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De uitdagingen in de zorg voor ouderen zijn groot. Het aantal ouderen 
dat zorg en ondersteuning nodig heeft neemt toe, terwijl de beschik
bare zorg onder druk staat. De vergrijzing, het personeelstekort in de 
zorg en de wens om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden zijn 
oorzaken van die druk. Deze ontwikkelingen hebben invloed op zorg
inkoop en verkoop. 
 
De in en verkoop van zorg is een belangrijk instrument om tot toe
komstbestendige zorg voor ouderen te komen. Deze ‘handreiking  
strategieën voor zorgverkoop’ helpt zorgorganisaties bij een strategi
sche oriëntatie op zorgverkoop. De handreiking gaat in op de meer
waarde van zorgverkoop voor cliënten en hoe betere zorgverkoop tot 
stand kan komen richting zorginkopers. 

Hulpmiddel voor zorgorganisaties
Door zorgverkoop strategisch in te zetten, spelen zorgorganisaties beter 
in op veranderingen die nodig zijn. Bijvoorbeeld door meer ruimte te 
creëren voor investeringen die nodig zijn in innovatie en techniek of 
door nauwere samenwerking met andere partners in de keten van zorg 
voor ouderen. De handreiking helpt in het nadenken over (nieuwe) 
mogelijkheden voor de verkoop van zorg en het werken met deze  

mogelijkheden in de praktijk van alle dag van de eigen zorgorganisatie. 
 
Zo werken we als sector aan beschikbare en betaalbare zorg voor  
ouderen en chronisch zieken van nu én de toekomst. 
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Het mededingingsrecht begrenst 
de mogelijkheden van zorg
organisaties om samen te werken 
en informatie uit te wisselen op  
het gebied van zorgverkoop. 
Zorgorganisaties doen er goed 
aan rekening te houden met deze 
grenzen, zie de website van de 
ACM voor meer informatie.

Voorwoord

https://www.acm.nl/nl


Inhoudsopgave

3

1. Inleiding

 Gevolgen van ontwikkelingen

  in de zorginkoop

 Het effect op zorgverkoop

 Handreiking strategieën voor zorgverkoop

4. Betere afstemming 
in de zorgketen

 Maatschappelijke opgave

 voor financiers en 

 zorgaanbieders

 Zichtbare gevolgen van 

 marktwerking

 De rol van de cliënt

 (vertegenwoordiger)

Klik op het hoofdstuk icoon 

om rechtstreeks naar het 

hoofdstuk te gaan

Klik op de pijltjes 

om naar het desbetreffende 

onderwerp te gaan

2. Betere zorgverkoop 
richting de inkoper

 Het schaakbordmodel

 Zorgverkoopstrategieën  

 opstellen

 Verschillen per inkoopregime

 Zorgkantoren

 Zorgverzekeraars

 Gemeenten

3. Betere zorgverkoop 
richting de cliënt

 Het SDPstappenplan

 Stap 1: Segmenteren van 

  de markt en de 

  doelmarkt bepalen

 Stap 2: Positioneren

Bijlage



4 Handreiking strategieën voor zorgverkoop

1Inleiding

INHOUD



Deze praktische handreiking ‘Strategieën voor zorgverkoop’ is 
opgesteld gezien een aantal ingrijpende ontwikkelingen voor 
zorgorganisaties die momenteel spelen binnen de zorg voor 
ouderen. Enkele van deze ontwikkelingen: 

• Hervorming van de langdurige zorg, de groeiende 
 verwevenheid van Wlz, Zvw en Wmo;
• De groeiende zorgkloof (vanwege vergrijzing en de 
 arbeidskrapte) en het belang van verplaatsen, vervangen
 en voorkomen van zorg in het kader van de Juiste Zorg Op
 de Juiste Plek;
• Toepassing van meer gedifferentieerde vormen van 
 (selectieve) zorginkoop door zorginkopers waarbij de 
 aandacht voor kwaliteit en doelmatigheid toeneemt; 
• Cliënten die mondiger worden, meer zelf kunnen en in
  toenemende mate de rol van prosument aannemen. 

De verwachting is dat deze ontwikkelingen invloed hebben op de 
wijze waarop zorginkoop en zorgverkoop plaatsvinden binnen de 
zorg voor ouderen. In dit veranderende en complexe speelveld 
ontstaat meer urgentie voor het inrichten en ontwikkelen van 
onder andere:

• Aangepaste verkoop en inkoopstrategieën om de doelen 
 van de zorgverkoper en zorginkoper beter te bereiken;

• Meer aandacht voor het relatie en prestatiemanagement   
 tijdens de contractduur;
• De inkoop van diensten die domein overstijgend zijn en 
 meerdere financiers raken.

Gevolgen van ontwikkelingen in de zorginkoop
De gevolgen naar aanleiding van de ontwikkelingen zijn divers. 
De zorgaanbieders die wij interviewden benoemen onder andere: 
 
• Meer sturing op schaalgrootte, specialisatie en/of integratie  
 met  andere zorgsectoren;
• Toenemende samenwerking (allianties) tussen zorgaanbieders  
 en financiers om gezamenlijk aan de vraag in een regio te   
 voldoen; 
• Meer meten van en sturen op uitkomsten en prestaties van de
 geleverde zorg;
• Het sluiten van contracten met een langere looptijd (meerjarig); 
• Meer nadruk op de eigen (onderscheidende) positionering
 van zorgaanbieders richting zorginkopers.
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https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-publiceert-infographic-juiste-zorg-op-de-juiste-plek
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Het effect op zorgverkoop 
Deze gevolgen van ontwikkelingen in de zorginkoop hebben 
effect op de zorgverkoop. Zo stimuleert het zorgverkopers om 
actief hun zorgverkoopkracht te vergroten. 
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2. Cliënten  
(afnemende klanten)

1. Zorginkopers  
(betalende klanten) 
• zorgverzekeraars
• zorgkantoren
• gemeenten 
• cliënten die zelf zorg 

inkopen (pgb)

Onder het vergroten van zorgver
koopkracht verstaan wij het beter en 
gedifferentieerder  afhankelijk van 
het type zorg en type zorgaanbieder  
positioneren door zorgaanbieders.

Deze positionering is gericht naar de:
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Dit hoofdstuk gaat over de vraag hoe zorgaanbieders zich beter 
en onderscheidend kunnen positioneren richting zorginkopers. 
In deze positionering is samenwerking, tussen de zorgaan-
bieder en de zorginkoper maar ook tussen zorgaanbieders en 
zorginkopers onderling, van steeds groter belang. 

Tussen zorgverkoop gericht op de zorginkoper en zorgverkoop 
gericht op de cliënt bestaat een wisselwerking. Een zorgaanbieder 
die unieke zorg aanbiedt en positioneert (bijvoorbeeld zorg aan 
jonge mensen met dementie) en hierdoor meerwaarde biedt aan 
de zorginkoper, kan eerder worden gecontracteerd als (preferen
te) aanbieder voor mogelijk een hoger tarief. De zorgaanbieder 
kan ook de positionering richting de cliënt (bijvoorbeeld door de 
samenwerking aan te gaan met andere aanbieders of welzijnsor
ganisaties) gebruiken richting de zorginkoper. 

Tussen de zorgverkoop richting de zorginkoper en de cliënt be
staan ook verschillen. Zo bestaat er met de cliënt een individuele 
afneemrelatie, terwijl er met de inkoper ook een betaalrelatie 
gericht op meerdere cliënten is.

Het schaakbordmodel

Het zogeheten schaakbordmodel kan zorgaanbieders helpen bij 
het opstellen van zorgverkoopstrategieën richting de zorginkoper. 
In het model komt naar voren dat de zorginkoper een ander 
perspectief kan hebben dan de zorgverkoper.

Het schaakbordmodel voor zorgaanbieders bevat twee assen (zie 
het model op pagina 9). De verticale as geeft het perspectief van 
de zorgaanbieder weer. De horizontale as geeft het perspectief 
van de zorginkoper weer. Het model geeft diverse combinaties van 
‘marktspanning’ weer, waarbij een zorgaanbieder verschillende 
verkoopstrategieën kan hanteren. In bijlage A is een uitgebreidere 
versie van het schaakbordmodel te vinden.
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A
• Focus op kostenleiderschap.
• Bind de zorginkopende organisatie en zet relatiegericht 
 accountmanagement in.

C
• Streef 
 intensieve
 samenwerking
  na.
• Focus op
 productleider-
 schap en 
 account-
 managementB

• Terugtrekken en focus op andere zorg als het krijgen van een
 contract complex is, tenzij er ontwikkelingsmogelijkheden zijn.
• Wordt niet te a�ankelijk van de zorginkoper.

E
• Relatief weinig tijd en aandacht aan  
 besteden.
• Exploiteren van de zorg zolang het
 contract aantrekkelijk blijft.

F
• Investeren in efficiënte processen.
• Investeren in productontwikkeling 
 als marktontwikkeling bijdraagt aan
 betere zorg.

D
• Uitbouwen zorgdiensten of verdienen om elders te investeren.
• Bind de zorginkopende organisatie en voorkom verlies van het contract.
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Aan de slag met het schaakbordmodel
Het schaakbordmodel werkt als volgt. Stel, een zorgaanbieder wil 
een passende verkoopstrategie bepalen voor reguliere thuiszorg. 
Allereerst gaat hij na hoe de zorginkoper de inkoop van dit type 
zorg typeert (zie de horizontale as van het model). De inkoper kan 
deze zorg op hoofdlijnen zien als een:

• Routinedienst met weinig toeleveringsrisico en toegevoegde 
 waarde voor de inkoper;
• Hefboomdienst met weinig toeleveringsrisico, maar veel 
 toegevoegde waarde voor de inkoper;
• Knelpuntdienst met veel toeleveringsrisico, maar weinig 
 toegevoegde waarde voor de inkoper;
•  Strategische dienst met veel toeleveringsrisico en  

toegevoegde waarde voor de inkoper. 

Vervolgens bepaalt de zorgaanbieder hoe ‘belangrijk’ en ‘aantrek
kelijk’ hij de zorginkopende organisatie vindt (zie de verticale as 
van het model).

De zorgaanbieder kan de zorginkoper:
• Koesteren, omdat de zorginkopende organisatie aantrekkelijk 
 én belangrijk is. Bijvoorbeeld omdat er mogelijkheden zijn   
 voor innovaties of een langdurige samenwerking;

• Exploiteren, omdat de zorginkoper belangrijk is, gezien de
 grote mate van invloed op de continuïteit van de zorgaanbieder;
• Ontwikkelen, omdat de zorginkoper aantrekkelijk is vanwege
 het aanwezige ontwikkelpotentieel; 
• Beschouwen als lastig, omdat de zorginkoper niet belangrijk
 en niet aantrekkelijk is voor de zorgaanbieder.

Wanneer de zorgaanbieder de zorginkoper koestert en de zorgin
koper de dienst van de aanbieder als strategisch beschouwt, is een 
mogelijke verkoopstrategie; het intensiveren van de samenwerking 
om tot effectievere (preventie van) zorg te komen. 

Het onderliggende idee van het schaakbordmodel is dat het 
succes vol toepassen van een verkoopstrategie niet alleen afhan
kelijk is van de aantrekkelijkheid van de markt en de sterktes en 
zwaktes van de aanbieder. De belangen van de zorginkoper en de 
wijze waarop de inkoper de zorg inkoopt, hebben hierin ook een 
grote invloed.

Het schaakbordmodel is een vereenvoudigde voorstelling van 
de werkelijkheid. In de praktijk houdt zowel de zorginkoper als 
de zorgaanbieder rekening met meer variabelen. Een voorbeeld 
hiervan is de keuzevrijheid van de cliënt en de ontwikkeling om 
wijkgericht werken.
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Toch kan het model helpen om de werkelijkheid te bestuderen, te 
begrijpen en om na te denken over (nieuwe) mogelijkheden voor 
zorgverkoop. Zo kan het model een zorgaanbieder helpen om te 
bepalen waar de zorgaanbieder nu staat, waar de zorgaanbieder 
naar toe wil ontwikkelen en welke strategie hierbij passend is. 

Zorgverkoopstrategieën opstellen
De zorgaanbieder vertaalt de missie en visie van de eigen 
organisatie naar een beleid en strategie voor de omgang met 
zorginkoop. Vervolgens wordt dit beleid en deze strategie, met 
behulp van het schaakbordmodel, vertaald naar een zorgverkoop
strategie per zorginkoper en/of product. Om een vertaling naar 
de praktijk te maken, zijn verschillende zorgverkoopstrategieën 
uitgewerkt. 

Verkoopstrategie 1 en 2 beschrijven twee algemene zorgverkoop
strategieën. Deze zijn niet specifiek gekoppeld aan het schaak
bordmodel. De verkoopstrategieën 3 t/m 7 weergeven mogelijke 
zorgverkoopstrategieën vanuit het schaakbordmodel.

In het figuur op de volgende bladzijde worden de verschillende 
strategieën samengevat. Welke strategie van toepassing is,  
is mede afhankelijk van het moment in het inkoopproces.  
De letters, tussen haakjes, verwijzen naar de vlakken in het schaak-
bordmodel. 
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De zorgaanbieder 
vertaalt de missie en 

visie van de eigen 
organisatie naar een 
beleid en strategische 

positionering bij  
zorgverkoop.



De letters tussen haakjes (ABCDEF) verwijzen 

naar de vlakken in het schaakbordmodel.

1. (algemeen) Stel sterktes en 

zwaktes vast.

2. (algemeen) Ga de dialoog aan 

met de juiste persoon.

3. (C) Werk intensiever samen 

met zorginkopers en/of 

andere aanbieders.

4. (A-B-C-D) Neem

zorginkopers mee 

in waar het om gaat.

5. (C-D) Bind inkopers 

door wederkerigheid, lokale 

gebondenheid of een nieuw 

zorgconcept.

6. (A-C) Zet relatiegericht

accountmanagement op.
• Kom met innovatieve ideeën of een unieke

 propositie die helpen regionaal goede zorg   

 te bieden.

• Ga een samenwerkingsverband aan om   

 gezamelijk aan te kloppen.

• Zoek de overeenkomst tussen jouw plannen   

 en de uitdagingen waaraan de inkoper werkt.

• Richt productontwikkeling op, bijvoorbeeld   

 zelfregie en zelfredzaamheid.

• Werk samen en innoveer met andere 

 aanbieders/cliëntorganisaties.

• Werk zo goed mogelijk met inkoper(s) met een

 gelijke visie op onderwerpen zoals kwaliteit.

• Spreek in resultaten/effecten. 

• Erken waar je minder sterk in bent en bepaal of

 je hiermee iets doet.

• Vertaal cliëntprofielen naar de betekenis 

 hiervan voor zorginkoop.

• Achterhaal wie er tegenover je aan tafel zit   

 (inclusief rol, belangen en perspectief).

• Leer de belangen van de inkoper kennen en   

 speel daarop in.

• Kies het moment  rekening houdend met het

 vaststellen van het beleid (dus op tijd)  en

 weet wat je wilt bereiken.

•  Laat zorginkopers een dag mee lopen  

‘on the job’ (zorgdagen).

• Wees transparant en deel cijfers, aantallen

 klanten, ervaringen en tevredenheid.

• Breng met andere aanbieders een eisen en

 wensenpakket in (eventueel met behulp van ActiZ).

• Zoek het hele jaar door (persoonlijk) contact, ook  

 als het niet over verkoop en inkoop gaat.

• Zorg dat je de personen aan de andere kant van  

 de tafel kent.

• Speel in op onderwerpen waar de inkoper aan  

 werkt.
7. (E-F) Probeer aan tafel

te komen.
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Uitwerking verkoopstrategieën 
De twee algemene strategieën die niet specifiek gekoppeld zijn 
aan het schaakbordmodel:

1. Stel sterktes en zwaktes vast: bepaal voor de zorgorganisatie
 met welke zorgproducten welke doelgroepen zo goed 
 mogelijk bediend (gaan) worden. Doe dit op basis van die
  sterktes en zwaktes waarmee je meer toekomstbestendig
 toegevoegde waarde kunt bieden voor de cliënt dan andere
 aanbieders;
2. Ga de dialoog aan met de juiste persoon: ga goed voorbereid
 en tijdig de dialoog aan met de zorginkoper. Zorg dat je niet
 alleen weet wie er tegenover je zit, maar verplaats je ook in
 de belangen van de zorginkoper en weet wat er speelt. Besef
 dat bij gemeenten de (voorbereidende) besluitvorming over
 het inkoopproces elders in de organisatie kan plaatsvinden 
 dan bij de inkopers. Maak in gesprekken met inkopende 
 partijen een bewuste keuze om de bestuurder 
 (van de zorgaanbieder) al dan niet aan te laten sluiten. Als de  
 bestuurder niet aansluit, blijft de mogelijkheid om zo nodig te
 escaleren bestaan. 

Op hoofdlijnen houden de specifieke verkoopstrategieën vanuit 
schaakbordmodel het volgende in voor zorgaanbieders:

3. Werk intensiever samen met zorginkopers en/of andere
 aanbieders (zie ook het veld C in het schaakbordmodel):
 de komende jaren hebben zorginkopers en zorgverkopers
 elkaar hard nodig om goede zorg te bieden aan alle cliënten.
 Het belang van goede samenwerking neemt daarbij toe¹.
 Deze belangrijke strategie streeft intensieve samenwerkingen 
 na door gezamenlijk de ontwikkelingen in de regio en de  
 populatie in beeld te brengen. Bespreek met de zorginkoper
 hoe het beste ingespeeld kan worden op de ontwikkelingen in
 de regio. Draag hierbij zorg voor een gedeelde visie. Voor de
 doelgroep kortdurend eerstelijnsverblijf en geriatrische 
 revalidatiezorg (GRZ) betekent dit bijvoorbeeld het aangaan
 van een innovatiepartnership met een verzekeraar en andere
 aanbieders om gezamenlijk aan de zorgvraag te voldoen. 
 Door bijvoorbeeld een afdeling voor acute zorg op te zetten,
 is het mogelijk om (aanvullende) ziekenhuisverplaatste zorg te
 bieden. 

 Daarbij geldt dat niet iedere relatie intensief kan zijn. Verdeel 
 de beschikbare tijd op een passende manier over de relaties.
 Streef hierbij een gevarieerde portefeuille na. 
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4. Neem zorginkopers mee in waar het om gaat (zie A-B-C-D 
 in het model): 
 Wanneer het niet lukt om intensief met elkaar samen te 
 werken kan het helpen om zorginkoper mee te nemen in waar 
 het om gaat.
 Spreek tijdig met zorginkopers over ontwikkelingen in de
 markt, speerpunten uit het beleid voor de komende jaren en
 een geschikt eisen en wensenpakket voor een specifiek segment. 
 Zoek en benoem bewust de aansluiting tussen jouw visie en
 beleid als zorgaanbieder, en het beleid en de ontwikkelingen
 waar de inkoper mee te maken heeft. Voor een willekeurige
 doelgroep kunt u bijvoorbeeld aangeven welk verschil uw 
 specialisatie kan maken voor deze doelgroep. 

 Wees op voorhand transparant richting de inkopende partijen.
 Deel proactief informatie met de zorginkoper, bijvoorbeeld 
 cijfers over de omvang van een bepaalde doelmarkt en de
 tevredenheid van klanten en medewerkers. Om deze inzichten
 te kunnen bieden is een goed intern proces van belang 
 (bijvoorbeeld omtrent kwaliteit en control). Dit maakt het 
 eenvoudiger en minder tijdrovend om te verantwoorden en
 informatie te delen. 

 Laat zorginkopers eens een dag meelopen op de desbetreffende
 afdeling om hen gevoel te geven van het speelveld waar een

 zorgverlener en een zorgverkoper mee te maken heeft. 
 Lukt het niet om met de zorginkoper ‘aan tafel’ te krijgen?
 Overweeg om bij de zorginkoper op bezoek te gaan.  
 
 Wees kritisch ten opzichte van de hoeveelheid tijd die in een
 zorginkoper wordt geïnvesteerd. Houdt hierbij de omzet en het
 belang bij de inkopende partij in gedachten. Het is niet wenselijk
 om als zorgaanbieder evenveel tijd te besteden aan een kleine
 zorgverzekeraar en de preferente zorgverzekeraar in de regio. 

5. Bind inkopers door wederkerigheid, lokale gebonden of een
 nieuw zorgconcept (zie C-D in het model): door lokale 
 gebondenheid of een nieuw zorgconcept kan een zorgaanbieder
 ‘onmisbaar’ worden voor de zorginkoper. Zoek naar mogelijk
 heden om unieke toegevoegde waarde te bieden en ‘
 onmisbaar’ te worden. Een voorbeeld hiervan is het opzetten
 van een woongemeenschap als uniek product (naast de
 mogelijkheid tot kleinschalig wonen) wanneer het aanbod in
 een regio hiervan beperkt is. Het toepassen van deze strategie,
 kan helpen om een bewuste verschuiving in te zetten naar een
 ander kwadrant in het schaakbordmodel. Een zorgaanbieder
 kan bijvoorbeeld een gemeente tegemoetkomen door enkele
 jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen,
 waar de gemeente een passende wederdienst voor levert.  
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6. Zet relatie-gericht accountmanagement op (zie A-C in het 
 model): ken de zorginkoper en onderhoud de relatie (het
 hele jaar door) door middel van persoonlijk contact. Probeer
 de behoeften van de zorginkoper te begrijpen en zoek raak
 vlakken met de eigen organisatiestrategie. Sluit in gesprekken
 aan bij die behoefte en zoek gezamenlijke winwin mogelijkheden.
 Spreek dezelfde taal. Probeer goed te begrijpen hoe de 
 inkoopbehoefte en kostenbeheersing zich de komende jaren
 gaat ontwikkelen en speel daarop in.

Veel van bovenstaande strategieën gaan in op het belang van een 
goede relatie met de zorginkoper. Maar wat doe je als het niet 
lukt om een relatie op te bouwen of om überhaupt in contact te 
komen met de zorginkoper? 

7. Probeer aan tafel te komen (zie E-F in het model): besef als
 zorgaanbieder dat de zorginkoper beperkt tijd heeft en met
 veel zorgaanbieders te maken heeft. De zorginkoper zal 
 voornamelijk tijd besteden aan de aanbieders die de meeste
 impact hebben. Om als (kleinere) zorgaanbieder toch aan tafel
 te komen (als dit gewenst is), kan het aangaan van een
 samenwerkingsverband helpen. Via het samenwerkingsverband
 kun je met verschillende zorgaanbieders gezamenlijk aankloppen
  bij de zorginkoper. Houdt hierbij de grenzen van de mede    

digingsrecht in acht (zie de Richtsnoeren voor de zorgsector 

van de ACM) en maak bijvoorbeeld gebruik van 
 een zorgmakelaar. Gebruik daarnaast gelegenheden als 
 marktconsultaties en leveranciersdagen om in contact te 
 komen. Bezoek ook congressen waar zorginkopers bij aanwezig 
 zijn om informeel het contact aan te gaan. 

 Het is hoe dan ook lastig om als relatief kleine zorgaanbieder
 zichtbaar te zijn. Het kan helpen om een unieke propositie te
 ontwikkelen om aan de hand hiervan het gesprek aan te gaan.
 Een innovatief idee voor een nieuw zorgconcept dat aansluit bij 
 het beleid van de zorgverzekeraar en een regionale behoefte
 vervult, kan helpen om in gesprek te raken. Tot slot kan het
 helpen om de belangenvereniging en cliëntenbehartigers het
 woord te laten voeren. 
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   Zorgaanbieder A biedt in het oosten
   van Nederland zorg vanuit de Wlz, Zvw
   en Wmo. 
  • Omgang met de zorgverzekeraar - 
   De zorgaanbieder heeft te maken met
   één grote zorgverzekeraar waar de
   meeste cliënten in de regio verzekerd 
zijn. Het contract met deze verzekeraar is voor de zorgaanbieder 
van strategisch belang. De zorgaanbieder investeert bewust tijd in 
de relatie met deze verzekeraar en blijft voortdurend in contact, 
bijvoorbeeld over ontwikkelingen die voor beide partijen interessant 
zijn. De zorgaanbieder streeft intensieve samenwerking na met 
deze zorgverzekeraar. Wisselingen van accountmanagers bij de 
verzekeraar maken dit soms wel lastig. De zorgaanbieder beperkt 
de tijdsinvestering in andere verzekeraars gezien het kleinere 
marktaandeel en belang. 

• Omgang met het zorgkantoor - De zorgaanbieder zoekt 
samen met het zorgkantoor naar mogelijkheden om de zorg zo goed 
mogelijk te organiseren. De visie van het zorgkantoor sluit goed 
aan bij die van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder en het zorg
kantoor zitten hierdoor eenvoudig op één lijn, de zorgaanbieder 
zet in op dialoog en prettige gesprekken vinden plaats. 

• Omgang met de gemeenten - Meerdere gemeenten kopen in 
de regio gezamenlijk huishoudelijke hulp en begeleiding vanuit de 
Wmo in. Het is voor de zorgaanbieder lastiger om grip te krijgen 
op dit meer formele inkoopproces. In de laatste aanbesteding is 
het niet gelukt om het bestaande marktaandeel te behouden. Het 
geschreven plan van aanpak (één van de gunningscriteria) sloot 
onvoldoende aan bij de wensen van de gemeenten.

• Vanuit de theorie bezien zou zorgaanbieder A voorafgaand 
aan een volgende aanbesteding contact kunnen leggen met 
de gemeenten, bijvoorbeeld als er een marktconsultatie is. De 
zorgaanbieder kan dan een beter beeld krijgen (dan alleen via de 
aanbestedingsdocumenten) van de wensen van de gemeenten. 
Ook kan het lonen om bij een aanbesteding van een nieuwe mo
gelijke klant (waarbij plannen van aanpak worden uitgevraagd) 
een professionele tekstschrijver in te huren die ervaring heeft met 
inschrijven op aanbestedingen. Deze kan de aanbieder helpen om 
zijn zorgaanbod goed op papier te beschrijven in lijn met wat de 
gemeenten uitvragen.

In deze twee casussen staat beschreven hoe een zorgaanbieder in de praktijk verkoopstrategieën kan inzetten.  
De verschillende verkoopstrategieën die de zorgaanbieder hanteren per inkoopregime, komen hierin naar voren.
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Casus A  
een relatief kleine 

zorgaanbieder in het 

oosten van het land.
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Voorbeelden van verkoopstrategieën in de praktijk



   Zorgaanbieder B heeft een breed 
   zorgaanbod in alle drie de domeinen. 
   Voor ieder domein hanteert de 
   zorgaanbieder een andere 
   verkoopstrategie. 

  • Omgang met de zorgverzekeraar -  
In de regio waarin de zorgaanbieder actief is, is niet één preferente 
verzekeraar aan te wijzen. Drie verzekeraars hebben een relatief 
groot aantal verzekerden. De zorgaanbieder streeft ernaar om met 
alle verzekeraars een contract te sluiten en in het bijzonder met de 
drie grootste. De zorgaanbieder investeert in relatie           mana gement 
bij alle drie de verzekeraars. De zorgaanbieder maakt gedurende 
het hele jaar tijd om een relatie met de zorgverzekeraars op te 
bouwen en te onderhouden. De zorgaanbieder is in gesprekken 
bewust transparant en deelt cijfermatige informatie met de 
zorgverzekeraar, onder andere over het effect van de doelmatige 
werkwijze in de wijkverpleging. Eén van de verzekeraars in de regio 
wil innoveren op het gebied van ziekenhuisverplaatste zorg.  
Met enkele andere zorgaanbieders biedt de zorgaanbieder via  
een innovatieregel de mogelijkheid om acute zorg te leveren. 

• Omgang met het zorgkantoor - Het zorgkantoor zoekt aan
bieders die zorg van goede kwaliteit leveren. De zorgaanbieder 
bereidt gesprekken met het zorgkantoor goed voor, verplaatst zich 
in de tegenpartij en vraagt zich af hoe de zorgaanbieder bij kan 
dragen aan de doelstellingen van het zorgkantoor. Raakvlakken 
tussen de organisatiestrategie en de doelen van het zorgkantoor 
worden bewust opgezocht en uitgesproken. De zorgaanbieder 
zoekt een gezamenlijke winwin situatie met het zorgkantoor en 
zoekt waar nodig de samenwerking met andere zorgaanbieders 
op. 

• Omgang met de gemeenten - De zorgaanbieder merkt dat 
zorginkoop voor gemeenten nog relatief nieuw is en volop in  
ontwikkeling. De zorgaanbieder stelt zich daarom bewust op 
als kennispartner en helpt de gemeente op weg. Door goede 
contacten te onderhouden met de gemeente en vroegtijdig in 
gesprek te gaan, levert de zorgaanbieder input voor komen
de aanbestedings trajecten. In de aanbesteding sluit de zorg
aanbieder secuur aan bij het gevraagde (voor zover in lijn met  
de eigen visie). De afgelopen jaren is het marktaandeel in de 
Wmo vervijfvoudigd.
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Casus B  
een relatief 

grote zorgaanbieder 

in de Randstad
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Verschillen per inkoopregime
De meeste zorgaanbieders hebben contracten met gemeenten, 
zorgverzekeraars en kantoren. Bij het opstellen en toepassen 
van zorgverkoopstrategieën is het van belang dat zorgaanbieders 
onderscheid maken tussen deze verschillende inkopende partijen. 
De inkopende partijen hebben met verschillende ontwikkelingen 
te maken en vragen mogelijk een andere verkoopstrategie. Deze 
verschillende verkoopstrategieën vragen om een wisselende 
hoeveelheid aandacht en tijd voor de zorginkoper (onder andere 
gerelateerd aan de omzet).
 
Zorgkantoor
Zorgkantoren moeten ervoor zorgen dat er in hun regio tijdig 
voldoende zorg beschikbaar is voor cliënten. Het speelveld waar 
zorgkantoren in opereren is aan het veranderen, onder andere 
door de toegenomen aandacht voor en informatie over de kwaliteit 
van zorg. De zorgkantoren hebben ontwikkelplannen gemaakt om 
in 2021 de rol als zorginkoper van de toekomst te kunnen vervullen. 

Zorgkantoren zetten onder andere in op een goede kwaliteit van 
zorg (als basis), het ontwikkelen van relaties met zorgaanbieders 
en onderlinge samenwerking en zien voor zichzelf een belang
rijke rol als verbinder in de regio. Het zorginkoopbeleid wordt 
afgestemd met andere zorgkantoren zodat het consistenter, 
herkenbaarder en eenduidig is voor cliënten en zorgaanbieders. 

Zorgkantoren hanteren met elkaar een landelijk uniform beleid 
en aanvullend regiospecifiek beleid. Ter ondersteuning van zorg
aanbieders analyseert ActiZ het Wlzinkoopbeleid van de zorg
kantoren.

Zorgverzekeraars
ActiZ verwacht dat de afhankelijkheidsrelatie tussen zorgverzeke
raar en zorgaanbieder de komende jaren verandert. Mede vanwe
ge de krapte op de arbeidsmarkt zal de verzekeraar, die zorgplicht 
heeft, in toenemende mate goed moeten inspelen op het zorg
aanbod in de markt. ActiZ verwacht dat zorgaanbieders hierdoor 
een sterkere positie in de zorgverkoop krijgen.

Om zoveel mogelijk cliënten gecontracteerde zorg vanuit de Zvw 
te bieden, proberen zorgaanbieders contracten te sluiten met alle 
zorgverzekeraars. Daarbij streven zorgverzekeraars de komende 
jaren naar een daling van de hoeveelheid ongecontracteerde 
zorg. De ene zorgverzekeraar is van groter (strategisch) belang 
voor de zorgaanbieder dan de andere, bijvoorbeeld omdat het de 
grootste zorgverzekeraar in de regio betreft en de zorgaanbieder 
voor zijn bestaan afhankelijk is van deze verzekeraar. 
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Het is van belang om per verzekeraar een passende strategie te 
kiezen als zorgaanbieder. De diverse verzekeraars hebben vaak 
een verschillende visie, inkoopbeleid en inkoopdocumenten. Het 
sluiten van goede overeenkomsten met de verschillende verzeke
raars, vraagt tijd en het nodige uitzoekwerk van de aanbieder. Dit 
kan ook betekenen dat een zorgaanbieder kiest om geen contract 
te sluiten bijvoorbeeld wanneer het inkoopbeleid onvoldoende 
past bij de visie van de aanbieder. Om aanbieders te helpen 
maakt ActiZ een analyse van de documentatie die zorgverzeke
raars beschikbaar stellen. Hieruit komen onder andere kansen en 
risico’s naar voren.

Gemeenten
Gemeenten hebben een participatieplicht. Zij zijn ervoor verant
woordelijk dat burgers zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij. 
Hiervoor kopen gemeenten waar nodig ondersteuning in. 

Gemeenten zijn nog volop aan het ontwikkelen op het gebied van 
zorginkoop, monitoring en kwaliteitstoetsing. Gemeenten kopen 
zorg momenteel op verschillende manieren in. Bijvoorbeeld 
middels Open House (waarbij geen sprake is van een overheids
opdracht in de zin van de Europese aanbestedingsrichtlijn). 
Zorgaanbieders moeten aan minimale eisen voldoen en mogen 
zorg bieden aan cliënten tegen vaste tarieven. Of via één van de 
aanbestedingsprocedures, waarbij aanbieders onder andere op 
basis van kwaliteit onderling vergeleken worden. Zie voor meer 
informatie deze handreiking van PIANOo. 
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Het is voor een zorg aanbieder 
van belang om per inkoper 
een passende strategie te 

kiezen. 

https://www.actiz.nl/thema/Financiering/Wlz-zorgcontractering
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/handreiking-aanbesteden-wmo2015-jeugdwet-tg-januari2018.pdf
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Dit hoofdstuk gaat over de vraag hoe zorgaanbieders zich beter 
en gedifferentieerder kunnen positioneren richting de cliënt. 
Het doel van deze positionering is om verschillende typen 
cliënten beter te kunnen benaderen met het bestaande of nieu-
we zorgaanbod. Wij gebruiken hiervoor het zogeheten 
Segmentatie-Doelmarkten bepalen-Positioneren stappenplan, 
oftewel het SDP-stappenplan. 

Het SDP-stappenplan
Het SDPstappenplan² is een veelgebruikt en praktisch stappen
plan. Het stappenplan geeft inzicht in de stappen die nodig zijn 
om te komen van de visie en missie van de zorgaanbieder naar 
een marktsegmentatie en een concrete positionering in de markt. 
In deze handreiking staat een vereenvoudigde versie van het 
model. 

Stap 1: Segmenteren van de markt en de doelmarkt bepalen
In de eerste stap worden de doelgroep(en) waarop een aanbieder 
zich richt, opgedeeld in verschillende segmenten. Elk segment 
staat voor een bepaald type cliënt met overeenkomende kenmer
ken. Bijvoorbeeld een cliënt met dementie in de wijkverpleging 
en een cliënt die palliatieve zorg ontvangt. Voor het segmenteren 
kan van allerlei soorten segmentatiekenmerken gebruik worden 
gemaakt.
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Product

Behoefte Kosten Gemak Communicatie

Prijs Plaats Promotie

Stap 1: 

Segmentatie

markt en doelmarkt

bepalen

Stap 2:

Positioneren

• Groeperen op soortgelijke behoeften/

 diensten

• Typeren onderscheidende segmenten

• Aantrekkelijkheid segmenten bepalen

• Eén, meerdere of alle segmenten kiezen  

 als doelmarkt(en)

• Unique selling points vaststellen

• Positionering uitwerken

•  Vertalen naar marketingmix
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Enkele voorbeelden van generieke segmentatiekenmerken zijn:
• Jong of oud;
• Man of vrouw;
• Wonend binnen of buiten een regio;
• Nieuwe of bestaande cliënt.

Voorbeelden van zorggerelateerde kenmerken zijn in bijlage B  
te vinden. 

Met behulp van de segmentatiekenmerken wordt een verdeling 
gemaakt van doelgroep(en) in verschillende segmenten. Deze 
doelgroepen kunnen zorgaanbieders op een verschillende wijze 
(of niet) benaderen. 

Na het identificeren van enkele segmenten, kan met de volgende 
criteria getoetst worden of de segmenten geschikt zijn voor mar
keting en verkoopdoeleinden3: 

• Homogeniteit: lijken de cliënten die binnen het segment vallen
 op elkaar?
• Meetbaar: kunnen de cliënten ingedeeld worden binnen het
 segment? 
• Beïnvloedbaarheid: zijn de cliënten die binnen het segment 
 vallen te beïnvloeden met verkoopkracht?
• Grootte: vallen er genoeg cliënten binnen het segment?

Het is meestal niet mogelijk om een marktindeling te maken 
waarin elke individuele cliënt precies in te delen is in één seg
ment. Als praktisch handvat bij het segmenteren geldt de  
volgende vuistregel: de verschillen tussen de segmenten  
moeten groter zijn dan de verschillen binnen een segment. 

In bijlage C hebben wij drie voorbeelden met segmentatie
kenmerken uitgewerkt tot mogelijke segmentaties van de  
verschillende doelgroepen. Voor alle segmenten zijn, naast  
medische segmentatiekenmerken, ook kenmerken als leefstijl  
en gedrag opgenomen. 

Gelijktijdig met het segmenteren van de markt wordt de doel
markt(en) bepaald. Sommige aanbieders kiezen voor selectieve 
zorgverkoop en richten zich op één of enkele segmenten.  
Anderen kiezen er juist voor om de zorgverkoop  al dan niet 
onder scheidend naar verschillende segmenten  te richten op  
een gehele doelgroep.
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Zo kan een zorgaanbieder er bijvoorbeeld voor kiezen om 
dementie zorg met verblijf aan te bieden aan alle cliënten die 
hiervoor in aanmerking komen. De zorgaanbieder kan ook kiezen 
om zich te specialiseren en daarmee toe te leggen op jong 
dementerenden. Bij deze keuze is het van belang dit helder is in  
te propositie op te nemen en overeen te komen met de financier  
om de acceptatieplicht zo mogelijk in te kaderen. 

Om te bepalen welke segment(en) interessant zijn voor uw 
organisatie bestaan verschillende modellen. Voorbeelden zijn de 
BCG-matrix of de MABA-analyse. Deze en andere modellen ma
ken onder andere gebruik van de volgende criteria voor het kiezen 
van een doelmarkt:

• Huidige en verwachte marktaandeel;
• Verwachte marktgroei;
• Beïnvloedbaarheid van de keuze van de cliënt;
• Concurrentiepositie; 
• Externe krachten (bijvoorbeeld dreiging van substituten, 
 toetredingsdrempels, et cetera).
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Voorbeeld 
van een doelmarkt 

bepalen Een voorbeeld van een gekozen doelmarkt binnen de doelgroep 
‘Mensen met dementie’ is het segment “Mensen met dementie 
en een nietwesterse achtergrond”. Het zorgaanbod kan hier 
bijvoorbeeld als volgt op worden aangepast:

• Het in dienst nemen van verzorgende en verpleegkundigen   
 die affiniteit hebben met deze doelgroep en bijvoorbeeld de 
 moedertaal ook spreken en bekend zijn met cultuurspecifieke
 gewoonten;
• Het beschikbaar hebben van een website in meerdere talen.
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Stap 2: Positioneren
In deze stap wordt de positionering richting de doelmarkt(en) uit
gewerkt. Bij voorkeur is deze positionering gebaseerd op basis van 
de unique selling points van een aanbieder. Oftewel, de positione
ring is gebaseerd op één of meerdere punten waarop de aanbie
der onderscheidend is. Deze positionering kan vervolgens worden 
ingezet richting de cliënt, familie en/of verwijzer, afhankelijk van 
hoe de cliënt met de zorgaanbieder bekend raakt. 
De aangeboden zorg kan op hoofdlijnen op drie verschillende 
wijzen (of met combinaties hiervan) worden gepositioneerd:

• Functioneel: het zorgaanbod wordt gepositioneerd als een
 rationele oplossing van een zorggerelateerd probleem of als
 een voordeel voor de cliënt, zoals lokale, snellere en 
 intensievere zorg;
• Symbolisch: het zorgaanbod wordt gepositioneerd als zorg die
 iets zegt over de cliënt, zoals zorgaanbod dat passend is bij 
 een specifieke levensstijl of groep; 
• Ervaring verstrekkend: het zorgaanbod wordt gepositioneerd
 als iets wat de cliënt beleeft, zoals beter kunnen participeren
 in de maatschappij, zingeving krijgen of verbinding vinden met
 lotgenoten.

De positionering wordt in de zorg overigens niet altijd direct 
ingezet richting de cliënt. Als de verwijzer  bijvoorbeeld de huis

arts of de medisch specialist  of de familie grote invloed heeft op 
de keuze van de cliënt, dan kan de positionering (mede) op hen 
worden ingezet. 

In de praktijk merken wij dat segmentatie en positionering door 
zorgaanbieders beperkt wordt toegepast. Wij raden aan om 
voldoende tijd en aandacht te besteden aan segmentatie en 
positionering. Het kan uiteraard een bewuste keuze zijn om een 
integraal aanbod te bieden aan cliënten, maar het is van belang 
een weloverwogen keuze te maken in het al dan niet bedienen 
van verschillende doelmarkten. 
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Voorbeelden van mogelijke positioneringen van het zorgaanbod 
in de wijkverpleging zijn:

• Functioneel: samen met u bekijken wij wat er nodig is om uw
 dagelijkse leven zo zelfstandig mogelijk te leiden;
• Symbolisch: u treft bij ons kleinschalige wijkteams aan, die
 zelfstandig de zorg organiseren. Door deze kleinschaligheid
 ziet u vaak dezelfde gezichten en heeft u invloed op het 
 tijdstip dat wij bij u langskomen;
• Ervaring verstrekkend: wij helpen u om uw zelfstandigheid
 zo goed mogelijk te behouden en indien mogelijk te 
 vergroten. Wij houden altijd een oogje in het zeil en maken
 tijd voor een praatje. 
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Voorbeelden van 
positioneringen in 

wijkverpleging
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   Segmentatie & doelmarkt bepalen  
   Het is de missie van zorgaanbieder C om
   mensen hun eigen leven te laten leiden
   zoals zij dit het liefst willen. De wensen,
   het dagritme en voorkeuren van de cliënt 
   staan dan ook centraal. 

De zorgaanbieder heeft een breed zorgaanbod. Hierbij wil de 
zorgaanbieder zich onder andere richten op ‘bewuste keuze’ 
cliënten. De zorgaanbieder biedt in dit kader revalidatiezorg aan 
zelfstandige en mondige cliënten, die een behoefte hebben aan 
kortdurende revalidatie na ziekenhuisopname, bijvoorbeeld van
wege electieve chirurgie. Deze groep cliënten heeft graag zelf de 
regie en zoekt een organisatie waar zij op een passende manier 
kort kunnen revalideren. 

Positioneren  Voor de groep ‘bewuste keuze’ cliënten wil de 
zorgaanbieder zich positioneren met een ervaring verstrekkend 
aanbod. De zorgaanbieder biedt daarom de mogelijkheid om te  
revalideren in een zorghotel. Het aanbod bestaat uit een aan
genaam en verantwoord verblijf in een comfortabele hote l   
 kamer waar de partner eventueel ook kan verblijven.  
Een multi disciplinair behandelteam staat voor de cliënt klaar.  
Het hotelteam ontvangt de gast – in plaats van de ‘cliënt’ –  
, prijzen zijn per kamer per nacht en ontbijt kan aanvullend  
geboekt worden. 

Voorbeeld van positionering richting cliënt in de praktijk 

Casus C  
een relatief grote 

zorgaanbieder in het 

westen van het land
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Zorginkoop werkt niet zonder zorgverkoop en omgekeerd. En 
beide kunnen niet goed functioneren zonder de cliënt centraal 
te stellen.

Het is de verwachting van ActiZ dat de zorgkloof de komende 
jaren gaat toenemen. De zorgkloof is het verschil tussen de zorg
vraag en de beschikbare zorg. De vergrijzing, het personeelstekort 
in de zorg en de (on)betaalbaarheid van zorg zijn oorzaken hier
van. Om zorg toekomstbestendig te maken en de juiste zorg op 
de juiste plek in te zetten, is het verplaatsen, vervangen en voor
komen van zorg van groot belang. Deze gezamenlijke uit daging 
om te vernieuwen is niet mogelijk zonder samenwerking en 
afstemming tussen onder andere zorgaanbieders, zorginkopers, 
cliënten en hun mantelzorgers. Deze samenwerking is van groot 
belang voor de zorginkoper, de afhankelijkheid van de zorginkoper 
ten opzichte van de aanbieder neemt toe. Zonder de zorgverkoper 
kan de zorginkoper immers niet aan de zorgplicht voldoen. 

Een optimale afstemming kan helpen om ervoor te zorgen dat: 
• De cliënt de juiste zorg ontvangt op de juiste plek, waarbij 
 de benodigde zorg en diensten optimaal beschikbaar zijn en
 de verbinding tussen het medisch en sociaal domein wordt 
 gelegd;
• De zorgvraag in de regio kan worden beantwoord;

• Voor de cliënt de juiste zorg wordt ingekocht bij aanbieders   
 met een passende prijskwaliteitverhouding. 

Op de volgende pagina wordt met behulp van voorbeelden inzich
telijk gemaakt dat afstemming van belang is. In deze voorbeelden 
zijn perspectieven van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliënten 
opgenomen.
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https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-publiceert-infographic-juiste-zorg-op-de-juiste-plek


Zorg voor betere

samenwerking in 

de zorgketen.

Zorg voor betere 

samenwerking tussen 

aanbieder en 

zorginkopers.

Stem zorginkoop 

beter af op kwaliteit 

en de cliëntbehoefte.

Zorginkoper

• Koop samenhangender (integraal) en niet gefragmenteerd in en zoek continue de samenwerking met zorgaanbieders en andere financiers op.

Cliënt (vertegenwoordiger)

• Richt een expertteam op om met zorgaanbieders cliëntreizen te toetsen en te verbeteren.

Zorgaanbieder

• Krijg beter zicht op en stem af over cliëntreizen en activiteiten in de rest van de keten.

• Organiseer een goede koppeling van ECD’s om samenwerking in de keten te faciliteren.

• Zoek actief samenwerking op met andere zorgaanbieders en verschillende inkopers om gezamelijk (ook in de toekomst) aan de zorgvraag te  

 kunnen voldoen binnen de grenzen van de Mededingingswet.

• Organiseer expertmeetings of rondetafelconferenties in de regio met verschillende zorgaanbieders; probeer hier ook zorginkopers bij te betrekken.

Zorginkopers

• Organiseer marktconsultaties.

• Sluit meerjarige contracten af.

• Verbeter samenwerking 

 (zoals gezamelijke inkoop) tussen  

 gemeenten en verzekeraars.

Zorginkoper

• Geef cliënten meer informatie en meer regie.

• Geef aanbieders ruimte voor innovatie.

• Stimuleer en investeer in aanbieders voor het bieden van 

 betere zorg(kwaliteit).

• Probeer cliënten beter te sturen naar prefentere aanbieders.

Zorgaanbieder

• Maak de toegevoegde waarde van de eigen organisatie beter zichtbaar.

• Stel zelf aanbod voor aan een zorginkoper gericht op de cliëntbehoefte.

Zorginkoper

• Benut de expertise van aanbieders beter en ga vaker het gesprek aan.

• Leer aanbieders beter kennen, onder andere door mee te lopen ‘on the job’.

Zorgaanbieder

• Stel cijfermatige analyses op over de behoefte en zorggebruik van cliënten.

Cliënt (vertegenwoordiger)

• Organiseer sessies waarbij stakeholders a.d.h.v. cases zoeken naar verbeteringen.

Krijg beter inzicht in 

cliëntbehoefte versus 

zorgaanbod.

Voorbeelden
om te komen 

tot betere
afstemming
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Maatschappelijke opgave voor financiers en zorgaanbieders
De zorgaanbieder staat voor wat betreft het onderwerp integrale 
zorg voor de uitdaging om de uitvoering van patient journeys be
ter met andere aanbieders af te stemmen. Oftewel, vaak is er nog 
beter zicht nodig op de activiteiten die elders in de zorgketen 
worden uitgevoerd, door andere zorgaanbieders. Met deze andere 
aanbieders kunnen nog betere samenwerkingsafspraken worden 
gemaakt. 

Ook kan een deel van de zorgaanbieders nog beter onderscheid 
maken in welke diensten wel of niet worden aangeboden. Voor 
de diensten die worden aangeboden, kunnen aanbieders voor bij
zondere (innovatieve) pilots meer gebruik maken van innovatie
gelden, bijvoorbeeld van ZonMw op het gebied van eHealth of 
van de beleidsregels innovatie voor de langdurige zorg van de NZa. 

De noodzaak om innovatie en technologische (arbeidsbesparende) 
maatregelen in te zetten zal gezien de groeiende zorgkloof verder 
aan belang winnen de aankomende jaren.

Zorginkopers kunnen verder geholpen worden met cijfermatige 
analyses en overzichten van zogenoemde witte vlekken, knelpunten, 
complimenten en klachten van cliënten. Hiermee krijgen zor
ginkopers beter zicht op de (regionale) omvang en impact van 
bepaalde (sub)doelgroepen en hoe deze groepen het beste 
geholpen kunnen worden.
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En uiteindelijk kan een zorgaanbieder zich volgens de zorginkoper 
het beste onderscheiden van andere aanbieders door het bieden 
van toekomstbestendige toegevoegde waarde voor de cliënt. Dit 
kan door zorg aan te bieden die past bij de doelen van de inkoper 
(en daarmee de cliënt), door bijvoorbeeld het zorgaanbod af te 
stemmen op participatie in de samenleving voor de Wmo.

Zichtbare gevolgen van marktwerking
Met de introductie van marktwerking zie we om ons heen verschil
lende vormen van zorginkoop ontstaan.
 
Voorbeelden van passieve zorginkoop zijn:
• Budgetinkoop door het vergeven van een bepaald jaarlijks
  budget aan zorgaanbieders;
• Volumeinkoop door het vergoeden van alle goedgekeurde
 behandelingen;
• Persoonsvolgende bekostiging om de cliënt meer regie te
 geven over de eigen zorg. 

De zorginkoper staat onder andere voor de uitdaging om actiever 
in te kopen. Daarbij kan de zorginkoper onder andere gebruik 
maken van (combinaties van) de volgende inkoopstrategieën: 
• Gedifferentieerd betalen of belonen op basis van betere
 kwaliteit door prijsverschillen tussen reguliere en topkwaliteit
 te genereren;

• Het toeppassen van Open House bij het contracteren van zorg
 in het sociaal domein, in combinatie met selectieeisen die het
 belang van de cliënt vooropstellen en monitoring gedurende
 het contract; 
• Selectief contracteren op basis van kwaliteit en prijs, mits er in
 elke regio voldoende aanbieders worden gecontracteerd;
• Het beter verstrekken van informatie over de kwaliteit van
 zorgaanbieders. Het doel hiervan is dat verzekerden goede
 keuzes kunnen maken en eventueel om verzekerden te wijzen
 op preferente aanbieders;
• Toepassen van value based purchasing, met meerjarige 
 afspraken over zorg van aantoonbaar betere kwaliteit.
 

30H4 Betere afstemming in de zorgketen    Handreiking strategieën voor zorgverkoop

INHOUD



Naast de uitdaging om actiever in te kopen staat de zorginkoper 
ook voor de uitdaging om cliëntreizen in te kopen en om gediffe
rentieerder in te kopen voor verschillende doelgroepen. Samen
werking tussen inkopende partijen om cliëntreizen op elkaar aan 
te laten sluiten is van groot belang. Afstemming draagt bij aan 
het bieden van de juiste zorg op de juiste plek aan patiënten en 
cliënten. Er kunnen hierdoor mogelijk gezamenlijke besparingen 
worden behaald door domein overschrijdend zorg aan te bieden.

De rol van de cliënt(vertegenwoordiger)
Cliënten zijn de afgelopen jaren steeds actiever gaan participe
ren in het eigen zorgproces en daarmee in het zorginkoop en 
verkoopproces. Het cliëntsysteem speelt een belangrijke rol. Een 
sterk cliëntsysteem draagt bij aan het langer zelfstandig thuiswo
nen van de cliënt. 

Cliënten (en hun vertegenwoordigers) kunnen zorginkopers tot 
slot helpen met het vertalen van de cliëntvraag naar bruikbare 
prestatie en kwaliteitsindicatoren voor zorginkoop. Hierbij kan 
kwaliteit verschillend opgevat en beleefd worden. Het is van be
lang kwaliteit eenduidig te definiëren. Is zorg van goede kwaliteit 
wanneer de cliënt de zorg als prettig heeft ervaren of wanneer de 
cliënt zo snel mogelijk weer zelfstandig is?
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Aantrekkelijkheid 
en belang van 
inkoper voor 
aanbieder hoog

Aantrekkelijkheid 
hoog en belang van 
inkoper voor 
aanbieder laag

Aantrekkelijkheid 
laag en belang van 
inkoper voor 
aanbieder hoog

Aantrekkelijkheid 
en belang van 
inkoper voor 
aanbieder laag
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Routinedienst He�oomdienst Knelpuntdienst Strategische dienst

• Focus op kostenleider- 
 schap door bijvoorbeeld
 snellere zorg
• Bind de inkoper

• Focus op kostenleider-
 schap
• Marktontwikkeling of
 -penetratie
• Bind de inkoper

Zet relatiegericht account-
management op

• Streef intentsievere   
 samenwerking na
• Focus op product-  
 leiderschap en   
 accountmanagement

Terugtrekken uit segment 
en richten op andere zorg 
als een contract krijgen te 
lastig wordt

Terugtrekken tenzij er 
mogelijkheden zijn voor 
product- of marktont-
wikkeling

Wordt niet te  a�ankelijk 
van de zorginkoper

• Streef intensievere   
 samenwerking na
• Focus op product-
 leiderschap 

• Investeren in   
 productontwikkeling
• Bind de inkoper

• Verdienen om elders  
 te kunnen investeren
• Marktontwikkeling of
 -penetratie
• Bind de inkoper

• Verdienen om elders  
 te kunnen investeren
• Oppassen voor verlies
 contract

Uitbouwen of verdienen 
om elders te kunnen 
investeren

Weinig tijd en aandacht 
aan de zorginkoper 
schenken, maar elders 
inzetten

Exploiteren van de dienst 
of de dienst afstoten als 
een contract krijgen te 
lastig wordt

Exploiteren of investeren 
in de dienst als marktont-
wikkeling bijdraagt aan 
betere zorg

• Investeren in   
 automatisering en   
 efficiëntie processen
• Productontwikkeling

Laag            Waarde en toeleveringsrisico van zorgaanbieder voor de inkoper           Hoog
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Bijlage B
Voorbeelden van segmentatiekenmerken 

per de doelgroep

“Mensen met dementie” 

• Hulpbehoevend of (nog) niet 
 hulpbehoevend;
• Nadruk op begeleiding, behandeling of 
 op verzorging;
• Nadruk op individuele of groepsbegeleiding  
 en/of individuele of groepsbehandeling;
• Wel of geen beschermde omgeving nodig;   
• Wel of niet werkend.

“Geriatrische revalidanten”  

• Fysieke (heup of knievervanging) of 
 cognitieve revalidatie na een beroerte;
• Hoge (intensief traject) of lage 
 belastbaarheid (regulier traject);
• Acute (na een beroerte) of electieve zorg
 (heup of knievervanging);
• Eerste heup of knievervanging of revisie;
• Intramurale of extramurale revalidatie;
• Wel of niet verwezen worden vanuit 
 ziekenhuis A of B.

“Kwetsbare burgers” 

• Wel of niet een cliëntsysteem aanwezig;
• Onder behandeling bij huisarts, specialist           
 ouderengeneeskunde en/of medisch
 specialist;
• Somatische of psychogeriatrische 
 problematiek leidend;
• Beginnend of reeds langdurig kwetsbaar.
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Bijlage C
Voorbeelden van segmentatie van mensen met dementie

Jonge mensen met dementie

• Soms nog werkend

• Kinderen thuiswonend

•  Partner kan beperkt mantel

zorg bieden, omdat deze ook 

werkt

• Actief sociaal leven

•  Ondersteuning gericht  

op thuissituatie

•  Zolang mogelijk zelfstandig

heid houden, met diverse 

begeleidingsvormen, vaak 

individueel

Jongeren

Mensen met dementie en uit 

een andere cultuur

•  Taal en/of culturele  

verschillen

•  Mogelijk weerstand tegen 

verpleeghuis

• Relatief afwachtend

•  Benaderen via wijkgerichte 

laagdrempelige aanpak, 

mogelijk specifieke settingen 

inrichten

Cultuurbeïnvloed

Mensen met dementie  

en probleemgedrag

•  Heeft ZZP 4 en 5 zonder 

BOPZ

•  Specifieke begeleiding nodig 

i.v.m. allerlei mogelijk  

probleemgedrag

•  Niet gebaat bij gesloten 

setting

•  Wel gebaat bij veilige setting 

waar men binnen en buiten 

vrij kan rond lopen met 

nadruk op begeleiding  

(niet verzorging)

Hulpbehoevend

Mensen met dementie die  

veel waarde hechten aan  

zelfstandigheid

•  Mensen met dementie/ 

mantelzorgers zijn kritisch 

t.o.v. huidig aanbod en  

willen invloed op de wijze 

van uitvoering

•  Is bereid te betalen voor 

meer dan basis, indien dit 

goed omschreven is

•  Zorg en begeleiding moeten 

van hoog niveau zijn en 

voorzien van nieuwste  

snufjes

Regisseurs

Mensen met dementie die 

zich actief voorbereiden op de 

toekomst

•  Wil zo lang mogelijk thuis 

blijven wonen

•  Partner of familie kan  

mantelzorg bieden

•  Ondersteuning gericht op 

thuissituatie

•  Ondersteuning is ook voor 

partner nodig

•  Na verwijzing huisarts of 

specialist inzet casemanager 

mogelijk

•  Ook sprake van andere  

zorgbehoeftes

Langer thuis
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Afhankelijk van voorzieningen, 

komt niet uit omgeving

• Reeds langdurig kwetsbaar

•  Beschikt niet over een 

steunsysteem

•  Maakt veel gebruik van 

reguliere voorzieningen

•  Lage sociaal economische 

status

Afhankelijk

Afhankelijk van zorgverlening 

én omgeving

• Reeds langdurig kwetsbaar

•  Beschikt over een steun

systeem

•  Maakt gebruik van reguliere 

zorgverlening

•  Is afhankelijk van reguliere 

zorgverlening en steun

systeem

•  Risico op overbelasting van 

het cliëntsysteem

•  Lage sociaal economische 

status

Hulpbehoevend

Organiseren zelf hun zorg  

naar eigen behoefte

•  Reeds langdurig kwetsbaar

•  Beschikt over een steun

systeem

•  Organiseren zelf hun zorg, 

naar eigen behoefte  

(of door steunsysteem)

•  Langer thuis wonen is  

mogelijk

•  Hoge sociaal economische 

status

Regisseurs

Niet bewust van risico’s  

en kwetsbaarheid

•  Kwetsbaarheid en risico’s 

vastgesteld (huisarts of  

specialist), maar nog  

niet ziek

•  Beschikt niet over een 

steunsysteem

•  Vaak alleenstaand, gerichte 

interventie is daardoor nood

zakelijk 

•  Zelfstandig langer thuis 

wonen is mogelijk

Onbewust kwetsbaren

Actief voorbereid op toekomst

•  Bewust van risico’s en  

kwetsbaarheid

•  Wordt ondersteund door  

een steunsysteem

•  Wil zich voorbereiden zolang 

mogelijk deel te kunnen 

nemen aan de maatschappij

•  Open voor voorlichting en 

preventie

•  Neemt actief deel aan  

preventie maatregelen  

en voert deze ook uit

•  Beschikt over middelen  

om dit te realiseren

Preventief

?
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Electieve patiënten

•  Kiezen voor revalidatie  

omdat ze kiezen voor  

vervanging van knie of heup

•  Totale heup prothese en 

totale knie prothese eerste 

keer en revisies

• Fysieke revalidatiezorg

Bewuste keuze

Traumapatiënten

•  Kiezen niet voor revalidatie 

omdat ze een trauma / on

geluk hebben meegemaakt

•  Gaat om fractuur aan de 

onderste extremiteit

• Fysieke revalidatiezorg

Ongelukkigen

CVA patiënten

• Kiezen niet voor revalidatie 

  omdat ze een CVA hebben 

meegemaakt

• Cognitieve revalidatiezorg

Cognitieven

Kwetsbare patiënten

•  Kiezen niet voor revalidatie 

omdat ze voortdurend of 

periodiek zorg ontvangen

•  Brede zorgvraag: internis

tisch, neurologisch, cognitief 

of chirurgisch van aard

•  Fysiek en cognitieve  

revalidatiezorg

Kwetsbaren



Colofon: 
Deze handreiking is in samenwerking met en in opdracht 
van ActiZ opgesteld door Irene Mulder, Marilijn Schaap en 
Fredo Schotanus van Significant. Bij de totstandkoming 
van deze handreiking zijn leden van ActiZ betrokken in 
een klankbordgroep en/of geïnterviewd. Tevens is gebruik 
gemaakt van de handreiking ‘Vergroten van zorgverkoop-
kracht’ (2012) die destijds door Significant en ActiZ is 
ontwikkeld. 

Het is leden van ActiZ toegestaan (delen van) de hand
reiking voor gebruik binnen de eigen organisatie te ver
veelvoudigen en openbaar te maken, in welke vorm of op 
welke wijze dan ook. Zonder voorafgaande schriftelijke    
toestemming van ActiZ is het derden niet toegestaan 
(delen van) de handreiking te verveelvoudigen, op te 
slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar 
te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook. 
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