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Missie zorgverzekeraars

Het waarborgen van kwalitatief goede, 
betaalbare en toegankelijke zorg voor alle 
verzekerden gericht op het bevorderen van 
gezondheid en kwaliteit van leven, nu en in de 
toekomst.



De zorgverzekeraars
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Concurreren op...



Zorg is mensenwerk

Zorg gaat (helaas) ook over geld

Zorg is emotie



77.700.000.00
0



De bruto BKZ-
uitgaven

€77.700.000.000
Per dag: €212.877.000 
Per uur:     €8.870.000
Per minuut:       €148.000
Per seconde:     €2.464

Bron: Rijksbegroting 2018, XVI VWS



€77.700.000.000
Wpg

Jeugdwet

WlzZvw

Wmo

De bruto BKZ-
uitgaven
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Samenwerking gemeenten en 
zorgverzekeraars



De pentagoon van zorg en welzijn
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Zorg
verzekeraar

Gemeente

Zorgaanbieders
Zorg- en 

welzijnsaanbieders

Verzekerd van 
goede zorg tegen 
een lage premie

Afspraken over 
prijs, kwaliteit en 
volume van de 

zorg

Zorg en welzijn 
op maat 

aan de individuele 
patiënt/cliënt

Afspraken over 
prijs, kwaliteit en 
volume van de 
zorg en welzijn

Zorg en welzijns-
voorzieningen 
gegeven een 

vastgesteld budget 

Samenwerking 
voor afstemming

Verzekerde/patiënt/ /cliënt/inwonerburger



Samenwerking zorg - 
welzijno     Flinke impuls door decentralisatie: 

          AWBZ opgeknipt: ZVW (wijkverpleging) 
          en Wmo (gemeenten)

o      Politiek voert druk verder op om samen
            te gaan werken

o       VNG en ZN: agenda samenwerken noodzakelijk: 
            veel onderwerpen met dezelfde raakvlakken.
            Prioriteren noodzakelijk

      Werelden van zorgverzekeraars 
      en gemeenten  verschillen



Prioriteiten

1. Huisartsenzorg – wijkverpleging – sociaal domein

o Door betere contacten met buurtteams en Wmo wordt 
huisarts ontlast (zelf aan bijdragen)

o Samenwerking huisartsenzorg met sociaal domein is 
belangrijk issue in achterstandsgebieden: hoeft niet 
altijd met méér geld

o Stevige rol voor wijkverpleging als schakel tussen 
huisarts-sociaal domein

o Sluiting verzorgingshuizen maakt ouderenzorg tot 
prioriteit



2. Sluitende GGZ-keten

o Door beddenreductie wonen cliënten weer in de wijk: 
ambulante begeleiding en behandeling 

o Scheidslijn tussen taken GGZ en begeleiding vanuit de 
wijk (gemeente) is hier flinterdun  vraagt om 
afspraken en afbakening

Maar ook: ‘verwarde personen’ 
vraagt aandacht/afspraken 
over vervoer en eerste 
opvang

Prioriteiten



3. Preventie

o Lastig vormgtegie veo:gzoektochtghoeglokaalg verbiodioigkaog
plaats viodeog

o VWSgstmmleertgmetgpre veotecoalite-smbsidiereielioi.gBlijfg
 veelgAV,g veelgkleioegprojecteo

o OoderzoekeogofgdegZVWgbetergcollectefgtegbeomteogis?g
Iedereeogwilgmeergpre veote,gdaogmoetgergookgrmimtegkomeo

Prioriteiten



Inventarisatie samenwerking in de regio 



Jongeriusoverleg



Samenwerken

o Sameowerkeogisglasti:g388giemeeoteog vs.g9g
zori verzekeraars.gStelselg vaogzori verzekeraarsgiebaseerdgopg
ooderlioiegcoocmrreote,gzori verzekeraarsgwerkeoglaodelijk,g
 voorgeiieog verzekerdeo,gbetaleogopgiodi vidmeelgoi veamg
(=iodi vidmeleg verzekerioi)g

ggggMoeilijkgomglaoiegtermijogafsprakeog
ggggtegmakeo:g
ggggiemeeoteraads verkiezioieo!

g



o Kemzegiemaaktg voorg‘ooderop’:glokalegiosteekgbijg
sameowerkioi

o Geeoglaodelijkegblamwdrmk.gLaodelijkgwordtggallééogopiepaktg
watglaodelijkgioirijpeog(wetie vioi)g vereist

o Voorstelgwerkwijzeg(zori verzekeraars):g

Grootstegreiiooalegmarktleidergoeemtgioitatefgmaatafsprakeog
metgaaotalgiemeeoteoggbeschikbaargmakeog voorgaodereg
iemeeoteo

Vraaitgopschalioigeogsameowerkioig

 vaogiemeeoteo

g

Samenwerken



o Io veotarisategstaodg vaogzakeo:gieefgiozichtgeogmaaktgookgdeg
 verschilleodeg vormeog vaogsameowerkioig verielijkbaarg

Goedeg voorbeeldeogbeomteo!

o Iomiddelsgmooieg voorbeeldeog vaogoiemwegwerkwijze:g
Frieslaod,gUtrecht:giogreiio verbaodgmeerderegiemeeoteogeog
degmarktleider-zori verzekeraargomgdegtafel

Samenwerkengisglastigeogtaai:gwegstaaogaaoghetgbeiio!
g

Samenwerken



Waar willen we naar toe?
g

o Namwegcootacteogeogsameowerkioigopgzoriiebied:g

Voorbeeldeo:
- Wijk verpleeikmodiiegkaogmeebepaleogwatgWMOgthmisg
ggggggzomgmoeteogle vereo
- Io vloedgbmmrteamsgo vergbeomteog vaogEerstelijosgVerblijfeddeo

gg



Waar willen we naar toe?
g

o Gezameolijkegiokoopgooig vergwei:

Waargrelatesgioedgzijogeogooderlioig vertromweogaaoweziigis,gg
zomgiezameolijkegiokoopg(deokgaaog verpleiioigeog verzoriioigeog
WMO)gmoielijkgmoeteogwordeo

g



g
o Goedg voorbeeldg vaogsameowerkioi:

Receotegbijeeokomstgmetgirootgaaotalgwethomdersg(eog
deleiateg vaogzori verzekeraar)giogUtrechtgleertghoeg
sameowerkioigkaogiroeieog

Loiischgomgstraksg voorafiaaodgaaog
zoriiokoopgeeogo verleigiemeeoteog-g
marktleidergzori verzekeraarg
teglateogplaats viodeoggformmlereog
iezameolijkegweoseogrichtoigaaobieders

g
g

Waar willen we naar toe?



Ambitie 2025
 

De visie van zorgverzekeraars 
op de toekomst van de zorg 
en hun eigen rol daarbij



Onze inzet
Verbinden
Samenwerking met verzekerden, patiënten, 
zorgverleners en andere betrokkenen

Vertrouwen
Gerechtvaardigd vertrouwen in de ander 
als basis voor goede samenwerking

Vernieuwen
Blijvend vernieuwen van de zorg, 
blijvend vernieuwen van de zorgverzekeraar



Vier trends en hun bijbehorende uitdaging
 Veranderende zorgvraag

Mogelijk maken om, zonder belemmeringen, invulling te geven aan zorgbehoefte

 Veranderend zorgaanbod
Zorg op innovatieve wijze ‘slim’ organiseren gericht op zorgbehoefte

 Groei zorguitgaven, solidariteit onder druk
Solidariteit behouden en groei zorguitgaven beheersen

 Draagvlak voor stelsel is kwetsbaar
Werking stelsel optimaliseren en draagvlak vergroten



…
voor een

houdbare zorg
…

…
die de persoon
centraal stelt

…

…
die met compassie
geleverd wordt op

een efectieve manier
in netwerken

rondom de patiënt
…

…
die zinnig, zuinig en
eerlijk omgaat met

het premiegeld
om solidariteit

te behouden
…

Ambitie voor 
de zorg in 2025
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