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Op koers: blik vooruit, blik naar buiten, vanuit het heden vooruit kijken 

Bestedingsonderzoek 2013 – 2017  
 
Begin 2014 is het totale speelveld van de toekomst van de langdurige zorg uitgetekend. Werd bij 
eerdere onderzoeken teruggekeken naar het voorgaande jaar, met de komst van de nieuwe 
Wmo en de WLZ kijken we vooral vooruit. Het nieuwe bestedingsonderzoek vertrekt daarom 
vanuit het heden (2013), op weg naar een verantwoorde toekomst in 2017! 
 
 

Vol vertrouwen naar de toekomst 
Welke uitdagingen stevenen de komende jaren op de ouderenzorg af? Wat gaat er nu echt 
gebeuren met de intramurale zorg? Wat is er al bekend en welk deel is nog onzeker? Met alle 
(on)zekerheden in het achterhoofd is van belang dat zorgorganisaties de eigen koers ondersteund 
weten met de juiste cijfermatige onderbouwing.  
 

Lijnen en trends 
Vanuit de bedrijfsresultaten van vorig jaar 
trekken we lijnen en zoeken we trends. Tevens 
blikken we vooruit om op basis van 
realisatiecijfers de gewenste koers te 
onderbouwen met financiële en personele 
kentallen. We kijken bij dit onderzoek in het 
bijzonder naar:  
 
 De samenstelling van de overhead 

formatie: hoe zijn de verschillende functies 

verdeeld? Hoeveel wordt er ingezet aan 

P&O, opleidingen, cliëntadministratie of 

financiële administratie? En hoe is dat bij 

collega instellingen 

 De samenstelling van de facilitaire formatie: hoe zijn de verschillende functies verdeeld? 

Hoeveel wordt er ingezet aan receptie, welzijn of schoonmaak? Zijn er verschillen tussen de 

deelnemende locaties? En hoe is dat bij vergelijkbare instellingen? 
 

Gegeven de afbouw van de lage ZZP’s en de opkomst van andere, nieuwe vormen van zorg en 
dienstverlening kijken we naar de mogelijke verschuivingen die nodig zijn in personele formatie 
zorg, overhead en verblijf.  
 
In het Bestedingsonderzoek 2013 - 2017 maken we bovendien een vergelijking tussen de uitgaven 
bij de eigen organisatie en de uitgaven bij vergelijkbare instellingen/locaties op de onderdelen 
zorg, overhead en verblijf.   
 

  

Met een verantwoorde koers op weg naar 2017 

“Welke formatie past bij de nieuwe zorgvormen? “ 
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De aanpak 
Van de financiële experts worden de volgende cijfers gevraagd: 
 
 De intra- en extramurale productiecijfers 2013; 
 Exploitatiecijfers per locatie; 
 Ingezette FTE’s. 
 

Voor de aanlevering van de gegevens maakt Advisaris gebruik van een 
gestandaardiseerd format dat aansluit bij de rekenstaat van de NZa en het 
NZI rekeningschema. De aangeleverde cijfers  worden altijd eerst met de 
financieel verantwoordelijke besproken, zodat ze uniform verwerkt 
worden. 
 
Aan de hand van een vragenlijst gaan we in gesprek met de locatie- of 
regiomanager (of een andere deskundige van uw organisatie) om de 
ingezette formatie te duiden en zicht te krijgen op uw toekomstplannen 
ten behoeve van de doorrekening richting 2017. 
 
 

Uw resultaten 
U ontvangt de uitkomsten van uw locaties vergeleken met locaties van andere deelnemende 
stichtingen. Tevens worden uw deelnemende locaties onderling vergeleken. 
 
Op basis van uw keuzes en toekomstplannen voor de verschillende locaties maken we bovendien 
een doorrekening van:  
 
 De gevolgen van extramuralisering voor uw bedrijfsvoering, aan de hand van de intramurale 

productie, aangevuld met extramurale zorg (Wmo en Zvw) en private dienstverlening; 
 Prognose van benodigde zorgformatie bij een veranderende zorgvraag, inclusief benodigde 

flexibiliteit; 
 Prognose van de benodigde overhead passend bij uw veranderende dienstverlening, waarbij 

we tevens kijken naar de mogelijke samenstelling van die overhead; 
 Prognose van benodigde verblijfsformatie, passend bij de veranderende dienstverlening. 

Waar de ZZP-financiering nog veel leidt tot “all-in zorg”, zal extramuralisering met eigen 
betalingen leiden tot dienstverlening “à la carte” 

 
Uw toekomstplannen worden onderbouwd en getoetst op financiële haalbaarheid. We 
presenteren de resultaten op locatie aan u en uw MT. 
 
Op basis van de resultaten van de deelnemende locaties publiceren we een geanonimiseerde 
totaalrapportage voor alle deelnemers.  

“Wij deden vorig 
jaar met 3 locaties 

mee aan het 
onderzoek. Na de 

presentatie van de 
resultaten wilde 
iedere locatie dit 

wel!  
 

Dit jaar doen we 
daarom met alle 
locaties mee, we 
zijn benieuwd!”  


