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De Scenarioplanner Zorgformatie 2018 
 
Het Zorginstituut heeft richting gegeven aan het Kwaliteitskader waarin de 
diverse scenarios vorm beginnen te krijgen. De extra gelden die het kabinet de 
komende jaren ter beschikking stelt, worden uitgedrukt in een percentage 
bovenop de zorgprofielen. Hierdoor wordt het mogelijk om extra personeel in te 
zetten boven de NZa-norm. 
 

Inzicht & keuzes 
De Scenarioplanner Zorgformatie 2018 biedt u de mogelijkheid om een zorgformatie samen te stellen 
vanuit de normering van het Kwaliteitskader en deze te vergelijken met de huidige financiering van de 
NZa. U bepaalt vanuit de zorgvraag van de cliënten en uw eigen omgevingsfactoren (groepsgrootte, 
groepszwaarte, zelfsturende teams, etc.) uw kwalitatieve en kwantitatieve formatiewens en gaat dit 
confronteren met de huidige ZZP financiering. 
 

Figuur 1; roosteropbouw vanuit normen Kwaliteitskader 
 
 

Scenario 1 
Per groep of afdeling wordt de gewenste bezetting per niveau in beeld gebracht, opgesplitst naar de 
benodigde formatie voor dag, avond en nacht. De hieruit voortvloeiende kosten van de bruto formatie 
worden nu afgezet tegen de huidige ZZP financiering. Zo brengt u nauwgezet in beeld welke formatie u 
nodig heeft in de toekomst om aan de normen van het Kwaliteitskader te voldoen; strategische 
personeelsplanning! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2; financieel overzicht van de gewenste formatie 
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Scenario 2 
In het tweede scenario van de NZa Impactanalyse wordt er uitgegaan van een efficiëntere inzet van 
het personeel op de groep. Het model biedt u de mogelijkheid om het percentage 
arbeidsproductiviteit te verhogen of verlagen, zodat u direct de impact kunt zien van uw 
inspanningen.  
 

Scenario 3 
Het model laat tevens zien welke budgettaire ruimte (zowel personeel als middelen) er mogelijk nog is om 
bedragen te alloceren aan de groepsetting vanuit het locatie- of stichtingsbudget. Er kan “geschoven” 

worden met Behandeling, Huishoudelijke Verzorging, Voeding en Overhead vanuit de begroting op 
huidige ZZP-financiering, zodat deze met het “gewenste rooster” verrekend kunnen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3; financiële confrontatie tussen Kwaliteitskader-begroting en ZZP-begroting 
 

Het model biedt u 
✓ Inzicht in de kosten van de benodigde zorgformatie op basis van de normen van het Kwaliteitskader 

(Scenario 1); 
✓ De impact van uw inspanningen op het gebied van een efficiëntere bezetting op de groepen 

(Scenario 2); 
✓ De mogelijkheid om het instellingsbudget wat niet direct aan de zorg is gealloceerd, gedeeltelijk of 

geheel “over te hevelen” naar de groepssetting (Scenario 3); 
✓ De gewenste zorgformatie zowel kwalitatief als kwantitatief op basis van de normen van het 

kwaliteitskader (strategische personeelsplanning); 
✓ Diverse ratio’s zoals bijvoorbeeld het percentage van uw totale budget wat direct aan de zorg 

wordt toegekend. 
 

Werken met het model 
Het model biedt u veel inzicht in uw huidige situatie ten opzichte van de drie scenario’s van de NZa 
Impactanalyse; wat is haalbaar en wat kunt beïnvloeden? Het model wordt geleverd inclusief een 
dagdeel begeleiding zodat u optimaal met het model kunt werken.  
 

Interesse? 
Wilt u ook een goede analyse maken van uw huidige personele inzet afgezet tegen de scenario’s  van de 
NZa Impactanalyse 2017, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. 


