget: bezuiniging 

randvoorwaarde voor contract



Bekostiging

• Marktverkenning
• Transformatie afdwingen door andere 

financiële prikkel
• Efficiency
• Bundeling budget over doelgroepen 

en organisaties heen
• Per gemeente op basis van data 

populatie



Consortium

 4 hoofdaannemers:

Gemiva, Kwadraad, 

Kwintes, Participe

 4 onderaannemers:
Activite, De 
Binnenvest, Ipse de 
Bruggen, Wijdezorg



Sturen op resultaten met kpi’s

 Tevredenheid van betrokkenen bij de opdracht

 Gebruik van algemeen toegankelijke voorzieningen 
en specialistische hulp

 Eigen regie en zelfredzaamheid 

 Beschikbaarheid en bereikbaarheid van passende 
zorg en ondersteuning 



Nieuwe sturingsfilosofie sociaal domein

1.Kracht en leefwereld inwoners centraal
• Uitgaan van eigen mogelijkheden
• Wijkgericht
• Integrale toegang en ondersteuning

2.Andere wijze van contracteren van het aanbod:
• Innovatie is kern van de opdracht
• Breed: compleet , ontschot en overzichtelijk aanbod 

op basis van vraag
• Kwaliteit aanpak, vertaling visie
• Sturen op ‘wat’ niet op ‘hoe’
• Partnership met opdrachtnemer
• Sturen op prestaties , nieuwe oplossingen
• Plafondbedragen :  bezuiniging randvoorwaarde voor 

contract



Nieuwe sturingsfilosofie sociaal domein

3. Contractmanagement als sleutel in transformatie
• Prestatie- indicatoren
• Kwartaalrapportages
• Sleutel in dialoog en voortgang  transformatie 

(leren en bijsturen)
• Beheersbaarheid en risico’s
• Verbinding tussen contracten en processen



Innovatie in de praktijk

 Van zorg naar ondersteuning 
 Van beperking naar talent
 Van individu naar collectief 
 Ontmoeting, meedoen, 

wederkerigheid
 Van specialistisch  naar 

algemeen (11% 
maatwerkbeschikking)

 Van doelgroep naar mix



En:

 Van indiceren naar arrangeren
 Keuzevrijheid binnen het aanbod
 Geen wachttijden
 Zelfsturende teams
 Generalisten met T-profiel
 Communicatie, overal en altijd!



Sturingsmodel



Wat vraagt het?

 Marktverkenning en aanbesteding
 Risico- en kansendossier
 Concretisering plan van aanpak
 Implementatie
 Prestatieonderbouwing



Mijlpalen:
2014

Implementatie en overgangsfase

 Overdracht bestanden:

Circa 700 overgangsklanten

waarvan circa 250 van andere 
aanbieders

 Gesprekken met klanten en gesprekken 
met verliezende aanbieders



Mijlpalen:

2015 

 Uitvoering operationeel –
transformatie in partnership

 Eerste resultaten zichtbaar

 Eind 2015 alle Kpi’s gehaald
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Werkdefinitie 
Populatiebekostiging met resultaatsturing

Werkdefinitie: Wat is populatiebekostiging met resultaatsturing eigenlijk? 

Financieel instrument waarbij sprake is van:
■ Vast of onderhandelbaar bedrag voor afgebakende populatie (doelgroep / gebied);
■ Dit bedrag is gebaseerd op zwaarte/kenmerken voor die populatie;
■ Om een vooraf omschreven pakket aan resultaten te bereiken voor die populatie;
■ De aanbieder heeft vrijheid in de besteding van het budget en handelen daarbinnen; 
■ De aanbieder legt verantwoording af over de afgesproken bereikte resultaten.



4. Waarom 
populatie-
bekostiging met 
resultaatsturing?
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Prikkels die uitgaan van populatiebekostiging

Waarom wil je populatiebekostiging met resultaatsturing inzetten?

– Welke voordelen heeft populatiebekostiging?

– Welke prikkels / effecten op gedrag van de aanbieder brengt het teweeg?

Effect op Voorbeeld Populatiebekostiging
met resultaatsturing

Volume

Inzet / Kosten

Kwaliteit

Integraliteit

Selectie

Keuzevrijheid

Regie door gemeente

Administratielasten 
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Prikkels die uitgaan van populatiebekostiging

Gezamenlijk vaststellen:

Effect op Populatiebekostiging met resultaatsturing

Volume

Inzet/ kosten

Kwaliteit

Integraliteit

Selectie van burgers

Keuzevrijheid

Regie door gemeente

Administratielasten 
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Wenkend perspectief

Wat betekenen deze voordelen en prikkels van populatiebekostiging?

■ Wanneer is populatiebekostiging met resultaatsturing een wenkend perspectief?

■ Wanneer minder?



37

Uitdagingen en risico’s

Waarom wordt populatiebekostiging met resultaatsturing nog niet landelijk toegepast?

■ Waarom wordt er in jullie gemeenten nog niet (genoeg) met populatiebekostiging en 
resultaatsturing gewerkt? 

■ Wat zien jullie als grote uitdagingen of risico’s bij het inzetten van populatiebekostiging? 



Vervolgstappen
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Vervolgstappen

Ontwikkelpad: Wat zijn stappen om toe te werken naar model voor 
populatiebekostiging, gegeven je uitgangssituatie nu? 

Praktische stappen Succesfactoren Risico’s

Populatiemanagement en sturen op uitkomsten: Delen en leren van 
ervaringen

Inspiratie op basis van 
(inter)nationale ervaringen: 

wat levert dat op?
Lessons learned en meest 

gestelde vragen
Cohesie naar algemene 
werkbare mechanismen 
binnen sociaal domein

Verdieping en bezinning op populatiebekostiging: (Waarom) is 
populatiebekostiging met resultaatsturing een wenkend perspectief?

Doelstelling van populatiebekostiging Verschillende vormen van 
populatiebekostiging 

1

2

3



Bedankt voor 
uw komst
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