Businesscase
Actieprogramma
iWlz
Concept

Onderzoek voor Zorginstituut Nederland
—
20 april 2020

Disclaimer
Dit rapport is uitsluitend bestemd voor Zorginstituut Nederland. Het is niet bedoeld voor andere partijen, buiten deze doelgroep, en het
gebruik van dit rapport door andere partijen is dan ook voor eigen risico. KPMG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van
dit rapport anders dan waarvoor het is opgesteld en aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens andere partijen dan Zorginstituut
Nederland.
De aard van de werkzaamheden houdt in dat wij geen accountantscontrole, beoordelingsopdracht of andere assuranceopdracht
hebben uitgevoerd. Daarom kan aan onze rapportage geen zekerheid met betrekking tot de getrouwheid van financiële of andere
informatie worden ontleend.

© 2020 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

2

Samenvatting van het onderzoek (1/3)
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) heeft
aangegeven dat gegevensuitwisseling in de zorg vernieuwd moet worden.
Daarnaast zijn er vanuit het informatieberaad outcomedoelen (medicatieveiligheid,
patiënt centraal, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en eenmalig vastleggen
van gegevens) opgesteld. De deelnemers dragen een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze outcomedoelen.
Zorginstituut Nederland (hierna: ZIN) is – op verzoek van VWS – enkele jaren
geleden begonnen met het vernieuwen van de gegevensuitwisselingen binnen de
Wlz. Na een gedegen onderzoek is ZIN tot de conclusie gekomen dat een
‘netwerkmodel’ het beste aansluit bij de wensen en eisen vanuit VWS en het
informatieberaad.
In dit kader heeft ZIN, samen met VWS, KPMG gevraagd onderzoek te doen naar
de kosten en baten van een dergelijk netwerkmodel door een businesscase te
maken. De centrale vraagstelling in dit onderzoek is het identificeren van kosten en
baten (zowel kwantitatief als kwalitatief)
bij de implementatie van een
netwerkmodel, afgezet tegen de kosten en baten van het doorontwikkelen van het
huidige ketenmodel/estafettemodel (het nulalternatief). Hierbij wordt getracht de
huidige infrastructuur zo door te ontwikkelen dat wordt aangesloten bij de eisen
vanuit VWS en de outcomedoelen van het informatieberaad.
Het betreft geen analyse van de haalbaarheid, de financiering, juridische en/of
beleidsmatige implicaties van de scenario’s. In dit onderzoek zijn de volgende
scenario’s uitgewerkt:
― Doorontwikkelen van het huidige model naar het estafettemodel 2.0
Het huidige estafettemodel
doorontwikkeld.

wordt

in

dit

scenario

door

de

ketenpartijen

― Transitie naar een netwerkmodel
In dit scenario wordt voorzien dat de diverse partijen gezamenlijk en geleidelijk
overgaan naar een netwerkmodel. Invoering gebeurt gefaseerd per register (of per
cluster van registers). Dit is in lijn met het implementatieplan zoals dat er nu ligt.

Samenvatting uitkomsten
Estafettemodel
Kwantitatieve baten en lasten (exploitatiefase)
De complexiteit van het huidige estafettemodel gaat bij verdere doorontwikkeling
toenemen, doordat aanvullende berichten noodzakelijk zijn. Deze extra complexiteit
veroorzaakt hogere implementatierisico’s en stijgende doorontwikkelkosten op de
lange termijn. Deze kosten hangen samen met de afhankelijkheden in het
estafettemodel en het toevoegen van nieuwe functionaliteit en hebben daardoor ook
impact op de bestaande systemen bij de ketenpartijen. Wij voorzien op basis hiervan
dat er weinig tot geen aanvullende baten en/of lasten zijn na de doorontwikkeling.
Kwalitatieve baten en lasten (exploitatiefase)
De kwalitatieve baten van het scenario doorontwikkeling estafettemodel zijn afgezet
tegen de outcomedoelen. Bij doorontwikkeling van het estafettemodel gaat niet
worden voldaan aan de outcomedoelen. Het estafettemodel kan niet voorzien in een
eenmalig vastleggen en hergebruiken van gegevens. Daarnaast zijn patiënten niet in
staat hun gegevens digitaal en gestructureerd in te zien (over de gehele keten) en te
ontsluiten in hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ook verrijking van
gegevens door patiënten gaat er niet voor zorgen dat deze gegevens bekend
worden bij alle ketenpartijen.
In aanvulling hierop hebben ketenpartijen tijdens de reguliere doorontwikkeling van
het huidige estafettemodel met elkaar geconcludeerd dat het huidige estafettemodel
niet voorziet in een aantal zaken die wenselijk zijn voor het verbeteren van hun
eigen processen. Voorbeelden hiervan zijn:
— het beschikken over actuele gegevens over cliënten die direct de processen
rondom zorglevering en zorgbemiddeling raken;
— voorkeuren van een cliënt voor de gewenste zorglevering.
Het doorgeven van deze informatie brengt nu extra administratieve lasten met zich
mee en data wordt momenteel dubbel ingevoerd. Wij voorzien dat dit ook met de
doorontwikkeling van het estafettemodel het geval blijft.
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Samenvatting van het onderzoek (2/3)
Implementatiekosten
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de kosten voor beide scenario’s vergelijkbaar
zijn. Het doorontwikkelen van het huidige estafettemodel gaat tussen de
€91.500.000 en de €154.900.000 kosten. In deze schatting zijn de kosten voor het
Centraal Administratie Kantoor (hierna: CAK) niet meegenomen.
Wat opvalt is dat geen van de ketenpartijen noch VWS is in staat ons een holistisch
beeld te geven van de kosten van de voorgaande grote iWlz-releases (bijvoorbeeld
iWlz 2.0). Dit maakt dat een historische kostenvergelijking niet mogelijk was.
Derhalve is in dit onderzoek gebruikgemaakt van bandbreedtes voor het ramen van
de kosten.
Netwerkmodel
Kwantitatieve baten en lasten (exploitatiefase)
In het scenario dat het netwerkmodel volledig en juist is geïmplementeerd zien wij
kwantitatieve voordelen. Deze kwantitatieve voordelen hangen samen met een
potentiële besparing op personele kosten. Wij schatten in dat er in totaal 182 tot
maximaal 400 fulltime-equivalenten (hierna: fte) bespaard kunnen worden. Wij zien
in dat de besparing bij zorginstellingen hoofdzakelijk gerealiseerd wordt bij de
grotere ouderenzorginstellingen. Voor de overige zorginstellingen verwachten wij
geen noemenswaardige reductie in kosten. Daarnaast verwachten wij dat de
ontwikkelkosten gaan afnemen, omdat wijzigingen geen impact meer hebben op alle
ketenpartijen. Het doorvoeren van wijzigingen wordt daardoor minder complex en
gaat minder ketenpartijen raken.
Kwalitatieve baten en lasten (exploitatiefase)
Met het werken in een netwerk kan worden aangesloten bij de outcomedoelen en
het beleid van VWS. Met een netwerkmodel kan eenmalige vastlegging van
gegevens aan de bron worden gerealiseerd, hetgeen op termijn zorgt voor een
betere kwaliteit van de gegevens. Tevens zien wij dat door de manier van
gegevensuitwisseling de mogelijkheid wordt gecreëerd vergaande privacy (AVG)waarborgen in te bouwen, gegevensuitwisseling te standaardiseren en
bovenregionale berichtenstromen te laten vervallen. Voor het outcomedoel ‘de cliënt
centraal’ zien wij bij het werken in een netwerk een aantal voordelen.

Wij voorzien dat administratieve processen sneller gaan verlopen. Het vaststellen
van de eigen bijdragen gaat sneller en ook komt met een netwerkmodel een einde
aan het bovenregionale berichtenverkeer. Tot slot ontstaat met de implementatie
van een netwerkmodel de mogelijkheid real-time en bovenregionaal inzicht te krijgen
in de wachtlijsten. Wij zien dat dit voordelen oplevert voor keten- en stelselpartijen:
— Wachtlijsten zijn real-time inzichtelijk, hetgeen het plaatsen van cliënten
makkelijker maakt voor zorgkantoren.
— Stelselpartijen (zoals de NZa en VWS) krijgen inzicht in de actuele status van de
wachtlijsten. Dit maakt het mogelijk sneller en nauwkeuriger budgettaire kaders
op te stellen. Dit helpt in de toekomstige financiering van de Wlz.
— Het gebruik van real-time wachtlijstdata door de directie Toezicht en Handhaving
van de NZa helpt bij het toezicht houden op het functioneren van de
zorgkantoren
Implementatiekosten
De kosten voor een migratie naar een netwerkmodel schatten wij tussen de
€106.730.000 tot €141.330.000; in deze schatting zijn de kosten voor het CAK niet
meegenomen.
Conclusie
Op basis van de vergelijking van de voorgaande modellen achten wij de
businesscase voor het netwerkmodel – op zowel kwantitatieve als kwalitatieve
gronden – positief. Wij voorzien dat doorontwikkeling van het estafettemodel gaat
leiden tot verdere toename van de complexiteit, met bijbehorende projectkosten. De
winst in zowel kwalitatief als kwantitatief perspectief is beperkt en de door
ketenpartijen geïdentificeerde knelpunten worden niet weggenomen.
Daartegenover staat dat de potentiële kwalitatieve en kwantitatieve baten van een
netwerkmodel significant zijn en de kosten om te komen tot een netwerkmodel
onzes inziens vergelijkbaar zijn met de kosten van de doorontwikkeling van het
estafettemodel.
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Samenvatting van het onderzoek (3/3)
Wij erkennen dat de beheerkosten voor het netwerkmodel alsmede de beheerkosten
voor het estafettemodel 2.0 momenteel nog onzeker zijn. Dit is mede ingegeven
door het feit dat de huidige beheerkosten van het estafettemodel niet inzichtelijk zijn.
Op basis van ons onderzoek verwachten wij wel dat de beheerkosten van een
netwerkmodel lager zijn. Een overzicht van de uitkomsten van dit onderzoek is in de
onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 1 Vergelijk netwerkmodel en estafettemodel 2.0
Criteria
Kwalitatief

A: Estafettemodel 2.0

B: Netwerkmodel

Wel is het van belang dat tijdens de overgang naar het netwerkmodel tussentijdse
evaluaties (bijvoorbeeld na implementatie van registers of de POC’s) plaatsvinden.
Om zo tezamen te bepalen of de verwachte besparingen gerealiseerd zijn en of de
kosten in lijn zijn met hetgeen vooraf is gebudgetteerd. In deze evaluatie kan tevens
besloten worden tot het stopzetten van verdere transitie.
Dit is denkbaar indien ketenpartijen vaststellen dat verdere implementatie van
registers geen (significante) voordelen meer oplevert. Dit maakt dat op verschillende
momenten in de tijd kan worden besloten de verdere transitie stop te zetten,
waardoor een hybride situatie ontstaat. Het voorgaande maakt dat er op dit moment
geen akkoord hoeft te worden gegeven op de gehele transitie.

1

Kwantitatief

Wij zien dat er meerdere soorten hybride situaties denkbaar zijn; er is geen
eenduidige beeld van hoe de hybride situatie eruit zou komen te zien. Dit maakt dat
het doorrekenen van alle mogelijke vormen van een hybride situatie onzes inziens
momenteel niet reëel is.

2

Het domeinoverstijgende netwerkmodel
Implementatiekosten
Legenda

2

negatief

neutraal

positief

1 afgezet tegen de outcomedoelen 2 afgezet tegen het alternatieve scenario

Tot slot
Tot slot willen wij graag stilstaan bij de voorgestelde transitiestrategie en de potentie
tot domeinoverstijging van het netwerkmodel daar deze twee onderwerpen niet los
gelezen kunnen worden van dit onderzoek.
De transitiestrategie
De transitie om te komen tot een netwerkmodel is een stapsgewijze transitie waarbij
een hybride situatie ontstaat. In deze hybride situatie wordt deels gewerkt in een
netwerk met bijbehorende registers en deels in een keten. Deze hybride situatie kan
een mogelijke eindsituatie zijn. In de businesscase is de hybride situatie niet als
alternatief scenario opgenomen en doorgerekend.

Wij zien dat het netwerkmodel domeinoverstijgend kan worden gemaakt, hetgeen
inhoudt dat gegevens van cliënten in de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw beschikbaar
kunnen worden gesteld (indien er aanleiding toe is) aan ketenpartijen binnen de
andere domeinen. Het makkelijk deelbaar maken van gegevens gaat efficiëntievoordelen opleveren, dubbele data-invoer voorkomen en de kwaliteit van data
verhogen. Wij schatten in dat dit leidt tot een reductie in kosten, aangezien gebruik
kan worden gemaakt van gemeenschappelijke voorzieningen op het vlak van
identificatie, autorisatie, zorgcommunicatie en het PGO. Omdat een domeinoverstijgende implementatie geen onderdeel was van de scope van het onderzoek,
is geen nadere schatting gemaakt van de omvang van de potentiële besparingen.
Voor de cliënt gaat domeinoverstijging – de door de cliënten ervaren –
administratieve lasten deels wegnemen. Daarnaast zorgen enkelvoudige invoer en
verhoogde kwaliteit van de data voor minder correctieve, handmatige handelingen.
Wij willen derhalve benadrukken dat voor het maximale resultaat een
domeinoverstijgende implementatie noodzakelijk is. Hierbij dienen de andere
partijen zo snel mogelijk betrokken te worden bij het opstellen van functionele en
technische specificaties om aanpassingen achteraf te voorkomen.
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1. Beschrijving onderzoek

Achtergrond onderzoek & actieprogramma iWlz (1/2)
Maatschappelijke achtergrond
Nederland telt momenteel meer dan 17 miljoen inwoners. De verwachting is dat dit
aantal de komende jaren gaat stijgen. Een prognose van het CBS spreekt over een
verwachte groei tot 18 miljoen inwoners in 2029 en verwachte groei tot 18,6 miljoen
inwoners in 2060. Een belangrijke oorzaak van de groei van het aantal inwoners is
de stijgende levensverwachting van 81,5 jaar in 2015 naar 86,2 jaar in 2029. De
bevolkingsopbouw maakt dat we een vergrijzingsgolf gaan zien in de komende
jaren. Het aantal oudere inwoners (dat wil zeggen 65-plussers) in Nederland gaat
naar verwachting snel stijgen van 3,2 miljoen in 2017 (19% van de populatie) naar
4,8 miljoen in 2040 (26% van de populatie). Mede door de stijgende
levensverwachting stijgt ook het aantal burgers dat leeft met een chronische
aandoening. Er wordt verwacht dat het percentage mensen dat bij de huisarts
geregistreerd staat met twee of meer chronische aandoeningen landelijk ook stijgt,
van bijna 25% in 2015 naar 29% in 2030.
Daarnaast zien we dat burgers meer behoefte krijgen aan autonomie. Burgers willen
graag meer invloed kunnen uitoefenen op de keuzes in het eigen zorg- en
ondersteuningsproces. Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland1 blijkt dat
98% van de patiënten graag wil meebeslissen met zijn arts. Dit is representatief voor
de oudere patiënt, want bij dit onderzoek onder bijna 8.000 deelnemers was 38%
van de deelnemers tussen de 60-69 jaar en 29% ouder dan 70 jaar. Om dit te
bereiken dient de patiënt beter en meer inzicht te hebben in zijn eigen gegevens,
zodat hij in staat wordt gesteld een geïnformeerde beslissing te nemen in zijn eigen
zorgproces.
Veranderende kaders gegevensuitwisseling in de zorg
De minister van VWS heeft aangegeven dat gegevensuitwisseling in de zorg
vernieuwd moet worden. De aanleiding hiervoor zijn vragen uit de Tweede Kamer
over voorbeelden uit het veld waarbij zorgverleners niet tijdig beschikten over de
juiste informatie of veel tijd kwijt waren met het versturen en/of ontvangen van
informatie. De minister van VWS heeft vanuit deze knelpunten een roadmap
opgesteld. Op basis van drie criteria, te weten toegevoegde waarde,
realiseerbaarheid en draagvlak, stelt de minister van VWS dat gegevensuitwisseling
in aanmerking komt voor versnelde digitalisering.

Enkele van de in de roadmap opgenomen gegevensuitwisselingsprocessen hebben
betrekking op de Wlz. In aanvulling hierop heeft ook het informatieberaad
gepubliceerd over het niet voldoen aan richtlijnen binnen de huidige Wlz-keten2. De
opzet van het huidige model is niet in lijn met een aantal van de uitgangspunten van
het informatieberaad en ‘good practices’ in de markt. Hierbij valt te denken aan
registratie aan de bron, eenmalige vastlegging en voldoen aan wet- en regelgeving
(AVG).
Actieprogramma iWlz
Voorsorterende op het bovenstaande is ZIN – op verzoek van VWS – enkele jaren
geleden begonnen met het vernieuwen van de gegevensuitwisselingen binnen de
Wlz. ZIN is als opdrachtgever verbonden aan het Actieprogramma
Informatievoorziening Wlz (hierna: actieprogramma iWlz). In dit actieprogramma zijn
partners vertegenwoordigd uit het gehele Wlz-veld.
Het doel van het actieprogramma iWlz is het transformeren van het huidige
estafettemodel naar een model dat efficiënter is, voldoet aan de richtlijnen van VWS
en het informatieberaad, en in lijn is met wet- en regelgeving. Een wijze om dit te
realiseren is het introduceren van een netwerkmodel. Een netwerkmodel biedt de
mogelijkheid een oplossing te bieden voor een aantal knelpunten die door de
diverse betrokken partijen zijn geïdentificeerd. Hiervoor dient echter wel een transitie
te worden doorlopen om van de huidige vorm van gegevensuitwisseling te komen tot
een netwerkmodel.
Het actieprogramma iWlz beoogt de huidige informatievoorziening in de Wlz te
transformeren van een keteninformatievoorziening naar een netwerkinformatievoorziening om de voorgaand genoemde uitdagingen het hoofd te bieden.

1 Samen Beslissen met de zorgverlener, Patiëntenfederatie 2017
2 Onderzoek zorg-infrastructuur Nictiz 2017
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1. Beschrijving onderzoek

Achtergrond onderzoek & actieprogramma iWlz (2/2)
Een transformatie naar een netwerkmodel is geen doel op zichzelf. Daarom is
kennisgenomen van de algehele doelstelling van het actieprogramma iWlz, welke
luidt als volgt:
― Cliënt centraal: de cliënt wordt in staat gesteld regie te voeren op de informatie
die hem betreft. Met een sterkere informatiepositie kunnen cliënten betere
keuzes maken over hun zorgproces.
― Domeinoverstijgend: de overgang van de cliënt van het ene naar het andere
domein wordt makkelijker als gegevens niet opnieuw hoeven te worden
aangeleverd en actueel raadpleegbaar zijn. De kans op fouten en dubbele
registraties neemt hiermee af.

Cliëntomgevingen
Eén van de ontwikkelingen die parallel lopen aan de vernieuwing van de
gegevensuitwisseling is het versterken van de informatiepositie van de cliënt. Dit
draagt bij aan de behoefte van cliënten om autonomer beslissingen te kunnen
nemen. Ook binnen de Wlz speelt deze ontwikkeling. Om dit te realiseren is de
doelstelling om gegevens van cliënten via een PGO te ontsluiten. Via de PGO
krijgen cliënten inzicht in het zorgproces en de bijbehorende stappen/fases (de
indicatie, de locaties, de voortgang bij de zorgbemiddeling, de levering en de eigen
bijdrage).

― Slimmer proces: met bronregisters in een netwerkmodel wordt er een eenmalige
vastlegging gerealiseerd en wordt meervoudig gebruik van deze gegevens
mogelijk gemaakt. Gegevens over indicaties, financiering en beschikbaar aanbod
zijn in het netwerkmodel beschikbaar vanuit de bron waar ze geregistreerd zijn.
Partijen, maar ook cliënten, kunnen de bronnen raadplegen op het moment dat
de gegevens nodig zijn. Ze zien dan de meest actuele gegevens. Deze
gegevens worden niet meer door de ketenpartijen zelf opgeslagen. Processen
zijn slimmer in te richten, doordat afhankelijkheden kunnen worden verminderd
en volgordelijkheid in mindere mate van belang wordt.
― Verminderen administratieve lasten: het actieprogramma iWlz levert een bijdrage
aan de vermindering van de administratieve lasten voor de cliënt en alle partijen
die bij de zorg van de cliënt zijn betrokken. De administratieve lasten dalen door
het efficiënter inrichten van de gegevensuitwisseling en het hergebruik van deze
gegevens.
Relatie tot andere zorgstromen (iWmo, de Jeugdwet en de Zvw)
Afhankelijk van ontwerpkeuzes (zowel functioneel als technisch) kan het
netwerkmodel zodanig worden ingericht dat gegevens domeinoverstijgend
benaderbaar en deelbaar zijn. Dit maakt het mogelijk om met invoering van het
netwerkmodel (indien wenselijk) het model ook binnen de Wmo, Jeugdwet en Zvw te
implementeren. Cliënten in de Wlz komen voor een deel vanuit de Wmo en Zvw; het
makkelijk deelbaar maken van gegevens is daarom een wenselijk aspect en
potentieel voordeel van het netwerkmodel.
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1. Beschrijving onderzoek

Vraagstelling en scope van het onderzoek (1/2)
Aanleiding voor het onderzoek
ZIN heeft voor het actieprogramma iWlz een Maatschappelijke Kosten Baten
Analyse (MKBA) opgesteld waarin de kosten en baten van het netwerkmodel en de
bijbehorende transitiekosten staan beschreven. De MKBA is voorgelegd aan de
partijen die zitting nemen in de stuurgroep iWlz. De reacties op deze MKBA zijn over
het algemeen positief van aard. De betrokken partijen erkennen de (mogelijke)
voordelen van een netwerkmodel zoals geschetst. Ze geven daarnaast aan dat er
behoefte is aan een verbreding van de MKBA.
Dit rapport is een verbreding en verdieping van de MKBA. In dit onderzoek is
inzichtelijk gemaakt welke kosten en baten – zowel kwalitatief als kwantitatief – wij
per ketenpartner verwachten. Hierbij is gekeken naar de ketenpartijen in het
zorgproces van de Wlz. Hieronder vallen: CIZ, het zorgkantoor, de zorgaanbieder en
het CAK. Deze partijen hebben rechtstreeks te maken met de baten en lasten van
het netwerkmodel.
In de periode september tot en met januari 2020 heeft KPMG in opdracht van ZIN
onderzoek gedaan in de vorm van een businesscase. Hierbij is een vergelijking
gemaakt tussen het netwerkmodel en de doorontwikkeling van het huidige
estafettemodel.
In het onderzoek is de volgende onderzoeksvraag leidend geweest:
Wat zijn de kosten en baten (zowel kwantitatief als kwalitatief) van het netwerkmodel
afgezet tegen een doorontwikkeling van het huidige estafettemodel?
Methodiek
De businesscase kenmerkt zich door het afzetten van een nulalternatief tegen de
verwachte kosten en baten van het uitvoeren van de transformatie naar het
netwerkmodel. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de kosten en baten ná
implementatie van het netwerkmodel (de ‘exploitatiefase’) en de kosten van de
transitie. In dit onderzoek is gekeken naar zowel kwalitatieve aspecten als
kwantitatieve effecten. Dit is van belang omdat het beleid van VWS, het
informatieberaad en de Wlz zelf niet enkel kwantitatief zijn, maar zich kenmerken
door een sterke focus op de kwalitatieve aspecten.

Om de kosten en baten inzichtelijk te maken is de impact (van het nulalternatief en
het netwerkmodel) beschreven over de as van acht thema’s en per stakeholder
uitgewerkt, hetgeen een directe vergelijking tussen scenario’s per stakeholder
mogelijk maakt. In deze businesscase is een analyse gedaan op de volgende
thema’s gedurende de exploitatiefase:
―

de impact op de gegevens- en informatiestromen tussen de verschillende
ketenpartijen;

―

de impact op de ICT en infrastructuur;

―

de impact op de cliënt;

―

de impact op het voldoen aan relevante privacywetgeving;

―

de impact op het proces;

― de kwaliteit van de gegevens;
―

personele consequenties voor de ketenpartij;

―

de kosten van het beheer en onderhoud.

Op de bovenstaande thema’s is voor de kwalitatieve thema’s gekeken in hoeverre
de beide scenario’s potentieel aansluiten bij de outcomedoelen zoals
voorgeschreven door het informatieberaad. Voor de kwantitatieve aspecten is een
vergelijking gemaakt tussen beide scenario's.
Wij willen de lezer erop attenderen dat de businesscase periodiek – per fase –
herzien of verrijkt dient te worden; een businesscase is nooit af. Wij adviseren
derhalve ook een vervolg op deze businesscase te maken na afronding van een
‘proof of concept’ (POC).
Vanwege de agile programmamethodiek
is gekozen voor het gebruik van
bandbreedtes in de ramingen die zijn gedaan. In sommige berekeningen is de
huidige spreiding breed, omdat informatie die verstrekt is door de ketenpartijen te
uiteenlopend was of omdat er geen accurate data te verkrijgen is.
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1. Beschrijving onderzoek

Vraagstelling en scope van het onderzoek (2/2)
Uitgangspunten

Leeswijzer

Voorafgaand aan dit onderzoek zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd. Deze
uitgangspunten zijn gedefinieerd samen met de opdrachtgever en bieden houvast
waar er nog (veel) onzekerheden zijn. Onderstaand zijn de gehanteerde
uitgangspunten beschreven:

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie beschreven gevolgd door een beschrijving
van het doorontwikkelde estafettemodel 2.0 (het nulalternatief) en het netwerkmodel.
In dit hoofdstuk wordt geen volledige beschrijving van de huidige situatie en het
netwerkmodel gegeven; indien de lezer hier behoefte aan heeft verwijzen wij naar
reeds gepubliceerde stukken.

― Geen significante wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.
Bij het maken van deze businesscase is als uitgangspunt genomen dat de wettelijke
kaders voor de Wlz maar ook voor Wmo, de Jeugdwet en de Zvw grotendeels gelijk
blijven gedurende de transitie-/doorontwikkelfase.
― Technische en functionele systeeminrichting is optimaal en sluit aan bij de
wensen en eisen van de diverse ketenpartijen.

Hoofdstuk 3 en 4 gaan in op de kosten en baten in de exploitatiefase van het
estafettemodel 2.0 en het netwerkmodel. Hoofdstuk 3 en 4 zijn opgedeeld in twee
delen: een deel voor de ketenpartijoverstijgende thema’s en een deel met de
gemeenschappelijke thema’s. Hoofdstuk 5 gaat in op de eenmalige kosten van de
transitie afgezet tegen de kosten van de doorontwikkelingen van het estafettemodel.
Hoofdstuk 6 bevat onze conclusies en aanbevelingen.

Ten tijde van het onderzoek was er nog geen volledige technische of functionele
beschrijving van de to-be situatie na migratie naar het netwerkmodel. In dit
onderzoek is rekening gehouden met een inrichting van het systeem dat technisch
en functioneel optimaal is ingericht.

Onderzoeksmethodiek

― Aanbieden van centrale oplossingen voor decentrale registers.

― Interviews: individuele gesprekken met alle stakeholders om input te vergaren
over de huidige dagelijkse praktijk, de scenario’s, relevante toetsingscriteria en
het veranderproces.

In deze businesscase wordt uitgegaan van de implementatie van een slimme variant
van het netwerkmodel. Dit houdt in dat alhoewel er decentrale registers zijn, de
voorziening niet door iedere ketenpartij wordt ontwikkeld. Hierdoor is dus niet iedere
zorgaanbieder en ieder zorgkantoor tijd kwijt aan de ontwikkeling en het onderhoud
van de technische infrastructuur. Deze taak kan bijvoorbeeld centraal worden
opgepakt door softwareleveranciers.
― Migratie/transformatie verloopt zoals geschetst door het actieprogramma iWlz.
In de businesscase is de door het actieprogramma iWlz aangeleverde
transitieaanpak als uitgangspunt genomen. Er dient vermeld te worden dat het
actieprogramma iWlz een agile transitie voor ogen heeft en er derhalve dus niet
verwacht mag en kan worden dat er een uitgetekend detailprogramma beschikbaar
is. Het transitieplan kent een gefaseerde aanpak met meerdere go/no go momenten,
hetgeen risicoverlagend werkt.

In
dit
onderzoek
is
gebruikgemaakt
van
een
combinatie
van
onderzoeksmethodieken. Wij hebben voornamelijk gebruikgemaakt van de
onderstaande methodieken om te komen tot de resultante in dit onderzoek:

― Data-analyse: uitvraag bij ketenpartijen, ZIN, CBS en het CAK om kwantitatieve
input te vergaren ten aanzien van de scenario’s. Met deze gegevens is
vervolgens een kwantitatieve doorrekening uitgevoerd.
― Vergelijkend onderzoek: er is voor de projectkosten gekeken naar vergelijkbare
projecten, de bijbehorende kostensoorten en de hoogte van deze kosten.
Scope
In dit onderzoek is enkel gekeken naar de kosten en baten van het netwerkmodel en
het estafettemodel 2.0. Er is nadrukkelijk geen onderzoek gedaan naar de
financiering, juridische en/of beleidsmatige implicaties van de scenario’s. Ook
andere (alternatieve) scenario’s zoals een hybride oplossing zijn in dit onderzoek
niet nader onderzocht. Tot slot wordt in dit onderzoek geen uitspraak gedaan over
de haalbaarheid van de transitie of het plan van aanpak voor de transitie.
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2. Huidige situatie en uitgewerkte scenario’s

Het estafettemodel – de huidige situatie (1/2)
Het huidige estafettemodel

― Er is een procesafhankelijkheid.

De huidige iWlz is een combinatie van processen met het bijbehorende
berichtenverkeer. Hierin worden gegevens doorgegeven in een vaste volgorde waar
niet van kan worden afgeweken, een zogenoemd estafettemodel. Het werken in
dergelijke ‘silo’s’ volgens een vaste volgordelijkheid sluit niet in alle gevallen aan op
de praktijk van de zorgwerkvloer. Op basis van gesprekken met zorgaanbieders en
experts uit het veld hebben wij vastgesteld dat processen op de zorgwerkvloer
dynamischer kunnen zijn dan het huidige berichtenuitwisselingsprotocol.

Partijen in de keten kunnen pas actie ondernemen wanneer zij een bericht van een
andere partij ontvangen. Dit levert in de praktijk vertraging op – ook voor de cliënt –,
omdat diverse partijen werken met batches, eerst controles uitvoeren, correcties
doorvoeren etc. Het systeem is leidend en niet het zorgproces van de cliënt.

Het huidige proces zoals voorgeschreven door het systeem begint met een
aanvraag van een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Zodra het
CIZ een indicatie afgeeft, kan het zorgkantoor zorg gaan bemiddelen tussen de
cliënt en de zorgaanbieder. Nadat een cliënt in zorg wordt genomen is er een
berichtenstroom vanuit de zorgaanbieder naar het zorgkantoor. Eventuele
wijzigingen in de zorgtoewijzing kan de zorgaanbieder bij het zorgkantoor
aanvragen.
Indien een cliënt geen zorg meer ontvangt van de zorgaanbieder, verstuurt deze een
‘melding einde zorg’ naar het zorgkantoor. De zorgaanbieder declareert de zorg bij
het zorgkantoor. Verder informeert het zorgkantoor het CAK over de geleverde zorg.
Het CAK zorgt voor betaling aan de zorgaanbieder en berekent en ontvangt de
eigen bijdrage van de cliënt.
Geïdentificeerde uitdagingen in het huidige estafettemodel

― De wijze waarop het estafettemodel is ingericht, is grotendeels in lijn met
privacywetgeving.
Gegevens die via de berichten worden verstuurd, hebben niet in alle gevallen een
duidelijke wettelijke grondslag voor de ontvanger. Met andere woorden, de
ontvanger heeft geen doelbinding met deze gegevens. Omdat de gegevens echter
verder in de keten noodzakelijk zijn, worden deze in de huidige inrichting via de
ketenpartijen naar elkaar toegestuurd. Dit maakt dat het huidige estafettemodel
mogelijk niet volledig compliant is met de geldende privacywetgeving (AVG),
hetgeen door de ketenpartijen wordt erkend.
― Het systeem is niet flexibel.
Aangezien de berichten worden doorgestuurd door de hele keten, kunnen
wijzigingen in de berichtenstructuur enkel doorgevoerd worden als de hele keten de
wijziging in één keer doorvoert. Dit maakt de keten niet flexibel en het wijzigen van
de keten (en de berichten in de keten) complex. Hierdoor is het noodzakelijk dat
grotere aanpassingen in één keer worden doorgevoerd, hetgeen er in de praktijk
voor zorgt dat er één grote jaarlijkse release is.

In het algemeen zien we zeven uitdagingen in het huidige estafettemodel. Wij
hebben de volgende uitdagingen aangetroffen:
― Gegevens worden niet vastgelegd in één bron en niet geraadpleegd aan de bron.
Gegevens in het huidige model worden van de ene partij gekopieerd naar de andere
partij. In andere woorden, gegevens worden niet geraadpleegd in de bron maar
verstuurd van de bron naar een ontvanger. Ketenpartijen dienen dus in de huidige
situatie handmatig bestanden met elkaar te vergelijken en verschillen handmatig op
te volgen. Hierdoor wordt dus niet voldaan aan het outcomedoel ‘eenmalige
vastlegging van gegevens’.
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+XLGLJHVLWXDWLHHQXLWJHZHUNWHVFHQDULR¶V

Het estafettemodel – de huidige situatie (2/2)
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2. Huidige situatie en uitgewerkte scenario’s

Het estafettemodel 2.0 – de doorontwikkeling (1/2)
Doorontwikkeling naar het estafettemodel 2.0
Binnen het huidige estafettemodel is er ruimte voor doorontwikkeling en verbetering.
Met de doorontwikkeling van het huidige model naar het verbeterde model (het
estafettemodel 2.0) kunnen een aantal uitdagingen van het huidige model worden
opgelost. Voor de doorontwikkeling van het huidige estafettemodel is geen
ontwikkelagenda beschikbaar. Derhalve hebben wij voor de vergelijking gekeken
naar welke aanpassingen aan het estafettemodel de op de voorgaande pagina
geïdentificeerde knelpunten (deels) kunnen wegnemen.
Benodigde aanpassingen aan het model
Om de geïdentificeerde knelpunten op te lossen zijn een aantal aanvullende
berichtenstromen noodzakelijk. Een deel van de berichtenstromen bestaat al, maar
dient te worden aangevuld/aangepast. Wij voorzien de volgende aanvullende
berichtenstromen:
― Zorgkantoor naar CIZ
Met deze stroom stelt het zorgkantoor het CIZ op de hoogte van de zorgaanbieder
die door de cliënt is gekozen (indien er geen voorkeursbehandelaar was opgegeven
bij het CIZ). Deze stroom stelt het CIZ in staat de indicatiegegevens en andere
relevante cliëntgegevens rechtstreeks te delen met de zorgaanbieder van de cliënt.
― CIZ naar zorgaanbieder

Wij zien ook een aantal berichtenstromen die aangepast moeten worden. Dit betreft
de volgende stromen:
― CIZ naar zorgkantoor
De bovenstaande stromen zorgen ervoor dat het zorgkantoor niet langer alle
gegevens over de cliënt hoeft te ontvangen. Gegevens die het zorgkantoor niet
langer hoeft door te geven aan ketenpartijen dienen dus uit de berichten te worden
gehaald.
― Zorgkantoor naar CAK
Deze uitwisseling dient bij verdere doorontwikkeling gestandaardiseerd te worden en
te verlopen via VECOZO. Hierbij komt de ‘handmatige’ bestandsuitwisseling te
vervallen, hetgeen gaat zorgen voor een besparing in handmatige acties bij de
zorgkantoren.
In afbeelding 2 is schematisch weergegeven welke stromen wij voorzien voor het
estafettemodel 2.0.
Afbeelding 2 Schematische weergave estafettemodel 2.0

ZK
CIZ

ZA

CAK

Met deze berichtenstroom brengt het CIZ relevante indicatiegegevens rechtstreeks
naar de zorgaanbieder. Er moet worden voorkomen dat zorgkantoren beschikken
over gegevens die ze zelf niet nodig hebben. Deze stroom kan alleen tot stand
komen als de voorgaande stroom is ingericht.
― CIZ naar CAK
Het CIZ gaat bij indicatie ook het CAK informeren. Het CAK kan hierdoor eerder
beginnen met het verzamelen van voor de berekening van de eigen bijdrage
benodigde gegevens.
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2. Huidige situatie en uitgewerkte scenario’s

Het estafettemodel 2.0 – de doorontwikkeling (2/2)
Geïdentificeerde beperkingen in het estafettemodel 2.0
In het algemeen zien we drie uitdagingen die ook met de doorontwikkeling naar een
estafettemodel 2.0 niet worden opgelost. Wij hebben de volgende beperkingen
aangetroffen:
― Gegevens worden niet vastgelegd en geraadpleegd aan de bron.
In het estafettemodel 2.0 worden gegevens nog steeds van de ene partij naar de
andere partij gekopieerd. Er gaat dus in de geschetste oplossing niet worden
voldaan aan het outcomedoel ‘eenmalige vastlegging van gegevens’.
― Het systeem wordt complexer en daarmee minder flexibel.
Door de groeiende afhankelijkheid in het proces wordt de keten complexer en
daarmee minder flexibel.
― Ontsluiting naar PGO is complex.
Ook met verbeteringen van het huidige model voorzien wij dat het lastig blijft, zo niet
onmogelijk om gegevens te ontsluiten naar een PGO, omdat er niet één waarheid is.
Het voldoen aan het outcomedoel ‘de cliënt centraal’ is moeilijk realiseerbaar.
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2. Huidige situatie en uitgewerkte scenario’s

Het netwerkmodel
Het netwerkmodel

Geïdentificeerde beperkingen

Om te komen tot een alternatief voor het huidige estafettemodel is door ZIN, samen
met ketenpartners en VWS, onderzoek gedaan naar het netwerkmodel. Dit
netwerkmodel is gebaseerd op bronregisters. Iedere ketenpartij krijgt de
verantwoordelijkheid over één of meerdere registers en de data in de registers. Het
is momenteel nog niet duidelijk hoeveel/welke registers er dienen te komen. Het
actieprogramma iWlz voorziet vooralsnog acht registers.

Omdat het netwerkmodel een geheel nieuwe procesinrichting is, op een nog te
ontwikkelen infrastructuur, kan bij het ontwerp van het netwerkmodel rekening
gehouden worden met de eisen en wensen zoals gesteld door VWS, het
informatieberaad en de relevante wet- en regelgeving. Theoretisch zien wij geen
(technische) beperkingen om volledig aan te kunnen sluiten bij het relevante beleid.

De registers zijn door de partijen, mits de data voor hen relevant is, (real-time) te
raadplegen. De relevantie van de data voor de partijen wordt vastgesteld in de
autorisatie-inrichting. De uitwisseling van gegevens naar de bronregisters en het
autorisatiemodel wordt geregeld door de netwerkautoriteit; de partij die deze taak op
zich gaat nemen is nog niet bekend.
De volgordelijkheid die in het estafettemodel door het systeem werd afgedwongen is
in het netwerkmodel niet langer noodzakelijk. Het zorgproces wordt leidend en het
administratieve proces wordt volgend. In het netwerkmodel kunnen partijen zich
‘abonneren’ op bepaalde informatie-uitwisselingen (van geselecteerde cliënten).
Hiermee krijgen partijen een melding wanneer er wijzigingen zijn in voor hen
relevante data of indien ze actie moeten ondernemen. De meldingen worden naar
alle relevante partijen gestuurd en niet alleen naar de volgende partij in de keten.

Een vergelijkbaar werkend model is nog nergens geïmplementeerd. Dit maakt het
momenteel nog onzeker dat volledige aansluiting bij het beleid ook praktisch
realiseerbaar gaat zijn. De geplande POC moet hierin meer duidelijkheid gaan
verschaffen.
Afbeelding 3 Schematische weergave netwerkmode iWlz
Cliënt
& Professional

Met de invoering van het netwerkmodel wordt zorg gedragen voor de eenmalige
registratie van gegevens aan de bron. Andere ketenpartijen raadplegen de
gegevens in de bron. Het is aannemelijk dat deze modernisering van de
informatievoorziening het voor cliënten mogelijk maakt meer inzicht te krijgen in hun
zorginformatie. De cliënt kan potentieel zelfs zijn (contact)gegevens invoeren in een
register, dat direct zorgt voor een notificatie bij alle relevante partijen. Hierdoor
hoeven niet alle partijen handmatig deze informatie zelf op te halen bij de cliënt. Het
netwerkmodel kan hiervoor worden aangesloten op bestaande PGO’s zoals MedMij.
Afbeelding 3 toont een schematische weergave van de relaties in het netwerkmodel
voor de iWlz.

ZK
CIZ

ZA

CAK
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3. Werken in een keten; het nulalternatief

Algemene effecten: het nulalternatief (1/2)
Inleiding

Technologie

In het nulalternatief is rekening gehouden met een doorontwikkeling van het huidige
estafettemodel. Hierbij is rekening gehouden met het estafettemodel 2.0 zoals
omschreven in hoofdstuk 2. Uitgangspunt is waar mogelijk te voldoen aan het beleid
zoals voorgeschreven door VWS, het informatieberaad en de relevante wet- en
regelgeving. Het nulalternatief is dus geen scenario waarin de gehele
doorontwikkeling stil komt te liggen. Wij voorzien voor de realisatie van het
nulalternatief ten minste twee tot drie grote releases. Deze releases moeten zorgen
voor de aanvullende en aangepaste berichtenstromen zoals in hoofdstuk 2
omschreven.

Het huidige estafettemodel is gebaseerd op bewezen technieken. Wij hebben geen
(technische) beperkingen aangetroffen om de huidige technologie te blijven
gebruiken. Echter, de flexibiliteit van het huidige model is beperkt. Om de gegevens
te blijven uitwisselen dient het huidige berichtenverkeer in stand te worden
gehouden. Wijzigingen hebben invloed op de gehele keten van berichten. In het
verleden (iWlz 2.0) is gebleken dat doorontwikkeling tijdsintensief is, doordat bij alle
ketenpartijen aanpassingen in de back-endsystemen dienden te worden gemaakt.
Wel dient rekening te worden gehouden met een toegenomen complexiteit (door
aanvullende berichtenstromen), wat het doorvoeren van wijzigingen complexer (en
daarmee duurder) maakt. Daarnaast is een domeinoverstijgende inrichting van het
huidige model niet mogelijk en is er dus sprake van beperkt gestandaardiseerde
informatie-uitwisseling.

Voor een aantal thema’s is vastgesteld dat de impact per ketenpartij (bij benadering)
gelijk is of dat thema’s ketenpartijoverstijgend zijn. Deze thema’s zijn zowel in het
estafettemodel 2.0 als in het netwerkmodel gelijk, hetgeen een goede vergelijking
mogelijk maakt. Voor de algemene thema’s is onderstaand beknopt weergegeven
welke impact er te verwachten is in het geval van het estafettemodel 2.0.
Gegevensuitwisseling
In het estafettemodel 2.0 beschikt iedere partij in het proces over haar eigen set aan
gegevens. Om deze gegevens overeenkomend te houden vindt er tussen de
verschillende partijen communicatie plaats. Het uitwisselen van gegevens gaat
middels berichtenverkeer, waarvan de verwerking administratieve lasten oplevert
(deze zijn per stakeholder nader beschreven). Daarnaast zijn de volgende effecten
op het gebied van communicatie geïdentificeerd:

Wij zien tevens een (financieel) risico bij behoud van de huidige technologie. Grote
beleidswijzigingen binnen de Wlz (of aanverwante stromen) brengen het risico met
zich mee dat er grote softwarewijzigingen noodzakelijk zijn. Zoals reeds
aangegeven, zijn het huidige systeem en de onderliggende technologie beperkt
flexibel. Dit maakt het doorvoeren van beleidswijzigingen potentieel een kostbare
aangelegenheid, waarbij de kosten (kunnen) worden doorbelast aan gebruikers van
systemen.
Ondanks de extra kosten voor het beheer en onderhoud die voortvloeien uit de
toegenomen complexiteit zien wij bij voortzetting van het huidige berichtenverkeer
geen wezenlijke vooruitgang bij het realiseren van de outcomedoelen.

― De communicatie tussen de verschillende partijen blijft in het estafettemodel 2.0
deels gebonden aan de stroom van het zorgproces.
― De cliënt heeft geen up-to-date inzicht in zijn eigen gegevens zoals deze worden
gedeeld door de ketenpartijen; ontsluiting van data wordt wel mogelijk. Er wordt
dus ten dele voldaan aan het uitgangspunt waarbij de cliënt centraal staat.
― Partijen dienen (handmatige) acties uit te voeren om registraties gelijk te houden
aan elkaar; dit geldt voornamelijk voor CAK en de zorgkantoren. Hiermee is dus
geen eenmalige vastlegging te realiseren; aan dit uitgangspunt van het
informatieberaad kan dus niet worden voldaan.
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3. Werken in een keten; het nulalternatief

Algemene effecten: het nulalternatief (2/2)
Privacy/AVG
In het estafettemodel beschikt iedere partij in de keten over haar eigen gegevens
van de cliënt en is iedere partij ook verantwoordelijk voor de opslag en beveiliging
van deze gegevens. Hierdoor is er in het estafettemodel geen sprake van centrale
autorisatie op toegang tot gegevens. Indien gekeken wordt naar de wettelijke
grondslag van partijen en welke gegevens ze ontvangen, valt hieruit af te leiden dat
de zorgkantoren in het huidige model meer cliëntgegevens hebben dan
noodzakelijk. Met een aantal aanvullende berichtenstromen valt met het behoud van
het huidige estafettemodel hier iets aan te doen. Dit is daarmee een noodzakelijke
aanpassing aan het estafettemodel 2.0.

Tabel 3 Kosten en baten algemene effecten estafettemodel 2.0
Criteria

Type

Kwalitatief

Score
1

Gegevensuitwisseling
Kwantitatief

Wij zien bij behoud van een estafettemodel geen mogelijkheid om logging in te
richten. Het herleiden van wie welke gegevens wanneer heeft ingezien blijft een
onmogelijkheid van het huidige systeem (dit is wel mogelijk binnen de systemen van
de afzonderlijke ketenpartijen).

Kwalitatief

2

1

Technologie

De cliënt

Kwantitatief

Bij doorontwikkeling van het estafettemodel voorzien wij een beperkt aantal
voordelen voor de cliënt ten opzichte van de huidige situatie:

Kwalitatief

― Mogelijkheid om data te ontsluiten.
Bij doorontwikkeling wordt het mogelijk om data te ontsluiten naar een cliëntportaal.
Hierbij dient wel door de ketenpartijen te worden vastgesteld welke data kan worden
gezien als ‘de waarheid’, omdat in het estafettemodel de mogelijkheid blijft bestaan
dat verschillende partijen verschillende gegevens hebben. Daardoor voorzien wij
niet dat kan worden aangesloten bij een PGO zoals MedMij.
― Het proces kan worden versneld.
Bij het doorontwikkelen voorzien wij berichten over ketenpartijen heen (o.a. CIZ naar
zorgaanbieder en CIZ naar CAK). Dit maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld het CAK
eerder kan beginnen met het berekenen van de eigen bijdrage.
In tabel 3 zijn de kosten en baten van de algemene effecten voor het estafettemodel 2.0 schematisch weergegeven.

2

1

Privacy
Kwantitatief
Kwalitatief

N/A

1

Cliënt
Kwantitatief
Legenda

negatief

neutraal

N/A
positief

1 afgezet tegen de outcome doelen en overige relevante richtlijnen en wetgeving
2 afgezet tegen de huidige situatie
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3. Werken in een keten; het nulalternatief

ZK

CIZ: het nulalternatief
Proces

Score

Bovendien gaat informatie niet altijd tijdig zijn, doordat het zorgproces
doorloopt. Hierdoor kan er ‘niet-actuele’ informatie worden
toegezonden aan de zorgaanbieder.

Personeel

Score

Doordat het aantal partijen waarmee het CIZ communiceert fors
toeneemt (van 31 naar +/- 3.350) gaat ook het aantal vragen dat
terechtkomt bij het CIZ toenemen. Om deze allemaal af te kunnen
handelen is er bij het CIZ meer personeel nodig zijn dan in de huidige
situatie.

Wel is te voorzien dat het CIZ rechtstreeks vragen gaat krijgen vanuit
de zorgaanbieders. Het CIZ krijgt daarmee dus te maken met 3.350
zorgaanbieders in plaats van met 31 zorgkantoren. Dit gaat een
significant aantal aanvullende contactmomenten opleveren. De impact
hiervan is beschreven onder personeel.

Met behoud van het huidige model blijft de huidige manier van
informatievoorziening gehanteerd. Het CIZ geeft enkel een indicatie af
als de aanvraag volledig is en de aanvraag gehonoreerd is. Het CIZ
moet gegevens ontvangen van het zorgkantoor (om vast te stellen wie
de zorgaanbieder is) om gegevens door te kunnen sturen naar de
zorgaanbieder. Het CIZ krijgt er dan wel een extra taak bij die
momenteel niet tot de kerntaken behoort.

CAK

Ondanks dat er geen wezenlijke verandering is in de processen en de
gegevens, voorzien wij wel personele veranderingen bij het CIZ bij
doorontwikkeling van het estafettemodel.

Wij voorzien in het nulalternatief een aanvullende berichtenstroom
van het CIZ naar de zorgaanbieders, naar het CAK en mogelijk ook
een stroom terug vanuit de zorgkantoren. Ondanks dat het CIZ in dit
scenario met meer ketenpartijen gaat communiceren, lijkt dit geen
significante proceswijziging met zich mee te brengen.

Gegevens

ZA

CIZ

Score

Beheer & onderhoud

Score

De huidige kosten van het estafettemodel zijn voornamelijk te
herleiden tot beheers-, onderhouds- en vervangingskosten aangevuld
met de kosten voor het doorontwikkelen en optimaliseren van het
huidige berichtenverkeer.
Doordat het aantal berichtenstromen toeneemt, nemen ook de kosten
voor het beheer en onderhoud voor het CIZ toe.
Er worden geen significante veranderingen in de kosten voor beheer
en onderhoud bij het CIZ voorzien in het nulalternatief. Alle eerder
genoemde kostenposten blijven bestaan en er is geen indicatie dat
voor het CIZ de hoogte hiervan significant afwijkt.
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3. Werken in een keten; het nulalternatief

Zorgkantoor: het nulalternatief
Proces

Score

Bij doorontwikkeling van het estafettemodel blijven de huidige taken
van het zorgkantoor gelijk, en de daarmee samenhangende
administratieve handelingen blijven bestaan.

ZK

C
A
K

ZA

CAK

CIZ

Personeel

Score

Met het doorontwikkelen van het estafettemodel blijven voor het
zorgkantoor de huidige processen, taken en verantwoordelijkheden
gelijk. Een deel van de bijbehorende administratieve processen (zoals
verwerken van correcties en bestandvergelijking met het CAK) blijft
bestaan.

Mogelijkerwijs vervallen wel een aantal berichtenstromen die nu via
het zorgkantoor lopen, maar dit raakt voor zo ver wij kunnen
inschatten niet de processen van de zorgkantoren.

Wel komt een deel van de handmatige berichtenuitwisseling met het
CAK te vervallen. Dit zorgt voor minder handmatige acties, hetgeen
leidt tot een reductie in fte’s.
Het doorontwikkelen van het estafettemodel zoals voorzien in het
nulscenario levert een beperkte besparing op in fte’s bij de
zorgkantoren.

Gegevens
Met het behouden van het huidige model blijft de manier van
informatievoorziening richting en van het zorgkantoor gelijk. Een deel
van de werkzaamheden van het zorgkantoor blijft bestaan uit het
corrigeren en valideren van gegevens die zijn binnengekomen via het
berichtenverkeer.
De gegevens die beschikbaar zijn voor de zorgkantoren blijven van
dezelfde kwaliteit. Wij voorzien derhalve geen significante verandering
hierin.

Score

Beheer & onderhoud

Score

De huidige kosten van het estafettemodel zijn voornamelijk te
herleiden tot beheers-, onderhouds- en vervangingskosten aangevuld
met de kosten voor het doorontwikkelen en optimaliseren van het
huidige berichtenverkeer.
Er worden geen significante veranderingen verwacht in de kosten
voor beheer en onderhoud bij de zorgkantoren in het nulalternatief.
Alle eerder genoemde kostenposten blijven bestaan en er is geen
indicatie dat de hoogte hiervan significant afwijkt van de huidige
situatie.
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Zorgaanbieder: het nulalternatief
Proces

Score

ZA

CAK

Personeel

Score

Wij voorzien dat het proces gelijk blijft, maar dat gegevens
rechtstreeks aan de zorgaanbieders worden geleverd. Doordat de
gegevens niet wezenlijk wijzigen en het proces ongewijzigd blijft,
voorzien wij geen significante verbetering voor de zorgaanbieder.

Bij doorontwikkeling van het estafettemodel blijven de huidige taken
en bijbehorende administratieve handelingen bij de zorgaanbieders
gelijk.
Naar verwachting zullen derhalve geen significante wijzigingen
optreden in de processen bij de zorgaanbieders.

Gegevens

ZK
CIZ

Wij voorzien met het estafettemodel 2.0 dus geen verbetering ten
opzichte van de huidige situatie voor de zorgaanbieder.

Score

Beheer & onderhoud

Met het behouden van het huidige model blijft de huidige manier van
informatievoorziening gehanteerd. Ook de kwaliteit van de gegevens
wordt niet wezenlijk anders. Gegevens worden nog steeds (niet in alle
gevallen) geregistreerd aan de bron.

De huidige kosten van het estafettemodel zijn voornamelijk te
herleiden tot beheers-, onderhouds- en vervangingskosten aangevuld
met de kosten voor het doorontwikkelen en optimaliseren van het
huidige berichtenverkeer.

De administratieve lasten van de zorgaanbieders die bestaan uit het
aanvullen en corrigeren van gegevens blijven bestaan. Wij voorzien
derhalve geen wijzigingen in de kwaliteit van de gegevens.

Er worden geen significante veranderingen voorzien in de kosten voor
beheer en onderhoud bij de zorgaanbieders in het nulalternatief. Alle
eerder genoemde kostenposten blijven bestaan en er is geen indicatie
dat de hoogte hiervan significant afwijkt van de huidige situatie.

Score
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ZK

CAK: het nulalternatief
Proces
Bij het estafettemodel 2.0 blijven de taken van het CAK gelijk.
processen gaan in volgordelijkheid wel veranderen. Wij voorzien
het CAK bij indicatiestelling al geïnformeerd wordt, hierdoor kan
CAK eerder beginnen met het verzamelen van de gegevens.
doorlooptijd bij het CAK neemt voor de cliënt dus af.

Score

Wij zien dat met deze wijziging de procesvolgorde verandert maar de
administratieve handelingen ongewijzigd blijven. Dit maakt dat de
processen aangepast dienen te worden tijdens de doorontwikkeling.

Bij doorontwikkeling naar het estafettemodel 2.0 vindt nog steeds
geen eenmalige registratie van gegevens aan de bron plaats. De
kwaliteit van de gegevens bij het CAK gaat dus niet veranderen.
Gegevens kunnen daardoor nog steeds per ketenpartij verschillen.
Deze registraties moeten door middel van (handmatige)
bestandsvergelijking gelijk gehouden worden.
Wij voorzien dus geen wezenlijk verschil voor het CAK ten opzichte
van de huidige situatie.

CAK

Personeel

Score

Bij de doorontwikkeling van het estafettemodel komen gegevens
eerder bij het CAK, maar er valt geen significante verbetering te
verwachten in de kwaliteit. Wel komt de handmatige
berichtenuitwisseling met de zorgkantoren te vervallen. Dit zorgt voor
minder handmatige acties, hetgeen leidt tot een mogelijke reductie in
fte’s.

De
dat
het
De

Gegevens

ZA

CIZ

Hieruit volgt dat wij bij het estafettemodel 2.0 een beperkte maar
positieve impact zien in het aantal fte’s dat het CAK nodig heeft om
zijn taken uit te voeren.

Score

Beheer & onderhoud

Score

De huidige kosten van het estafettemodel zijn voornamelijk te
herleiden tot beheers-, onderhouds- en vervangingskosten aangevuld
met de kosten voor het doorontwikkelen en optimaliseren van het
huidige berichtenverkeer.
Er worden geen significante veranderingen voorzien in de kosten voor
beheer en onderhoud bij het CAK in het nulalternatief. Alle eerder
genoemde kostenposten blijven bestaan en er is geen indicatie dat de
hoogte hiervan significant afwijkt.
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3. Werken in een keten; het nulalternatief

Samenvatting: het nulalternatief
Tabel 4 geeft de uitkomsten weer voor het nulalternatief. Hierbij is generiek of per
ketenpartij aangegeven wat voor soort impact (negatief/neutraal/positief) wij
voorzien. Dit is afgezet tegen de huidige situatie (voor de kwantitatieve elementen
en ketenpartijspecifieke elementen) en voor de kwalitatieve elementen is het afgezet
tegen de outcomedoelen.
Het valt op dat er bij het estafettemodel 2.0 een aantal verbeteringen zijn te
voorzien. Voor twee van de vier algemene beoordelingscriteria zien wij mogelijk
positieve effecten. Daarnaast zien wij voor het zorgkantoor potentieel positieve
effecten op het aantal fte’s dat nodig is om de taken uit te voeren.

Omdat de gegevensuitwisseling en de daarvoor gebruikte onderliggende
technologie gelijk blijven, voorzien wij geen significante wijzigingen in de beheer- en
onderhoudskosten die partijen nu hebben. Dit maakt dat de exploitatiekosten voor
zo ver wij nu kunnen inschatten ongeveer gelijk blijven. Wel gaan de
doorontwikkelingskosten door de toegenomen complexiteit en afhankelijkheid hoger
worden.

Tabel 4 Samenvatting estafettemodel 2.0 – exploitatiefase
Criteria

CIZ

Zorgaanbieder

CAK

/

Gegevensuitwisseling

Algemeen

Zorgkantoor

Technologie

1

Privacy
Cliënt
s

Proces

Ketenpartijspecifiek

2

Gegevens
Personeel
Beheer & onderhoud

Legenda

negatief

neutraal

positief

1 afgezet tegen de outcomedoelen en de huidige situatie
2 afgezet tegen het de huidige situatie
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4. Werken in een
netwerk

4. Werken in een netwerk

Algemene effecten: het netwerkmodel (1/2)
Inleiding
In de onderstaande uitwerking wordt uitgegaan van een volledig geïmplementeerd
netwerkmodel. De kosten om van de huidige situatie naar een volledig werkend
netwerkmodel te komen zijn beschreven in hoofdstuk 5. De onderstaande thema’s
zijn de algemene thema’s zoals deze in het voorgaande hoofdstuk ook zijn gebruikt
bij de uitwerking van het estafettemodel 2.0. Dit zijn thema’s waarbij de impact per
ketenpartij (nagenoeg) gelijk is of er geen impact per ketenpartij te specificeren is.
Voor de algemene thema’s is onderstaand samengevat weergegeven welke impact
wordt voorzien.
Gegevensuitwisseling
Door eenmalige registratie van gegevens aan de bron en het geautomatiseerd
notificeren van ketenpartijen over wijzigingen van gegevens wordt kwalitatief betere
informatie voorzien. Daarbij ligt het eigenaarschap van gegevens daar waar het
hoort. Het netwerkmodel voorziet door het gebruik van verschillende registers in de
mogelijkheid voor de ketenpartijen om sneller (up-to-date) inzicht te krijgen in het
zorgproces van de cliënt en de bijbehorende gegevens. Aangezien de data continu
beschikbaar is voor iedere ketenpartij, gaat er minder meervoudige, handmatige
communicatie tussen de verschillende ketenpartijen nodig zijn. Daarentegen gaat
het aantal berichten toenemen, omdat iedere update van data automatisch leidt tot
een notificatie (en het ophalen van de data).
Tot slot vervallen het bovenregionaal berichtenverkeer en de daarmee
samenhangede problematiek. Dit draagt bij aan het centraal stellen van de cliënt.
Het wegvallen van dit bovenregionale verkeer draagt bij aan het organiseren van
zorg waarbij de processen de cliënt volgen.

Doordat een wijziging niet meer van toepassing is op de gehele keten, gaat dit bij
alle ketenpartners zorgen voor verlaging van kosten bij wijzigingen.
Tot slot biedt het netwerkmodel de mogelijkheid tot domeinoverstijging. Dit heeft een
additioneel voordeel; het model kan ook worden gebruikt voor andere vergelijkbare
zorgprocessen/wetten. Denk hierbij aan de Wmo, de Jeugdwet en de Zvw. Hierbij
kunnen dan bepaalde kosten over één of meerdere wetten worden verspreid.
Hiervoor dient wel tijdig aansluiting gezocht te worden met de andere domeinen.
Indien dezelfde technologie wordt gebruikt bij de eerder genoemde wetten kan een
dossier vanuit de andere wetten gebruikt worden bij een overstap naar de Wlz.
Hierbij worden een aantal administratieve lasten weggenomen. Hier moet opgemerkt
worden dat het momenteel nog niet duidelijk is of en in welke mate deze voordelen
behaald kunnen gaan worden.
Het netwerkmodel brengt ook aanvullende kosten samenhangende met de techniek
met zich mee. Zo zijn er kosten voor:
― Autorisatievoorziening
Een dergelijk autorisatiemodel is complex van aard. Indien de inrichting van dit
model goed ontworpen en getoetst is, gaat het gebruik van dit model leiden tot
verbeterde data-integriteit. Hierbij ligt ook een implementatieverantwoordelijkheid bij
de ketenpartijen voor hun eigen systemen. Na de implementatie voorzien wij dat het
onderhouden van een dergelijk model gaat zorgen voor aanvullende kosten. Deze
kosten zijn in hoge mate afhankelijk van functionele ontwerpkeuzes en vereisten
vanuit de ketenpartijen. Daar beide nog niet beschikbaar zijn, is er momenteel geen
schatting te maken van de kosten. Wij adviseren de ketenpartijen tijdig te beginnen
met het testen en toetsen van de autorisatiemethodiek om zodoende inzicht te
krijgen in de kostencomponenten.
― Technische onderhoudskosten

Technologie
De structuur van het netwerkmodel biedt de mogelijkheid om dynamisch om te gaan
met gegevensstromen, hetgeen een aantal voordelen ten opzichte van het
estafettemodel met zich meebrengt. De schaalbaarheid en de aanpasbaarheid gaan
hierdoor toenemen. Door de structuur van het netwerk gaan wijzigingen enkel nog
impact hebben op het deel van het proces waarvoor de wijziging relevant is en niet
op de gehele keten.

Voor het netwerkmodel zijn diverse technische systemen nodig. Hierbij valt te
denken aan o.a. indexen en station directories waarbij verschillende partijen in het
netwerk verantwoordelijk worden voor het beheer en onderhoud van deze registers.
Deze kosten zijn vooraf moeilijk te definiëren, aangezien hierbij de (technische)
ontwerpkeuzes van grote invloed zijn. Er is momenteel geen indicatie dat deze
kosten significant gaan afwijken van de huidige kosten voor het berichtenverkeer.
Hier dient echter op basis van een POC aanvullende informatie over te worden
verkregen.
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Algemene effecten: het netwerkmodel (2/2)
Privacy/AVG
Op het gebied van privacy en AVG biedt het netwerkmodel een aantal voordelen ten
opzichte van de huidige situatie. Deze voordelen komen voort uit de
gecentraliseerde autorisatiestructuur van het netwerkmodel. Een centraal beheerd
autorisatiemodel zorgt voor meer en betere controlemogelijkheden op de toegang tot
gegevens. Stakeholders krijgen alleen toegang tot informatie die ze bij de uitvoering
van hun wettelijke taak nodig hebben.

Als gevolg hiervan zou de cliënt niet meermaals gegevens hoeven door te geven op
verschillende plaatsen.
Tabel 5 Kosten en baten algemene effecten netwerkmodel
Criteria

Type

Kwalitatief

De cliënt
Bij implementatie van het netwerkmodel voorzien wij een aantal voordelen voor de
cliënt ten opzichte van de huidige situatie:

Score
1

Gegevensuitwisseling
Kwantitatief

2

― Mogelijkheid om data te ontsluiten
Het opzetten van een PGO waarbij de cliënt (of de vertegenwoordiger) toegang
heeft tot de gegevens en deze kan wijzigen. Doordat er nog maar één databron is
voor ieder dataobject, is het ontsluiten van data naar een PGO te realiseren.

Kwalitatief
Technologie

Kwantitatief

― Het proces kan worden versneld
Doordat ketenpartijen niet langer afhankelijk zijn van berichten van hun voorganger
in de keten, kunnen ze eerder beginnen met het uitvoeren van hun processen. Zo
zou het CAK al kunnen beginnen met het verzamelen van gegevens zodra een
indicatie is afgegeven door het CIZ. Dit gaat als voordeel hebben dat de cliënt
eerder inzicht heeft in zijn/haar eigen bijdrage. Ook wordt het mogelijk – centraal
(dus over de zorgkantoren heen), realtime – inzicht te krijgen in de wachtlijsten,
hetgeen voor een snellere plaatsing kan zorgen. Tevens kan deze informatie
stelselpartijen (bijvoorbeeld de NZa en VWS) helpen bij het uitvoeren van hun taken,
denk hierbij aan het vaststellen van het budgettaire kader, het maken van
schattingen over de ontwikkeling van zorgbehoefte en het toezicht houden op het
functioneren van zorgkantoren.

Kwalitatief

2

2

Privacy
Kwantitatief
Kwalitatief

N/A

1

Cliënt
Kwantitatief

― Gegevens worden vastgelegd aan de bron
Clientgegevens worden vastgelegd aan de bron; bij wijziging van gegevens worden
alle relevante partijen hiervan op de hoogte gebracht en kunnen zij deze ophalen.

1

Legenda

negatief

neutraal

N/A
positief

1 afgezet tegen de outcome doelen en overige relevante richtlijnen en wetgeving
2 afgezet tegen de huidige situatie
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CIZ: het netwerkmodel
Proces

CIZ

Score

Het gebruik van een netwerkmodel heeft impact op de gegevens die
het CIZ zelf registreert. Bij volledige implementatie van het
netwerkmodel gaat het CIZ gebruikmaken van de cliëntgegevens uit
een register en daarmee dus minder gegevens zelf verzamelen (maar
deze opvragen).
Omdat het CIZ in dit scenario minder gegevens zelf hoeft te
registreren, achten wij dit positief voor het CIZ.

Personeel

ZA

CAK

Score

Omdat er geen wezenlijke verandering is in de processen en de
gegevens, voorzien wij geen personele veranderingen bij het CIZ bij
het overgaan naar het netwerkmodel.

Het CIZ voert zijn werkzaamheden uit aan het begin van het proces.
In het netwerkmodel is dit niet anders. Het CIZ blijft enkel aanvragen
ontvangen en indicaties afgeven. Hierdoor verandert er binnen het
proces voor het CIZ niets noemenswaardigs.

Gegevens

ZK

Score

Beheer & onderhoud

Score

Na de implementatie van het netwerkmodel zijn er kosten die
samenhangen met beheer, monitoring en onderhoud van de
decentrale voorzieningen. Het CIZ wordt bronhouder van het
indicatieregister. Dit zijn aanvullende kosten ten opzichte van de
huidige situatie. De hoogte van deze kosten hangt af van een aantal
functionele ontwerpkeuzes bij het CIZ en de (functionele) eisen vanuit
het programma.
Daartegenover staat dat er minder wijzigingen zijn voor het CIZ dan in
het huidige model, hetgeen een verlaging in kosten met zich
meebrengt. Op basis van de huidige gegevens schatten wij in dat de
beheer- en onderhoudskosten beperkt kunnen blijven.
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Zorgkantoor: het netwerkmodel
Proces

Score

CIZ

ZK

Personeel

Voor de zorgkantoren vervalt met het netwerkmodel een aantal taken
in het proces. In het huidige proces is het zorgkantoor de ‘man in the
middle’. In het nieuwe proces gaat een aantal handelingen, zoals het
verwerken van mutatieberichten en handmatig doorvoeren van
correcties, verdwijnen. Ook het aansluiten van bestanden (met het
CAK) om de administraties gelijk te houden komt na verloop van tijd
te vervallen.

Het gebruik van de verschillende registers gaat resulteren in een
(administratieve) lastenverlichting en daarmee in een reductie van het
benodigde aantal fte’s. Hierbij is de impact per zorgkantoor afhankelijk
van een aantal variabelen (o.a. het aantal cliënten, kwaliteit van
huidige procesinrichting en aantal gecontracteerde zorginstellingen).
Dit maakt dat er geen algemene uitspraak te doen is voor de impact
over alle zorgkantoren heen.

Wij zien daarmee (beperkte) positieve procesmatige veranderingen
voor het zorgkantoor.

Wij schatten in – op basis van de huidige beschikbare informatie – dat
bij de zorgkantoren 85 tot 125 fte’s bespaard worden.

ZA

CAK

Score

Zie bijlage I voor een toelichting.

Gegevens
Waar het zorgkantoor in het huidige model de gegevens ontvangt van
alle ketenpartijen, komt deze informatie in het netwerkmodel uit de
verschillende registers. Deze gegevens komen direct vanuit de bron
en zijn hierdoor van een hogere kwaliteit. Hierdoor hoeven er minder
(handmatige) correcties uitgevoerd te worden.
In het netwerkmodel heeft het zorgkantoor enkel nog toegang tot
informatie die het nodig heeft voor het uitvoeren van zijn taak. Het
zorgkantoor gaat daarmee alleen nog relevante (en dus minder)
informatie ontvangen.

Score

Beheer & onderhoud

Score

Na de implementatie van het netwerkmodel zijn er kosten die
samenhangen met beheer, monitoring en onderhoud van de
decentrale voorzieningen. De zorgkantoren worden bronhouder van
registers; dit brengt kosten met zich mee die er nu niet zijn. De hoogte
van deze kosten hangt af van functionele ontwerpkeuzes en de
(functionele) eisen vanuit het programma.
Daartegenover staat dat er minder wijzigingen zijn voor het
zorgkantoor dan in het huidige model, hetgeen een verlaging in
kosten met zich meebrengt. Op basis van de huidige gegevens
schatten wij in dat de beheer- en onderhoudskosten niet significant
gaan afwijken van de huidige beheer- en onderhoudskosten.
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Zorgaanbieder: het netwerkmodel
Proces

Score

CAK
CAK

Score

― Gehandicaptenzorg: Wij zien over de gehele keten een zeer
1
beperkte besparing van 0 tot 2 fte’s .

Wij zien dat dit leidt tot een (beperkte) wijziging in de administratieve
processen van de zorgaanbieder.

Hierdoor ontstaat een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Personeel

ZA

― Ouderenzorg: De totale besparing kan 79 tot maximaal 181 fte’s
(over alle zorginstellingen) bedragen. Hierbij dient vermeld te
worden dat de grootste besparingen waarschijnlijk zijn bij grotere
1
ouderenzorginstellingen .

Dit leidt tot een lastenvermindering welke is toegelicht onder het
thema ‘Personeel’. Daarnaast vervalt de toewijzing en kunnen de
zorgaanbieders cliëntgegevens makkelijker ontsluiten.

Zorgaanbieders gaan na implementatie van het netwerkmodel
informatie ophalen uit centrale registers. Ze hebben hierdoor direct
toegang tot informatie (die rechtstreeks uit de bron komt).

ZK

Door het wegnemen van de knelpunten zoals beschreven onder
‘Gegevens’ voorzien wij een optimalisatie die leidt tot een potentiële
fte-besparing. Onderstaand per zorgtype de uitkomsten:

De administratieve processen bij de zorgaanbieders veranderen met
de implementatie van het netwerkmodel. Wij voorzien dat één
handmatige handeling (opzoeken/uitzoeken van indicatie) komt te
vervallen.

Gegevens

CIZ

― GGZ: Geen effect op het aantal fte’s benodigd om de processen
uit te voeren, door het beperkte aantal Wlz GGZ-cliënten.

Score

Beheer & onderhoud

Score

Na de implementatie van het netwerkmodel zijn er kosten die
samenhangen met beheer, monitoring en onderhoud van de
decentrale voorzieningen. De zorgaanbieders worden bronhouder van
registers; dit brengt kosten met zich mee die er nu niet zijn. De hoogte
van deze kosten hangt af van functionele ontwerpkeuzes en de
(functionele) eisen vanuit het programma.
Daartegenover staat dat er minder wijzigingen zijn voor de
zorgaanbieder dan in het huidige model, hetgeen een verlaging in
kosten met zich meebrengt. Op basis van de huidige gegevens
schatten wij in dat de beheer- en onderhoudskosten niet significant
gaan afwijken van de huidige beheer- en onderhoudskosten.
1

zie bijlage II voor een nadere toelichting

© 2020 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

31

4. Werken in een netwerk

CAK: het netwerkmodel
Proces

Score

Hierbij is het noodzakelijk dat voorzieningen voor de controle van data
worden ingebouwd omdat de controlerende functie van de
zorgkantoren deels vervalt. Indien de controlerende voorzieningen
niet zijn ingebouwd, leidt dit tot extra werk bij het CAK.
Met het netwerkmodel voorzien wij dat de gegevens die het CAK tot
zijn beschikking heeft in lijn blijven met die van de ketenpartners,
hetgeen zorgt voor minder handmatige correcties door het CAK.

Personeel

ZA

CAK

Score

Indien gekozen wordt voor een inrichting waarbij het CAK
rechtstreeks communiceert met zorgaanbieders in plaats van met de
zorgkantoren voorzien wij een stijging in de hoeveelheid personeel
benodigd bij het CAK. Wij zijn geïnformeerd dat nog niet bekend is of
dit het geval gaat zijn en gaan derhalve uit van een neutrale situatie
ten opzichte van de huidige situatie.

Dit proces moet eenmalig ingericht worden (inclusief verwijderproces
als zorg niet wordt geconsumeerd). Wij voorzien procesmatige
wijzigingen bij het CAK; na implementatie hebben deze geen
significante impact.

Waar het CAK in het huidige model de gegevens ontvangt van de
zorgkantoren, komt de informatie in het netwerkmodel vanuit de
verschillende registers. Dit zorgt ervoor dat gegevens eerder
beschikbaar zijn en direct uit de bron komen.

ZK

Het gebruik van de verschillende registers resulteert in een
administratieve lastenverlichting voor het CAK. De vergelijking van
gegevens tussen het CAK en de zorgkantoren (en de opvolging
hiervan) wordt overbodig. Anderzijds ligt het in de lijn der verwachting
dat het CAK meer datakwaliteitscontroles moet uitvoeren en hiervoor
andersoortig personeel inzet.

Het CAK kan in het netwerkmodel eerder in het proces acteren. Het
CAK voert nu aan het einde van de keten zijn werkzaamheden uit. In
het netwerkmodel kan het CAK direct na indicatiestelling beginnen
met verzamelen van benodigde gegevens voor de eigen bijdrage,
zodat de doorloopsnelheid van berekenen en beschikken toeneemt
(mits wetgeving dit toelaat). Het eerder acteren zorgt voor een kortere
doorlooptijd, waardoor de cliënt eerder weet waar hij/zij aan toe is.

Gegevens

CIZ

Score

Beheer & onderhoud

Score

Na de implementatie van het netwerkmodel zijn er kosten die
samenhangen met beheer, monitoring en onderhoud van de
decentrale voorzieningen. Het CAK wordt bronhouder van het eigenbijdragenregister. Dit gaat kosten met zich meebrengen op het gebied
van beheer en onderhoud.
Het CAK heeft vanuit VWS nog niet de opdracht gekregen een
uitvoeringstoets uit te voeren omdat er nog (te) veel onbekende
variabelen zijn om een uitvoeringstoets op te baseren. Wij erkennen
dat er op dit moment nog veel onbekende variabelen zijn voor de door
het CAK beheerde registers (o.a. functionele specificaties en eisen).
Derhalve is er geen inschatting te maken van de financiële impact
voor het CAK.
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Samenvatting: het netwerkmodel
Tabel 6 geeft de uitkomsten weer voor het netwerkmodel in de exploitatiefase.
Hierbij is generiek of per ketenpartij aangegeven wat voor soort impact
(negatief/neutraal/positief) wij voorzien. Dit is afgezet tegen de huidige situatie (voor
de kwantitatieve elementen en ketenpartijspecifieke elementen) en voor de
kwalitatieve elementen is het afgezet tegen de outcomedoelen.

Dit heeft te maken met het feit dat ketenpartijen eigenaar worden van de registers.
Het registerhouderschap brengt kosten voor de technische aspecten met zich mee.
Hoe hoog deze kosten zijn en of deze wezenlijk afwijken van de huidige situatie
hangt in grote mate af van de ontwerpkeuzes die partijen maken, de functionele
eisen en eisen vanuit het programma.

Wij stellen vast dat in het netwerkmodel op de algemene beoordelingscriteria veel
voordelen zijn te behalen. Op de ketenpartijspecifieke criteria zien we een
overwegend positief beeld. Er bestaat een risico dat de kosten voor het beheer en
onderhoud toe gaan nemen.

Met de informatie die nu bekend is, achten wij het aannemelijk dat deze kosten meer
dan wegvallen tegen de beoogde besparingen onder ‘Personeel’. Deze stelling dient
getoetst te worden via een aantal POC’s. Periodieke herijking is daarom wenselijk.

Tabel 6 Samenvatting netwerkmodel – exploitatiefase
Criteria

CIZ

Zorgkantoor

Zorgaanbieder

CAK

Gegevensuitwisseling

Algemeen

/

Technologie

1

Privacy
Client
Proces

Ketenpartijspecifiek

2

Gegevens
Personeel
Beheer & onderhoud

Legenda

negatief

neutraal

positief

1 afgezet tegen de outcomedoelen en de huidige situatie
2 afgezet tegen het de huidige situatie
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5. De transitie naar
een netwerk
versus de kosten
van
doorontwikkelen

5. De transitie naar een netwerk versus de kosten van doorontwikkelen

De transitiekosten en doorontwikkelkosten (1/6)
Inleiding
In de eerdere hoofdstukken zijn de verwachte baten en lasten bij exploitatie van zowel
het nulalternatief als het netwerkmodel beschreven. Om deze baten (en lasten) te
realiseren dient eerst het ketenmodel doorontwikkeld te worden óf een transitie naar
een netwerkmodel plaats te vinden. Dit hoofdstuk brengt voor beide scenario’s de
kosten in kaart en geeft een schatting van de kosten. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen softwarekosten – dit zijn kosten samenhangende met de (door)ontwikkeling
van de primaire softwaresystemen – en overige projectkosten. Onder overige
projectkosten verstaan wij aanpassing aan aanpalende systemen, softwaretesten,
kosten voor projectmanagement en eventuele inhuur van externen.
Doorontwikkelen naar het estafettemodel 2.0
Bij de doorontwikkeling van het estafettemodel wordt uitgegaan van een gefaseerde
overgang, waarbij berichtstromen geleidelijk worden toegevoegd om de
ontwikkelcapaciteit van de ketenpartijen niet te overbelasten. De keten dient voor
realisatie van het estafettemodel 2.0 rekening te houden met een aantal (twee tot
drie) grotere releases. Het exacte aantal releases en de impact daarvan zijn mede
afhankelijk van een aantal ontwerpkeuzes. Ook de kosten voor individuele
ketenpartijen gaan (sterk) uiteenlopend zijn. Onderstaand zijn de geschatte kosten
per ketenpartner uitgewerkt. Wij hebben in de doorrekening aangehouden dat er
twee tot drie grote releases noodzakelijk zijn; de omvang van iedere release is naar
verwachting gelijk aan de iWlz 2.0-release.
CIZ
Software
Bij het CIZ zijn geen kosten beschikbaar van de voorgaande iWlz-releases (inclusief
iWlz 2.0); dit maakt een schatting op basis van historische gegevens niet mogelijk.
Omdat het applicatielandschap van het CIZ uniek is, zijn er ook geen vergelijkbare
projecten waarop wij een schatting kunnen baseren. Derhalve hebben wij op basis
van de impact op de systemen een inschatting gemaakt van de benodigde
ontwikkeltijd. Daarbij zijn wij in de doorrekening uitgegaan van een gemiddeld
uurtarief van €100,- per softwareontwikkelaar. Hierbij opmerkende dat interne uren
mogelijk goedkoper zijn en externe specialistische inhuur mogelijk duurder is.

Wij schatten in dat er voor het doorontwikkelen tussen de 1.000 en 5.000
ontwikkeluren nodig zijn, hetgeen neerkomt op €100.000 tot €500.000
ontwikkelkosten.
Wij achten dit aantal uren reëel omdat de impact op de systemen van het CIZ
aanzienlijk is door de aanvullende informatie die moet worden ontsloten. Om een
beter beeld te krijgen voor de doorontwikkelkosten naar het estafettemodel 2.0 dient
een uitvoeringstoets te worden uitgevoerd.
Overige projectkosten
Naast de reguliere softwareontwikkelkosten zijn er ook andere projectmatige kosten.
Hierbij valt te denken aan het testen van systemen, aanpassen van de infrastructuur
of het bouwen van interfaces. Doordat de doorontwikkeling van de keten impact
heeft op het primaire proces van het CIZ schatten wij in dat er een behoorlijke
hoeveelheid tijd geïnvesteerd dient te worden in dit project. Wij voorzien hier voor de
verdere doorrekening een bedrag tussen de €100.000 en €250.000.
Zorgkantoren
Software
Voor de primaire softwaresystemen bij de zorgkantoren is onderscheid te maken
tussen zorgkantoren die gebruikmaken van Zorgmatch (vijf van de zeven
concessiehouders) en de overige twee concessiehouders.
Voor Zorgmatch voorzien wij dat de kosten voor een grote release tussen de
€750.000 en €1.000.000 per release liggen. Voor twee of drie releases zouden de
kosten dus uitkomen tussen de €1.500.000 en €3.000.000, hetgeen neerkomt op
€300.000 tot €600.000 per concessiehouder. Dit betreft enkel het wijzigen van de
Zorgmatch-software en de implementatieondersteuning vanuit Zorgmatch. Overige
kosten zijn beschreven onder de projectkosten.
Voor de overige concessiehouders verwachten wij dat een bedrag van €200.000 per
release realistisch is. Per concessiehouders met twee tot drie releases komen de
kosten hier dan op €400.000 tot €600.000.
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De transitiekosten en doorontwikkelkosten (2/6)
Overige projectkosten
Navraag naar de projectkosten van eerdere grote iWlz-implementaties bij de
zorgkantoren heeft geen antwoord opgeleverd. Om een indicatie te krijgen hebben
wij gekeken naar de beheer- en onderhoudskosten van de zorgkantoren. In het jaar
van de iWlz 2.0-release heeft VWS deze kosten eenmalig met €4.000.000 verhoogd
(naar €33.000.000). Hieruit kan worden herleid dat de totale overige
implementatiekosten €4.000.000 bedroegen voor alle concessiehouders. Wij gaan
bij de doorrekening uit van een evenredige verdeling tussen alle concessiehouders
Zorgaanbieders
Software
In de markt voor softwareaanbieders zijn 25 softwareleveranciers actief. Al deze
partijen moeten softwarematige wijzigingen doorvoeren om aan te kunnen sluiten bij
het estafettemodel 2.0. Alhoewel de kosten per softwareleverancier waarschijnlijk
uiteenlopen door verschillende inrichtingen van het systeem (Software as a Service
(SaaS) of lokale installatie) en de hoeveelheid maatwerk, doen we een inschatting
door de vergelijking te maken met andere softwareontwikkelprojecten. Door de
verschillende inrichtingen hanteren we een marge.
Op basis van vergelijking met soortgelijke projecten voorzien wij dat er voor het
doorontwikkelen tussen de 2.000 en 5.000 ontwikkeluren per release, per
softwarepakket nodig zijn. Met een gemiddeld uurtarief van €100 komt dat neer op
€200.000 tot €500.000 aan ontwikkelkosten. Met twee tot drie releases en
25 softwareleveranciers komen de kosten daarmee tussen de €10.000.000 en
€37.500.000 te liggen.
Overige projectkosten
De projectkosten bij de zorgaanbieders gaan een grote spreiding kennen. Partijen
die gebruikmaken van een SaaS-oplossing zonder maatwerk hebben een relatief
kleinschalig project, waarbij enkel de processen moeten worden getest en gekeken
dient te worden hoe de aanpalende systemen reageren. Daarentegen zijn er ook
zorgaanbieders met verouderde softwarepakketten met maatwerk. Voor deze
partijen zijn de projectkosten voor de twee tot drie releases vermoedelijk hoog.

Op basis van ervaring met eerdere Wlz-releases zien wij dat de kosten voor partijen
welke een standaard SaaS-oplossing gebruiken beperkt blijven tot acceptatietesten
en het testen van de interfaces en aanpalende systemen. Wij schatten in dat deze
partijen maximaal 50 uur nodig hebben. Uitgaande van een uurtarief van €100
komen we voor deze partijen op €5.000 per release uit. Ten minste 50% van de
markt gebruikt momenteel een SaaS-oplossing.
Logischerwijze hebben de overige partijen een on-premise (lokale) oplossing,
waarbij de hoeveelheid maatwerk kan variëren. Voor deze partijen schatten wij in
dat gemiddeld genomen een release ongeveer 150 uur aan overige projectkosten
kost. Met een uurtarief van €100 komen we voor deze partijen op gemiddeld
€15.000 per release uit.
Als we het gemiddelde van de SaaS en on-premise kosten nemen, komen we uit op
€10.000 per release per zorgaanbieder. Wij hebben vastgesteld dat er ongeveer
3.350 zorgaanbieders actief zijn in de Wlz-markt. De totale kosten voor de twee of
drie releases aan niet-softwaregerelateerde kosten bedragen tussen de €67.000.000
en €100.500.000.
CAK
Software & Overige projectkosten
Het proces van eigen bijdrage berekenen bij het CAK moet voor de doorontwikkeling
van het estafettemodel opnieuw worden ingericht. Dit leidt tot een aanpassing in het
proces en als gevolg hiervan moeten ook de back-endsystemen van het CAK
worden aangepast. Op basis van gesprekken met het CAK stellen wij vast dat de
impact van de doorontwikkeling van het estafettemodel op de systemen van het
CAK momenteel niet te bepalen is.
Omdat het applicatielandschap van het CAK uniek is en er ook geen vergelijkbare
projecten en omgevingen zijn waarop wij onze schatting kunnen baseren, hebben
wij ervoor gekozen geen inschatting op te nemen voor de kosten van het
doorontwikkelen van het estafettemodel voor het CAK.
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De transitiekosten en doorontwikkelkosten (3/6)
Totale kosten doorontwikkelen naar het estafettemodel 2.0
Tabel 7 geeft de kosten per ketenpartij voor doorontwikkeling weer. Op basis van de
huidige bekende gegevens zijn de kosten voor de doorontwikkelingen tussen de
€91.500.000 en de €154.900.000, exclusief de kosten voor het CAK.

Tabel 7 totale kosten doorontwikkeling estafettemodel 2.0
Soort
kosten

Ketenpartij

Kosten per ketenpartij

Kosten totaal

CIZ

€100.000 tot
€500.000

€100.000 tot
€500.000

Zorgkantoor Zorgmatch

€300.000 tot
€600.000

€1.500.000 tot
€3.000.000

Zorgkantoor - overig

€400.000 tot
€600.000

€800.000 tot
€1.200.000

Zorgaanbieders

€2.750 tot
€10.300

€10.000.000 en
€37.500.000

CAK

Onbekend

Onbekend

€802.750 tot
€1.110.300

€12.400.000 tot
€42.200.000

€100.000
tot €200.000

€100.000 tot
€200.000

Zorgkantoor Zorgmatch

€1.725.000

€8.500.000

Zorgkantoor - overig

€1.725.000

€3.500.000

Zorgaanbieder

€20.000 tot
€30.000

€67.000.000 tot
€100.500.000

CAK

Onbekend

Onbekend

Subtotaal project- en overige kosten

€3.570.000 tot
€3.680.000

€79.100.000 tot
€112.700.000

Totaal

€4.372.750 tot
€4.790.300

€91.500.000 tot
€154.900.000

Software

Subtotaal software
CIZ

Project- en
overige
kosten
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De transitiekosten en doorontwikkelkosten (4/6)
Transitie naar het netwerkmodel
De overgang van het ketenmodel naar het netwerkmodel vindt gefaseerd plaats.
Gedurende de transitiefase gaan er kosten ontstaan voor diverse ketenpartijen.
Deze kosten komen voort uit de implementatie van nieuwe voorzieningen en
veranderingen aan het proces. Onderstaand zijn de kosten per ketenpartij
uitgewerkt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen kosten voor de aanpassingen aan
de software en overige projectkosten.
Op basis van de huidige informatie zijn er nog een aantal onbekende factoren met
een impact op de kosten. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe het
implementatieproces er precies uit gaat zien, wat de verwachte tijdsduur is en
hoeveel te implementeren registers er zijn. Daarnaast zijn functionele en technische
specificaties nog niet bekend. De onderstaande kosten beschrijven de verwachte
kosten van de transitie.
CIZ
Software
Het CIZ heeft een uitvoeringstoets gedaan en schat de kosten voor de
implementatie van het indicatieregister op zo’n EUR 170.000. Deze kosten dekken
de bouw van een register en de ontsluiting van gegevens.
Overige projectkosten
In de hiervoor genoemde uitvoeringstoets zijn de overige projectkosten reeds
meegenomen.
Zorgkantoor
Software
Wij schatten in dat de benodigde aanpassingen aan Zorgmatch significant zijn. Wij
zien dat delen van de systeemlogica en het onderliggende datamodel gewijzigd
moeten worden. Over de gehele duur van de implementatie achten wij het reëel dat
er 20.000 tot 35.000 manuren worden besteed aan het wijzigen en implementeren
van de wijzigingen op Zorgmatch. De zorgkantoren maken gebruik van een groot
deel van de registers, dus met een gefaseerde implementatie is deze tijdsbesteding
verspreid over de duur van het project.

Op basis van een uurtarief van €100 komen we voor de aanpassingen aan
Zorgmatch uit op een bedrag tussen de €2.000.000 en €3.500.000, hetgeen
neerkomt op €400.000 tot €700.000 per concessiehouder. Dit betreft enkel het
wijzigen van de Zorgmatch-software en de implementatieondersteuning vanuit
Zorgmatch.
Voor de overige twee concessiehouders gaan wij uit van vergelijkbare kosten, wat
neerkomt op €400.000 tot €700.000 per concessiehouder.
Uit het voorgaande volgt dat de totale kosten voor de aanpassingen aan de primaire
software voor de zorgkantoren daarmee uitkomen tussen de €2.800.000 en
€3.900.000.
Overige projectkosten
Wij zijn uitgegaan van een vijfjarige implementatie. Wij achten het reëel dat per
concessiehouder per jaar ongeveer €500.000 aan overige projectkosten wordt
gemaakt. Dat komt neer op zo’n 5.000 projecturen per concessiehouder (ongeveer
2,6 fte). In deze kostenpost zijn alle overige kosten opgenomen, denk hierbij aan het
testen van systemen, bepalen van de impact op aanpalende systemen, aanpassen
van interne interfaces, aanpassen van processen en bijbehorende (governance)
documentatie et cetera. De totale overige projectkosten schatten wij voor alle
concessiehouders dus op €3.500.000 per jaar.
Daartegenover staat dat wij in de transitie ook besparingen zien in de kosten voor
het beheer en onderhoud, aangezien de (door)ontwikkeling van de huidige iWlzberichtenstandaard beperkt wordt doordat in de kosten voor beheer en onderhoud
ook een bedrag is opgenomen (dat niet nader is gespecificeerd) voor de
(door)ontwikkeling. Dit bedrag komt vrij bij implementatie van het netwerkmodel.
Wij achten een afname van 10% van de totale kosten die nu worden gebruikt voor
beheer en onderhoud van estafettemodel realistisch. Een besparing van 10% van de
huidige beheer- en onderhoudskosten zou neerkomen op €2.900.000 per jaar (over
alle concessiehouders heen). Daarmee zouden de aanvullende kosten beperkt
blijven tot €600.000 per jaar over alle concessiehouders heen. Voorwaardelijk is wel
dat VWS een regelvrije periode aanhoudt van drie tot vijf jaar om de transitie
mogelijk te maken.
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De transitiekosten en doorontwikkelkosten (5/6)
Zorgaanbieders

CAK

Software

Software & Overige projectkosten

De softwareleveranciers hebben een inschatting gemaakt van €1.200.000 per
systeem voor het ontwerpen, de implementatie van de registers en het aanpassen
van de software voor de eerste twee registers. Hierbij is nadrukkelijk aangegeven
dat dit een eerste inschatting is op basis van de beschikbare gegevens. Wij schatten
in dat de softwareleveranciers voor de gehele migratie maximaal €2.000.000 per
softwareleverancier nodig hebben. De totale markt bestaat uit 25 softwareleveranciers voor de zorgaanbieders. Daarmee komen de transitiekosten op circa
€50.000.000.

Bij het CAK dienen aanpassingen te worden gedaan aan de back-endsystemen.
Daarnaast dient het CAK een aantal registers te gaan ontwikkelen. Wij hebben
vernomen dat het CAK nog geen uitvoeringstoets heeft gedaan, noch een verzoek
vanuit VWS heeft gekregen om een dergelijke toets te doen omdat er nog te veel
onbekende variabelen zijn om een uitvoeringstoets op te baseren. Wij sluiten ons
aan bij deze conclusie en kunnen op dit moment geen inschatting maken van de
kosten bij het CAK. Dit wordt mede versterkt doordat de impact op de systemen van
het CAK momenteel niet bekend is en het applicatielandschap van het CAK uniek is
en daardoor een benchmark met vergelijkbare projecten niet mogelijk is. Wij hebben
derhalve geen kosteninschatting opgenomen voor de kosten voor een transitie naar
een netwerkmodel bij het CAK.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat één softwareleverancier heeft aangegeven de
ontwikkeling te kunnen doen uit het reguliere ontwikkelbudget. Deze kosten worden
dus niet evenredig verdeeld onder de zorgaanbieders. Ongeveer 50% van alle
zorgaanbieders maakt gebruik van dit softwarepakket. We zien hier dus een
spreiding tussen de €0 en €30.000, wat gemiddeld neer komt op ongeveer €15.000
per zorgaanbieder.
Overige projectkosten
Evenals bij de doorontwikkeling van het estafettemodel liggen ook bij de migratie
naar het netwerkmodel de projectkosten bij de zorgaanbieders ver uit elkaar.
Partijen die gebruikmaken van een SaaS-oplossing zonder maatwerk gaan minder
kosten maken. Daarentegen zijn er ook zorgaanbieders met verouderde
softwarepakketten met maatwerk. Voor deze partijen zijn de projectkosten
vermoedelijk hoog. Meer dan 50% van de zorgaanbieders gebruikt een SaaSoplossing. Voor deze partijen zijn de overige projectkosten beperkt. De bulk van de
kosten in deze categorie wordt gemaakt door een klein aantal instellingen met
complexe maatwerksystemen waarbij wij de kans aannemelijk achten dat de kosten
hier oplopen tot €100.000 voor de betreffende zorginstelling

Wel stellen wij vast dat het CAK momenteel bezig is met de vernieuwing van het ITlandschap en indien hierbij vroegtijdig rekening wordt gehouden met de functionele
en technische eisen voor een netwerkmodel, de financiële impact hiervan beperkt
zou kunnen blijven.
Overig – niet-ketenpartijspecifiek
Transitieondersteuning software
Gedurende de transitiefase wordt er gebruikgemaakt van Silvester, een toepassing
om de overgang van het ketenmodel naar het netwerkmodel gefaseerd mogelijk te
maken. De kosten hiervoor zijn geschat op €500.000. Dit lijkt ons met hetgeen nu
bekend is een realistische schatting.

Wij hebben vastgesteld dat er ongeveer 3.350 zorgaanbieders actief zijn in de Wlzmarkt. Indien wordt uitgegaan van gemiddeld €15.000 tot €25.000 per zorginstelling,
dan zijn de totale kosten tussen de €50.250.000 en €83.750.000. Wij achten
€15.000 tot €25.000 realistisch, omdat een groot aantal instellingen niet tot
nauwelijks significante kosten hoeft te maken.
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De transitiekosten en doorontwikkelkosten (6/6)
Totale kosten transitie naar netwerkmodel
Tabel 8 geeft de kosten per ketenpartij voor de transitie naar een netwerkmodel
weer. Op basis van de huidige bekende gegevens zijn de kosten voor de
doorontwikkelingen tussen de €86.730.000 en de €121.330.000, exclusief de kosten
voor het CAK. Hierin is rekening gehouden met een besparing van 10% tijdens de
implementatie, doordat de doorontwikkeling van het huidige berichtenverkeer
beperkt wordt tot slechts wat strikt noodzakelijk is.

Tabel 8 totale kosten transitie naar een netwerk
Soort kosten

Ketenpartij

Kosten per ketenpartij

Kosten totaal

CIZ

€170.000

€170.000

Zorgkantoor

€400.000 tot
€700.000

€2.800.000 tot
€3.900.000

Zorgaanbieders

€0 tot €30.000

€50.000.000

CAK

Onbekend

onbekend

€570.000 tot
€888.000

€52.970.000 tot
€54.070.000

CIZ

N/A

N/A

Zorgkantoor

€430.000

Software

Subtotaal software

Project- en
overige
kosten

Zorgaanbieder

1

1

€3.010.000
2

€0 tot €100.000
met een
gemiddelde van
€15.000 tot
€25.000

€50.250.000 tot
€83.750.000

onbekend

onbekend

Subtotaal project- en overige kosten

€430.000 tot
€530.000

€53.260.000 tot
€86.760.000

Nietketenpartijspecifiek

N/A

€500.000

€1.000.000 tot
€1.421.000

€106.730.000 tot
€141.330.000

CAK

Totaal

Transitieondersteuningssoftware

1 Een aantal zorgaanbieders krijgt geen additionele kosten doorbelast. Voor de overige partijen geldt echter dat de totale
kosten geschat zijn over alle leveranciers op €30.000.000.
2 Voor een aantal zorgaanbieders zijn de projectkosten minimaal daar waar voor andere partijen de kosten hoog zijn. Wij
hebben gerekend met een realistisch gemiddelde.
© 2020 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

40

5. De transitie naar een netwerk versus de kosten van doorontwikkelen

Samenvatting: netwerk of estafettemodel 2.0
Tabel 9 geeft de uitkomsten weer van de kostenposten voor de doorontwikkeling
van het estafettemodel naar 2.0 afgezet tegen de migratie naar een netwerkmodel.
Wij hebben bewust gekozen bij het CAK geen schattingen te doen, daar wij geen
grondslag hebben kunnen vinden voor deugdelijke cijfers. Voor de overige
ketenpartijen zijn wij op basis van historische gegevens of een schatting op basis
van vergelijkbare projecten (met een bandbreedte) tot de cijfers gekomen.

Tabel 9 implementatiekosten vergelijking
Ketenpartij

Kosten
estafettemodel 2.0

Kosten
netwerkmodel

CIZ

€100.000 tot
€500.000

€170.000

Zorgkantoor

€2.300.000 tot
€4.200.000

€2.800.000 tot
€3.900.000

Zorgaanbieder

€9.200.000 tot
€34.500.000

€50.000.000

CAK

Onbekend

Onbekend

€11.600.000 tot
€39.200.000

€32.970.000 tot
€34.070.000

CIZ

€100.000 tot
€200.000

N/A

Zorgkantoor

€12.000.000

€3.010.000

Zorgaanbieder

€67.000.000 tot
€100.500.000

€50.250.000 tot
€83.750.000

CAK

Onbekend

Onbekend

Subtotaal project- en overige kosten

€79.100.000 tot
€112.700.000

€53.260.000 tot
€86.760.000

Niet-ketenpartijspecifiek

N/A

€500.000

Totaal

€90.700.000 tot
€151.900.000

€106.730.000 tot
€141.330.000

Software

Op basis van de huidige gegevens denken wij dat de kosten voor doorontwikkeling
ongeveer gelijk zijn aan de kosten voor een transitie naar een netwerkmodel.

Subtotaal software
Project- en
overige
kosten
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6. Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen (1/2)
Conclusies
Dit onderzoek heeft antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag:
“Wat zijn de kosten en baten (zowel kwantitatief als kwalitatief) van het
netwerkmodel afgezet tegen een doorontwikkeling van het huidige estafettemodel?”
Exploitatiefase
Kwalitatief

In het geval van de transitie naar een netwerkmodel valt op dat een aantal
ketenpartijen een gedetailleerde inschatting heeft kunnen maken van de kosten; dit
zijn vooral partijen voorin de keten. Deze registers zijn het verste uitgewerkt en de
bijbehorende scenario's zijn ook verder uitgewerkt. Voor de partijen die verder in de
keten zitten (zorgkantoren, zorgaanbieders en het CAK) hebben wij in dit onderzoek
een schatting gemaakt van de kosten.
Wij schatten op basis van hetgeen nu bekend is dat de kosten voor beide
oplossingen op hoofdlijnen vergelijkbaar zijn. Het doorontwikkelen van het huidige
estafettemodel gaat tussen de €91.500.000 en de €154.900.000 kosten, de kosten
voor een migratie naar een netwerkmodel schatten wij tussen de €106.730.000 tot
€141.330.000. In beide uitwerkingen is het CAK niet meegenomen.

Indien gekeken wordt naar de mate waarin beide oplossingen kwalitatief aansluiten
bij het beleid van VWS en de eisen vanuit het informatieberaad, komen wij tot de
conclusie dat het netwerkmodel hier (in potentie) goed bij aansluit. Het
estafettemodel heeft te veel technische beperkingen en kan niet aansluiten bij de
outcomedoelen en het beleid zoals voorgeschreven door VWS. Daarnaast voorzien
wij dat eventuele toekomstige wijzigingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving
makkelijker kunnen worden geïmplementeerd in een netwerkmodel dat flexibeler is.
Ook komen in het netwerkmodel het bovenregionale berichtenverkeer en de
daarmee samenhangende processen te vervallen.

Bij de vergelijking tussen beide scenario’s komen wij tot de conclusie dat de
migratie- en doorontwikkelkosten vergelijkbaar zijn. Daartegenover staat dat wij een
positievere uitkomst (zowel kwalitatief als kwantitatief) zien na implementatie van het
netwerkmodel. Derhalve concluderen wij dat de businesscase
voor het
netwerkmodel positief is.

Kwantitatief

Voorgaande hebben we samengevat in de onderstaande tabel.

Na volledige implementatie hebben beide modellen voordelen ten opzichte van de
huidige situatie. Wij achten de potentiële kwantitatieve baten in de exploitatiefase bij
het netwerkmodel groter dan de potentiële baten in het estafettemodel 2.0. Het
doorontwikkelen van het estafettemodel brengt onzes inziens geen tot zeer beperkte
kwantitatieve voordelen met zich mee. Bij het netwerkmodel zien wij na
implementatie potentieel wezenlijke besparingsmogelijkheden ontstaan die
voornamelijk samenhangen met een fte-besparing bij de ketenpartijen en de lagere
beheer- en onderhoudskosten (dan in het doorontwikkelscenario).

Conclusie.

Criteria
Kwalitatief

A: Estafettemodel 2.0

B: Netwerkmodel

1

Kwantitatief

2

Implementatiekosten
Als gekeken wordt naar de kosten valt op dat de kosten van historische releases
veelal onbekend zijn. Dit maakt een schatting op basis van historische gegevens
onmogelijk. Wij hebben – indien er geen historische gegevens beschikbaar waren –
voor de bepaling van de kosten gebruikgemaakt van schattingen (met marges) op
basis van vergelijkbare projecten en de verwachte benodigde (door)ontwikkeltijd.

Implementatiekosten
Legenda

2

negatief

1 afgezet tegen de outcomedoelen
2 afgezet tegen het alternatieve scenario

neutraal

positief

© 2020 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative
(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

43

6. Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen (2/2)
Aanbevelingen

Beperkingen onderzoek

Indien de ketenpartijen besluiten door te gaan met het netwerkmodel willen wij een
aantal aandachtspunten meegeven. Ons belangrijkste aanbevelingspunt is de
noodzakelijkheid om domeinoverstijgend te gaan werken. Dit gaat naar onze
inschatting leiden tot een (significante) reductie in kosten, aangezien gebruik kan
worden gemaakt van gemeenschappelijke voorzieningen op het vlak van
identificatie, autorisatie, zorgcommunicatie en PGO voor het ontsluiten van
cliëntinformatie. Voor de cliënten gaat domeinoverstijging ervoor zorgen dat een
deel van de ervaren administratieve last wordt weggenomen. Daarnaast zorgen
enkelvoudige invoer en verhoogde kwaliteit van de data voor minder correctieve,
handmatige handelingen. Wij zijn op de hoogte van de contacten tussen ZIN en de
VNG ten behoeve van de aansluiting van de Wmo en de Jeugdwet en moedigen dit
gegeven de potentiële baten en verdeling van de lasten ook aan.

In dit onderzoek is waar mogelijk gebruikgemaakt van gegevens zoals deze door
ketenpartijen zijn aangeleverd. Wij hebben deze gegevens kritisch getoetst, en zijn
niet in alle gevallen in staat geweest te achterhalen of de aangedragen cijfers
realistisch zijn. Daarnaast zijn wij niet in staat geweest met alle zorgkantoren en
zorgaanbieders te spreken.

In onze gesprekken met de ketenpartijen en de overige stakeholders is aangegeven
dat de partijen de behoefte hebben aan verdere aanscherping van de functionele en
technische eisen. Wij vinden deze wens reëel en logisch gegeven de ervaring met
implementaties en wijzigingen in het verleden. Aanscherping van de functionele en
technische eisen kan ervoor zorgen dat de marges bij de financiële schattingen
krimpen en de kosten geleidelijk inzichtelijker worden.
Daarnaast is het voor het aanscherpen en toetsen van de in deze businesscase
erkende baten en lasten van belang dat gestart wordt met een POC. Gegevens uit
de POC kunnen de ketenpartijen helpen inzicht te krijgen in de werkelijke baten en
lasten en de besparingen in de administratieve processen. Wij adviseren in de uitrol
niet een enkele POC te doen, maar te werken met meerdere POC’s. Zo kan een
gecontroleerde uitrol plaatsvinden op basis waarvan de functionele en technische
specificaties verder kunnen worden aangescherpt. Het gebruik van meerdere POC’s
maakt de transitie naar een netwerk in onze ogen minder risicovol. Tot slot wordt
met de POC’s ook ervaring opgedaan met het werken in een netwerk.
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7. Bijlagen

Bijlage I: Analyse besparing zorgkantoren
Methodiek

Extrapolatie

Bij de zorgkantoren is als grootste knelpunt het versturen, corrigeren en controleren
van gegevens geïdentificeerd. Het verschil tussen ouderenzorg en
gehandicaptenzorg speelt in mindere mate bij de zorgkantoren. Mutaties in en uit
zorg zijn er minder bij gehandicaptenzorg dan bij ouderenzorg, doordat de cliënten
in de gehandicaptenzorg gemiddeld veel langer bij eenzelfde partij in zorg blijven.
Voor declaratieactiviteiten heeft het zorgkantoor voor beide zorgtypen evenveel
werk. Aangezien de verdeling tussen de zorgtypen per zorgkantoor ongeveer gelijk
is, is ervoor gekozen om geen verdere uitsplitsing te maken tussen de zorgtypen
aangezien dit amper impact heeft op de totale berekeningen.

Om een inschatting te maken van de totale besparing over alle zorgkantoren zijn de
besparingen van de case geëxtrapoleerd over de gehele cliëntpopulatie1,2. De
gehele cliëntpopulatie is als volgt gedefinieerd:

De analyse voor de zorgkantoren is beschreven in één case en vervolgens
geëxtrapoleerd. Een besparing van minder dan twee uur per week (0,05 fte) is
onzes inziens niet merkbaar zijn binnen een organisatie. Deze wordt dan ook niet
meegenomen in de verdere analyse.

Bij een extrapolatie van de gedefinieerde besparingen op basis van de case
verwachten we een totale besparing van 85-125 fte’s voor alle zorgkantoren. Deze
besparing gaat verdeeld worden over alle zorgkantoren en levert dus naar
verwachting een besparing van 2,5 tot 4,5 fte per zorgkantoor op.

Aantal intramurale cliënten in de gehandicaptenzorg:

70.800

Aantal intramurale cliënten in de ouderenzorg:

125.550

Totaal:

196.350

Geïdentificeerde besparing
De totale verwachte besparing is bij het bovenstaande zorgkantoor geschat op zes
fte’s (vijf dagen per week voor zes medewerkers) voor 11.925 intramurale cliënten.
Per 25 cliënten betekent dit een besparing van 0,02 fte. Wij voorzien een aantal
variabelen die van toepassing zijn op de impact bij een individueel zorgkantoor. We
voegen daarom een marge toe: 0,015 - 0,025, waarbij we veronderstellen dat dit een
gemiddeld zorgkantoor betreft.

[1] https://www.zorgprismapubliek.nl/producten/zorg-dichtbij/wet-langdurige-zorg/
[2] https://www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/zorgkantoorregio_s
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7. Bijlagen

Bijlage I : Analyse besparing zorgaanbieders
Binnen de Wlz zijn drie typen zorgaanbieders te onderscheiden: de ouderenzorg,
gehandicaptenzorg en GGZ. Alle drie de zorgtypen hebben in het huidige proces
hun eigen knelpunten.
Ouderenzorg
Op basis van gesprekken bij verschillende zorgaanbieders is het grootste knelpunt
binnen de ouderenzorg het tijdig verkrijgen van de juiste informatie. Zeker in geval
van spoedopnamen gebeurt het regelmatig dat de zorgaanbieders informatie van de
cliënt niet tijdig hebben. Hierdoor lopen de administratieve processen vertraging op.
Gehandicaptenzorg
Binnen de gehandicaptenzorg ligt het knelpunt voornamelijk bij het opvragen en
verrijken van de persoonsgegevens van cliënten. Dit moet in het huidige systeem
meermaals opnieuw gebeuren en kost de zorgverlener en de cliënt daarmee
onnodig tijd.
GGZ

Cases
Naast de verschillen tussen de grootste knelpunten binnen de ouderenzorg en de
gehandicaptenzorg is er ook een verschil tussen de aantallen meldingen die
uitgevoerd worden binnen deze zorgsoorten. Gemiddeld gezien ligt het aantal
meldingen van aanvang zorg (MAZ) binnen de ouderenzorg hoger dan in de
gehandicaptenzorg. Door de aankomende wijziging in het proces hoeven cliënten
niet meer uit zorg gemeld te worden bij overlijden. Hierdoor vervallen bij de
ouderenzorg grotendeels en bij de gehandicapten zorg gedeeltelijk de
uitzorgmeldingen.
Om een inschatting te kunnen maken van het totaalaantal te besparen uren voor
zorgaanbieders binnen de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg zijn de hierboven
beschreven verschillen in acht genomen. Dit heeft geresulteerd in twee per
zorgsoort gedefinieerde cases. Binnen de cases is de verdeling binnen de Wlzmarkt meegenomen in het berekenen van de verwachte besparingen in fte’s. Verder
is gesteld dat een besparing van minder dan twee uur per week (0,05 fte) niet
merkbaar is binnen een organisatie. Deze wordt dan ook niet meegenomen in de
analyse.

In de GGZ-instellingen is slechts een zeer beperkt deel van de cliënten afkomstig uit
de Wlz (naar schatting +/- 10%). Op basis van deze beperkte populatie is besloten
geen nadere analyse te maken; er zijn namelijk geen baten te voorzien voor de
GGZ-instellingen op personeel gebied.
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7. Bijlagen

Bijlage I A: Zorgaanbieders – Ouderenzorg
Om een schatting te maken van het totaalaantal te besparen fte’s zijn er gesprekken
gevoerd met een zorgaanbieder actief in de ouderenzorg. De onderstaande
doorrekening is gebaseerd op deze gesprekken, samengevoegd met aanvullende
externe gegevens.
Gegevens zorgaanbieder
Aantal intramurale cliënten:

500

Aantal Wlz-aanmeldingen per jaar: 2.600
Aantal uitzorgmeldingen per jaar:

nagenoeg 0

Extrapolatie
Om een inschatting te maken van de totale besparing over alle zorgaanbieders
binnen de ouderenzorg zijn de besparingen van de case geëxtrapoleerd. Bij de
extrapolatie zijn het aantal zorgaanbieders en het aantal cliënten per zorgaanbieder1
in acht genomen. De verhouding tussen het aantal zorgaanbieders en het aantal
cliënten is vervolgens geschaald op basis van de verwachte besparing per cliënt
gedefinieerd in de case.
Bij een extrapolatie van de gedefinieerde besparingen op basis van de case
verwachten we een totale besparing van 96-168 fte’s voor de gehele cliëntpopulatie.
Deze besparing wordt verdeeld over 735 van de 1.639 huizen. Voor de overige
huizen is de besparing minder dan twee uur per week en te verwaarlozen.

Geïdentificeerde besparing
De totale verwachte besparing is geschat op 0,2 fte (1 dag per week voor
1 medewerker) voor 500 intramurale cliënten. Dit resulteert in een besparing van
0,01 fte voor 25 cliënten. Om een marge aan te brengen is er rekening gehouden
met de efficiëntie op administratief gebied. Hierbij verwachten we dat grote
instellingen met hogere cliëntpopulaties efficiënter te werk gaan. Aangezien
zorgaanbieder X een middelgrote instelling is, gaat deze naar verwachting
administratief efficiënt te werk. Daarom voegen we een marge toe: 0,008 - 0,014.

45%

Zorgaanbieders in de
ouderenzorg die
profiteren van de
besparing

1 https://www.zorgprismapubliek.nl/producten/zorg-dichtbij/wet-langdurige-zorg/
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7. Bijlagen

Bijlage I B: Zorgaanbieders – Gehandicaptenzorg
Om een inschatting te maken van het totaalaantal te besparen fte’s zijn er
gesprekken gevoerd met een zorgaanbieder. De onderstaande doorrekening is
gebaseerd op deze gesprekken.
Gegevens zorgaanbieder
Aantal intramurale cliënten:
Aantal Wlz-aanmeldingen per jaar:
Aantal uitzorgmeldingen per jaar:

2.000
100
25

Geïdentificeerde besparing

Extrapolatie
Om een inschatting te maken van de totale besparing over alle zorgaanbieders zijn
de besparingen van de case geëxtrapoleerd. Bij de extrapolatie zijn het aantal
zorgaanbieders en het aantal cliënten per zorgaanbieder1 in acht genomen. De
verhouding tussen het aantal zorgaanbieders en het aantal cliënten is vervolgens
geschaald op basis van de verwachte besparing per cliënt gedefinieerd in de case.
Bij een extrapolatie van de gedefinieerde besparingen op basis van de case
verwachten we een totale besparing van 1-7 fte’s voor de gehele cliëntpopulatie.
Deze besparing wordt verdeeld over 72 van de 1.059 zorgaanbieders. Voor de
overige huizen is de besparing minder dan twee uur per week en daarmee
verwaarloosbaar.

De totale verwachte besparing is in de casus geschat op 0,1 fte (0,5 dagen per week
voor 1 medewerker) voor 2.000 intramurale cliënten. Dit resulteert in een besparing
van 0,005 fte voor 100 cliënten. Om een marge aan te brengen is er rekening
gehouden met de efficiëntie op administratief gebied. Hierbij verwachten we dat
grote instellingen met hogere cliëntpopulaties efficiënter te werk gaan. Aangezien
zorgaanbieder Y een grote instelling is, gaat deze naar verwachting administratief
efficiënt te werk. Daarom voegen we een marge toe: 0,004 - 0,01.

7%

Zorgaanbieders in de
gehandicaptenzorg
die profiteren van de
besparing

1 https://www.zorgprismapubliek.nl/producten/zorg-dichtbij/wet-langdurige-zorg/
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7. Bijlagen

Bijlage I I: lijst met gesproken personen
Naam

Organisatie

J. Methorst

CIZ

M. de Groot

CZ

Patrick Veluwenkamp

CZ

L. Rupert

Menzis

D. de Boer

Amaris

T. Boonman

Dichterbij

B. van ’t Spijker

CAK

B. Giele

CAK

E. Van de Werken

OIZ Zorg

A. Sondag

OIZ Zorg

R. Hardenberg

OIZ Zorg

P. Dam

OIZ Zorg

P. van der Toorn

Zorginstituut Nederland

E. Renger

Zorginstituut Nederland

J. Ulenkate

Ministerie van VWS

[1] https://www.zorgprismapubliek.nl/producten/zorg-dichtbij/wet-langdurige-zorg/
E. Capello
NZa
[2] https://www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/zorgkantoorregio_s
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