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Korte samenvatting
Langjarige ervaring waar wij van kunnen leren





Al in 1990 mee begonnen: lopen 27 jaar op ons voor
Begonnen in Zweden, nu in alle 4 Nordics
Alle fouten die wij nu maken zijn daar al gemaakt en gecorrigeerd
Integraliteit dmv 1 Social Act en 1 gemeentelijke verordening voor heel sociaal domein

Voordelen voor cliënten












Geen wachtlijsten: zorgaanbieder heeft acceptatieplicht
Zelfregie heeft daar echt betekenis: zelfredzaamheid begint met eigen keuze hulpverlener
Mogen met hulpverlener naar eigen keuze eigen plan maken
Volledige transparantie in aanbod
Zorg / ondersteuning wordt hoogst zelden geweigerd: kan ook door veel lagere kosten
Simpeler procedures
Met voucher kan men zelf zorg inkopen: geld volgt cliënt / gezin
Onderscheid tussen zorg in natura en persoons gebonden budget bestaat daar niet
Zorgvrager kan eenvoudig van aanbieder wisselen indien ontevreden (‘shoppen’ mag niet)
Zorgaanbieder verantwoordelijk voor alle zorg die nodig is: ook als men die niet zelf in huis heeft
Er worden geen zorgaanbieders uitgesloten: alleen degenen die niet aan kwaliteitscriteria voldoen

Korte samenvatting
Voordelen voor gemeenten










Veel lagere kosten
Geen onnodige (juridische) conflicten over wel / geen zorg
Niet voortdurend negatief in de pers
Bevoogding en bureaucratie behoren tot verleden
Geen dure aanbestedingen nodig voor ambulante hulpverlening (open house)
Schaarse (vaak intramurale) hulp heeft hoge toetredingsdrempels, dus ook geen aanbesteding nodig
Focus bij inkoop ligt op formuleren van adequate criteria waaraan aanbieders moeten voldoen
Zorguitvoering wordt overgelaten aan de specialisten: blijft gemeente van weg
Politieke verantwoordelijkheid blijft dus beperkt tot goed organiseren van ‘de markt’

Voordelen voor zorgaanbieders








Concurreren op kwaliteit, niet op prijs: concurrentie om de gunst van de zorgvrager
Eerlijke concurrentie want voor iedereen zelfde regels
Ook kleine aanbieders hebben kansen
Geen kostbare aanbestedingsprocedures
Mogen met cliënt zelf ondersteuningsplannen maken
Geen eindeloze verantwoordingsprocedures en andere ingewikkelde procedures
Hulpverlener wordt vertrouwd ipv gewantrouwd

Zweeds model in a nutshell
Issues

Client / zorgvrager / inwoner

Zorgaanbieder

Over eigen traject
(uitzondering: drang en dwang)

Over professionele ondersteuning
en samen met cliënt over
ondersteuning(splan)

Over ‘het systeem’; doen
alleen triages, geen
ondersteuning(splan)

Kiest eigen hulpverlener /
zorgaanbieder: mag niet
worden gehinderd door
plafondbudgetten of gesloten
markt

Mag cliënten niet weigeren:
acceptatieplicht. Kan overal
‘ondernemen’ waar men wordt
toegelaten

Faciliteert hierbij; niet markt
dichtzetten;
vergunningenstelsel en
toelaten alle
kwaliteitsaanbieders

Voorkomen
wachtlijsten

Niet altijd probleem bij
planbare niet acute zorg.
Verder: acceptatieplicht

Wil men graag aan meewerken
maar niet gekort worden op
budget

Wil wachtlijsten sowieso
vermijden (wettelijke basis)

Resultaten

Wil goede hulpverlener die hen
echt vooruit helpt

Wil heel graag kwaliteit laten zien
(zit z’n passie), ook in vergelijking
met anderen

Wil goede resultaten voor
inwoners en dat kunnen
beoordelen

Integraliteit

80% van ondersteuningsvraag is
planbaar en enkelvoudig

Wil meestal eigen regie want is
verantwoordelijk; geen verplicht
onderaannemerschap nodig

Wil liefst met 1 partij zaken
doen per gezin/kind

Wie heeft regie en
waarover ?
Keuzevrijheid ?

Gemeente

Zweeds model in a nutshell
Issues

Client / zorgvrager /
inwoner

Zorgaanbieder

Gemeente

Samenwerking nodig ?

Wil 1 gezin, 1 plan en liefst 1
hulpverlener (niet zelf
hoeven coördineren)

Altijd 1 eindverantwoordelijk

Voert triages uit en stelt
vast welke ondersteuning
nodig is

Hoe kwaliteit borgen ?

Als ervaren kwaliteit niet
goed: makkelijk overstappen

Goed opgeleide professionals
en eigen kwaliteitssysteem

Stelt eisen aan kwaliteit,
doet regelmatig onderzoek
hiernaar en grijpt in
wanneer nodig

Betaalbaarheid

Wil liefst geen eigen bijdrage Lage overhead dus (veel) lagere Systeem simpel houden en
tarieven mogelijk.
eigen overhead ook laag
(minder beleidsambtenaren en inkopers nodig)

Inkoop

Koopt zelf in (keuzevrijheid)

Open house: simpeler dus

Geen inkoop- maar
toelatingsstelsel (concessie
voor bijv. 5 jaar)

Wijkteams

Hooguit om aan voucher te
komen

Geen concurrentie met
wijkteam meer

Wijkteam is er voor
triages; rest aan markt
overlaten

Stellingen
Stelling 1 (achtergrond)
Veel gemeenten schieten momenteel in een kramp vanwege
de (soms enorme) tekorten. Ze hebben het gevoel niet in
control te zijn en niet te worden gesteund door
zorgaanbieders en welzijnspartijen.
Het antwoord is vaak om tal van top-down
beheersingsmaatregelen te treffen, zoals het beperken van
het aantal aanbieders, het opleggen van plafondbudgetten en
omlaag brengen van tarieven.
De keuzevrijheid van de burger is vaak in het geding.

Stelling 1

Dat kan (veel) beter. Beheersen is belangrijk, maar kan ook
macro (hele aanbiedersmarkt) i.p.v. micro (=per instelling).
Vereist nauwe samenwerking met het veld, duidelijke
spelregels en geen wantrouwen. Keuzevrijheid en eigen
regie burger moet hoogste goed zijn en primaat moet terug
naar cliënt en zorgverlener.

