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Meerdere redenen waarom innovatie van contractering 

nodig en wenselijk is
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Het is ook een instrument voor zorgverzekeraars 

om te blijven onderscheiden…
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• Goede algemene 
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verhouding

• Vernieuwing aanbod op 

patient-doelgroepniveau

Betreft m.n. interne

optimalisatie 3% kostenbasis

Betreft m.n. minder zorgkosten

97% kostenbasis

??



…waarbij we met verschillende contractvormen 

experimenteren

Bron: variant op Veroz whitepaper ‘contractinnovatie’ 2014
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voor 2016 - 2020

Varianten op basis contractvormen

Mate van co-creatie met de markt

om tot ‘haalbare’ afspraken te komen



…en daarom steekt CZ veel tijd in co-creatie om ontwikkeling 

aanbod en (innovatieve) contractering gelijk op te laten 

lopen….

Zeeland

Regio Westelijke 
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Basis voor contractinnovatie CZ is het ‘Inkopen op waarde’, 

waarbij (soms) sector-overstijgende inkoop wenselijk is
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Meerjarencontracten als middel om –op basis van 

inhoud- transitie door te maken zijn veelbelovend, bv. in 

Bernhoven
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Bernhoven voert plannen uit die zorgkosten

verlagen en kwaliteit verhogen…

…waarbij risico-deling de belangen tussen

Bernhoven en CZ oplijnt

…en lessen kunnen gebruikt worden 

elders in Nederland
CZ investeert aan de voorkant en geeft tijd

om omzet -kosten in lijn te brengen…

1. 2.

4.3.



Betalen per klant per maand in de wijkverpleging, werpt 

snel vruchten af bij MeanderGroep
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- 19%



In Den Haag / Breda over de schotten heen 

experimenteren met alternatieve financieringsvormen
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Bedankt voor jullie aandacht!

Divisierapportage 2016 10


