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Programma

Onze aanpak
Wie we zijn
Wij zijn een onafhankelijke
netwerkorganisatie, vanuit het algemeen nut 
gericht op een gezond en vitaal Nederland. 
Sinds 2004 realiseren wij innovaties met grote 
impact op het werk van zorgprofessionals en 
op de gezondheid van veel burgers. We beogen 
een transitie van zorg naar gezondheid en als 
er toch zorg nodig is, dan zo veel mogelijk op 
de juiste plek. 

We zijn een team van zo’n 20 medewerkers, 
gevestigd op Landgoed Groot Zonneoord in 
Ede.

VitaValley is een stichting met een ANBI status.

Programma’s
• Vitaal Thuis (sinds 2014)

• SET-up (sinds 2019) 
• Digitaal Ouder Worden (2021)
• Vliegwiel (2022)

• E-health & achterstandsgroepen (sinds 2019)
• 2diabeat (sinds 2021)

Expertise
• Leer- en innovatienetwerken
• Dialoog middels SROI



• Welkom en waarom
• Een beetje theorie
• Een voorbeeld
• Samen aan de slag!

Agenda



• “Het probleem wordt vaak platgeslagen, maar in de praktijk is het zeer complex.” 

• “Iedere regio heeft een eigen dynamiek, met toch ook unieke uitdagingen. Dat vraagt dus elke 
keer om maatwerk. En dat kost tijd.”

• “Nieuwe contractvormen kosten veel tijd.”

• “Het contracteren van de medicatiedispenser of beeldschermzorg lukt vaak nog wel via de 
prestatie thuiszorgtechnologie, maar elke andere vorm van technologie vraagt veel tijd en 
aandacht om afspraken over te maken.”

• “Verschillende verzekeraars hanteren verschillende afspraken en/of tarieven, waardoor het in 
de praktijk erg lastig is om het overzicht te houden of te weten waar je aan toe bent.” 

• “In verband met beperkte capaciteit werken we met aantal koplopers. Maatwerk voor alle 
aanbieders is onmogelijk met het grote aantal aanbieders in wijkverpleging.”

Ervaringen uit de praktijk



Social Return on Investment (SROI) als gespreksmodel

Bij de transitie naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP) komen vele

vragen op:

• Wat is eigenlijk de maatschappelijke impact van deze verandering?

• Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten op lange termijn?

• Bij wie vallen deze kosten en baten eigenlijk?

• Hoe komen we tot passende bekostiging?

Eén van de van de obstakels bij het duurzaam verankeren van JZOJP is het

organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in

inkoop- en contractafspraken.

De Social Return on Investment (SROI) analyse biedt hiervoor een geschikt

gespreksmodel. In deze samenvatting presenteren we een SROI Quick Scan.

Dit is een eerste analyse, op basis van wat we nu weten, vermoeden en

aannemen. Deze analyse moet uiteraard nog verder getoetst en onderbouwd

worden; deze SROI Quick Scan biedt daarvoor het gespreksmodel - voor een

vruchtbare dialoog met alle belanghebbenden.

Wat helpt? 
Samen impact bepalen.



Het meten van maatschappelijke impact



Innovatie met maatschappelijke impact! 
Ja, maar…

‘Wie gaat dit betalen?’
‘De kosten en baten vallen niet op dezelfde plek’
‘Dit is een no-brainer de zorgverzekeraar / het zorgkantoor / de gemeente moet dit gewoon vergoeden’
‘Show me the evidence!’
‘Dit is hard rekenen met zachte aannames’
‘Hier kunnen we niets mee in contractering’
‘De schotten tussen Zvw, Wlz en Wmo zitten in de weg’
‘We moeten longitudinaal onderzoek doen naar de uitkomsten’



8

Betere 
zorguitkomsten

Afbuiging 
kosten

Meer 
werkplezier 

Meer kwaliteit 
van leven

Impact meten!
#Hoe dan?

Minder werkdruk?
Arbeidsbesparing?
Zorg aantrekkelijker?

Hoe meten we dat?
Gezondheidswinst?
Positieve gezondheid?

Afbuiging of besparing?
Zvw, Wlz of Wmo?
Welke cijfers?

Welke indicatoren?
Hoe meten we dat?



❖ Internationaal gevalideerde methode om de economische en 
maatschappelijke waarde van een investering zichtbaar te maken.

❖Maakt stakeholders en hun belang inzichtelijk

❖Monetarisering van alle investeringen en opbrengsten

❖ Resultaat is SROI ratio met weging alle investeringen en 
opbrengsten

❖ Opbrengst proces: draagvlak en commitment stakeholders 

Social Return On Investment (SROI) methodiek



SROI methodiek



• Welkom en waarom
• Een beetje theorie
• Een voorbeeld
• Samen aan de slag!

Agenda



Met als uitgangspunten

1. Detox Thuis wordt in deze SROI vergeleken met klinische opname voor detox. 

2. We kijken in deze SROI alleen naar de detox behandeling. Dit is een onderdeel 

van de totale behandeling en in de praktijk lastig los van elkaar te zien. 

3. In onderzoek is vooral gekeken of Detox Thuis even effectief is als klinische 

detox. Er is niet gekeken naar het vergroten van effectiviteit. We werken in 

deze SROI daarom met een conservatieve aanname van 8% minder terugval 

(10% minder dan huidige 80%).

4. De volledige opbrengst is bijna nooit in z’n geheel toe te schrijven aan 

één interventie, in deze SROI: Detox Thuis. Wat was toch wel gebeurd en wat 

is toe te schrijven aan anderen? In deze SROI gaan we er van uit dat 25-

50% van de opbrengst niet spontaan optreedt en alleen aan de 

desbetreffende innovatie is toe te schrijven.

SROI verkenning Detox Thuis

Met Detox Thuis (DT) wordt ingezet op de behandeling voor fysiek 

ontwennen van alcoholverslaving op afstand. Cliënten ontwennen in 

hun eigen omgeving onder begeleiding van medisch geschoolde 

behandelaren. Daarnaast wordt digitale zorg ingezet, namelijk:

- 24/7 bereikbaarheid van de zorgcentrale FIP Zorgcontact

- Monitoren van vitale waarden en welzijn via een app 

- Medicatieuitgifte op afstand met een medicijndispenser 

- Personenalarmering (device) 

- Beeldbellen voor contact met zorgverleners 

Het SET project zoals geïnitieerd door Parnassia Groep, Brijder en 

Zilveren Kruis is de basis voor deze SROI verkenning, waarbij we 

extrapoleren voor 2021-2025. 

Praktijkcasus 
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Samenvatting

Titel: Detox Thuis door PG Brijder | FIP Zorgcontact | Zilveren Kruis

Type SROI: Prospectieve verkenning

Periode: 2021 – 2025

Belanghebbenden: Cliënten, behandelteam, zorgverzekeraar, zorgcentrale, 

werkgever

Initiators SROI: Parnassia Groep FIP zorginhoudelijke diensten

Input voor SROI: eerste business case, projectervaringen, workshops 

08/10/2021 en 12/11/2021, achtergrondinformatie 

Begeleiding: VitaValley in het kader van SET-up

SROI Ratio 2,7

Totaal: € 712.000 Totaal: €1.950.000

Het is ontzettend waardevol gebleken om de zorg vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

(…) Doordat er vanuit deze verschillende perspectieven ook een waardering is vastgesteld, wordt

er over schotten heen gekeken.” Bas Keijzer, DSW

“Mooi hoe ik in gesprek met deze groep mocht ervaren hoe doelmatigheid, nadrukkelijk in

verbinding met kwaliteit en toegankelijkheid wél bespreekbaar is.” Peter Zuidam, Zilveren Kruis.

“De betrokkenheid en het vertrouwen van de zorgverzekeraars is er en dat heeft dit traject

absoluut opgeleverd.” Marc Baars, Parnassia Groep

“Dit is echt wel iets waar je wat mee kunt en het gesprek over kunt voeren.” Jitske Hoogervorst,

Brijder

Praktijkcasus 
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Value drivers en ratio
per belanghebbende 

Hoe duurzaam bekostigen?
Deze SROI verkenning laat een positieve SROI ratio van 2,7 zien. Deze

verkenning laat echter ook zien dat zien dat de kosten en baten niet vanzelf

gelijkmatig bij de belanghebbenden vallen. De grootste maatschappelijke

opbrengst ligt bij het behandelteam (meer cliënten behandelen in dezelfde

tijd) en de grootste economische opbrengst ligt bij de zorgverzekeraar

(kostenbesparing Zvw). De grootste economische inbreng zit bij de

zorgaanbieder: inzet zorgcentrale + behandelteam. Hoewel de

maatschappelijke business case voor de zorgaanbieder positief is, zijn de

opbrengsten niet allemaal te verzilveren. De besparingen in tijd en

verblijfdagen kunnen benut worden om meer cliënten te behandelen. Dit is

geen netto opbrengst, aangezien hier ook weer kosten aan verbonden

zijn. Voor de zorgverzekeraar is de maatschappelijke business case positief

door de kostenbesparing van Detox Thuis t.o.v. de klinische zorg. De

maatschappelijke opbrengsten voor de zorgverzekeraar liggen waarschijnlijk

nog hoger. Bovendien draagt DT bij aan de beschikbaarheid en

toegankelijkheid van zorg. Door integrale meerjarenafspraken te maken,

waarin samen gestuurd wordt op de in deze SROI beredeneerd uitkomsten, is

het mogelijk om voor alle betrokken stakeholders een positieve business case

te realiseren. Andersom geredeneerd: als dit niet wordt geadresseerd zal deze

Detox Thuis behandeling niet geborgd zijn.

Belanghebbende Value drivers Resultaat

Cliënt Verhogen fysieke en mentale gezondheid / 
kwaliteit van leven

++++

Behandelteam Meer cliënten behandelen ++++

Zorgcentrale Meer cliënten ondersteunen op afstand +

Zorgverzekeraar Minder ZVW kosten ++++

Werkgever Hogere productiviteit/minder verzuim ++

Praktijkcasus 
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Basic Impact Map
Stakeholder Input & Activity Output & Outcome Impact

Deadweight & 

attributie

Indicators & waarderen

Cliënt Uitleg en instructie DT 

4x per dag meetmoment (CIWA, bloeddruk, 

alcohol%, pols, contact + afgestemde 

medicatie)

Kosten medicatie voor eigen rekening  

Verhogen fysiek, mentaal een 

maatschappelijk welbevinden 

Minder terugvalrisico 

Vergroten autonomie

Hoog (49%) Willingness to pay

Behandelteam Brijder 
(+ apotheek)

Voorbereiding en begeleiding cliënt; scholing 

behandelteam; achterwachten DT; 

afstemming FIP zorgcentrale; inzet Detox Thuis 

koffers; 

medicatie in orde brengen 

Meer cliënten behandelen in dezelfde 

tijd 

Gemiddeld (25%) Besparing tijd * gem. uurtarief 
Besparing verblijf * aantal dagen *  
tarief 

Zorgcentrale
FIP Zorgcontact

Geplande contactmomenten; monitoring 

cliënten; beschikbaarheid ongeplande zorg; 

overdracht behandelaar; startklaar maken 

devices/apps (applicatiebeheer e.d.), 

achterwacht 

Output is het aantal contactmomenten 

(gepland en ongepland) 

Hoog (49%) De opbrengsten liggen bij het 

behandelteam en worden hier 

meegenomen. 

Zorgverzekeraar
DSW, Zilveren Kruis

Afspraken maken en meedenken over inzet DT. Besparing zorgkosten per verzekerde

Verbeteren toegang tot zorg 

Gemiddeld (25%) Lagere kosten DT
Besparing zorgkosten door minder 
terugvalrisico (niet gekwantificeerd)

Werkgevers Geen Minder ziekteverzuim

Minder presenteïsme

Gemiddeld  (25%) Aantal dagen minder ziekteverzuim * 

gem. kosten werkgever 

Impactmatrix op basis van workshops 8 oktober en 12 november 2021
Voor uurtarieven gebruik 
referentieprijzen ZINL

Praktijkcasus 
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SROI principes

“It is better 

to be 

roughly 

right than 

precisely 

wrong.”
- J o h n  M a y n a r d  K e y n e s



• Welkom en waarom
• Een beetje theorie
• Een voorbeeld
• Samen aan de slag!

Agenda



Basic Impact Map
Stakeholder Input & Activity Output & Outcome Impact

Deadweight & attributie

Indicators & waarderen

Gebruikers,

Patiënten,

mantelzorgers

Zorgaanbieders

(VVT, eerstelijn, ziekenhuis, GGZ, 

paramedisch, …)

Zorgverzekeraar, zorgkantoor, 

gemeente

Overheid

Ontwikkelaar, 

onderzoeksorganisatie…

Totaal

Stakeholder:

Wie zijn betrokken? Welke aantallen?

Input & Activity:

Wat is de inbreng per stakeholder? 

In uren, geld, anders? Welke periode?

Output & Outcome:

Wat is het direct meetbare resultaat van 

deze activiteiten?

Wat is de uitkomst voor de stakeholder?

Impact:

Hoeveel was toch al gebeurd? 

Wat is toe te schrijven aan anderen?

Waarderen:

Hoe waarderen we de uitkomsten?

Hoe monetariseren we?



Basic Impact Map
Stakeholder Input & Activity Output & Outcome Impact

Deadweight & 

attributie

Indicators & 

waarderen

Cliënt 

Mantelzorger 

Zorgaanbieder

Zorgverzekeraar (Zvw)

Zorgkantoor (Wlz) 

Gemeenten (Wmo)

Andere stakeholder nl.:


