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voorwoord 

De huidige veranderingen en onzekerheden in de zorgmarkt leiden er toe dat we meer dan ooit behoefte 

hebben aan een helder beeld van de toekomst. Beslissingen die vandaag worden genomen kunnen op een 

later tijdstip contraproductief blijken. In het bijzonder bij belangrijke strategische beslissingen over fusies 

of strategische allianties is het van belang zo goed mogelijk op een onzekere toekomst voorbereid te zijn. 

Voor u ligt geen beschrijving van de toekomst. Het is een weergave van hoe de toekomst zich in vier verschillende 
scenario’s (werelden) zou kunnen ontwikkelen. Wij beschrijven welke samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen 
onderling en tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars relevant zijn in ieder van deze vier werelden.

Een groot aantal experts uit de zorgsector heeft aan dit onderzoek meegedaan. Wij zijn hen bijzonder dankbaar.  
Zij hebben niet alleen waardevolle input geleverd bij het identificeren van de trends, maar hebben ook een actieve 
rol gespeeld bij de classificatie van de trends en bij het vaststellen van de kenmerken van de mogelijke toekomstige 
werelden.

In deze white paper wordt eerst ingegaan op de methode Scenario Planning. Vervolgens wordt aan de hand van 
 dertien geclusterde trends de zorgmarkt anno 2010 beschreven. Met behulp van de twee trends die het hoogst 
 scoren op ‘onvoorspelbaarheid’ en ‘impact’ zijn vier verschillende scenario’s uitgewerkt.

Om na te kunnen gaan welke samenwerkingsvormen wel en welke niet relevant zijn in ieder van de vier scenario’s, 
wordt in het hoofdstuk ‘Samenwerken in een dynamische omgeving’ aan de hand van literatuurstudie het verband 
beschreven tussen omgevingsfactoren enerzijds en het aantal en soort allianties anderzijds. Deze inzichten worden 
vervolgens toegepast op de vier werelden.

Wij willen u graag attenderen op de andere Scenario Planning white papers van Atos Consulting, die in dezelfde reeks 
zijn verschenen. Deze en andere white papers zijn te downloaden via de website www.atosconsulting.nl/papers.
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inleiding

Schaken op meerdere borden met spelregels die voort
durend worden aangepast. Zo kan men het huidige 
speelveld van de zorgsector in Nederland het best 
typeren. Zorgverzekeraars moeten in het kader van de 
nieuwe zorgwet de regie voeren. Marktwerking moet 
 leiden tot hogere kwaliteit en lagere kosten. Zieken
huizen moeten marktgericht werken terwijl ze gecon
fronteerd worden met veranderingen in onder andere 
de financiering van het vastgoed en de prestatiebekos
tiging. Bovendien verenigen consumenten zich meer 
dan ooit in communities en weten met de daardoor 
 verkregen macht eisen te stellen aan zowel zorgaanbie
ders als zorgverzekeraars. 

Wij zien veel bewegingen bij ziekenhuizen en zorgver
zekeraars als gevolg van de bovengenoemde ontwikke
lingen, zowel reactief als proactief. Een duidelijke bewe
ging is het aantal samenwerkingsverbanden dat wordt 
aangegaan. Ziekenhuizen starten met  shared  service 
centers voor ondersteunende processen en  maken 
onderling afspraken over specialisatie en productie. 

De afspraken die worden gemaakt tussen ziekenhuis 
en zorgverzekeraars gaan al verder dan die van klant 
leverancier relaties. Steeds vaker ontstaan partnerships.

Het is logisch dat in een dynamische en onzekere 
markt veel samenwerkingsverbanden worden aange
gaan. Organisaties creëren op deze manier immers 
meer flexibiliteit. Het is echter wel van belang om de 
huidige of beoogde samenwerkingsverbanden ook te 
beschouwen in de context van een onzekere toekomst. 
Als de omgeving verandert, kunnen bestaande samen
werkingsverbanden achterhaald zijn of zelfs contra
productie uitpakken. 

Vanuit deze probleemstelling hebben wij de relevantie 
van samenwerking gecombineerd met Scenario Plan
ning. Via de methodiek van Scenario Planning beschrij
ven wij mogelijke werelden die ontstaan in 2020 en per 
wereld gaan wij na of en welke samenwerkingsverban
den gewenst zijn. Wij hebben ons in het onderzoek 
beperkt tot ziekenhuizen en zorgverzekeraars.
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Scenario Planning

Scenario Planning is een methodiek die ontwikkeld is 
in de jaren zestig van de vorige eeuw. De methodiek 
helpt bij het structureren van een onzekere toekomst.1 
 Scenario Planning is gegroeid van een theoretisch 
‘denkinstrument’ tot een praktische ‘toepassingstech
niek’ om kennis binnen organisaties te vergroten, strate
gie en visie te ontwikkelen en om risico’s te beheersen. 
Scenario Planning helpt marktspelers om te gaan met 
onzekerheden in hun omgeving en externe veranderin
gen beter te begrijpen. 
De scenario’s die ontstaan beschrijven mogelijke 
toekomsten en de weg er naar toe. Ze zijn realistisch, 
maar behouden altijd onzekerheid. Een belangrijke aan
name bij Scenario Planning is dat de toekomst onvoor
spelbaar en onzeker is. Voorspellen met behulp van 
extrapolaties en kwantitatieve analyses is daarom niet 
mogelijk. De methode laat strategisch opties definiëren 
die het mogelijk maken beter voorbereid te zijn op wat 
gaat komen.

In deze Scenario Planning white paper wordt een beeld 
geschetst van de Nederlandse zorgmarkt in het jaar 
2020. Input is verkregen uit literatuurstudie en interviews 
met 35 experts uit de zorgmarkt. Uit deze bronnen 
 hebben wij vijftig trends geïdentificeerd die vervolgens 
zijn geclusterd in dertien hoofdtrends. 
Met een vertegenwoordiging van de geïnterviewde 
experts zijn uit de dertien hoofdtrends eerst de zeven 
belangrijkste bepaald en vervolgens gewogen op ‘on
voorspelbaarheid’ en ‘impact’. De twee trends met de 
hoogste gecombineerde score vormen het assenkruis 
voor het scenarioraamwerk. Met de experts zijn de ken
merken van de kwadranten (‘de werelden’) vastgesteld.

Stappen Beschrijving van dit onderzoek

1 Bepalen scope
In dit onderzoek zijn twee spelers betrokken: zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De tijdshorizon is 
vastgesteld op 2020. 

2 Identificeren trends
Via interviews en deskresearch zijn vijftig trends geïdentificeerd. Deze trends zijn geclusterd tot  
dertien hoofdtrends.

3
Bepalen impact en 
onzekerheid

Tijdens een bijeenkomst met vijftien deskundigen uit de zorgsector zijn van zeven belangrijkste 
trends de impact en onzekerheid vastgesteld.

4
Opstellen scenario
raamwerk

Het scenarioraamwerk wordt gevormd door de trends met de hoogste onzekerheid en de hoogste 
impact. Deze zijn: De rol van de overheid en De invloed van de patiënt.

5 Bepalen scenariologica De beschrijving van de vier werelden is gevalideerd bij de experts uit het veld.

6 Finaliseren scenario’s
Symptomen die aangeven dat een bepaalde wereld werkelijkheid kan worden zijn geïdentificeerd; 
de zogenaamde early warning indicatoren.

7 Vaststellen strategie
De beschrijving van de werelden in combinatie met het verband tussen omgevingsfactoren 
enerzijds en aantal en soort allianties anderzijds, leiden tot beschrijving van de strategie per wereld.

tabel 1: De Scenario Planning methodiek van atos consulting 

1. Wij hanteren de methodiek die is gebaseerd op Kees van der Heijden.
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Onderstaand volgt de beschrijving van de huidige zorg
markt anno 2010 aan de hand van de door ons aange
brachte clustering van trends. De individuele trends die 
ten grondslag lagen aan de clusters zijn kort weergege
ven in de kaders. Doel van dit overzicht is niet om volledig 
te zijn. Het is een weergave van de trends die scherp op 
het netvlies staan van de geïnterviewde zorgexperts.

DE INVloED VaN tEchNologIE oP hEt zorgaaNBoD 
worDt zEEr groot

Innovaties in medische technologie volgen elkaar in 
hoog tempo op en het hoogtepunt van de technolo
gische  revolutie is nog niet bereikt. De verwachtingen 
zijn gespannen over onder andere nieuwe materialen, 
betere beeldvormende technieken en robotica in de 
operatiekamer. Door de beschikbaarheid ervan zal de 
mondige patiënt erop staan te worden gediagnosticeerd 
en behandeld op basis van de nieuwste inzichten en 
met  gebruikmaking van de modernste middelen. Dit 
leidt ertoe dat de ontwikkeling een nog grotere vlucht 
zal nemen. De discussie wordt gevoerd of alle moge
lijkheden die worden ontwikkeld en aangeboden voor 
diagnostiek en behandeling ook daadwerkelijk allemaal 
kunnen worden ingezet ten behoeve van de patiënten
zorg. De wens van de overheid om de uitgaven in de 
zorgsector te beteugelen en zo te voorkomen dat deze 
een onevenredig groot deel van het BNP gaan vormen, 
staat dit in de weg. 
Naast medische technologie begint informatietechnolo
gie een steeds belangrijkere rol te spelen. Ziekenhuizen 
ervaren de huidige zorgICT als verouderd. Het draagt 
niet bij aan het realiseren van de strategische doelstellin
gen. Er wordt daarom ingezet op moderne zorgICT. De 
patiëntveiligheid (binnen en buiten het ziekenhuis) en ef
ficiëntie kan hierdoor worden verhoogd. Een specifieke 
vorm van medische en informatietechnologie is teleme
dicine, wat het inzetten van ICT voor thuisbehandeling 
vanuit het ziekenhuis inhoudt. Door het effectief inzetten 
van bijvoorbeeld robotica kunnen zorgbehoevenden zo 
lang mogelijk in een thuissituatie blijven wonen. 

DE INVloED VaN DE oVErhEID oP hEt zorgStElSEl 
NEEmt af

Het afgelopen decennium heeft de overheid een grote 
invloed gehad op de (om)vorming van het zorgstelsel. 
Hoewel de vier publieke belangen van de Nederlandse 
gezondheidszorg (kwaliteit, betaalbaarheid, beschik
baarheid en solidariteit) naar verwachting centraal zullen 
blijven staan, is de vorm waarin zorg wordt verleend 
en betaald onzeker. De overheidsbemoeienis op het 
gebied van regulering en financiering heeft daarom 
grote invloed op de toekomst. Voorbeelden zijn: wat 
voor verantwoordingsmechanismen worden er aan de 
zorginstellingen opgelegd? Blijven de DBC’s product
georiënteerd of worden ze in toenemende mate proces
georiënteerd (ketenDBC’s)? Hoeveel vrijheidsgraden 
krijgt de marktwerking? (In welke mate) wordt winstuit
kering toegestaan? 
Met de stelselwijziging van 2006 is de gezondheidszorg 
veranderd van een budgetteringsmodel naar een model 
van gereguleerde marktwerking. Dat betekent dat de 
vrijheden die zorgaanbieders en zorgvragers hebben, zijn 
afgebakend door wetten en regels. Deze regulering is er 
om ongewenste effecten te voorkomen en de publieke 
doelen te waarborgen. Voorbeelden daarvan zijn dat 
iedereen verplicht is een verzekering af te sluiten voor 
een basispakket en dat zorgverzekeraars verplicht zijn 
iedereen als klant te accepteren voor het basispakket. 

zIEkENhuIzEN worDEN StEEDS mEEr PrIVaat 
gEfINaNcIErD, maar NIEt rISIcoDragEND

Een van de kenmerken van het nieuwe zorgstelsel is 
dat zorgaanbieders een groter financieel risico lopen. 
Dit betekent in het uiterste geval dat ziekenhuizen failliet 
kunnen gaan. Tot op heden heeft de overheid het echter 
nog niet zo ver laten komen. 
Ziekenhuizen zullen voor hun financiering minder afhan

de Zorgmarkt anno 2010

technologie
 > Toenemend gebruik en beschikbaarheid van 
(geavanceerde) medische technologie 

 > Betere informatievoorziening door intra en extramurale 
EPD’s 

 > Groei van zorg op afstand (telemedicine)

overheid
 > Mate van overheidsbemoeienis (op het gebied van 
financiering en regulering) wordt kleiner

 > Invloed van Europa (wet en regelgeving) neemt toe
 > Afname aantal DBC’s en introductie ketenDBC’s 
 > Meer verantwoordingsmechanismen vanuit overheid 
 > Algemene ziekenhuizen dragen zelf een steeds groter 
risico voor hun financiële prestaties 

 > Verschuiving van aanbod naar vraaggerichte zorg
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kelijk worden van de banken. De stijgende financierings
behoefte aan de ene kant en de terughoudendheid van 
de banken bij kredietverlening anderzijds, resulteert in 
een toenemende vraag naar private financiering.
De private financiering van ziekenhuizen zal nauwelijks 
het karakter hebben van risicodragend kapitaal. Ver
schaffers van risicodragend kapitaal zullen via dividend
uitkeringen gecompenseerd willen worden. De overheid 
houdt dit tegen omdat zij dan een (mogelijk) conflict 
voorzien tussen korte termijn financiële belangen en 
lange termijn zorgbelangen.

zIEkENhuIzEN gaaN kEuzES makEN IN hEt zorg
aaNBoD EN kIEzEN Voor SPEcIfIEkE ProDuctEN 
EN DIENStEN

Steeds meer ziekenhuizen richten zich – naast de 
 basiszorg – op een aantal speerpunten. Door focus aan 
te brengen en onderzoek op deze speerpunten te con
centreren, ontstaan meer gespecialiseerde centra. Naast 
deze ontwikkeling is er de opkomst van de zelfstandige 
behandelklinieken die één specialisme bieden. Hierbij 
gaat het echter vaak om laag complexe zorg. Door de 
toenemende druk op de stijgende kosten in de zorg en de 
introductie van gereguleerde marktwerking, worden zie
kenhuizen genoodzaakt de zorgverlening efficiënter in te 
richten. Een onderdeel hiervan is het meer standaardise
ren van de zorgverlening door het inrichten van klinische 
paden. Het moet echter altijd mogelijk zijn van een derge
lijk pad af te wijken, aangezien elke patiënt uniek is. 

zorgVErzEkEraarS oEfENEN mEEr INVloED uIt 
oP zorgaaNBIEDErS

Zorgverzekeraars moeten zich manifesteren als kritische 
inkopers die zorgaanbieders dwingen om doelmatig zorg 
(prijskwaliteit verhouding) te leveren. 
In het nieuwe zorgstelsel heeft de dreiging van verlies 
van verzekerden en de mogelijkheid om met collecti
viteiten het marktaandeel te vergroten, geleid tot een 
zeer concurrerende prijszetting. Zorgverzekeraars zijn 
hierdoor nog niet voldoende in staat zorg in te kopen op 
kwaliteit in plaats van prijs. 
Daarnaast blijkt de zorgsturing tot heden weinig succes
vol. De patiënten laten zich meer leiden door de huisarts 
dan door de zorgverzekeraar. Dit ondermijnt de onder
handelingspositie van de zorgverzekeraar ten opzichte 
van de zorgaanbieder.
De acties die zorgverzekeraars ondernemen om over 
te komen als de gids in de zorg zal er toe leiden dat de 
zorgverzekeraars meer invloed gaan uitoefenen op de 
zorgaanbieders. Deze invloed zal toenemen naarmate de 
zorgverzekeraar groter is.
 
7080% van de ziektes is lifestyle gerelateerd. Er wordt 
door de overheid en in de media dan ook steeds meer 
aandacht besteed aan gezondheidmanagement. Door 
bijvoorbeeld antirook campagnes wordt het aantal 
longkankerpatiënten teruggedrongen. Zorgverzekeraars 
kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Het is onzeker 
of zij die ook zullen pakken. Het voordeel voor hen is 
minder schadelast. Het risico is echter dat verzekerden 
overstappen naar een andere verzekeraar waardoor de 
(lange termijn) baten niet bij hen komen te liggen. Een bij
komende driver voor een meer actieve sturing vanuit de 
zorgverzekeraars is het feit dat bepaalde bevolkingsgroe
pen niet willen betalen voor andere groepen. Bijvoorbeeld 
jongeren voor ouderen en nietrokers voor rokers. 
 

financiering
 > Toenemende privatisering van zorg 
 > Toename risicomijdend gedrag van banken beperkt 
financieringsmogelijkheden 

 > Opkomst nieuwe financiële bronnen

organisatie ziekenhuizen
 > Vergaande specialisatie van ziekenhuiszorg (betere 
allocatie van specialistische zorg) 

 > Zorglogistiek wordt efficiënter georganiseerd (zorgstraten 
en klinische paden) 

 > Toenemende privatisering van zorg 
 > Ontvlechting/verschuiving van 2e naar 1e lijn 
 > Wijziging positie medisch specialist 
 > Toename druk op huisvesting ziekenhuizen (m2) 
 > Shopinshop (Bijenkorfconcept) 
 > Toename bedrijfsmatig werken

Invloed zorgverzekeraars
 > Verschuiving van ziektemanagement naar 
gezondheidmanagement

 > Zorgverzekeraars krijgen steeds meer invloed op 
zorgaanbod én zorgvraag 

 > Afnemende solidariteit 
 > Aanbieden van zorg in natura 
 > Consolidatie van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 
Stelsel beweegt zich richting HMO 

 > Regionale zorgverzekeraars verdwijnen
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DE INVloED VaN DE PatIëNt oP hEt zorgaaNBoD 
worDt groot

De klassieke dokter met status en aanzien is nagenoeg 
verdwenen. Patiënten zijn goed in staat zelf informatie te 
vergaren over hun ziekte en nemen meer zelf de regie. 
Daarnaast neemt de invloed van collectiviteiten (zoals 
patiëntenverenigingen of werkgeverscollectiviteiten) toe. 
Doordat patiënten op het internet veel informatie kunnen 
raadplegen over hun ziekte, wordt het gesprek tus
sen arts en patiënt een dialoog. Omdat patiënten meer 
weten, vragen ze ook meer en worden ze proactieve en 
stellen ze hogere eisen aan de zorgverlening. Tegelijker
tijd verwachten de mondige patiënten dat zorgverleners 
voldoende informatie (al dan niet op internet) aanbieden, 
waardoor beter keuzes kunnen worden gemaakt. 
Collectiviteiten kunnen een grote invloed uitoefenen. 
Wanneer de omvang van een collectief groot genoeg 
is en deze op een effectieve manier is georganiseerd, 
 kunnen er eisen worden gesteld. Aan de andere kant 
gaan ziekenhuizen zich organiseren om zo een aantrek
kelijke partij te zijn voor de collectiviteiten. 

DE VErgrIjzINg EN oNtgroENINg NEmEN toE

Verschillende demografische veranderingen hebben 
 invloed op de organisatie en aanbod van zorg. Vergrij
zing en ontgroening zijn de meest sprekende trends. 
Het gevolg is onder andere een toename van comor
bide chronisch zieken. 
De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Dit 
komt enerzijds door de babyboom van de 50er jaren, 
anderzijds doordat er minder kinderen worden geboren. 
Op dit moment telt de Nederlandse bevolking onge
veer twee miljoen 65plussers, in 2035 zullen dit er 
zo’n vier miljoen zijn. Deze vergrijzing heeft een aantal 

gevolgen. Ziektes die veelal op latere leeftijd optreden 
(zoals  Alzheimer) komen hierdoor bij meer mensen voor. 
Tevens ontstaat er bij meer patiënten comorbiditeit, 
doordat chronische ziektes optreden (zoals diabetes en 
kanker). 

zIEkENhuIzEN worDEN mEEr afgErEkEND oP 
 BaSIS VaN VErhouDINg tuSSEN kwalItEIt EN 
PrIjS

Ziekenhuizen moeten voor verschillende instanties 
(prestatie)indicatoren aanleveren. Ook de patiënt wil 
beter inzicht hebben in de kwaliteit van de zorgverlening 
van een bepaalde arts of een bepaalde behandeling. 
Daarnaast geeft actuele informatie over wachtlijsten 
patiënten de mogelijkheid om te kiezen tussen zorgaan
bieders. 
Kwaliteit en patiëntveiligheid liggen in elkaars verlengde. 
Toch kunnen we er geheel andere zaken in onderschei
den. Kwaliteit van zorg betreft enerzijds de service die 
wordt verleend aan het bed en anderzijds het niveau 
van zorg dat wordt geboden. Patiëntveiligheid gaat over 
het vermijden van medische fouten. Het inrichten van 
het proces op een zodanige manier dat fouten zo min 
mogelijk (kunnen) worden gemaakt, is onontbeerlijk. 

DE huISartS NEEmt StEEDS mEEr DE rEgIE

Zorgsturing door zorgverzekeraars is niet succesvol 
gebleken, het is en blijft de huisarts die een patiënt door 
het zorgveld loodst. Dit versterkt de traditionele regierol 
van de huisarts. Hij is niet alleen meer de doorverwijzer, 
maar, zoals het geval is bij de functionele bekostiging, hij 
claimt ook een rol als leider van een zorggroep waarbij 

Invloed patiënt
 > Patiënt krijgt in toenemende mate zorg op maat (sociaal 
en medisch) 

 > Mondigheid van patiënten neemt toe door afnemende 
informatieasymmetrie en vice versa 

 > Stijgende kosten in de zorg door toename zorgvraag en 
zorgaanbod 

 > Verhouding allochtonen/autochtonen in bepaalde 
geografische gebieden verandert

 > Invloed van collectiviteiten (zoals patiëntenverenigingen  
of werkgeverscollectiviteiten) wordt groter

Demografie
 > De demografische opbouw verandert (vergrijzing, hoge 
levensverwachting, comorbiditeit, chronisch zieken)

Prestatieverantwoording
 > Beter inzicht in kwantiteit en kwaliteit van zorg. 
Ziekenhuizen worden transparant in uitkomst van zorg 
onder druk van overheid en patiënt 

 > Toenemende aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid 
 > Verhoging druk op governance (RvB, RvT, Staf/directie) 
 > Vergroten resultaatgerichtheid in ziekenhuizen (van 
inspannings naar resultaatverplichting)
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hij bepaalt welke zorgaanbieder wordt ingeschakeld en 
wanneer.

zorg worDt INtra EN Extramuraal StEEDS 
mEEr IN kEtENS gEorgaNISEErD

Zorgverleners zoals ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg 
en verpleeghuizen bundelen steeds meer hun krachten 
om de kwaliteit van leven van een groep patiënten te 
verbeteren. 
Deze ketenzorg resulteert in een vloeiend verloop van 
zorgverlening aan de patiënt en betere benutting van 
het zorgaanbod. 
Michael Porter, hoogleraar aan Harvard en auteur van 
het invloedrijke boek ‘Redefining health care’, uitte bij de 
opening van het nieuwe kennisinstituut van de Nyen
rode Business Universiteit kritiek op het Nederlandse 
zorgstelsel. Hij meent dat ziekenhuizen, zorgverzeke
raars en patiëntenverenigingen samen moeten werken 
aan het opzetten van ‘care cycles’, zorgketens waarin 
de patiënt centraal staat. 
Volgens Porter moeten de grenzen tussen de diverse 
soorten aanbieders van zorg vervagen zodat een 
compleet zorgtraject een prijskaartje krijgt in plaats 
van individuele behandelingen. De patiënt doorloopt 
een zorgketen, van ziekenhuisopname tot revalidatie. 
Zorgverzekeraars kunnen zo beter kiezen met welke 
zorgaanbieders ze in zee te gaan. 

PatIëNtEN DENkEN NIEt laNgEr lokaal EN halEN 
DE BEStE zorg IN NEDErlaND of DaarBuItEN

Doordat de grenzen in Europa open staan (vrij ver
keer van goederen, mensen en diensten), wordt het 
 makkelijker om patiënten in het buitenland te laten 
behandelen, maar ook om internationale samenwerking 
tussen zorgaanbieders aan te gaan. 

gEkwalIfIcEErD PErSoNEEl worDt BIj EEN toE
NEmENDE zorgVraag StEEDS SchaarSEr

Door de ontgroening en door een tekort aan opleidings
plekken is er onvoldoende gekwalificeerd personeel 
(o.a. laboranten, ICverpleegkundigen, OKverpleeg
kundigen) beschikbaar. De vraag naar personeel wordt 
door de toenemende zorgvraag (vergrijzing) echter 
steeds groter. Wie levert de zorg in 2020? 

hEt aaNtal fuSIES EN SamENwErkINgSVErBaNDEN 
tuSSEN zIEkENhuIzEN NEEmt StEEDS mEEr toE

Het aantal samenwerkingsverbanden tussen zieken
huizen neemt hard toe. De samenwerkingsverbanden 
gaan van fusies (steeds minder ziekenhuizen met meer 
locaties) tot verbanden waarbij op onderdelen wordt 
samengewerkt. Er ontstaan zowel regionale samenwer
kingsverbanden (netwerken) als landelijke verbanden 
tussen ziekenhuizen.

 

Invloed eerste lijn
 > Toenemende macht huisartsen

ketenzorg
 > Toename ketenzorg (verticale integratie)
 > Kanteling bekostiging 

horizontale integratie
 > Schaalvergroting
 > Regionalisatie
 > Ontstaan van landelijke netwerken
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Beoordeling trendS 

In een sessie met vijftien van de geïnterviewde experts 
zijn de geclusterde trends gewaardeerd op hun relatieve 
onvoorspelbaarheid en impact. ‘Onvoorspelbaarheid’ 
zegt iets over de mate waarin kan worden vastgesteld 
of een trend in de toekomst zal doorzetten. ‘Impact’ is 
de mate van verandering in de zorgmarkt in 2020 als 
gevolg van de trend. 
In eerste instantie is het aantal clusters op basis van 
bovenstaande criteria terug gebracht van dertien naar 
zeven:

1. Overheid: de invloed van de overheid neemt af. 
2.  Financiering: ziekenhuizen worden steeds meer 

 privaat gefinancierd maar niet risicodragend. 
3.  Zorgverzekeraars: zorgverzekeraars oefenen meer 

invloed uit op zorgaanbieders. 
4.  Patiënt: de invloed van de patiënt op het zorgaanbod 

wordt groot. 
5.  Prestatieverantwoording: ziekenhuizen worden meer 

afgerekend op basis van verhouding tussen kwaliteit 
en prijs. 

6.  Eerste lijn: de huisarts neemt steeds meer de regie. 
7.  Internationaal: patiënten denken niet langer lokaal en 

halen de beste zorg in Nederland of daarbuiten. 

Deze zeven geclusterde trends zijn in stemming 
 gebracht en het resultaat is weergegeven in neven
staande trendimpactmatrix.
 

ScENarIoraamwErk

De kernonzekerheden voor de zorgmarkt in 2020 op 
basis van deze score worden gevormd door de over
heid en de patiënt. Het gaat daarbij vooral om de rol die 
zij gaan spelen.
De overheid zal altijd een basisbemoeienis houden met 
de zorgmarkt en blijven toezien op betaalbaarheid, 
toegankelijkheid, kwaliteit en solidariteit. Onvoorspelbaar 
echter is of het daarbij blijft. Laat de overheid de rest 
over aan de marktpartijen en zullen zij volledige markt
werking toestaan of zelfs stimuleren? Het tegenoverge
stelde is echter ook een mogelijkheid: de overheid kan 
vaststellen dat de marktwerking in haar ogen niet tot de 
gewenste resultaten leidt (heeft geleid). Bovendien kan 
de overheid van mening zijn dat de benodigde bezui
nigingen alleen kunnen worden gerealiseerd als zij een 
prominente rol speelt. Dit resulteert in een as met als 
uiteinden: een dominante overheid versus een overheid 
op afstand.

figuur 1: zeven geclusterde trends
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De onzekerheid en impact rond de patiënt gaat over 
de rol die hij speelt bij het zorgaanbod. Gaat de patiënt 
zich (pro)actief opstellen en een bewuste keuze maken 
welke zorg hij waar en wanneer wil afnemen. De andere 
kant van het spectrum is dat de patiënt zich laat leiden. 
Dat wil niet zeggen dat hij lijdzaam is of wordt, hij kan 
ook vaststellen dat andere partijen de goede afweging 
en keuzes voor hem kunnen maken. Dit resulteert in een 
as met als uiteinden: een kiezende patiënt versus een 
volgzame patiënt. 

figuur 2: het scenarioraamwerk

De actieve en mondige patiënt acteert op 
een markt die wordt gereguleerd door de 
overheid. De overheid staat wel open voor 
de eisen en wensen van de patiënt. Er is 

sprake van evenwicht.

De overheid heeft de macht naar zich toe 
getrokken. De patiënt kan weinig kiezen 

maar vindt dat minder erg omdat hij 
vertrouwen heeft in de overheid.

De patiënt kan en gaat op basis van de 
beschikbare informatie en transparantie 
bewuste keuzes maken. In de strijd om 
de gunst van de patiënt is er scherpe 

concurrentie tussen zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars maar er is soms ook 

sprake van samenwerking. 

Zorg is een commodity geworden en 
de patiënt selecteert op basis van de faci
liteiten die hem door de zorgaanbieders 
en verzekeraars worden geboden. Er is 
scherpe concurrentie tussen zorgaanbie

ders en zorgverzekeraars.

Compenserende krachten

Geleide economie

Marktwerking

Bipolarisatie

Kiezende patiënt

Volgzame patiënt

Overheid dominant Overheid op afstand
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Samenwerken in een 
 dynamiSche omgeving

Naast inzicht in de mogelijke marktontwikkelingen, dient 
een scenarioanalyse ook inzicht te geven in de strate
gische mogelijkheden in een specifieke wereld. Daar
naast zal de analyse ook moeten aantonen hoe robuust 
de huidige strategie is. Moet deze worden aangepast 
 indien op basis van de early warning indicatoren blijkt 
dat een bepaalde wereld werkelijkheid wordt? Zoals in 
de inleiding is beschreven, zullen wij ons ten aanzien 
van de strategische opties concentreren op de sa
menwerkingsmogelijkheden. Voordat wij de opties per 
wereld analyseren, schetsen wij eerst een algemeen 
kader over de invloed van de omgeving op het aantal en 
op het soort allianties.2

In het afgelopen decennium zijn diverse relevante boe
ken en artikelen verschenen over de omgevingsfactoren 
die van invloed zijn op alliantievorming. Daarbij is niet 
alleen gekeken naar de toe of afname van het aantal 
allianties maar ook naar de effecten op de soort allian
ties. Onderstaand wordt eerst stilgestaan bij het aantal 
allianties en vervolgens bij de soorten allianties.  

INVloED VaN DE omgEVINg oP hEt aaNtal 
 allIaNtIES

Onzekerheid en dynamiek
Onzekerheid en dynamiek zijn de grootste krachten 
achter alliantievorming. Hoewel de betekenis van deze 
begrippen dicht bij elkaar ligt, refereert onzekerheid aan 
een gebrek aan duidelijkheid over toekomstige ontwik
kelingen in de markt en de invloed van deze ontwikke
lingen op de organisatie, terwijl dynamiek gedefinieerd 
kan worden als de mate waarin sterke ontwikkelingen in 
de markt plaatsvinden (instabiliteit). Zowel onzekerheid 
als dynamiek stimuleert organisaties samenwerkings
verbanden aan te gaan, voornamelijk vanwege het feit 
dat allianties de mogelijkheid creëren risico’s te spreiden 
en daarmee een zekere bescherming bieden tegen 
negatieve invloeden van buitenaf. Bovendien bieden 
allianties organisaties de mogelijkheid ontwikkelingen 
in de omgeving beter voorspelbaar te maken door het 
creëren van een ‘onderhandelde omgeving’ en daarmee 
de mogelijkheid bieden de onzekerheid te verlagen. 

Internationalisering
Naast dynamiek en onzekerheid wordt ook internati
onalisering gezien als drijvende kracht achter alliantie
vorming. Een eerste reden hiervoor is dat het vormen 
van een alliantie met een lokale partner in veel landen, 
bijvoorbeeld China en India, de enige mogelijkheid is om 
toegang te verkrijgen tot de markt. Echter, ook wanneer 
dit niet het geval is wordt vaak een samenwerkings
verband aangegaan met een lokale partner, aangezien 
deze kennis heeft van de lokale cultuur, wetgeving en 
distributiekanalen. 

Concurrentiedruk
Ook concurrentiedruk is van invloed op alliantievorming. 
Toenemende concurrentiedruk leidt allereerst tot een 
toenemende druk op de prijzen en dwingt organisaties 
daarmee tot continue kostenreductie. Allianties bieden 
daarbij de mogelijkheid kosten te reduceren door het 
creëren van schaal en scopevoordelen, het delen van 
risico’s of het terugbrengen van overcapaciteit.
Daarnaast zal concurrentie specialisatie op kerncom
petenties afdwingen. Organisaties concentreren zich 
als gevolg van concurrentiedruk op de belangrijkste 
competenties en trachten zich te onderscheiden van de 
concurrentie door ‘Best in Class’ te worden op enkele 
competenties. Specialisatie leidt er echter eveneens toe 
dat organisaties onvoldoende competenties bezitten 
om een totaalproduct te kunnen leveren. De benodigde 
competenties worden daarbij verkregen door samen
werkingsverbanden aan te gaan om op die manier aan 
de vraag naar een product of dienst te kunnen voldoen. 
Een derde manier waarop concurrentiedruk van invloed 
is op alliantievorming wordt gevormd door het feit dat 
concurrentie organisaties stimuleert zich te onderschei
den door middel van innovatie. Samenwerking met 
andere organisaties leidt daarbij tot een combinatie van 
zowel de eigen kennis als de kennis van de partner en 
verhoogt daarmee het innovatiepotentieel. Een toe
nemende concurrentiedruk, en daarmee toenemende 
druk om te innoveren, stimuleert samenwerking. Tot slot 
heeft toenemende concurrentiedruk ook een direct ef
fect op alliantievorming, aangezien allianties de mogelijk
heid bieden concurrentie tegen te gaan of te beperken 
door samen te werken met de concurrent of marktstan
daarden te creëren.

2.  De geraadpleegde literatuur is opgenomen in de bijlage. Bij de analyse is gebruik gemaakt van een onderzoek dat mevrouw drs. A. Kaars heeft 

 uitgevoerd bij Atos Consulting.
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Kenmerken consument
Een vierde ontwikkeling die van invloed is op het aantal 
allianties wordt gevormd door specifieke kenmerken van 
de vraag. Belangrijke kenmerken daarbij zijn toenemen
de heterogeniteit van de vraag, toenemende mondig
heid van de consument en steeds hogere eisen van de 
consument ten aanzien van het product. 
Door de toenemende heterogeniteit van de vraag groeit 
zowel bij organisaties als bij consumenten de vraag 
naar op maat gemaakte oplossingen die volledig zijn 
aangepast aan de specifieke wensen van de consument 
met betrekking tot kwaliteit en beschikbaarheid. De 
toenemende vraag om maatwerk leidt er echter toe dat 
de omvang van marktsegmenten afneemt, waardoor 
organisaties de producten niet rendabel binnen de eigen 
grenzen kunnen produceren. Organisaties gaan om die 
reden samenwerkingsverbanden aan met gespeciali
seerde leveranciers om zo toch aan de vraag naar op 
maat gemaakte producten te kunnen voldoen. 
De toenemende druk op organisaties om in te spelen op 
de specifieke wensen en eisen van de consument heeft 
geleid tot een steeds nauwere samenwerking tussen 
de verschillende partijen in de keten. De partijen in de 
keten trachten daarbij door middel van nauwe samen
werking de verschillende activiteiten te integreren en de 
keten te optimaliseren. De integratie van de verschil
lende activiteiten stelt de partijen in de keten in staat de 
doorlooptijd te verkorten (JIT), de efficiëntie te verhogen 
en de kwaliteit van de producten te verbeteren (Lean, 
Six Sigma e.d.) waardoor de concurrentiepositie kan 
worden. 

Aanwezigheid kritieke productiefactoren
De mate waarin sprake is van kritieke productiefactoren, 
is van invloed is op alliantievorming. Kritieke productie
factoren refereren daarbij aan productiefactoren die 
essentieel zijn voor zowel het voortbestaan als de groei 
van de organisatie, bijvoorbeeld geschoold personeel, 
apparatuur of grondstoffen. Onderzoek toont aan dat 
naarmate deze kritieke productiefactoren schaarser zijn, 
organisaties in toenemende mate geneigd zijn om het 
aanbod van de productiemiddelen te verzekeren door 
het gebruik van sociale en formele controlmechanis
men in de relatie met de leverancier van de productie
factoren. Allianties kunnen daarbij een rol spelen. Echter, 
controle over en beschikbaarheid van productiemidde
len is dan niet altijd gewaarborgd. In veel gevallen wordt 
dan geen alliantie aangegaan maar wordt gekozen voor 
een fusie of overname. 

INVloED VaN DE omgEVINg oP hEt Soort 
 allIaNtIES

Strategische allianties
Eén van de externe factoren die een grote rol spelen bij 
de toename van strategische alliantie is concurrentie
druk. Zoals eerder aangegeven, vergroot toenemende 
concurrentiedruk het belang van het onderscheidend 
vermogen van organisaties en dwingt daarmee spe
cialisatie op kerncompetenties af. Als gevolg hiervan 
bezitten organisaties echter onvoldoende competenties 
om een totaalproduct te produceren, wat ertoe leidt dat 
organisaties in toenemende mate afhankelijk zijn van 
samenwerkingsverbanden om de kerncompetenties uit 
te kunnen voeren. 

Multipartnerallianties
Toenemende concurrentiedruk stimuleert de vorming 
van multipartnerallianties. Een eerste reden hiervoor 
is dat toenemende concurrentiedruk specialisatie op 
competenties afdwingt, waarbij organisaties zich richten 
op slechts een klein deel van het totale product. Als 
gevolg hiervan zijn organisaties voor de levering van 
een totaalproduct genoodzaakt allianties aan te gaan 
bestaande uit meerdere gespecialiseerde partijen. 
Daarnaast bieden multipartnerallianties organisaties 
de mogelijkheid om marktstandaarden te creëren en 
de toegangs mogelijkheden voor potentiële concurren
ten te beperken, als gevolg waarvan het gebruik van 
multi partnerallianties naar verwachting toeneemt in een 
omgeving die wordt gekenmerkt door concurrentiedruk. 

Naast concurrentiedruk leiden ook toenemende 
 mondigheid en steeds hogere producteisen van de 
consument naar verwachting tot een toenemend 
 gebruik van multipartner allianties. Een belangrijke reden 
hiervoor is het feit dat toenemende mondigheid en de 
steeds hogere producteisen ketenoptimalisatie stimu
leren, waarbij meerdere partijen in de keten intensief 
samenwerken met als doel het verbeteren van de 
 productkwaliteit, het verkorten van de doorlooptijd of 
het reduceren van de kosten. 

Internationale allianties
Internationale allianties worden logischerwijs beïnvloed 
door de mate van internationalisering. Internationalise
ring refereert daarbij aan toenemende overeenkomstig
heid in consumptiepatronen en inkomensniveau’s van 
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landen en de daarmee gepaard gaande toename van 
internationale activiteiten van organisaties. Daarbij werd 
eerder gesteld dat organisaties de internationale acti
viteiten vaak onderbrengen in allianties met een lokale 
partner, voornamelijk omdat een lokale partner kennis 
heeft van de lokale markt en cultuur. Een toename van 
internationale activiteiten leidt daarmee tot een directe 
verhoging van het gebruik van internationale allianties. 
Naast internationalisering stimuleert ook een toene
mende concurrentiedruk internationale allianties. Toe
nemende concurrentiedruk leidt tot een toenemende 
druk op organisaties om zich van elkaar te onderschei
den met betrekking tot prijs, kwaliteit en innovatie. 
Organisaties trachten daarbij in toenemende mate 
kwaliteit, innovatie en kostenefficiëntie te bereiken door 
allianties aan te gaan met internationale partners. Een 
belangrijke reden hiervoor is het bestaan van verschil
len tussen geografische gebieden met betrekking tot 
de aanwezige kennis en competenties, aangeduid met 
geografische specialisatie. Samenwerking met een 
internationale partner biedt daarbij de mogelijkheid 
verschillende competenties en kennis te combineren, 
als gevolg waarvan het innovatiepotentieel toeneemt. 
Daarnaast kunnen organisaties zowel een hoge kwaliteit 
als kostenefficiëntie bereiken door samen te werken 
met internationale partners die competenties hebben op 
deze gebieden. 

Equity allianties (joint ventures)
Empirisch onderzoek toont aan dat internationalisering 
de vorming van joint ventures stimuleert. Daarbij blijkt 
dat een toename van het aantal internationale allianties 
leidt tot een toename van het aantal joint ventures, op 
basis waarvan wordt geconcludeerd dat organisaties 
die een samenwerkingsverband aangaan met een 
buitenlandse partner vaker kiezen voor een joint venture 
dan voor een contractuele alliantie. Deze relatie kan 
worden verklaard door het relatief grote risico van een 
internationale alliantie als gevolg van onder andere 
cultuurverschillen tussen de partners. Het gebruik van 
meer hiërarchische mechanismen voor de besturing van 
een internationale alliantie verkleint de risico’s van de sa
menwerking en creëert bovendien een ‘gedeeld referen
tiekader dat communicatie en aanpassing stimuleert’. 
Daarnaast kan op basis van theoretisch onderzoek wor
den gesteld dat ook toenemende druk op de prijzen als 
gevolg van concurrentiedruk leidt tot een toename in het 
gebruik van joint ventures. Reden hiervoor is de verder

gaande integratie van activiteiten in het geval van een 
joint venture, als gevolg waarvan joint ventures relatief 
veel mogelijkheden bieden voor het creëren van schaal 
en scopevoordelen en het optimaliseren van de capaci
teitsbenutting. Hiermee is de joint venture een geschikte 
alliantievorm voor het behalen van kostenreductie. 

Hoewel internationalisering en toenemende druk op de 
prijzen het gebruik van joint ventures stimuleren, kunnen 
verschillende ontwikkelingen in de omgeving worden 
onderscheiden die het gebruik van joint ventures doen 
afnemen. Daarbij blijkt allereerst uit empirisch onderzoek 
dat organisaties in het geval van hoge onzekerheid en 
dynamiek of een hoge mate van veranderlijkheid in de 
vraag van de consument vaker kiezen voor contractuele 
allianties dan voor joint ventures. De reden is dat con
tractuele allianties een meer flexibele vorm van samen
werking zijn en daarmee relatief snel aangepast kunnen 
worden aan (onverwachte) veranderingen in de omge
ving. Daarnaast zijn voor het opzetten en managen van 
contractuele allianties vaak minder middelen benodigd 
dan voor het opzetten en managen van een joint ven
ture, als gevolg waarvan contractuele allianties organi
saties de mogelijkheid geven de middelen, en daarmee 
de kansen, over meerdere allianties te spreiden.

Horizontale allianties
Concurrentiedruk leidt naar verwachting zowel tot een 
toe als afname van het gebruik van horizontale allian
ties. Een belangrijke reden voor de verwachte toename 
van horizontale allianties is het feit dat horizontale 
allianties de mogelijkheid bieden marktstandaarden 
te  creëren en de toegankelijkheid van de markt voor 
potentiële concurrentie te beperken. Daarnaast bieden 
horizontale allianties de mogelijkheid gelijksoortige acti
viteiten gezamenlijk uit te voeren waardoor kostenreduc
tie kan worden behaald. 
Echter, concurrentiedruk leidt naar verwachting even
eens tot een toename van de risico’s van horizontale 
samenwerking. Met name de kans op het onbedoeld 
overvloeien van concurrentiegevoelige informatie leidt 
ertoe dat horizontale allianties relatief risicovol zijn. 
Hoewel de kans op het onbedoeld overvloeien van 
concurrentiegevoelige informatie niet toeneemt in een 
sterk concurrerende omgeving, zijn de negatieve ge
volgen van het overvloeien van dergelijke informatie in 
een concurrerende markt naar verwachting wel groter. 
Organisaties zullen als gevolg hiervan in een dergelijke 
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omgeving minder geneigd zijn samen te werken met 
de concurrent, met name op gebieden waarop beide 
organisaties directe concurrenten zijn. 
Naast concurrentiedruk zijn ook de kenmerken van de 
consument van invloed op horizontale allianties. De 
toenemende mondigheid van de consument en steeds 
hogere eisen aan de kwaliteit en beschikbaarheid van 
het product, stimuleren ketenoptimalisatie en daarmee 
het gebruik van verticale allianties. In principe zullen 
verticale en horizontal allianties elkaar niet per definitie 
uitsluiten maar onderzoek toont aan dat de combina
tie zowel leidt tot een interne complexiteit als tot een 
externe onduidelijkheid.

Alliantie
Marktkenmerken

Aantal  
allianties

% Strategische 
allianties

% Multipartner- 
allianties

% Internationale 
allianties

% Equity  
allianties

% Horizontale 
allianties

Dynamiek      

Onzekerheid      

Internationalisering      

Concurrentiedruk      

Heterogeniteit vraag      

Mondigheid consument      

Steeds hogere eisen ten 
aanzien van product

     

Aanwezigheid kritieke 
productiefactoren

     

 Toename

 Afname

 Geen relatie

 Toe en afname

tabel 2: Invloed ontwikkelingen in de omgeving op aantal en soort allianties
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de vier Scenario’S

In dit hoofdstuk worden vier toekomstscenario’s voor 
2020 toegelicht. Bij elke scenario worden ‘early warning 
indicators’ gegeven. Dit zijn (markt)gebeurtenissen die 
vroegtijdig ‘waarschuwen’ dat een betreffend scenario 
aan het ontstaan is ofwel werkelijkheid wordt.
Bovendien zijn de kenmerken van de diverse werelden 
geplot op de relevante factoren voor samenwerking zo
als beschreven in het voorgaande hoofdstuk. Op deze 
wijze kan een inventarisatie worden gemaakt van de 
relevante en niet relevante manieren van samenwerking.

ScENarIo 1: marktwErkINg

De kracht van de consument – al eerder getoond bij de 
ondergang van Fortis en DSB – heeft zich verder ontwik
keld. Gebruik makend van internet bundelen consumen
ten en patiënten de krachten en vormen een machtsblok 
waar de aanbieders moeilijk omheen kunnen.
De zorgaanbieders hebben een transitie doorgemaakt 
en zijn meer klantgericht dan ooit. Samen met zorg
verzekeraars en overheid is een geaccepteerde set 
prestatieindicatoren opgesteld die recht doet aan de 
daadwerkelijk geleverde kwaliteit van de zorgprofessi
onal. Door slimme zorgICT heeft dit niet geleid tot een 
verzwaring van administratieve lasten. De toegenomen 
transparantie zorgt er voor dat de patiënt eenvoudig kan 
vaststellen waar welke kwaliteit wordt geboden. 

Op internet is veelvuldig en agressief gecommuniceerd 
over slecht presterende ziekenhuizen en zij hebben de 
deuren moeten sluiten.

Ziekenhuizen concurreren hevig om de gunst van de 
patiënt. Zij doen ook veel aan indirecte beïnvloeding: 
zij stimuleren zorgverzekeraars en de eerstelijn om de 
toestroom van patiënten zo groot mogelijk te maken. Er 
worden afspraken gemaakt die formeel zijn vastgelegd 
in preferred supplier overeenkomsten, waarbij diverse 
financiële prikkels zijn ingebouwd. 

De zorgverzekeraars concurreren hevig om de gunst 
van de verzekerde. Nu verzekerden en patiënten beter 
kunnen kiezen, zal prijs niet de enige factor meer zijn 
voor de keuze van de verzekeraar (al dan niet via een 
collectiviteit). Steeds meer verzekerden sluiten hun 
aanvullende verzekeringen niet meer af in de collectivi
teit en kiezen zelf hun zorgaanbieder en opteren voor 
zelfbekostiging boven op de basisverzekering. Om 
verzekerden te binden komen verzekeraars met nieuwe 
producten, zoals spaarproducten (om het toekomstige 
‘zorggat’ te verzekeren) en ‘niet goedgeld terug’ pro
ducten. Het succes is echter beperkt omdat de patiënt 
zijn eigen weg kiest en zich niet laat leiden door de 
zorgverzekeraar.

De overheid heeft geconstateerd dat de consumenten
macht in alle sectoren in de zorg sterk is ontwikkeld en 
dat dit heeft geleid tot een efficiënte markt waar zij als 
overheid in operationele zin niets aan heeft toe te voe
gen. De overheid concentreert zich op de controle op 
beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en solidariteit. 
Zorgaanbieders maken zeer bewuste keuzes als het 
gaat om samenwerkingspartners. Zij realiseren zich 
dat zij onderscheidend moeten zijn en vanuit die optiek 

Alliantie
Marktkenmerken

Aantal  
allianties

% Strategische 
allianties

% Multipartner- 
allianties

% Internationale 
allianties

% Equity  
allianties

% Horizontale 
allianties

Dynamiek      

Concurrentiedruk      

Heterogeniteit vraag      

Mondigheid consument      

Steeds hogere eisen ten 
aanzien van product

     

Aanwezigheid kritieke 
productiefactoren

     

tabel 3: Samenwerking in scenario 1
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worden allianties aangegaan die leiden tot een beter en 
breder aanbod. Ketenzorg wordt op deze wijze gerea
liseerd en veel van de concurrentie vindt plaats op het 
niveau van deze ketens. Het zijn vooral contractuele 
allianties zodat de flexibiliteit in handelen gehandhaafd 
blijft. Besturing van de ketens vergt veel aandacht om
dat de patiënt bij een negatieve ervaring niet alleen de 
betreffende aanbieder inruilt voor een ander maar veelal 
ook de overige aanbieders in de betreffende keten.
Veel shared service centers zijn opgezet voor de onder
steunende werkzaamheden en na een aarzelend begin, 
floreren deze centers en worden aanzienlijke voordelen 
gerealiseerd. 

De meeste samenwerkingsverbanden tussen ziekenhui
zen die betrekking hadden op het zorgaanbod, zijn be
eindigd. Niet alleen de concurrentie tussen de ziekenhui
zen heeft hierbij een rol gespeeld, maar ook (met name) 
de houding van de patiënt. Niet de aanbieder maar de 
patiënt bepaalt de gewenste aanbodcombinaties.

De zorgverzekeraars proberen via allianties hun positie 
in de waardeketen te verdedigen. Nu gebleken is dat 
sturing van de verzekerde definitief niet werkt, hebben 
de zorgverzekeraars moeite om hun regierol vorm en 
inhoud te geven. 
Zorgverzekeraars zijn veel allianties aangegaan om hun 
aanbod te verbreden, om kostenefficiënter te werken en 
om de flexibiliteit te verhogen. Daarnaast worden ook al
lianties gesmeed met de verzekerde (de communities) en 
de zorgaanbieders: alles om hun positie te verdedigen.

Alle marktpartijen realiseren zich dat hun succes mede 
afhankelijk is van een beperkt aantal kritieke productie
factoren/kerncompetenties. Voor zover ziekenhuizen en 
zorgverzekeraars via een alliantiepartner de beschikking 
hierover hadden, hebben zij maatregelen getroffen om 
zeker te stellen dat zij ook in de toekomst deze produc
tiefactoren/kerncompetenties kunnen blijven inzetten 
(bijvoorbeeld via overname of fusie).

ScENarIo 2: BIPolarISatIE

Na een jarenlange sanering is de rust weergekeerd. 
De tien jaar geleden door de overheid ingezette bezui
nigingsronde, heeft grote invloed gehad. In het kader 
van deze bezuinigingen heeft de overheid tijdelijk de 
regie naar zich toegetrokken. Er is haast gemaakt met 
transparantie en minimale kwaliteitseisen zijn geforceerd 
ingevoerd. De door de bezuinigingen gegenereerde 
overcapaciteit en het niet kunnen voldoen aan kwaliteit 
heeft er toe geleid dat de overheid diverse ziekenhuizen 
heeft gesloten. 
De ziekenhuizen die over zijn gebleven zijn groter en ef
ficiënter geworden zodat aan de toegenomen vraag kan 
worden voldaan. Alle ziekenhuizen scoren nu Goed tot 
Zeer Goed op het aspect kwaliteit. Hierdoor is kwaliteit 

Early warning indicatoren scenario 1
 > De marktwerking zorg levert positieve resultaten op en 
wordt doorgezet

 > Opkomst van actieve zorgcommunities
 > Zorgaanbod en kwaliteit worden steeds transparanter 

Alliantie
Marktkenmerken

Aantal  
allianties

% Strategische 
allianties

% Multipartner- 
allianties

% Internationale 
allianties

% Equity  
allianties

% Horizontale 
allianties

Concurrentiedruk      

Heterogeniteit vraag      

Mondigheid consument      

Steeds hogere eisen ten 
aanzien van product

     

Aanwezigheid kritieke 
productiefactoren

     

tabel 4: Samenwerking in scenario 2
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van de geboden zorg geen onderscheidend vermogen 
meer. De ziekenhuiszorg is een commodity geworden 
waarbij het gaat om omvang zodat de noodzakelijke ef
ficiency kan worden gerealiseerd. Prijs en gemak zijn de 
variabelen om patiëntenloyaliteit richting het ziekenhuis 
te vergroten.

De zorgverzekeraars hebben de ontwikkelingen tijdig en 
correct ingeschat. Hun inkoopfunctie is verstevigd en 
geprofessionaliseerd en via scherpe inkoopcontracten 
zorgen zij voor een lage prijs voor de verzekerden, die 
vrijwel allemaal collectief verzekerd zijn. Om de inkoop
macht verder te versterken, zijn enkele zorgverzekeraars 
de afgelopen jaren overgenomen door concurrenten 
en Nederland telt nog maar vier zorgverzekeraars. De 
NMA heeft hierin toegestemd omdat de markt niet meer 
nationaal wordt gedefinieerd, maar Europees. Dit heeft 
de zorgverzekeraars veel macht gegeven ten opzichte 
van de ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. De 
zorgverzekeraars zijn in veel gevallen aandeelhouder 
van de ziekenhuizen en via strakke overeenkomsten 
kunnen zij een integraal aanbod doen aan de markt. De 
verzekerde heeft ervaren dat dit goed werkt en volgt in 
veel gevallen het aanbod van de verzekeraar.

Ziekenhuizen leggen zich niet neer bij de rol waarin ze 
door zorgverzekeraars worden gedrongen. Zij zijn van 
mening dat zij de bepalende marktpartij zijn omdat zij de 
belangen van de patiënt het beste kunnen vaststellen en 
inwilligen. In een aantal gevallen hebben ziekenhuizen 
contracten gesloten met collectiviteiten en is er boven
dien sprake van hechte samenwerking met patiënten
verenigingen. In deze situaties is de rol van de verzeke
raars beperkt tot de administratieve afhandeling.

De strijd tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars 
is soms heftig maar ontspoort niet. Er is sprake van een 
haatliefde verhouding.

De overheid heeft na afloop van de saneringsronde de 
marktpartijen opgeroepen om te komen tot zelfregule
ring. Het uitontwikkelde bekostigingssysteem (DBC’s, 
DOT, etc.) van de jaren 20052010, met de toegenomen 
druk op prijs en kosten van het zorgaanbod, gaf de 
overheid de ruimte voor deze oproep tot zelfregule
ring. Nadat werd geconstateerd dat de zelfregulering 

voortvarend werd opgepakt, heeft de overheid besloten 
zich te beperken tot de rol van toezichthouder. Aspec
ten waarop wordt gecontroleerd zijn: beschikbaarheid, 
betaalbaarheid, kwaliteit en solidariteit.
        
Aangezien succes op de markt wordt bepaald door ge
mak en prijs, zijn de allianties met name gericht op deze 
aspecten. Zorggroepen zijn uitgegroeid tot efficiënte en 
effectieve netwerken en de zorgverzekeraars hebben via 
allianties verbindingen gelegd met deze zorggroepen. In 
een aantal gevallen zijn de patiënten via collectiviteiten 
of via communities ook partij hierin.
Zorgverzekeraars hebben, om hun kosten en prijs 
omlaag te krijgen, hun back office ondergebracht in één 
groot shared service center.

De ziekenhuizen zetten het middel van allianties in om 
hun positie in de markt te versterken. Veel ruimte krijgen 
ze hiervoor niet van de zorgverzekeraars maar door 
creatieve oplossingen zijn zij in staat (markt)partijen aan 
zich te binden. Ook de ziekenhuizen gaan vergaand sa
menwerken met patiëntenverenigingen en communities. 
Dit leidt tot een goede afstemming van vraag en aanbod 
waardoor zij elkaars logische keuze zijn.

ScENarIo 3: DE gElEIDE EcoNomIE

De financiële crisis die begon in 2008 heeft jaren ge
duurd. Korte oplevingen werden gevolgd door nieuwe 
recessies. Opmerkelijk was het snelle economische 
herstel in centraal geleide economieën zoals China en 
het Midden Oosten. In (Oost) Europese landen werd 
een moderne variant van het socialisme geïntroduceerd. 
Toen bleek dat hierdoor niet alleen rust ontstond maar 
dat deze landen ook uit de recessie kwamen, volgden 
andere landen in dit model. Ook in Nederland werd 
een grote rol gegeven aan de overheid. Gebleken was 
dat het polderen niet meer lukte en dat de noodzakelijk 
geachte ingrepen (extra bezuinigingen, een nieuwe ver

Alliantie
Marktkenmerken

Aantal  
allianties

% Strategische 
allianties

% Multipartner- 
allianties

% Internationale 
allianties

% Equity  
allianties

% Horizontale 
allianties

Heterogeniteit vraag      

Steeds hogere eisen ten 
aanzien van product

     

tabel 5: Samenwerking in scenario 3

Early warning indicatoren scenario 2
 > Marktwerking zorg zet door
 > Concentratie en integratie zorgaanbieders en 
verzekeraars

 > Grote marktgerichtheid van aanbieders en verzekeraars
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hoging AOWleeftijd en aanpassingen in de pensioenen) 
niet door de werkgevers en werknemers in gezamenlijk
heid werden aangepakt.
Oorspronkelijk zou de overheid op alle fronten tijdelijk 
de macht naar zich toetrekken maar toen bleek dat dit 
regiem leidde tot economische groei waren er weinig 
prikkels om te veranderen. Bovendien was men bang 
voor een nieuwe recessie.

In de zorgsector zijn partijen weer teruggedrongen in 
hun traditionele rol. Experimenten, samenwerkingsver
banden buiten de sector en commerciële partijen zijn 
niet meer toegestaan omdat ze niet geleid hebben tot 
een verbetering van de zorg. Ook bleek dat het niet 
mogelijk was te sturen op prestatieindicatoren, de zorg 
en kwaliteit van leven is zo persoonlijk dat deze niet uit 
te drukken valt in een acceptabele set indicatoren. 

De overheid controleert en stuurt sterk op kwaliteit en 
beschikbaarheid en houdt zich in een aantal gevallen 
ook bezig met operationele zaken. Een nationalisering 
van alle ziekenhuizen is op het laatste moment niet 
door gegaan.

Alle specialisten in het ziekenhuis zijn in loondienst en 
 ieder ziekenhuis heeft een door de overheid  aangestelde 
toezichthouder.

De overheid is overgegaan op financiering op basis van 
budgetten per verrichting. Deze zijn bewust krap om de 
ziekenhuizen tot efficiency te dwingen. Meer dan ooit 
hebben de ziekenhuizen belang bij een grote en per
manente toestroom van patiënten om op deze manier 
voldoende dekking te creëren voor hun vaste kosten. 
Enerzijds richten zij zich rechtstreeks tot de patiënten 
en anderzijds proberen zij de eerstelijn en de zorgver
zekeraars voor zich te winnen. De overheid heeft echter 
bepaald dat landelijke afspraken niet meer mogen om
dat dit geleid heeft tot ongewenste machtsvorming bij 
de zorgverzekeraars. Het resultaat is dat de zorg sterk 
regionaal is georganiseerd en dat de efficiëntie vooral in 
de (regionale) zorgketens wordt gezocht.

Voor de patiënt is de wereld waar de overheid een 
 belangrijke rol speelt een wereld waar hij in ieder geval 
niet of nauwelijks kan kiezen. Enerzijds vertrouwt hij 
dat de overheid toeziet op de kwaliteit en schikt zich. 
Anderzijds is gebleken dat het voor hem ook bijna 
onmogelijk is om te kiezen, omdat goede transparante 
gegevens over de kwaliteit van zorg niet voorhanden is.

Er is weinig dynamiek en weinig onzekerheid in deze 
wereld en dat heeft direct effect gehad op het aantal 
allianties: veel bestaande allianties worden na evaluatie 
beëindigd en het aantal nieuwe allianties is beperkt.

De samenwerkingsverbanden die er nog zijn, zijn vooral 
regionaal georiënteerd en de partners bestaan naast 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars ook uit GGZ
instellingen en gemeenten. Op deze wijze wordt een 
geïntegreerde dienstverlening geboden (Zorg, AWBZ 
en WMO). In enkele regio’s gaat men nog verder. Daar 
is zorg en welzijn het uitgangspunt waarbij via allianties 
met woningcorporaties en pensioenfondsen ook huis
vesting wordt aangeboden.

De zorgaanbieders die in het verleden veel tijd en 
moeite hebben gestoken in horizontale allianties in com
binatie met afspraken over specialisatie in dit netwerk, 
moeten niet alleen hun alliantiestrategie grondig herzien, 
maar moeten ook de benodigde specialismen zelf weer 
opbouwen.

Shared Service Centers waarin de ondersteunende 
processen zijn ondergebracht, floreren. Efficiency en 
effectiviteit zijn de grote drijfveren.

ScENarIo 4: comPENSErENDE krachtEN

Er is een nieuw machtevenwicht ontstaan. De afgelopen 
jaren hebben veel partijen gestreden om de macht: zie
kenhuizen, de eerste lijn, zorgverzekeraars, buitenlandse 
partijen, private equity en onafhankelijk zorg makelaars. 
Veel bijzondere en vreemde constructies zijn uitge
probeerd maar hebben niet geleid tot levensvatbare 
situaties. Na diverse incidenten (te veel focus op winst, 
ongewenste faillissementen, slechte kwaliteit) heeft 
de overheid na sterke drang van de publieke opinie 
ingegrepen. Ook is gebleken dat de overheid,  samen 
met de sector (zorgverzekeraars en ziekenhuizen) een 
complete set van acceptabele kwaliteitsindicatoren 
heeft ontwikkeld. Hiermee valt voor de overheid goed 
op de kosten te sturen en voor de patiënt geeft het de 
input voor het maken van de juiste keuzes. 

Samen met de zich steeds meer organiserende patiënt 
heeft de overheid nu een passend systeem van regule
ring ingevoerd. Door enerzijds aan de financiële knop
pen te draaien (outcomefinanciering) en anderzijds een 
grote macht toe te kennen aan de patiënt is een model 
ontstaan van countervailing power. Patiënten organise
ren zich in patiëntenorganisaties en versterken zo hun 
positie ten opzichte van zorgverzekeraars en zorgaan
bieders.

Early warning indicatoren scenario 3
 > Brede toename overheidsbemoeienis
 > Transparantie in aanbod en kwaliteit komt niet van de 
grond

 > Lage economische groei
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Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn teruggedrongen 
in een meer uitvoerende, maar kwalitatief hoogstaande 
rol. Zij gaan wel steeds meer samenwerkingsverban
den aan met patiëntenorganisaties. Tot nu toe zijn deze 
 samenwerkingen ad hoc. De patiënt is opportunistisch 
en kiest iedere keer opnieuw. Met een markt die trans
parant is en een overheid die voor een financiële prikkel 
en daarmee voor een kwalitatief hoogstaand zorgaan
bod zorgt, kan de patiënt ook nog eens gericht kiezen.

De rol die ziekenhuizen en zorgverzekeraars spelen, is 
ook leidend geweest in de alliantiestrategie van deze 
organisaties.
De ziekenhuizen werken nauw samen met (vertegen
woordigers) van de patiënten om zo goed zicht te 
houden op de huidige en toekomstige vraag. Dit heeft in 
veel gevallen geleid tot formele samenwerkingsverban
den tussen ziekenhuizen en patiënten(verenigingen).

Ook als patiënten(verenigingen) geen onderdeel uitma
ken van een alliantie, zullen de zorgaanbieders terdege 
rekening houden met hun eisen en wensen. Het nut 
en de noodzaak van een samenwerking wordt door de 
patiënt vastgesteld.

Om aan de marktvraag te kunnen voldoen en om 
bovendien de gewenste kwaliteit te kunnen leveren, 
gaan ziekenhuizen allianties aan met kennisinstituten in 
binnen en buitenland en met buitenlandse zorgaanbie
ders. Enerzijds zijn dit kennisallianties en anderzijds zijn 
dit mogelijkheden om de patiënten buitenlandse zorg te 
kunnen bieden.

Het permanente doel om kosten te verlagen heeft bij de 
ziekenhuizen geleid tot de vorming van shared service 
centers.

Ook de zorgverzekeraars hanteren de shared services 
centers om hun administratieve kosten te verlagen. 
Daarnaast gebruiken ze de alliantie als middel om hun 
positie en toegevoegde waarde in de keten te verdedi
gen respectievelijk te versterken. Veel samenwerkings
verbanden hebben een focus op de integrale processen 
in de zorgketen (bijvoorbeeld declaratieafhandeling en 
functionele bekostiging).

Early warning indicatoren scenario 4
 > Excessen en incidenten
 > Politieke en maatschappelijk druk richting overheid om in 
te grijpen

 > Opkomst van actieve zorgcommunities
 > Zorgaanbod en kwaliteit worden steeds transparanter 

Alliantie
Marktkenmerken

Aantal  
allianties

% Strategische 
allianties

% Multipartner- 
allianties

% Internationale 
allianties

% Equity  
allianties

% Horizontale 
allianties

Dynamiek      

Concurrentiedruk      

Heterogeniteit vraag      

Mondigheid consument      

Steeds hogere eisen ten 
aanzien van product

     

Aanwezigheid kritieke 
productiefactoren

     

tabel 6: Samenwerking in scenario 4
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Samenwerking richting 
een onZekere  toekomSt

Strategische samenwerking moet een bewuste keuze 
zijn. Gegeven de strategie van een zorgaanbieder of 
verzekeraar zijn er diverse opties om deze strategie te 
realiseren: op eigen kracht, via een fusie of overname of 
via een alliantie.
Als een keuze gemaakt is, zullen in veel gevallen de niet 
gekozen opties gedurende langere tijd niet relevant zijn. 
Als bijvoorbeeld gekozen is voor een fusie, is daarbij de 
optie ‘op eigen kracht’ naar de achtergrond verdwenen.

In onzekere en turbulente tijden heeft de keuze voor een 
alliantie om strategische doelen te bereiken voordelen: 
men behoudt de flexibiliteit om adequaat te reageren op 
marktveranderingen. De onzekere toekomst legt echter 
ook beperkingen op: de keuze voor een alliantiepartner 
en het soort alliantie mag niet contraproductief zijn in 
het licht van een mogelijke toekomst. 

Veel van de factoren die leiden tot een toename van 
allianties zijn thans aan de orde in de zorgmarkt. In dat 
licht is het daarom niet verwonderlijk dat ziekenhuizen 
en zorgverzekeraars allianties sluiten.

Zolang de markt (nog) volop in beweging is en zolang 
de richting onzeker is, zijn allianties relevant om goed te 
kunnen meebewegen en om de risico’s te reduceren. 
Echter, de huidige onzekere markt leent zich niet voor 
equity allianties waarbij zorgaanbieders en zorgverze
keraars een geldelijk belang nemen. De op deze wijze 
vormgegeven samenwerking is te weinig flexibel omdat 
het opbreken veel tijd vergt. Met andere woorden: 
zolang de onzekerheid en dynamiek voortduren en als 
samenwerking een zinvolle optie is, zijn contractuele 
allianties te prefereren boven equity allianties.

Veel allianties tussen ziekenhuizen, tussen ziekenhuizen 
en zorgverzekeraars en tussen deze partijen en derden, 
zijn ingegeven door concurrentiedruk, mondigheid van 
de klant en de steeds hogere eisen aan het product 
en dienstverlening. Shared service centers, gezamen
lijke inkoop, ketenzorg, specialisatie en vervolgens in 
alliantievorm koppelen van specialisaties, koppelen van 
zorgvraag en zorgaanbod, inspelen op de specifieke 
behoeften van bepaalde bevolkingsgroepen, etc. zijn 
voorbeelden van zinvolle allianties.
Ook hier moet men zich bewust zijn van het type al
liantie en moet men zich afvragen of dit type wel stand 
houdt in specifieke omstandigheden. In de scenarioana
lyse zijn werelden beschreven waarin sprake is van een 

harde concurrentie. Dat betekent dat huidige alliantie
partners in die werelden concurrenten kunnen zijn/wor
den. Veel van de allianties tussen de ziekenhuizen zullen 
dan kritisch moeten worden geanalyseerd (wordt er niet 
te veel samengewerkt met de concurrent?). Tevens zou 
dan kunnen blijken dat de zelfstandige positie van een 
ziekenhuis ter discussie staat omdat men stand alone 
niet de gewenste diensten meer kan leveren. Men is te 
afhankelijk geworden van de partners of gezamenlijke 
activiteiten kunnen niet of nauwelijks meer uit elkaar 
worden gehaald. 

In een markt vol concurrentie is het essentieel dat 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars zich goed kunnen 
positioneren en profileren naar de patiënt/verzekerde. 
Vergaande horizontale allianties helpen hier niet bij. Het 
kan zelfs zijn dat een samenwerking door de patiënt als 
weinig zinvol of slecht wordt ervaren, met als mogelijke 
consequentie dat de patiënt zich afkeert van alle partijen 
in de samenwerking.

Weinig organisaties zijn zich bewust van hun kritieke 
productiefactoren. Productiefactoren zijn essentieel voor 
zowel het voortbestaan als de groei van de organisatie. 
De complicerende factor is dat veranderingen in de om
geving gevolgd door een aangepaste strategie,  zullen 
leiden tot een andere set van kritieke productiefactoren. 
Met dit ‘tafelzilver’ moeten organisaties prudent om
gaan: niet inbrengen in een alliantie en zeker niet in een 
alliantie met organisaties die mogelijk de concurrent 
worden. Aan de andere kant: indien een productiefactor 
kritiek is, is eigendom belangrijker dan toegang via een 
alliantiepartner. 
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meer dan 2.500 gedreven professionals. Atos Consul
ting is de partner voor klanten die zoeken naar effectieve 
oplossingen op het gebied van rendement, organisatie, 
processen en control. Zij biedt diepgaande kennis van 
branchespecifieke, primaire processen én van onder
steunende processen, zoals Finance, HRM en IT. Indien 
nodig biedt Atos Consulting ook interim management of 
neemt zij processen over. Daarbij neemt Atos Consul
ting een onafhankelijke positie in, adviseert zij deskundig 
en werkt nauw samen  voor en mét klanten.

Atos Consulting is een zelfstandig onderdeel van 
Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese 
ITdienstverlener (5,1 miljard euro), waar ruim 50.000 
mensen werken. Atos Origin stelt haar klanten  top 
500ondernemingen  in staat hun visie om te zetten in 
resultaten door strategische advisering, systeemintegra
tie en managed operations. 

Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, 
 klanten en resultaten: www.atosconsulting.nl
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