ActiZ onderzoek besteding ZZP-gelden 2012
Veel gestelde vragen met antwoorden
Waarom wordt dit onderzoek herhaald?
In 2012 heeft hetzelfde onderzoek plaatsgevonden over de gegevens van 2011. Verschillende
deelnemende instellingen gaven aan graag de gevolgen van bepaalde reorganisaties en
beleidswijzigingen te willen meten met de gegevens van 2012. Daarbij worden de gegevens van
2011 als nulmeting gebruikt. Daarnaast geven wij andere instellingen graag de mogelijkheid alsnog
de besteding van de ZZP-gelden en de substitutie tussen de tariefcomponenten te laten analyseren.

Is het onderzoek hetzelfde als vorig jaar?
Het onderzoek wordt dit jaar uitgebreid met de concrete financiële gevolgen van scheiden van
wonen en zorg voor uw locaties, voor zowel kapitaalslasten als de zorgexploitatie. U verkrijgt
daarmee een integraal beeld van de gevolgen van scheiden wonen en zorg. De financiële gevolgen
extrapoleren wij een aantal jaren op basis van de afbouw van de ZZP’s 1 t/m 3 en 50% van ZZP4
(o.b.v. het laatste akkoord). Daarnaast wordt de besteding van de intensiveringsmiddelen
geïnventariseerd.

Welke gegevens moeten aangeleverd worden voor dit onderzoek?
Voor het bestedingsonderzoek ZZP-gelden 2012 moeten onder andere de realisatiecijfers 2012
aangeleverd worden van de deelnemende locaties, waaronder een specificatie van de ingezette
formatie. Zodra u zich heeft aangemeld ontvangt u een lijst met daarin een overzicht van de
benodigde gegevens. Wilt u voorafgaand aan deelname precieze informatie over de aan te leveren
gegevens, neem dan contact op met Advisaris, e-mail: info@advisaris.nl of bel: 030- 666 17 51.

Worden de gegevens vertrouwelijk behandeld?
Vertrouwelijke (personele) gegevens worden onder geen beding aan derden verstrekt en in uiterste
vertrouwelijkheid behandeld.

Blijven mijn gegevens anoniem?
Alle gegevens van deelnemende stichtingen blijven anoniem.

Wat is de verwachte tijdsinvestering per instelling?
De controller zal ongeveer 2 uur nodig hebben voor het aanleveren van gegevens. De
daadwerkelijke tijdbesteding is afhankelijk van de inrichting van de boekhouding en uw
management informatiesysteem. Ook zal er een interview plaatsvinden met de controller.
Per deelnemende locatie zal er een gesprek plaatsvinden met een (zorg)manager/afdelingshoofd.
Dit gesprek beslaat maximaal twee uur.

Waarom vindt een interview op locatie plaats?
Onze ervaring leert dat bijvoorbeeld voedingsassistenten op de ene locatie andere taken hebben
dan op de andere locatie. Bij de ene locatie valt deze functie daarom in de ZZP-component
Woonzorg, terwijl deze bij de andere locatie onder de ZZP-component ‘Verblijf’ valt. Om een goede
vergelijking te kunnen maken met de tariefopbouw, vragen we dit soort functies uit op locatie. Ook
is gebleken dat de zorgformatie een groot deel huishoudelijk taken heeft. Dit verschilt per locatie en
zal daarom ook worden uitgevraagd.

Hoe worden de resultaten van het Benchmark onderzoek gerapporteerd bij de
deelnemende instellingen?
Bij alle deelnemende instellingen wordt een eindpresentatie gedaan. Hierin worden verschillen
tussen de eigen locaties weergegeven en de resultaten vergeleken met het landelijke beeld 2011 en
2012. Daarnaast kunnen deelnemende instellingen de eindrapportage van het
onderzoeksgemiddelde per woonvorm, na afloop van het onderzoek, van de website van ActiZ
downloaden.

Wordt in het vergelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende woonvormen
of wordt mijn verpleeghuis vergeleken met het totaal van alle huizen?
Er wordt een vergelijk gemaakt tussen gelijksoortige locaties. Hoe verhoudt een locatie kleinschalig
wonen zich bijvoorbeeld ten opzichte van andere kleinschalige woonvormen (zowel lokaal (indien er
meerdere vergelijkbare woonvormen zijn) als ten opzichte van het landelijk gemiddelde). De
woonvormen die voor dit onderzoek worden onderscheiden, zijn: Verzorgingshuis, Verpleeghuis
algemeen, Kleinschalig Wonen (verpleegunit t/m 8 bewoners), Revalidatie (locaties met alleen
revalidatie) en Combilocatie (Zowel ZZP incl. BH als ZZP excl. BH).

Ik heb me aangemeld voor het onderzoek wanneer wordt er contact opgenomen?
Advisaris streeft er naar om binnen 1 week na de aanmelding contact met de aangegeven
contactpersoon op te nemen.

Wat is het verschil tussen de jaarlijkse benchmark van ActiZ en dit onderzoek?
Dit onderzoek verdiept een specifiek onderwerp van de jaarlijkse benchmark: namelijk de besteding
van de ZZP-gelden binnen de instelling.
Vanwege de ontwikkelingen binnen de V&V sector (scheiden wonen-zorg/vervallen van ZZP1 t/m
(deels) 4, mogelijke overheveling BH naar ZVW, overheveling ZZP9a naar ZVW etc.) is het van belang
dat duidelijk wordt welke zorg daadwerkelijk geboden kan worden met de beschikbare middelen.
Uw eigen locaties worden vergeleken met elkaar, met het onderzoeksgemiddelde van 2011 en
2012 en met de NZa-norm.

ZZP-gelden mogen worden gesubstitueerd; wat heeft dit onderzoek voor zin?
Gezien de recente ontwikkelingen in de zorg (waaronder scheiden van wonen en zorg), is het van
groot belang te weten op welk gebied substitutie plaatsvindt. Wanneer de kostprijs van verblijf op
dit moment bijvoorbeeld hoger is dan de tariefcomponent voor verblijf, vindt er substitutie plaats
vanuit andere tariefcomponenten. Op het moment van scheiden van wonen met zorg vervalt de
substitutiemogelijkheid en is de impact groter dan enkel de tariefcomponent verblijf die wegvalt.

Wordt in dit onderzoek inzichtelijk gemaakt welke zorg er bij individuele cliënten
geleverd wordt?
Dit wordt in dit onderzoek niet meegenomen. Wel zal er op arrangementsniveau gekeken worden
naar welke mate het “leveringspercentage” verschilt tussen de diverse doelgroepen en ZZP’s. Zo
kunnen uitspraken gedaan worden over substitutie tussen de ZZP’s en tussen de verschillende
zorgvormen (kleinschalig wonen, verzorgingshuis, verpleeghuis, revalidatie afdeling, etc.).
Mocht u interesse hebben in een meting op cliëntniveau klik dan op onderstaande link. Hier vindt u
informatie over een meting op cliëntniveau.
http://www.advisaris.nl/Hoofdmenu/ProductenenDiensten/Nulmeting-ZorgzwaartepakkettenZorgzwaartebekostiging-ZZP.aspx
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