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Thuiszorg in bedrijf
Herstructurering van de thuiszorgbranche tussen 1987 en 1997

Stellingen

Elly Breedveld

1 Het oorspronkelijke concurrentiekrachten model van Porter kent zijn beperkingen
wanneer sprake is van (keten)afhankelijke diensten en sterke overheidsregulering.

2 Zorginstellingen hebben baat bij wachtlijsten. Een 'voorraad' cliënten vormt immers
zowel een garantie voor afzet als (bij gebudgetteerde instellingen) een manier om
budgetoverschrijdingen te voorkomen.

3 Zolang aan een aantal belangrijke voorwaarden voor concurrentie niet is voldaan en
het overheidsbeleid wat dit betreft inconsistent is, bevinden thuiszorgorganisaties in
een spagaat tussen het eigen financiële belang enerzijds en het maatschappelijke
belang van goede en tijdige zorg voor alle cliënten anderzijds.

4 De onderlinge afhankelijkheid tussen partijen in de gezondheidszorg is dusdanig
complex dat concurrentie (zonder een strikt mededingingsbeleid) nooit echt van de
grond zat komen.

5 De uitgangspunten van het Taylorisme werden ooit beschouwd als basis voor
'gezond' management. Voor patiënten en werknemers in de thuiszorg zijn ze echter
tamelijk ongezond.

6 Het gezegde 'een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest en dat nimmer op
komt dagen' geldt ook voor thuiszorgorganisaties. Zij vreesden een substantiële
marktwerking die er in werkelijkheid (nog) niet was en er uiteindelijk ook niet zo is
gekomen.

7 Goede reguliere zorg maakt 'verwenzorg' overbodig. (Met dank aan Joke Zwanikken-
Leenders, ambassadeur van de verwenzorg voor patiënten)

8 Zolang de wet- en regelgeving niet vraaggericht is, vereist het leveren van
vraaggerichte zorg een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.

9 Steeds meer kosten binnen de gezondheidszorg lijken de patiënt steeds minder te
baten. (Met dank aan Annie Breedveld-de Jong)

10 Het begeleiden van de nieuwbouw van een zorgcentrum volgens de regels van het
College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen heeft een overeenkomst met promoveren: het
duurt langer en het is altijd moeitijker dan je denkt. (Met dank aan Erik Scheltekens)

11 Zolang wetenschappers niet willen toegeven dat zij nog geen onbetwijfelbare
methode hebben ontdekt om te weten wat echt is, is het volhouden dat het object in
kwestie niet bestaat te beschouwen als een vorm van intellectuele fraude (naar
Sophie Oluwole in'On the existence of witches').

12 Thuis zorg of thuiszorg krijgen kan een wereld van verschil zijn.



; - , . .,!'ITC - O~':T ~IILI'.~. :i; ~

~ ~ . ~ .

Thuiszorg in bedrijf

~I~LIOTriEEK

~Í IL6UKG

Herstructurering van de thuiszorgbranche
tussen 1987 en 1997



Thuiszorg in bedrijf

Herstructurering van de thuiszorgbranche
tussen 1987 en 1997

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Tilburg,

op gezag van de rector magnificus,
prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten,

in het openbaar te verdedigen ten overstaan van een
door het college voor promoties aangewezen commissie

in de aula van de Universiteit

op woensdag 14 mei 2003 om 14.15 uur

door

Elisabeth Johanna Breedveld

geboren op 28 mei 1967 te Ridderkerk



Promotor: Prof.dr. A.A. de Roo

Dit proefschrift is geschreven in het kader van het Tranzo onderzoeksprogramma van
de Universiteit van Tilburg. De totstandkoming van het proefschrift is mede mogelijk
gemaakt dankzij een subsidie van de Provincie Noord-Brabant aan de Stichting tot
bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg
(SWOOG) en een financiële bijdrage van IVA Tilburg.

Omslag ontwerp: Bea van Wijk
Vormgeving: Bea van Wijk

Monique Seebregs-Dielen
Drukwerk: Van Spaendonck Drukkerij B.V., Tilburg

OO E.J. Breedveld ~ IVA Tilburg, 2003 ISBN 90-6835-386-1

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enlof worden openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke tcestemming van
de auteur I het IVA, instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzcek en advies, Tilburg.



Voorwoord

Het gezondheidszorgsysteem piept en kraakt. Tot zover niks nieuws onder de zon. Wel
lijken patiënten en zorgaanbieders zich er steeds meer over te beklagen. Willen we
steeds meer en betere zorg of is het allemaal werkelijk zo slecht als ons soms wordt
voorgespiegeld? Zorgaanbieders moeten meer marktgericht gaan 'ondernemen', maar
levert dit ook de kwaliteits- en efficiencyverbetering op die de overheid er van ver-
wacht? Dit onderzoek presenteert een instrument waarmee gezondheidszorginstel-
lingen de concurrentiekrachten in hun omgeving kunnen analyseren. Dit instrument
vormt een hulpmiddel voor marktgericht (strategisch) beleid dat niet alleen economisch
maar ook maatschappelijk verantwoord is.
Mijn persoonlijke (sociale) systeem heeft de afgelopen zeven jaar waarin ik aan dit
proefschrift heb gewerkt ook flink gekraakt en gepiept. Na zeven relatief magere jaren
is de hoop nu gericht op de zeven vette, zij het niet in fysieke zin. Wat dat betreft valt
goed een vergelijking te maken met het beklimmen van een berg op de fiets. Hoe meer
moet worden afgezien als gevolg van het aantal te stijgen kilometers, hellingspercen-
tage en temperatuur, hoe heerfijker de beloning van het blond schuimende bier na
afloop van een fantastische afdaling met ongekende vergezichten. Wie het ooit gedaan
heeft weet dat dit vooruitzicht je in het zadel houdt. Natuurlijk helpt het enorm als er
mensen zijn die je onderweg de nodige support geven. Gelukkig heeft het hieraan bij
het schrijven van dit proefschrift nooit ontbroken.
Een aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken. Allereerst Aad de Roo, mijn
promotor, die een duidelijk beeld had van de top van de berg. Jouw visionaire kwalitei-
ten konden mij helaas niet altijd behoeden voor het inslaan van zijpaden. Hierdoor
heeft het werk wellicht wat langer geduurd en is het wat omvangrijker geworden dan jij
voorzien had, maar ik ben je dankbaar voor het vertrouwen in mij, je steun en vooral
ook voor de inspirerende inhoudelijke discussies over het proefschrift. In de laatste
fase van het proefschrift heeft Bert Meijboom veel werk verzet door alle hoofdstukken
zeer grondig te lezen en van kritisch commentaar te voorzien. Bert, als jij niet in de
volgauto achter mijn fietsje had gezeten was het een stuk zwaarder geweest! Ik prijs
me gelukkig dat onze samenwerking niet ophoudt bij het proefschrift.
Verder, Ronald, jouw humor, niet aflatende optimisme en inhoudelijke en emotionele
steun hebben er mede voor gezorgd dat de 'top' werd gehaald. Bovendien is jouw
solidariteit ongekend. Samen uit samen thuis geldt voor jou niet alleen als we op de
fiets de bergen beklimmen, maar ook als ik weer eens op zondag moest werken en jij
er ook je werk bij pakte. Alleen bij de nodige alcoholische consumpties na gedane
zaken laat je mij meestal ver achter je. Lieve Ro, die zeven vette jaren zijn jou in het
bijzonder gegund!
Annie en Jasper, nog ver voordat jullie wisten dat ik ooit zou gaan promoveren hadden
jullie in mij al enige gedrevenheid zo niet koppigheid bespeurd. 'Zelluf doen' was
volgens jullie mijn gevleugelde uitspraak als kind, hetgeen jullie ongetwijfeld wel eens
tot wanhoop zal hebben gedreven. Met jullie liefdevolle benadering en enorme ruim-
denkendheid en tolerantie hebben jullie mij het nodige vertrouwen gegeven om ook de
minder makkelijke dingen in het leven aan te kunnen.



Jes, jij staat straks naast me, zoals je er altijd voor me was in goede en slechte tijden
zolang ik je ken. Een heel bijzondere vriendschap. Ik hoop dat we samen nog veel
mogen lachen en leed zullen delen. Wie ook altijd voor me hebben klaar gestaan zijn
Joke en Carolien. Tijdens de bergbeklimming hebben jullie kritisch en opbouwend
commentaar gegeven op delen van het proefschrift en hebben jullie bovendien voor de
nodige afleiding en versnaperingen gezorgd. Veel dank daarvoor. Hanne, als
wereldfietser heb jij mij een grote dienst bewezen bij de engelse samenvatting van dit
proefschrift. Hoewel aan dit proefschrift gelukkig een einde komt, hoop ik dat dat niet
geldt voor onze gezamenlijke fiets- en wandeltochten. Ook Joke Zwanikken-Leenders,
ambassadeur van de 'verwenzorg' voor (psychiatrische) patiënten, wil ik bedanken.
Behalve dat jouw 'verwenzorg' zich ook op mij richtte, was jij één van de weinige
mensen die steeds opnieuw op subtiele wijze durfde te vragen of het proefschrift al
klaar was. Joke, jouw vraag ' moet ik al een níeuwe jurk kopen' vormde telkens weer
een stimulans om door te gaan.
Verder wil ik een aantal mensen bedanken die aan het begin van de etappe hebben
gestaan. Allereerst Jan Moen: als ik het goed heb was jij het die mij tipte dat Aad
iemand zocht voor een promotieonderzoek in Tilburg. Het is maar goed dat ik van
Ruud, mijn zeer gewaardeerde collega met wie ik destijds een kamer bij het instituut
Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) deelde, nooit de laatste fase van zijn
promotieonderzoek heb meegemaakt. Anders was ik er misschien nooit aan begonnen!
De inhoudelijke discussies met jou Ruud waren leerzaam en hebben mij samen met de
vele humoristische momenten die we deelden in het zadel geholpen, startklaar voor de
bergrit. Ook Lucie heeft me hierbij gemotiveerd. Onderzoek doen en onderwijs geven
samen met jou was eerder een lust dan een last. Jouw kwaliteiten als 'coach', zowel
inhoudelijk als sociaal, heb ik zeer gewaardeerd. Ik ben blij dat je m'n paranimf wilt zijn
en wie weet ligt er in de toekomst nog eens een samenwerking in het verschiet?
Bij het departement Beleids- en Organisatiewetenschappen (BOW) van de Universiteit
van Tilburg, waar ik vier jaar aan dit proefschrift heb gewerkt, dank ik de collega's, in
het bijzonder Frank Boons, Frank Bongers, Roel, Ellie en Ronald voor de leerzame
inhoudelijke debatten en de vele gezellige momenten. Ik hoop dat we onze oud-BOW
etentjes nog lang mogen voortzetten.
De resterende drie jaar dat ik aan het proefschrift werkte was ik werkzaam bij het
onderzoeksinstituut IVA Tilburg. Het IVA en in het bijzonder de collega's van
Gezondheid en Welzijn dank ik voor de mogelijkheid die ze me hebben geboden om
via onbetaald verlof de laatste (zware) etappe van de bergrit af te leggen. In het
bijzonder wil ik hier Bea van Wijk noemen. Zij heeft me tijdens de allerlaatste fase
enorm veel werk uit handen genomen door de lay-out en vormgeving van het
proefschrift te verzorgen. Eind goed al goed. Het vlakke land is zo slecht nog niet!

Elly Breedveld
Utrecht, maart 2003
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1 Inleiding

1.1 Onderwerp van het onderzoek

In dit onderzoek wordt een bedrijfskundig instrumentarium ontwikkeld waarmee veran-
deringen in de omgeving van zorginstellingen kunnen worden beschreven en geanaly-
seerd. Het terrein van de bedrijfskunde beoogt vanuit managementgezichtspunt het
functioneren van organisaties in wisselwerking met hun omgeving te beschrijven en
verklaren (Van den Bosch, 1993). De bedrijfskunde richt zich in veel gevallen op het
management en de organisatie van bedrijven in de private (profit) sector.
Het bedrijfskundige instrumentarium wordt in deze studie vertaald naar de gezond-
heidszorg en toegepast op de thuiszorgbranche in de provincie Noord-Brabant. Deze
toepassing houdt in dat voor de periode van 1987 tot 1997 veranderingen in de struc-
tuur van de thuiszorgbranche in deze provincie in kaart gebracht en geanalyseerd
worden. Het strategische perspectief van de thuiszorgaanbieders staat daarbij centraal.
Hoe is de omgeving, in het bijzonder de structuur van de branche, voor deze orga-
nisaties veranderd en welke gevolgen heeft dit gehad voor de'winstgevendheid' van de
(organisaties in de) thuiszorgbranche in Noord-Brabant? Met de toepassing van het
bedrijfskundige instrumentarium op de thuiszorg als voorbeeldsector wordt in deze
studie beoogd een eerste indruk te verkrijgen van de bruikbaarheid van dit instrumen-
tarium. Bovendien kan toepassing leiden tot relevante inzichten in de thuiszorg-
branche.
Heel in het kort is hiermee het onderwerp van dit onderzoek weergegeven. Twee
keuzes liggen hieraan ten grondslag. Allereerst de keuze voor een (voor de zorgsector
aangepast) bedrijfskundig instrumentarium voor het analyseren van de branchestruc-
tuur. Ten tweede de keuze van de thuiszorgbranche om het instrumentarium op toe te
passen. Deze keuzes worden hierna in paragraaf 1.2 respectievelijk 1.3 toegelicht.

1.2 Bedrijfskundige analyse van de branchestructuur: aanleiding en
verantwoording

De afgelopen vijftien jaar hebben zich in de gezondheidszorg een aantal veranderingen
voltrokken, die nieuwe eisen stellen aan het management van zorginstellingen.
Concurrentie, vergroting van verantwoordelijkheden van zorginstellingen, ondernemer-
schap en daarmee gepaard gaande bedrijfsrisico's dwingen het management om op
een meer bedrijfsmatige en strategische manier hun omgeving te analyseren en op de
ontwikkelingen te reageren. Voor een dergelijke analyse ontbreekt tot nu toe een voor
de zorgsector geschikt instrumentarium. Het ligt voor de hand hiervoor naar het be-
drijfsleven ('profit sector') te kijken, gezien de aard van de veranderingen in de gezond-
heidszorg. De instrumenten die daar worden toegepast zullen echter niet zonder meer
toepasbaar zijn op de gezondheidszorg, gezien de specifieke kenmerken van deze
sector. Dit maakt een aanpassing van het voor het bedrijfsleven ontwikkelde instru-
mentarium noodzakelijk. De aanleiding voor het ontwikkelen van een voor de zorg-
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sector aangepast bedrijfskundig instrumentarium voor omgevingsanalyse zal hierna
verder worden toegelicht. We doen dit aan de hand van een globale schets van de
veranderingen in de zorgsector en de betekenis daarvan voor het management van de
zorginstellingen.

Veranderingen in de gezondheidszorg
Vanaf midden jaren tachtig is de gezondheidszorg ontwikkeld van een overwegend
door de overheid gestuurde sector, waarin organisaties vooral uitvoeringsorganisaties
zijn van het overheidsbeleid, tot een sector waarin sturing steeds meer door de (strate-
gische beleidskeuzes van de) organisaties zelf plaatsvindt. Sleutelwoorden bij de
veranderingen die in de zorgsector in gang werden gezet zijn: kostenbeheersing, bud-
gettering van instellingen (in plaats van open einde financiering'), stabilisering van
collectief gefinancierde (macro-)uitgaven voor de gezondheidszorg, 'zorg op maat',
klantgerichtheid, flexibilisering van het aanbod, substitutie van dure door goedkopere
zorg, extramuralisering, deregulering, decentralisatie (verschuiving van verantwoor-
delijkheden van de overheid naar het veld) en introductie van het marktmechanisme.
Wat het laatste betreft wordt in deze studie de voorkeur gegeven aan het ruimere
begrip concurrentie om de veranderingen in de gezondheidszorg te typeren. Het markt-
mechanisme in onze markteconomie is gebaseerd op vrije prijsvorming, waarvan in de
gezondheidszorg in de meeste gevallen (nog) geen sprake is. Concurrentie in de
gezondheidszorg doet zich echter wel degelijk voor, zij het veeleer op kwaliteit en
kosten dan op prijs2.
Een belangrijk markeringspunt voor de in gang gezette veranderingen in de jaren tach-
tig werd gevormd door het advies van de commissie Dekker (Commissie Structuur en
financiering gezondheidszorg, 1987). In dit advies werd voorgesteld om in de gehele
gezondheidszorg op vrij revolutionaire wijze een systeem van gereguleerde concur-
rentie in te voeren. Een en ander zou gepaard gaan met een fundamentele herziening
van het verzekeringsstelsel. Deze plannen zijn bij lange na niet uitgekomen. De paarse
coalitie (1994-1999) verliet het revolutionaire 'grand design' en ging een meer evo-
lutionaire stapsgewijze aanpak volgen (Elsinga en van Kemenade, 1997). Overigens
week de inhoudelijke visie daarbij niet veel af van die van de commissie Dekker: een
terughoudende rol van de overheid, geloof in marktwerking en vertrouwen in de kracht
van het ondernemerschap (van der Grinten en Kasdorp, 1999).
Anno 2001 is op het eerste oog nog niet veel te merken van een terughoudende
overheid en van gereguleerde concurrentie als nieuw conrdinatiemechanisme in de
gezondheidszorg. Toch zijn er de afgelopen jaren wel ingrijpende maatregelen geno-
men, die ondubbelzinnig hebben geleid tot vergroting van de verantwoordelijkheid,
keuzevrijheid en ondernemerschap van partijen in het veld. Dit is onder meer gebeurd
door introductie van meer competitieve elementen in de gezondheidszorg. De thuis-
zorg is hiervan een goed voorbeeld. Concurrentie is in deze sector door de overheid
gestimuleerd onder meer door het toelaten van nieuwe toetreders, meer vrijheden van
zorgverzekeraars om (nieuwe) thuiszorgaanbieders te contracteren en de introductie
van het persoonsgebonden budget (PGB).
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Betekenis voor het management
De hiervoor genoemde ontwikkelingen stellen managers in de zorgsector voor een
belangrijke strategische opgave: het veranderen van hun grotendeels ambtelijk-admi-
nistratieve uitvoeringsorganisaties in risicodragende bedrijven (de Roo, 1996).
Lange tijd functioneerden de instellingen grotendeels als uitvoeringsorganisatie van het
overheidsbeleid. Het vergunningenstelsel en de bijbehorende financieringsstructuur
zorgden voor een min of ineer monopolistische positie voor de 'vergunninghouders' en
een gegarandeerde afzet (dienstverlening) aan vast omschreven doelgroepen, tegen
een vaste vergoeding (budget). Kortom, een wettelijk duidelijk afgebakend en bijna
monopolistisch werkterrein voor de organisaties en weinig onzekerheden voor het
management. De belangrijkste opgave voor het management was te zorgen voor een
zorgvuldige besteding van de beschikbare gelden aan zorgverlening, omschreven in
wet- en regelgeving.
Deze vanzelfsprekende zekerheden in termen van budgetten en afzet zijn vanaf eind
jaren tachtig onder druk komen te staan als gevolg van de eerder geschetste ontwikke-
lingen in de gezondheidszorg. Bedrijfsrisico's ten aanzien van onder meer patiënten-
en geldstromen zijn toegenomen. De continu'iteit van de organisatie staat meer dan
voorheen ter discussie en de verantwoordelijkheid en beleidsruimte voor het bepalen
van de eigen koers nemen toe. Dit betekent dat de managementopgave in de zorg-
sector verschuift van adequaat (en risicoloos) 'beheer' van beschikbare gelden naar
'maatschappelijk ondernemerschap' en marktgericht strategisch beleid (Moen, 1996,
2000). Hierbij wordt de nieuwe opgave van het management: het garanderen van de
continu'iteit van de organisatie en het omgaan met bedrijfsrisico's in termen van een
mogelijk verlies van afnemers van zorg en geldstromen. Het belang van het goed
vervullen van deze opgave wordt geillustreerd door het feit dat de laatste jaren ook in
de gezondheidszorg organisaties failliet gaan of op het randje van de afgrond verker-
en3.
De toegenomen bedrijfsrisico's noodzaken het management tot het bewust kiezen van
een strategie gericht op het aantrekkelijk maken en houden van de organisatie voor
belanghebbende partijen, waaronder cliënten en verzekeraars. Om als zorgaanbieder
in een veranderende omgeving aantrekkelijk te kunnen zijn én blijven is een gezonde
bedrijfsvoering nodig en het creéren van een surpluslwinst (verschil tussen inkomsten
en uitgaven). Hiermee kunnen risico's worden opgevangen, meer mensen kunnen wor-
den geholpen (stijging doelmatigheid, produktiviteit) of er kan worden geïnvesteerd in
kwaliteitsverbetering en zorginnovatie. Bij 'winst' in de gezondheidszorg gaat het in het
algemeen niet om rendement op geïnvesteerd kapitaal, omdat in de meeste gevallen
geen sprake is van aandeelhouders aan wie de winst moet worden uitgekeerd. De
diensten worden overwegend verleend door organisaties met een maatschappelijke
functie, waarvan verwacht mag worden dat zij het behaalde surplus als het ware
uitkeren aan 'de samenleving'. Dat wil zeggen dat zij hun ondernemerschap aanwen-
den om op een creatieve wijze meer te doen met dezelfde middelen (commissie Health
Care Governance, 1999). Winst in de gezondheidszorg kunnen we daarom vertalen
met de term 'maatschappelijke winst', waarmee we bedoelen dat het behaalde surplus
gebruikt wordt om verbeteringen te realiseren met betrekking tot de doelmatigheid
(zoveel mogelijk mensen te helpen binnen het beschikbare budget), de toegankelijk-
heid van zorg (onder meer wachtlijsten) en de kwaliteit van zorg (aansluiting op wen-
sen van klanten, innovatie)".
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Belang van inzicht in de omgeving
Voor het vervullen van de hiervoor geschetste managementopgave is inzicht in de
omgeving noodzakelijk en met name in de structuur van de branche, die van invloed is
op de mogelijkheid om surplus te behalen. Behalve de externe omgeving spelen voor
het behalen van surplus en het bepalen van de strategie ook de interne capaciteiten
van de organisatie (kemcompetenties) een rol (Grant, 1995). Hiermee kan de organi-
satie zich onderscheiden van andere aanbieders en voordeel behalen ten opzichte van
concurrenten. In dit onderzoek kiezen we voor het ontwikkelen van een instrumenta-
rium voor analyse van de externe omgeving als hulpmiddel voor het strategisch mana-
gement, zonder daarmee de interne capaciteiten als minder belangrijk van de hand te
willen doen. Deze keuze ligt voor de hand, gezien de grote veranderingen die zich de
afgelopen vijftien jaar in de omgeving van zorginstellingen hebben voorgedaan.
Een analyse van de omgeving kan op diverse niveaus plaatsvinden. In deze studie
gaan we bij de ontwikkeling van een instrumentarium voor omgevingsanalyse uit van
het niveau van de 'concurrentieomgeving', ofwel de groep van gelijksoortige organisa-
ties waarbinnen men concurrentie ondervindt. Door economen en bedrijfswetenschap-
pers wordt dit ook wel de 'industry' (bedrijfstak) genoemd, waaronder ze in het alge-
meen alle organisaties verstaan, die in dezelfde behoefte van klanten voorzien en
ongeveer dezelfde functie vervullen (Scott, 1998:125). Dit kan betekenen dat een
'industry' uiteenlopende typen aanbieders kan omvatten van produkten die in de ogen
van klanten substitueerbaar zijn. In deze studie hanteren we de definitie die Douma
(1994:55) geeft van een bedrijfstak: "een verzameling van ondernemingen die gelijk-
soortige produkten aanbieden op basis van een gelijksoortige technologie", waarbij
produkten gelijksoortig zijn als ze in de ogen van de koper substitueerbaar zijn.
De bedrijfstak is niet alleen een relevant niveau voor de thuiszorgorganisaties met het
oog op concurrentie, het sluit het ook goed aan bij de definitie van thuiszorg waarvoor
we in deze studie kiezen. Onder thuiszorg verstaan we: formele professionele zorg, in
het bijzonder ve~pleging en lichamelijke en huishoudelijke verzorging, voor hoofd-
zakelijk lichamelijk zieke en hulpbehoevende mensen aan huis geleverd. De groep van
aanbieders die 'thuiszorg' volgens deze definitie leveren kan worden beschouwd als
een bedrijfstak. De genoemde thuiszorgprodukten zijn min of ineer gelijksoortig en
kunnen worden geleverd door verschillende typen (of populaties van) organisaties, zo-
als de collectief gefinancierde kruiswerk-, gezinszorg- en thuiszorgorganisaties, parti-
culiere (commerciële) thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen, verpleeg- en verzor-
gingshuizen die zorg thuis leveren. Dit wordt verder uitgewerkt en toegelicht in hoofd-
stuk 2.
In de gezondheidszorg sluit het begrip bedrijfstak niet aan bij het daar gangbare
spraakgebruik. De begrippen sector en branche zijn wel gangbaar: de zorgsector, de
gehandicaptensector, de sector verpleging en verzorging, de ziekenhuisbranche, de
thuiszorgbranche5. In dit onderzoek willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de in de
gezondheidszorg gehanteerde terminologie. We zullen het in het vervolg dus over de
thuiszorgbranche hebben, waarbij we onder een branche hetzelfde verstaan als een
bedrijfstak. Op de verdere invulling en afbakening van het begrip thuiszorgbranche
komen we in hoofdstuk 2 terug.

Met het oog op de eerder geschetste managementopgave voor thuiszorgorganisaties
zijn met name veranderingen in de structuur van de branche van belang. De structuur
beïnvloedt namelijk de potentiële winstgevendheid in de branche en de mogelijkheid
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voor organisaties in de branche om surplus te behalen (Porter, 1980). Structuurken-
merken geven inzicht in de mate waarin diverse belanghebbende partijen ('stake-
holders'), zoals afnemers en nieuwe toetreders, concurrentiekracht hebben en eisen
kunnen stellen aan de organisaties in de branche, waardoor ze de 'winst' in de branche
naar zich toe kunnen trekken. Enkele voorbeelden van belangrijke structuurkenmerken
zijn schaalvoordelen van de gevestigde aanbieders in de branche en concentratie (het
aantal aanbieders en de mate van evenwicht tussen de aanbieders wat betreft hun
grootte).
Bij veranderingen in de branchestructuur speelt het overheidsbeleid, tezamen met
andere algemene omgevingsfactoren, zoals technologische, demografische en sociaal-
culturete ontwikkelingen, een belangrijke rol. Een versoepeling van het toelatingsbeleid
door de overheid leidt bijvoorbeeld tot het verminderen van toetredingsbarrières voor
potentiële nieuwe toetreders; het vervallen van de contracteerverplichting voor ver-
zekeraars kan leiden tot een sterkere onderlinge rivaliteit tussen aanbieders in de
branche en invoering van het PGB kan leiden tot versterking van de onderhandelings-
macht van cliënten.
Feitelijke veranderingen in de branchestructuur worden mede beïnvloed door het
strategische gedrag van organisaties in de branche, die reageren op het overheids-
befeid en andere algemene ontwikkelingen. Ten aanzien van strategisch gedrag ligt in
deze studie het accent op concurrentiestrategie. Dit is de wijze waarop een ('business
unit' binnen een) organisatie denkt succesvol te kunnen concurreren en de meeste
winst te kunnen behalen in een bepaalde bedrijfstak (Douma, 1994). Het begrip
(concurrentie)strategie zal verder worden uitgewerkt in hoofdstuk drie. Door de keuze
voor bepaalde concurrentiestrategieén, zoals fusie of samenwerking met andere orga-
nisaties in de totale keten van samenhangende activiteiten in de sector, kunnen orga-
nisaties zelf de branche 'herstructureren' (Jarillo, 1993; Campbell, Hollingsworth en
Lindberg, 1991). Organisaties proberen met hun strategieën de bedrijfstakstructuur in
hun eigen voordeel te beïnvloeden en de concurrentie te verminderen of concurren-
tievoordeel te behalen door gebruik te maken van kritische succesfactoren. Dit wordt
ook wel concurrentieverminderende strategie respectievelijk positieverbeterende stra-
tegie genoemd (Grant, 1995).
Kortom: inzicht in de dynamiek in de branchestructuur is voor de thuiszorgaanbieders
van belang voor het bepalen van de strategie waarmee men surplus wil behalen
binnen de branche.

Belang van inzicht in de gevolgen van veranderingen voor ( maatschappelijke)
winst in de branche
De hierboven geschetste ontwikkelingen maken dat het voor thuiszorgorganisaties
zinvol is om een instrumentarium voor analyse van de branchestructuur te ontwikkelen.
Dit instrumentarium zou niet alleen inzicht kunnen geven in de gevolgen van verande-
ringen in de branchestructuur voor de economische winstgevendheid van (individuele)
organisaties in de branche, maar ook en vooral in de gevolgen voor de maatschappe-
lijke winst in de branche als geheel. Dit is zowel voor de overheid als voor de zorgaan-
bieders relevant. Voor de overheid is het relevant, omdat een dergelijk instrument
inzicht zou kunnen bieden in de (mogelijke) gevolgen van haar herstructureringsbeleid
voor de doelmatigheid, kwaliteit en toegankelijkheid in de branche. Voor de zorg-
aanbieders is het relevant vanwege de aanknopingspunten die het zou kunnen bieden
voor economisch èn maatschappelijk verantwoord handelen ofwel maatschappelijk
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ondernemerschap. Managers in de gezondheidszorg hebben niet alleen de verant-
woordelijkheid voor de continuiïeit van hun eigen organisatie, maar ook voor de ontwik-
keling van de branche als geheel in termen van kwaliteit, toegankelijkheid, samenhang
en doelmatigheid (zie onder meer de commissie Health Care Governance, 1999, Van
der Grinten en Kasdorp, 1999 en De Roo, 1993).
Een instrument waarmee de gevolgen voor de maatschappelijke winst in de branche
inzichtelijk kunnen worden gemaakt is vooral van belang, omdat het nog niet vanzelf-
sprekend is dat het herstructureringsbeleid van de overheid en het strategisch
handelen van de 'zorgondernemers' leiden tot een verbetering voor de klanten. De
ervaringen met privatisering, liberalisering en deregulering in andere branches (denk
onder meer aan de NS en de taxibranche) maken duidelijk dat marktwerking en
concurrentie niet automatisch leiden tot betere prestaties van de aanbieders. Dit geldt
ook voor de gezondheidszorg. Onder de nieuwe omstandigheden van deregulering,
decentralisatie en meer concurrentie kan een machtspositie van de aanbieders leiden
tot inefficiënt gedrag, minder goede zorg of het zich zelf toeéigenen van het behaalde
surplus in plaats van deze aan te wenden voor het vergroten van de maatschappelijke
winst (kwaliteit en toegankelijkheid). In een concurrerende omgeving is een oriëntatie
van de zorgaanbieders op het maatschappelijke belang niet langer min of ineer van-
zelfsprekend, zoals in de periode daarvoor (Van der Grinten en Kasdorp, 1999 en Van
Dartel, 2001)6.

1.3 De thuiszorgbranche als casus

Als casus voor het uitproberen van het bedrijfskundige instrumentarium voor analyse
van de concurrentieomgeving is gekozen voor de thuiszorgbranche. De thuiszorg-
branche wordt in dit onderzoek als volgt afgebakend: de groep van organisaties in de
provincie Noord-Brabant, die tussen 1987 en 1997 professionele produkten ~ diensten
leveren op het gebied van 'verpleging en lichamelijke en huishoudelijke verzorging'
thuis voor lichamelijk zieke of hulpbehoevende mensen.
De gekozen afbakening heeft betrekking op vier criteria: produkt, doelgroep, geografie
en tijd. De afbakening van de thuiszorgbranche naar produkt en doelgroep wordt in
hoofdstuk 2 verder uitgewerkt en toegelicht. Voor een toelichting op de afbakening
naar geografie en tijd wordt verwezen naar paragraaf 1.5.
De aanleiding voor de keuze van de thuiszorgbranche is velerlei. Ten eerste heeft de
thuiszorg ín de gekozen periode bij uitstek te maken met de eerder beschreven dyna-
miek in de zorgsector. De overheid lijkt de thuiszorg in de jaren negentig als proeftuin
voor concurrentie te hebben uitgekozen.
~ Concurrentie op de markt voor particuliere en aanvullende thuiszorg ( aanvullend

op de thuiszorg die via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)'
wordt gefinancierd) deed zich eind jaren tachtig al voor door een toename van
het commerciële aanbod.

~ Vanaf 1994 werden daarnaast ook nieuwe particuliere thuiszorgorganisaties
toegelaten in het kader van de AWBZ-gefinancierde thuiszorg.

~ Bovendien deed zich in de jaren negentig concurrentie voor tussen thuiszorg-
instellingen en intramurale instellingen, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzor-
gingshuizen. Allerlei (subsidie)regelingen maakten het voor deze instellingen
mogelijk zich op de markt voor 'verpleging en verzorging thuis' te begeven.
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Ook andere branches in de gezondheidszorg werden geconfronteerd met concurrentie,
denk bijvoorbeeld aan de beroepsbeoefenaren (opheffing contracteerplicht) en de
ziekenhuisbranche. De thuiszorgbranche is echter bijzonder, in die zin dat het lange tijd
de enige AWBZ-gefinancierde branche was die met concurrentie werd geconfronteerd.
Het interessante daaraan is dat competitieve elementen (concurrentie) werden geïntro-
duceerd in een sterk aanbod-gereguleerde branche. Voor een dergelijke branche die
de beginnende kenmerken heeft van het bedrijfsleven ('for profit' sector) is het relevant
na te gaan of een bedrijfskundig instrumentarium daar kan worden toegepast. De
wetenschappelijke uitdaging zit daarbij voornamelijk in de vraag hoe 'profit-theorie' kan
worden vertaald naar een ongebruikelijk en (nog altijd) sterk gereguleerd terrein ats de
thuiszorg. Het ligt in de lijn der verwachting dat voor het niet-AWBZ gefinancierde deel
van thuiszorgmarkt (de commerciële en aanvullende thuiszorg), waar sprake is van
vrije marktwerking, deze vertaalslag gemakkelijker gemaakt kan worden dan voor het
sterk gereguleerde AWBZ-deel van de thuiszorgmarkt. In het laatste ligt dan ook een
belangrijke uitdaging.
Een andere reden om voor de thuiszorg te kiezen heeft te maken met het feit dat zich
in deze branche in de jaren negentig duidelijk problemen voordoen rond de geïntro-
duceerde marktwerking en maatschappelijk ondernemerschap. De gevestigde thuis-
zorgaanbieders klagen over 'oneerlijke concurrentie'. Bovendien wordt de thuiszorg
volgens een niet aflatende stroom van krantenberichten vooral gekenmerkt door wacht-
lijsten, inefficiëntie, mismanagement, ondoorzichtige structuren (de 'kerstboom van
particuliere BV's') en misbruik van collectieve middelen. Begin 1997 leidt dit er
uiteindelijk toe dat marktwerking in de thuiszorg voorlopig tot 2001 in de diepvriezer
wordt geplaatst (Nyfer, 1997). De problemen zijn hiermee echter nog niet de wereld uit,
net zo min als de ideeën rond marktwerking. Dit maakt de thuiszorg een interessant
terrein voor ons onderzoek met het oog op de inzichten die deze 'proeftuin van concur-
rentie' kan opleveren voor zowel de thuiszorgorganisaties als de overheid.

1.4 Doelstelling en onderzoeksvragen

Doelstelling
In het voorgaande is beredeneerd waarom het zinvol is een bedrijfskundig instrumenta-
rium te ontwikkelen voor analyse van de dynamiek in de structuur van de thuiszorg-
branche. Een dergelijk instrumentarium kan het management van organisaties in de
branche ondersteunen bij het creëren van een surplus om de continuïteit van de
organisatie en de maatschappelijke winst in de branche te kunnen garanderen. Het
probleem is dat een voor de thuiszorg geschikt instrumentarium voor analyse van de
branchestructuur momenteel niet voorhanden is. De voor het bedrijfsleven ('for profit'
sector) ontwikkelde instrumenten zijn niet zondermeer toepasbaar in de gezondheids-
zorg, onder meer vanwege het grotendeels ontbreken van een prijsmechanisme voor
de afstemming tussen vraag en aanbod en het ontbreken van een winststreven ten
behoeve van aandeelhouders. Het klakkeloos overnemen van manieren van denken
en handelen, die in het bedrijfsleven hun waarde hebben bewezen, is daarom onver-
standig. De primaire doelstelling van dit onderzoek kan dus als volgt worden omschre-
ven.
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Het bestaande bedrijfskundige instrumentarium voor analyse van de branchestructuur
toepasbaar maken voor de thuiszorgbranche, n:kening houdend met de specifieke
kenmerken van deze branche.

In de overgangsfase van centrale overheidsregie naar meer zelfregulering is een span-
ningsveld ontstaan tussen enerzijds het eigen (economische) belang van de individuele
thuiszorgaanbieders en anderzijds het publieke belang van maatschappelijke winst in
de totale branche. Maatschappelijk verantwoord handelen is in deze situatie niet langer
een vanzelfsprekendheid. Als gevolg van het herstructureringsbeleid van de overheid
en het strategisch gedrag van de thuiszorgaanbieders kunnen zich mogelijk nadelige
effecten voordoen met betrekking tot de maatschappelijke winst (toegankelijkheid,
kwaliteit, doelmatigheid). Bij de ontwikkeling van een bedrijfskundig instrumentarium is
het wenselijk hiermee rekening te houden. Dit betekent dat de bovenstaande doelstel-
ling als volgt kan worden aangevuld.

Het bedrijfskundige instrumentarium zodanig ontwikkelen voor de thuiszorgbranche dat
het aanknopingspunten biedt voor economisch èn maatschappelijk verantwoord strate-
gisch handelen van organisaties in de branche.

Onderzoeksvragen
Op basis van deze twee doelstellingen kan de centrale vraagstelling van dit onderzoek
als volgt worden geformuleerd.
Met welk bedrijfskundig theoretisch kader kan de dynamiek in de omgeving van thuis-
zorginstellingen op zinvolle wijze worden geanalyseerd, rekening houdend met ver-
schillen tussen het bedrijfsleven en de gezondheidszorg, en welke inzichten levert toe-
passing van het ontwikkelde instrumentarium op met betrekking tot het economisch en
maatschappelijk verantwoord handelen van thuiszorgorganisaties in Noord-Brabant?

Van de centrale vraagstelling zijn de volgende deelvragen afgeleid.
1 Wat wordt verstaan onder thuiszorg en hoe kan de thuiszorgbranche worden

afgebakend?
2 Welk (bedrijfskundig) instrument kan dienen als uitgangspunt voor analyse van

veranderingen in de structuur van de thuiszorgbranche en welke aanvullingen op
dit instrument zijn wenselijk (los van de kenmerken van de thuiszorg)?

3 Welke aanpassingen van het bedrijfskundige instrumentarium dienen plaats te
vinden met het oog op de toepasbaarheid voor de thuiszorg en rekening hou-
dend met verschillen tussen het bedrijfsleven en de thuiszorg?

Nadat de bovenstaande vragen beantwoord zijn vanuit de theorie, wordt het ontwik-
kelde instrumentarium toegepast om vanuit de empirie de volgende vragen te
beantwoorden.
4 Welke relevante macro-ontwikkelingen, met het accent op het overheidsbeleid

ten aanzien van de thuiszorg, hebben van 1987 tot 1997 plaatsgevonden en
welke mogelijke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor de concurrentie-
krachten en structuur van de thuiszorgbranche in Noord-Brabant?

5 Welke feitelijke structuurveranderingen in de thuiszorgbranche in de provincie
Noord-Brabant hebben plaatsgevonden in de periode van 1987 tot 1997 en
welke effecten hebben die veranderingen op het surplus van de thuiszorginstel-
lingen en de maatschappelijke winst van de branche in Noord-Brabant?
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Deze vraagstellingen kunnen in een conceptueel kader worden geplaatst dat tevens de
opbouw van deze studie weergeeft. Daarin veronderstellen we dat veranderingen in de
branchestructuur plaatsvinden onder invloed van macro-ontwikkelingen, waaronder het
overheidsbeleid, èn het strategisch gedrag (concurrentiestrategie) van organisaties in
de branche. De dubbele pijlen geven weer dat omgekeerd de branchestructuur ook van
invloed is op het overheidsbeleid en op het strategisch gedrag van thuiszorgorga-
nisaties. Daarnaast veronderstellen we dat de branchestructuur en het strategisch
gedrag verband houden met de prestaties (het resultaat) in de thuiszorgbranche in
termen van (maatschappelijk) rendement. Dit wordt in het onderstaande overzicht
weergegeven. Een nadere toeiichting op dit model volgt in hoofdstuk 3.

Overzicht 1.1: Conceptueel model voorhet onderzoek

OMGEVING

Macro-omgeving, w.o. overheidsbeleid

BEDRIJFSTAK

Structuur thuiszorgbranche

Resultaat: (maatschappelijk) rendement

SVategisch gedrag thuiszorgorganisaties

Gebaseerd op Van Witteloostuijn (2001)

In dit onderzoek is het niveau van de branche de centrale eenheid van analyse. De
ontwikkeling van een analyse-instrumentarium (theoretisch kader) richt zich met name
op dit niveau. Veranderingen in de branche zullen worden beschreven aan de hand
van algemene kenmerken, waaronder omvang, groei en verval, aantal en aard van
organisaties, produkten (diensten), markten (doelgroepen) en 'technologie' (Daems en
Douma, 1985). Daarnaast zullen aan de hand van het oorspronkelijke vijf krachten
model van Porter (1980, 1985) meer specifieke structuurkenmerken in kaart worden
gebracht, die van invloed zijn op de 'winstgevendheid' in de branche. Het instrumenta-
rium op brancheniveau zal worden aangevuld met theoretische concepten op het
niveau van de macro-omgeving en (strategie van) thuiszorginstellingen.

1.5 Onderzoeksopzet

Dit onderzoek heeft een beschrijvend karakter. Bij beschrijvend onderzoek worden uit
bepaalde theorieën termen en concepten gekozen, waarmee een concreet probleem of
verschijnsel kan worden beschreven en geanalyseerd. Door de nadruk op beschrijving
van waargenomen verschijnselen ligt minder nadruk op het verklaren daarvan, danwel
het toetsen van theorie (Van der Zwaan, 1995). Het verschijnsel dat we beschrijven is
de herstructurering van de thuiszorgbranche in de provincie Noord-Brabant. We doen
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dit aan de hand van een bedrijfskundig theoretisch kader op diverse analyseniveaus
(zie overzicht 1.1). Daarbij hebben we te maken met een complexe wisselwerking
tussen overheidsbeleid, andere macro-ontwikkelingen, strategische reakties van onder
meer thuiszorginstellingen, veranderingen in de structuur van de thuiszorgbranche en
gevolgen voor de resultaten (prestaties) in de branche. Dit maakt het formuleren en
toetsen van hypothesen lastig, omdat we nog te weinig weten om al die complexe
samenhangen rond een bedrijfstak te kunnen overzien (Van Gent en Van Bergeijk,
1997). De nadruk zal daarom niet liggen op het verklaren van veranderingen in de
structuur en het resultaat van de thuiszorgbranche, maar op een analytische beschrij-
ving van de veranderingen. Daarbij wordt gestart met een globaal beeld van het
centrale verschijnsel (structuur van de thuiszorgbranche) en de veronderstelde verban-
den, zoals is weergegeven in het conceptuele model in overzicht 1.1. Dit model vormt
het uitgangspunt voor verdieping van inzichten en het verder 'ontvouwen' van moge-
lijke verbanden gedurende het onderzoek. Een beschrijving van de veranderingen in
de branchestructuur aan de hand van het ontwikkelde theoretische kader levert
bovendien inzicht op in de toepasbaarheid van dit kader. Ten slotte levert het inzichten
op voor overheden en thuiszorgorganisaties met betrekking tot hun handelen. In de
hoofdstukken 3 en 4 wordt het conceptuele model verder geoperationaliseerd en
aangepast voor de thuiszorg.
Het onderzoek bestaat uit een theoretisch en een empirisch deel. Het theoretische deel
betreft de verbijzondering van het bedrijfskundige theoretische kader naar de gezond-
heidszorg. Gekozen is voor een hypothetisch deductieve benadering voor aanpassing
van het bedrijfskundige instrumentarium. Dit betekent dat de theorie eerst via een
logisch 'theoretisch debat' wordt aangepast, omdat van tevoren reeds een aantal
belangrijke aanpassingen valt te voorzien. Aanpassingen vinden plaats door belang-
rijke vooronderstellingen in de bedrijfskundige kaders te toetsen aan specifieke ken-
merken van de non-profit sector en de gezondheidszorg. Het model dat hieruit voort-
vloeit wordt vervolgens toegepast op de thuiszorg. Ervaringen hiermee kunnen in latere
instantie aanleiding geven tot verdere aanpassing van het model.
Het empirische deel van het onderzoek betreft de toepassing van het aangepaste
bedrijfskundig analytische kader op de thuiszorg. Dat wil zeggen dat aan de hand van
de geoperationaliseerde bedrijfskundige concepten een analytische beschrijving wordt
gegeven van de structuur van de thuiszorgbranche in Noord-Brabant. Het onderzoeks-
type dat hier wordt toegepast kan een 'case study' (gevalstudie) worden genoemd. Het
in kaart brengen van de veranderingen in de branchestructuur vindt plaats via een
retrospectieve analyse. Dat wil zeggen dat we vanuit de situatie in 1997 terugblikken
op de structuurveranderingen in de periode vanaf 1987.

Het onderzoeksterrein (de thuiszorgbranche-casus) wordt afgebakend op basis van de
volgende criteria.
. Produkt: alle organisaties die 'thuiszorg' volgens de eerder gegeven definitie

leveren;
. Doelgroep: voor lichamelijk zieke of hulpbehoevende mensen;
. Geografie: in de provincie Noord-Brabant;
. Tijd: in de periode van 1987 tot 1997.
De afbakening naar produkt en doelgroep wordt in hoofdstuk 2 verder uitgewerkt en
toegelicht. Rest ons nog aan te geven waarom gekozen is voor de provincie Noord-
Brabant en de periode van 1987 tot 1997.
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De keuze voor de periode van 1987 tot 1997 is ingegeven door de ontwikkelingen in de
thuiszorg. 1987 Is het jaar waarin de commissie Dekker haar ideeën over marktwerking
lanceert en tevens het kruiswerk wordt gebudgetteerd. Vanaf die tijd krijgen de instel-
lingen meer verantwoordelijkheden, maar nemen ook de onzekerheden en risico's toe.
Het jaar 1997 vormt een natuurlijk eindmoment, omdat minister Borst in dat jaar besluit
de marktwerking in de thuiszorg weer te bevriezen (tot 2001), nadat men had vast-
gesteld dat de markt 'uit evenwicht' was geraakt. Vanaf dat moment worden in principe
geen nieuwe toetreders meer tot de markt toegelaten. De periode 1987-1997 kan dus
als een periode van 'beleidsexperiment' worden getypeerd.
Bij de keuze voor het provinciale analyseniveau, in het bijzonder de provincie Noord-
Brabant, spelen diverse redenen een rol.
. Het niveau van de provincie en daarbinnen de regio's is lange tijd beleidsmatig

een relevant tussenniveau geweest. De provinciale kruisvereniging (PKV) heeft
tot het eind van de jaren tachtig gefunctioneerd als belangrijke beleidsmatige
'tussenlaag' tussen de Nationale Kruisvereniging en de regionale en lokale kruis-
verenigingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de verdeling van de collectieve mid-
delen. Daarna zijn als gevolg van schaalvergroting de regio's een belangrijker rol
gaan spelen en zijn uiteindelijk de PKV-en in het land opgeheven. Het tradi-
tionele provinciale afstemmingsgremium heeft met andere woorden lange tijd
directe betekenis gehad voor de branchestructuur. Het is interessant te bezien
wat hiervoor in de plaats is gekomen.

. Ook uit het oogpunt van concurrentie is de provincie een interessant niveau. Bij
een analyse van de relevante concurrentieomgeving van thuiszorgaanbieders
moet de branche zodanig afgebakend worden dat het de belangrijkste concur-
renten omvat. Thuiszorgaanbieders concurreren in het algemeen niet op natio-
naal niveau met elkaar, maar op regionaal of boven-regionaal niveau. ledere
provincie in Nederland bestaat uit meerdere zogenaamde WZV-gezondheids-
regio'se. Een provincie zal in grote lijnen de belangrijkste concurrenten van een
thuiszorgorganisatie omvatten.

. Door de keuze van het provinciale analyseniveau kan meer diepgang in het
onderzoek worden verkregen in vergelijking met een onderzoek over heel Neder-
land. Onderzoek op een niveau 'lager' dan de provincie, bijvoorbeeld het regio-
nale niveau van een WZV-regio, zou gezien het specifieke lokale karakter te
'beperkte' inzichten opleveren. Beperkt in de zin dat de vergelijkbaarheid met
andere delen van het land, waar thuiszorginstellingen actief zijn, afneemt.

. De provincie Noord-Brabant is inhoudelijk interessant vanwege zijn 'rijkdom' aan
verschillende regio's. Noord-Brabant bestaat uit 4 WZV-regio's: Breda (regio 22),
Tilburg (regio 23), 's-Hertogenbosch (regio 24) en Eindhoven (regio 25). Dit is
een 'rijke' omgeving met zowel stedelijke als plattelandsgebieden, waardoor het
onderzoek ook interessant wordt voor andere regio's en provincies in het land.

. Daarnaast is de provincie Noord-Brabant interessant vanwege de relatief grote
groei van het aandeel van ouderen in de gehele bevolking. Noord-Brabant
'vergrijst' harder dan de overige provincies. Dit heeft de nodige gevolgen voor de
branchestructuur van de thuiszorg.
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1.6 Opbouw van de studie

In hoofdstuk 2 wordt, voorafgaand aan het theoretische deel van het onderzoek, eerst
een afbakening gegeven van de thuiszorgbranche gevolgd door een korte beschrijving
en historische schets van het ontstaan en de ontwikkeling van de thuiszorgbranche.
Inzicht in de organisatie, structuur en financiering van de branche is noodzakelijk met
het oog op de aanpassingen van het bedrijfskundig theoretische kader aan de ken-
merken van de gezondheidszorglthuiszorg (in hoofdstuk 4).
Het theoretische deel van het onderzoek begint in hoofdstuk 3 met een beschrijving
van het bedrijfskundige theoretische kader. Het accent ligt hierbij op een instrumen-
tarium voor het analyseren van dynamiek op het niveau van de concurrentieomgeving
(de bedrijfstak). In aanvulling hierop wordt ook een beschrijving gegeven van theore-
tische analysekaders op het niveau van de macro-omgeving enerzijds en de strategie
van organisaties anderzijds. Veranderingen op deze niveaus (macro en micro) hebben
gevolgen voor de dynamiek in de branchestructuur: het zijn de drijvende krachten
achter herstructurering in een branche.
In hoofdstuk 4 wordt het bedrijfskundige instrumentarium toepasbaar gemaakt voor de
gezondheidszorg en in het bijzonder de thuiszorg, op basis van de specifieke kenmer-
ken van de sector. De zorgsector is het bedrijfsleven niet. Daarom zijn het manage-
ment en de sector als geheel niet gebaat bij het klakkeloos overnemen van manieren
van denken en handelen die in het bedrijfsleven hun waarde hebben bewezen.
Na het theoretische deel wordt aan de hand van het ontwikkelde bedrijfskundige
instrumentarium een analytische beschrijving gegeven van de herstructurering van de
thuiszorgbranche in de provincie Noord-Brabant in de periode van 1987 tot 1997. Aller-
eerst wordt in hoofdstuk 5 een analyse gegeven van de veranderingen in de macro-
omgeving van de thuiszorgorganisaties in Noord-Brabant. Het accent ligt daarbij op (de
veranderingen in) het overheidsbeleid, de mogelijke gevolgen hiervan voor de structuur
van de thuiszorgbranche en de strategische betekenis van de veranderingen voor de
organisaties in de branche. In dit hoofdstuk wordt dus de context gepresenteerd voor
veranderingen in de structuur van de thuiszorgbranche.
Hoe de macro-ontwikkelingen feitelijk hebben uitgewerkt voor de thuiszorg in Noord-
Brabant wordt beschreven in hoofdstuk 6. Het 'speelveld' dat de overheid heeft ge-
creëerd wordt verder ingevuld door de partijen in de thuiszorgbranche. De dynamische
wisselwerking tussen overheidsbeleid en strategische reakties van het veld en de
gevolgen hiervan voor de structuur van de thuiszorgbranche worden geanalyseerd en
beschreven aan de hand van het ontwikkelde instrumentarium. Daarnaast wordt ge-
keken naar de gevolgen die de veranderingen hebben voor de 'maatschappelijke
winst': wordt het eventueel behaalde surplus door thuiszorgorganisaties aangewend
voor maatschappelijke doelen, zoals verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en
meer mensen helpen binnen hetzelfde budget?
Het onderzoek wordt in hoofdstuk 7 afgesloten met een slotbeschouwing, waarin een
reflectie plaatsvindt op de toepasbaarheid van het ontwikkelde instrumentarium. Daar-
naast wordt ingegaan op de inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd met betrek-
king tot het overheidsbeleid en het economisch en maatschappelijk verantwoord
strategisch handelen van thuiszorgorganisaties.
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2 De thuiszorgbranche: afbakening en
historische schets

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een historische beschrijving gegeven van de thuiszorgbranche.
Eerst wordt in paragraaf 2.2 het begrip 'thuiszorg' toegelicht. De definitie die we in deze
studie kiezen is richtinggevend voor de afbakening van het onderzoeksterrein.
In paragraaf 2.3 wordt vervolgens het ontstaan en de ontwikkeling van de thuiszorg
beschreven. Het accent ligt daarbij op de ontwikkeling van het kruiswerk en de gezins-
zorg, die van oudsher de kern vormen van de thuiszorg zoals gedefinieerd in deze
studie. Het kruiswerk richt zich met name op verpleging en lichamelijke verzorging. De
gezinszorg levert met name lichamelijke en huishoudelijke verzorging. Inzicht in de
historie van de thuiszorg maakt het mogelijk de ontwikkelingen in de feitelijk te onder-
zoeken periode (1987 tot 1997) in perspectief te plaatsen. Hierdoor ontstaat een beter
begrip van de dynamiek in deze periode en de trendbreuken die zich hebben voor-
gedaan. Bij de historische schets komt vooral de organisatie en sturing van de thuis-
zorg aan bod en de rol van de overheid en het veld zelf hierbij. Deze hoofdlijn in de
historie sluit aan bij het gekozen conceptueel kader voor deze studie (zie hoofdstuk 1).
In paragraaf 2.4 wordt een korte schets gegeven van de belangrijkste kenmerken van
de thuiszorgbranche anno 2002. Daarbij komen op hoofdlijnen de organisatie, wet- en
regelgeving en financiering van de thuiszorg aan bod. Inzicht hierin is van belang met
het oog op de aanpassing van het bedrijfskundig theoretische kader in hoofdstuk 4. Het
hoofdstuk wordt in paragraaf 2.5 afgesloten met een samenvatting en conclusies.

2.2 Definitie en afbakening van de thuiszorgbranche

2.2.1 Het begrip thuiszorg

Het begrip thuiszorg werd voor het eerst geïntroduceerd in de nota 'Volksgezondheids-
beleid bij beperkte middelen' ( Ministerie van VWC, 1983). Ondanks het feit dat het
begrip nu redelijk is ingeburgerd, is de terminologische vervvarring nog altijd groot.
'Thuiszorg' wordt zowel in de literatuur als in de praktijk in verschillende betekenissen
gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een instituut (de Stichting Thuiszorg in een
regio), om een doelstelling ( zorg gericht op het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven),
een aanduiding van de zorg op een locatie (zorg in woningen van particulieren, zorg
aan huis) of een functioneel omschreven verstrekking ( conglomeraat van activiteiten)
(Coolen et al., 1997).
De verwarring valt voor een belangrijk deel terug te voeren op de vraag hoe breed of
eng het begrip thuiszorg wordt opgevat (Van Campen et al., 2000). De 'enge' opvatting
van thuiszorg beperkt zich tot de zorg die door zogenaamde thuiszorginstellingen wordt
verleend, zoals reguliere kruiswerkorganisaties, gezinszorginstellingen, geïntegreerde
thuiszorgorganisaties en soms ook particuliere thuiszorgorganisaties. Het type instel-
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ling, namelijk de zogenaamde thuiszorginstelling, vormt hier het afbakeningscriterium.
Dit wordt dan ook een institutionele definitie van thuiszorg genoemd. In de 'brede'
opvatting wordt thuiszorg gezien als 'de zorg voor mensen die thuis verblijven'
(Crebolder et al., 1998). Deze zorg kan door allerlei typen zorginstellingen worden
geleverd, zoals de reeds genoemde thuiszorginstellingen, maar ook bijvoorbeeld zie-
kenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen. Niet het type instelling vormt hier het
criterium, maar de verblijfplaats (locatie) van de gebruiker, te weten zijn eigen thuis.
Deze insteek, die voorbij gaat aan de bestaande traditionele instellingen op het terrein
van thuiszorg, past binnen het functionele denken dat de laatste jaren in de gezond-
heidszorg op gang is gekomen. Daarin staan de behoeften van cliënten centraal, in
termen van benodigde functies, zoals 'verpleging en verzorging thuis'. Wie die thuis-
zorg levert is daarbij van ondergeschikt belang. Dit wordt ook wel een functionele
definitie van thuiszorg genoemd.

Met dit onderscheid tussen de 'enge' institutionele en de 'brede' functionele opvatting
van thuiszorg is nog niet alle verwarring rond het begrip opgeklaard. Met name de
brede opvatting van thuiszorg als 'de zorg voor mensen die thuis verblijven' laat nog
ruimte over voor verschillen in interpretatie. Het is de vraag hóe breed precies de
begrippen ' zorg' en ' thuis' worden opgevat. Dit wordt duidelijk gemaakt in het onder-
staande overzicht.

Overzicht 2.1: Het begrip thuiszorg

Thuiszorg
~ ~

Brede opvatting Enge opvatting
Zorg voor mensen die thuis verblijven Zorg door thuiszorginstellingen verleend

Breed Eng Breed ~ Eng
- Formele en informele zorg Zorg aan en vanuit huís Zorg aan huis, achter de voordeur
- (Niet) professionele zorg
- Verschillende functies

In sommige definities wordt onder Yhuis' letterlijk zorg achter de voordeur verstaan,
terwijl in andere definities wordt gedoeld op de zorg voor thuiswonende mensen, of die
nu achter de voordeur of op loopafstand in een praktijkruimte wordt gegeven (de
Bakker et al., 1994). Een voorbeeld van de eerste beperkte betekenis van 'thuis' is de
definitie van Van de Zandt (1987), die onder thuiszorg verstaat: "Het geheel van hulp-
verlening in de thuissituatie". Deze hulp thuis betreft met name gezinsverzorging en
wijkverpleging. De vraag wat precies onder de thuissituatie wordt verstaan kan overi-
gens ook weer verschillend worden beantwoord. De Nationale Raad voor de Volks-
gezondheid (NRV) geeft een heel brede omschrijving: "Onder thuissituatie wordt ver-
staan de plek waar iemand woont. Dat kan een eigen woonruimte zijn, maar in de
toekomst ook een aanleunwoning, een woonruimte in een verzorgingshuis, in een
gezinsvervangend tehuis, een beschermende woonvorm, een grote woonvorm, een
Fokuswoning, of een kamer in een verpleeghuis" (NRV, 1995:13). Volgens deze om-
schrijving kan ook de zorg in intramurale instellingen, waar ouderen, gehandicapten en
psychiatrische patiënten langdurig verblijven, worden gezien als thuiszorg. Een derge-
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lijke opvatting past binnen de huidige discussie over het beleidsmatig en financieel
scheiden van wonen en zorg. Meestal wordt echter uitgegaan van een beperktere
omschrijving van de thuissituatie, namelijk 'de plek waar iemand min of ineer zelfstan-
dig woont', dat wil zeggen in een eigen woonruimte of een aanleunwoning.
Bij de enge opvatting van 'thuis' als 'zorg aan huis, achter de voordeur' blijft een groot
deel van de andere eerstelijnsvoorzieningen, waaronder de huisarts, buiten beschou-
wing. Soms wordt het begrip 'thuis' breder opgevat en wordt ook de zorg die van huis
uit bereikbaar is meegerekend. Het gaat daarbij onder meer om de zorg bij de huisarts
in zijn praktijkgebouw, dagopvang in een verpleeghuis of poliklinische zorg. De definitie
van Van Londen (1987:9) sluit hierbij aan. Hij verstaat onder thuiszorg: "(...) een zo-
danige op die behoefte toegesneden bij de patiënt thuis (c.q. van huis uit te bereiken)
gerealiseerde bundeling van functies, die patiënt en gezondheidszorg en maatschap-
pelijke dienstverlening samen kiezen, dat de grootste kans aanwezig is, dat de hulp en
effectief zal zijn, en efficiënt en satisfactie geeft aan de patiënUcliënt". Een ander
voorbeeld is de definitie van de Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg
(STG), waarin thuiszorg wordt omschreven als: "de zorg die wordt verleend aan thuis-
wonende mensen, alsmede de zorg waarin, naar de heersende stand van de kennis,
de benodigde technologie, de vereiste behandelmethoden en het benodigde toezicht,
kan worden voorzien, zonder dat tot een opname wordt overgegaan" (STG, 1992:60).
'Thuis' in deze detïnitie betekent alles behalve 'opgenomen-zijn' in een instelling.
Thuiszorg is daarbij gericht op het voorkómen van een opname en het mogelijk maken
dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Hiervoor is meer nodig dan
alleen 'zorg aan huis'.

Ook het begrip zorg' kan op een 'enge' of een 'brede' manier worden geïnterpreteerd.
De reikwijdte van dit begrip kan worden aangeduid met behulp van de volgende aspec-
ten:
. 'formele en informele zorg';
. 'professionele en niet-professionele zorg';
. verschillende'functies' van zorg thuis.
Hattinga Verschure ( 1982) geeft aan dat bij thuiszorg sprake moet zijn van zowel
formele als informele zorg en gebruikt hiervoor de term 'zorgmix' thuis. Informele zorg
bestaat uit eigen activiteiten (zelfzorg) en zorg van vrienden, buren, familie (mantel-
zorg). Formele zorg is georganiseerde zorg verleend door professionals, die zo nauw
mogelijk aansluit bij wat informeel reeds gaande is. In de overgang van informele naar
formele zorg bevindt zich de georganiseerde vrijwilligershulp. Deze hulp is weliswaar
georganiseerd, maar hoeft nog niet per se professioneel te zijn (Van Londen, 1987).
Professionele zorg is de zorg die wordt verleend door beroepsbeoefenaren die
geschoold zijn voor het vak dat ze uitoefenen. In de thuissituatie wordt zorg verleend
door een veelheid van professionele hulpverleners vanuit verschillende disciplines en
instellingen. De betrokken disciplines verwijzen vaak naar verschillende functies en
activiteiten die in de thuissituatie worden vervuld. Medisch specialisten en huisartsen
houden zich bijvoorbeeld voornamelijk bezig met de functie 'behandeling' en (wijk-)
verpleegkundigen met de functie 'verpleging'. Volgens de nota ' Thuiszorg in de jaren
'90' kent professionele zorg voor thuiswonenden de volgende functies: verzorging,
verpleging, behandeling, begeleiding en preventie (Ministerie van WVC, 1991).
Wanneer we het begrip thuiszorg nu breed opvatten, omvat het alle bovengenoemde
aspecten en functies van zorg thuis. Een voorbeeld hiervan is de nog altijd veelvuldig
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aangehaalde definitie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid: "Thuiszorg is
het geheel van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de hulpvrager
in de thuissituatie, dat verricht wordt met behulp van zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligers-
werk enlof (aanvullende) professionele zorg en dat er specifiek op gericht is de hulp-
vrager in staat te stellen zich te handhaven in de thuissituatie" (NRV, 1989:6).
Sommige definities zijn nóg breder. Dit is het geval wanneer bij thuiszorg niet alleen op
zorgfuncties gedoeld wordt, maar ook op maatschappelijke dienstverlening9. Een voor-
beeld hiervan is de eerder aangehaalde definitie van Van Londen (1987). Andere defi-
nities beperken zich echter tot één of enkele zorgfuncties. Bij de omschrijving van de
aanspraak 'Algemene Thuiszorg' in het kader van de AWBZ ontbreekt bijvoorbeeld de
functie behandeling. 'Algemene thuiszorg' wordt in de AWBZ omschreven als: verple-
ging, verzorging (adl-assistentie), huishoudelijke hulp (hdl-assistentie), begeleiding en
voorlichting in verband met ziekte, herstel, invaliditeit, psychosociale of gezinsproble-
men en ouderdom. Ook het in bruikleen krijgen van verpleegartikelen hoort tot de
'Algemene Thuiszorg'.

Voor dit onderzoek is ten eerste het onderscheid tussen de 'enge' institutionele en de
'brede' functionele opvatting van thuiszorg van belang. Binnen de functionele definitie
van thuiszorg zijn er verschillende opvattingen van de begrippen 'zorg' en 'thuis' onder-
scheiden. Welke definities en opvattingen van 'zorg', ' thuis' en thuiszorg nu voor deze
studie het meest geschikt zijn, wordt behandeld in de volgende paragraaf.

2.2.2 Functionele afbakening van de thuiszorgbranche

In dit onderzoek verstaan we onder thuiszorg: formele professionele zorg, in het bijzon-
der verpleging en lichamelijke en huishoudelijke verzorging, voor hoofdzakelijk licha-
melijk zieke en hulpbehoevende mensen aan huis gelevercl. In deze definitie wordt
thuiszorg gezien als een produkt of een aantal functies die op een bepaalde locatie
(thuis) worden geleverd. Dit sluit aan bij een functionele in plaats van een institutionele
opvatting van thuiszorg. Niet het type instelling staat centraal, maar het produkt ofwel
de inhoud van de zorg. Deze functionele benadering past goed bij de ontwikkeling die
in de gezondheidszorg op gang is gekomen: het maakt niet zo zeer uit wie de zorg
levert, als de behoefte van de klant aan verpleging en verzorging thuis maar wordt
vervuld.
De groep van aanbieders die het produkt 'thuiszorg' volgens deze definitie leveren
kunnen we beschouwen als een branche ofwel een bedrijfstak. Onder de thuiszorg-
branche verstaan we in deze studie het volgende: de groep van organisaties die
professionele produkteNdiensten leveren op het gebied van veipleging en lichamelijke
en huishoudelijke verzorging aan huis voor lichamelijk zieke of hulpbehoevende men-
sen. Deze omschrijving sluit aan bij wat in de literatuur in het algemeen onder een
bedrijfstak wordt verstaan: de groep van organisaties die min of ineer gelijksoortige
(substitueerbare) produkten leveren waarmee in dezelfde behoefte van klanten wordt
voorzien (Scott, 1998, Douma, 1994 en Porter, 1980).
Ten eerste is bij de omschrijving van de thuiszorgbranche het type produkt of functie
(verpleging en verzorging thuis) en niet het type instelling richtinggevend voor de
organisaties die tot de branche worden gerekend. Een dergelijke functionele afbake-
níng van de thuiszorgbranche sluit aan bij de definitie van een bedrijfstak. Het is
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bovendien een interessante benadering, omdat zal blijken dat het daarmee mogelijk
wordt om de verschuivingen in de structuur van de branche, zoals het soort aanbie-
ders, wat ze leveren en voor wie, in beeld te brengen voor de periode 1987-1997.
Ten tweede sluit de keuze voor een beperking van de begrippen 'thuis' en 'zorg' tot
'verpleging en verzorging aan huis' aan bij de definitie van een bedrijfstak, omdat bij
deze enge opvatting van thuiszorg sprake is van min of ineer gelijksoortige diensten
(De Vries en Breedveld, 2000)'0. Diensten op het gebied van verpleging en lichamelijke
en huishoudelijke verzorging hangen sterk met elkaar samen en voorzien in dezelfde
behoefte, namelijk 'fysieke' hulp en ondersteuning bij lichamelijke tekorten. Voor de
functies verpleging en verzorging is gekozen, omdat dit de belangrijkste vormen van
zorg zijn die in de thuissituatie worden geleverd.

De gekozen definitie van de thuiszorgbranche heeft ook gevolgen voor de afbakening
van het onderzoeksterrein.
. Door de definitie beperkt dit onderzoek zich ten eerste tot de functies verpleging

en lichamelijke en huishoudelijke verzorging". Overige functies, zoals behande-
ling, begeleiding en preventie blijven buiten beschouwing. Hierdoor valt een groot
aantal beroepsbeoefenaren, waaronder huisartsen, specialisten, fysiotherapeu-
ten en andere paramedici buiten de door ons afgebakende branche. De beper-
king tot verpleging en verzorging impliceert ook dat niet alle activiteiten van de
traditionele thuiszorginstellingen binnen het bereik van dit onderzoek vallen.
Verschillende branches waarbinnen de thuiszorginstellingen actief zijn, blijven
buiten beschouwing zoals 'kraamzorg', 'jeugdgezondheidszorg', 'gezondheids-
voorlichting en -opvoeding en diëtetiek', 'uitleen van verpleeg- en hulpmiddelen'
en 'maatschappelijk werk' t2.

. Ten tweede beperken we ons in de definitie tot formele en professionele zorg
geleverd door professionals. Aanbieders van informele zorg, zoals vrijwilligers,
buren en vrienden (mantelzorg) en zelfhulpgroepen (zelfzorg), worden niet tot de
branche gerekend. Desalniettemin komen ze later in dit onderzoek wel aan bod,
omdat ze deel uitmaken van de brancheomgeving van professionele aanbieders
van verpleging en verzorging thuis.

. Ten derde beperkt het onderzoek zich tot de zorg die bij de mensen thuis, achter
de voordeur, wordt geleverd. Met'thuis' wordt hier bedoeld de eigen woonruimte
of aanleunwoning, waar men min of ineer zelfstandig woont. Aanbieders van
extramurale diensten die van huis uit te bereiken zijn, zoals de huisarts of poli-
kliniek, vallen hierdoor buiten de branche. Binnen de branche vallen alle aanbie-
ders, ook de intra- of semimurale aanbieders13, voor zover ze verpleging of
verzorging in de thuissituatie leveren. Een voorbeeld van een intramurale aan-
bieder die tot de branche behoort is een verzorgingshuis, dat verzorging biedt
aan mensen in aanleunwoningen.

De grenzen van een branche (bedrijfstak) zijn in de praktijk niet gemakkelijk te trekken
op basis van het criterium 'vergelijkbare produkten'. Discussie over waar de grenzen
precies moeten liggen is altijd mogelijk. Dit wordt ook door diverse auteurs onderkend
(zie bijvoorbeeld Scott, 1998, Douma, 1994 en Porter, 1980). Volgens Scott (1998)
hanteren de meeste studies daarom een pragmatische aanpak en definiëren een
populatie of een bedrijfstak op basis van het gezonde verstand. De grenzen worden in
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ieder geval zo gekozen dat de branche de belangrijkste onderlinge concurrenten
omvat. Hieraan is met de hiervoor uitgewerkte afbakening voldaan.

Naast een produktafbakening kent onze definitie ook een doelgroepafbakening. In het
onderstaande overzicht worden de belangrijkste doelgroepen op het terrein van thuis-
zorg weergegeven. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de (potentiële) aan-
bieders van thuiszorg per doelgroep.

Overzicht 2.2.~ Doelgroepen en (potentiéle) aanbieders op het terrein van thuiszorg

Doelgroepen (Potentiële) aanbieders van verpleging en ver-
zorging thuis

Lichamelijk Chronisch, langdurig 'Care'sector (langdurige zorg):
(somatisch) (ouderen en chro- thuiszorginstellingen, verpleeghuizen, verzor-
zieken en hulp- nisch zieken) gingshuizen
behoevenden Acuut,kortdurend 'Cure'sector(korfdurendezorg):

thuiszorginstellingen, ziekenhuizen (kliniek I poli-
kliniek)

Psychisch Geestelijke gezondheidszorg:
zieken Thuiszorginstellingen, Algemene psychiatrische

ziekenhuizen, Psychiatrische afdeling van alge-
mene ziekenhuizen, Regionale Instellingen voor
beschermde woonvormen, Regionale instellingen
voor ambulante geestelijke gezondheidszorg

Gehandicapten Lichamelijk Gehandicaptenzorg:
Thuiszorginstellingen, Woonvormen, Internaten,

Verstandelijk Focuswoningen

De centrale doelgroep waar deze studie zich op richt zijn de lichamelijk zieken en
hulpbehoevenden. De zorg voor deze doelgroep wordt ook wel somatische gezond-
heidszorg genoemd. Huishoudelijke of lichamelijke verzorging voor 'gezonde' mensen
wordt in dit onderzoek níet tot de thuiszorgbranche gerekend. Ook thuishulp voor
vrouwen bij zwangerschap of bevalling laten we hier buiten beschouwing. Binnen onze
definitie van de doelgroep vallen wel de volgende groepen:
~ Ouderen: van de lichamelijk zieken en hulpbehoevenden in de thuiszorg behoort

het merendeel van de cliënten tot de doelgroep 'ouderen' (ouder dan 65 jaar). De
problemen van ouderen zijn zeker niet alleen lichamelijk van aard, maar hebben
vaak ook een psychische of sociale component. In dit onderzoek wordt verple-
ging en verzorging thuis voor ouderen integraal tot het onderzoeksterrein
gerekend.

~ Chronisch (lichamelijk) zieken die veelal langdurige zorg nodig hebben ('care').
~ Lichamelijk zieken die al dan niet na een behandeling in het ziekenhuis kort-

durende verpleging en verzorging thuis nodig hebben ('cure')"
Wat tenslotte niet tot ons onderzoeksterrein wordt gerekend is de thuiszorg voor men-
sen met alleen een psychische aandoening of een verstandelijke of lichametijke
handicap. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ten eerste de relatief geringe omvang
van deze doelgroepen in de thuiszorg en ten tweede het feit dat deze doelgroepen tot
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aparte sectoren behoren met een eigen (afwijkende) organisatie en wettelijk beleids-
kader. Het bestuderen van thuiszorg in relatie tot de geestelijke gezondheidszorg en de
gehandicaptensector zou overigens wel een interessant en vergelijkbaar apart onder-
zoek kunnen inhouden.

In termen van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) valt de thuiszorg, zoals we het in dit onderzoek hebben gedefinieerd,
onder twee bedrijfsgroepen, namelijk 'gezondheidszorg' en 'welzijnszorg' (SBI-nummer
851 en 853; CBS, 1993). De SBI is een classificatie van alle economische op produktie
van goederen en diensten gerichte activiteiten in onze samenleving. Met behulp van de
SBI worden alle Nederlandse bedrijven opgedeeld en ingedeeld in deelverzamelingen
op basis van hun input, de aard van het produktieproces en de output15. De SBI is in-
gedeeld in secties, subsecties, afdelingenldivisies, groepen, klassen en subklassen.
De 'thuiszorg' waartoe deze studie zich beperkt is in termen van de SBI een onderdeel
van de subklassen 'extramurale medische verzorging' (bedrijfsgroep gezondheidszorg,
klasse 'overige gezondheidszorg') en 'gezinsverzorging en gezinshulp' (bedrijfsgroep
welzijnszorg, klasse 'maatschappelijke dienstverlening'). Voor een nadere uitwerking
van de bedrijfsgroepen gezondheids- en welzijnszorg wordt verwezen naar bijlage 2.1.
. 'Extramurale medische verzorging' omvat volgens de SBI behalve verpleging en

verzorging aan thuis verblijvende patiënten ook voorlichting, moederschapszorg,
kinderhygiëne en kraamzorg (CBS, 1993:207). Deze activiteiten vallen vanwege
de gekozen doelgroepafbakening grotendeels buiten de 'scope' van deze studie.
Organisaties die'extramurale medische verzorging' als hoofdactiviteit hebben zijn
volgens het CBS onder meer kraamcentra, kruisverenigingen en thuiszorg-
organisaties.

. 'Gezinsverzorging en gezinshulp' omvat volgens de SBI het "verlenen van hulp
van voornamelijk huishoudelijke aard aan gezinnen, thuiswonende bejaarden en
thuiswonende zieken" (CBS, 1993:212). Dit komt overeen met de functie huis-
houdelijke verzorging in onze definitie. De organisaties die gezinsverzorging als
hoofdactiviteit hebben zijn volgens het CBS gezinsverzorgings- en thuiszorg-
instellingen.

Het CBS ziet huishoudelijke verzorging als een aparte hoofdactiviteit uitgevoerd door
een aparte groep van instellingen. In dit onderzoek wordt het onderscheid tussen wel-
zijn en gezondheidszorg niet zo strikt gemaakt, omdat diensten op het gebied van
verpleging en lichamelijke en huishoudelijke verzorging sterk met elkaar samenhangen
en voorzien in dezelfde behoefte, namelijk 'fysieke' hulp en ondersteuning bij licha-
melijke tekorten.

Samengevat komt de door ons gekozen functionele afbakening van de thuiszorg-
branche er op neer dat in principe alle organisaties tot de branche worden gerekend,
die op enig moment professionele verpleging eNof lichamelijke of huishoudelijke
verzorging aan huis leveren, voor mensen met een lichamelijke ziekte of beperkingen.
Aanbieders van zorg die deze diensten niet leveren, zullen in veel gevallen deel
uitmaken van de omgeving van thuiszorgaanbieders. Als zodanig worden ze wel in
tweede instantie bij het onderzoek betrokken (zie hoofdstuk 3 en 4). Het gaat daarbij
met name om aanbieders van informele verpleging en verzorging thuis en om profes-
sionele aanbieders op het terrein van de somatische gezondheidszorg ('cure' en 'care'),
waaronder huisartsen, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen.
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Thuiszorg volgens de gekozen functionele definitie wordt van oudsher geleverd door
de 'traditionele' thuiszorginstellingen zoals kruiswerkorganisaties, instellingen voor
gezinsverzorging en geïntegreerde regionale thuiszorgorganisaties (RTO's). De
laatsten zijn sinds het begin van de jaren negentig ontstaan door fusies tussen kruis-
werkorganisaties en gezinszorginstellingen. De RTO's leveren alle door ons gedefi-
nieerde thuiszorgdiensten (verpleging en lichamelijke en huishoudelijke verzorging). Bij
kruiswerkorganisaties ligt het accent op verpleging en lichamelijke verzorging. Gezins-
zorginstellingen leveren met name lichamelijke en huishoudelijke verzorging. Het
domein (takenpakket) van de traditionele thuiszorginstellingen was op basis van wet-
en regelgeving gedurende lange tijd duidelijk afgebakend. Daarmee hadden deze
instellingen in feite een wettelijk verankerd monopolie op verpleging en verzorging
thuis. De functionele en institutionele afbakening van de thuiszorgbranche vielen hier-
door zo goed als samen. De grens met andere aanbieders op het terrein van verple-
ging en verzorging, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en particuliere
aanbieders, is de laatste jaren echter steeds meer aan het vervagen. Veranderingen in
wet- en regelgeving en financieringswijzen maken het mogelijk dat ook andere dan de
oorspronkelijke thuiszorginstellingen zich op het terrein van 'verpleging en verzorging
thuis' begeven (zie overzicht 2.2).
Juist dit maakt een functionele afbakening van de thuiszorgbranche relevant voor deze
studie. Hiermee kan namelijk goed in beeld worden gebracht welke verschuivingen
hebben plaatsgevonden in de kenmerken en structuur van de branche, zoals het soort
aanbieders, wat ze leveren en voor wie. De functie 'verpleging en verzorging thuis' blijft
door de tijd heen namelijk min of ineer hetzelfde, maar de kenmerken en structuur van
de branche zijn tijd- en plaatsgebonden. De grenzen van de branche veranderen in de
loop der tijd, bijvoorbeeld doordat nieuwe organisaties zich op de markt gaan begeven,
andere doelgroepen worden benaderd of nieuwe activiteiten worden ontplooid.
Om deze 'grensvervaging' door de tijd heen op een heldere manier in kaart te kunnen
brengen, beschrijven we in deze studie de veranderingen in de branchestructuur vanuit
het perspectief van de traditionele gevestigde thuiszorginstellingen in Noord-Brabant
rond 1987 en hun nadien gefuseerde opvolgers. In 1987, het beginpunt van de ana-
lyse, waren de (niet-commerciële) kruisorganisaties en gezinszorginstellingen de
belangrijkste aanbieders op het terrein van thuiszorg. Vanuit het perspectief van deze
gevestigde aanbieders zullen alle nieuwe aanbieders op het terrein van thuiszorg vanaf
1987 ín deze studie worden getypeerd als 'nieuwe toetreders tot de markt'. Verder zal
een analyse van de gevolgen van structuurveranderingen voor (maatschappelijke)
winst (onderzoeksvraag 5) vooral betrekking hebben op de sinds 1987 gevestigde aan-
bieders en niet op de nieuwe toetreders tot de markt.

2.3 De geschiedenis van de thuiszorg

De Nederlandse gezondheidszorg heeft zich ontwikkeld tot een uitgebreid systeem van
publieke en private voorzieningen. Het publieke karakter uit zich vooral in het uit-
gebreide sociale verzekeringssysteem voor personen onder de loongrens (Zieken-
fondswet) en voor zogenaamde onverzekerbare risico's (AWBZ). De uitvoering van de
gezondheidszorg is vooral een private aangelegenheid. De zorg wordt grotendeels
verleend door zelfstandig werkende beroepsbeoefenaren en particuliere organisaties,
binnen het kader van voorwaardenscheppend overheidsbeleid. De thuiszorginstel-
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lingen vormen een onmiskenbaar onderdeel van dit particuliere initiatief in de gezond-
heidszorg. De eerste initiatieven zijn hier namelijk echt 'van onder op' ontstaan, gedra-
gen door de bevolking zelf (Querido, 1973).
In deze paragraaf gaan we in op de ontstaansgeschiedenis van het kruiswerk en de
gezinsverzorging en de ontwikkeling van de thuiszorg tot de dynamische branche die
ze nu is. We doen dit aan de hand van een beschrijving van de marktordening van de
thuiszorg. Marktordening is het resultaat van de kenmerken van de aanbodzijde en de
vraagzijde van de markt en de wijze waarop vraag en aanbod op elkaar worden
afgestemd. Het aantal en type aanbieders, de produkten die ze leveren, fusie en
samenwerking zijn voorbeelden van kenmerken aan de aanbodzijde. Bij de cobrdinatie
tussen vraag en aanbod kunnen zowel (vertegenwoordigers van) de marktpartijen
(vragers en aanbieders) als de overheid een rol vervullen. Een historische schets in
termen van marktordening en in het bijzonder de rol van de overheid en de markt-
partijen zelf bij de organisatie, sturing en cotirdinatie van thuiszorg, past bij de bedrijfs-
kundige invalshoek en het conceptueel kader waarvoor in dit onderzoek is gekozen
(zie paragraaf 1.4). Hierdoor vormt het een geschikte aanloop voor de analyse van de
thuiszorgbranche in de periode 1987-1997. De dynamiek in deze periode en de
trendbreuken die zich hebben voorgedaan kunnen beter worden begrepen in het licht
van een historische analyse van de marktordening.

In de zorgsector kunnen grofweg vier perioden in de marktordening worden onder-
scheiden (de Roo, 1993):
. de periode van verzuilde marktordening (tot midden jaren zestig);
. risicoloze concurrentie (midden jaren zestig tot 1974);
. overheidsplanning (1974 tot 1987) en;
. private marktordening ( 1987 tot heden).
Zoals hierna uit de geschiedschrijving zal blijken, is dit ook voor de thuiszorg een
relevante indeling. Voordat de onderscheiden perioden worden toegelicht volgen in
overzicht 2.3 enkele kerncijfers voor iedere periode. Het aantal instellingen voor
gezinsverzorging en kruiswerk is vanaf de jaren zestig enorm gedaald, eerst door
fusies binnen de gezinszorg en het kruiswerk en later door fusies tussen gezinszorg-
en kruisorganisaties. De daling van het aantal instellingen zet bij het kruiswerk later in
dan bij de gezinszorg. Tussen 1974 en 1987 stijgt het aantal werkzame personen in de
gezinszorg en het kruiswerk harder dan in de periode daarna. De jaarlijkse groei van
het aantal werkzame personen verpleging en verzorging in de periode 1974-1987 is
6,50~0 (19a~o voor het kruiswerk en 5,70~o voor de gezinszorg). In de periode 1987-1998
stijgt het aantal werkzame personen verpleging en verzorging jaarlijks met 1,50~0. De
totale kosten van thuiszorginstellingen stijgen in dezelfde periode jaarlijks met 3ol0. De
kostenstijging van 1970 tot 1987 is veel groter (jaarlijks 230~0), met name voor de
gezinszorg (27oIo).
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Overzicht 2.3: Kerncijfers voor vierperioden in de thuiszorgbranche in Nederland

1965 1974 1987 1998
Totaal aantal instellingen, waarvan: 931 1.804 430 119
- kruiswerk - 1.400 a 200' 7`
-gezinsverzorging 931a 404' 230' 31 `
- combinatie - - - 81 ~

Totaal aantal verzekeraars, waarvan:
- ziekenfonds
- particulier
- publiek-zakelijk

135e 79
28'
48 '
3'

Totaal aantal personen werkzaam in de
verpleging en verzorging, waarvan:
- kruiswerk
- gezinsverzorging
- alphahulpen

11.918 67.221 124.000 145.000 `

- 3.949 9 13.758 " -
11.918 ' 63.272' 69.571 " -

- - 40.000 -

Totale kosten'thuiszorg' (in min gul-
513 2.561 4.330 `dens), waarvan -

- kruiswerk - 215' 841 k -
- gezinsverzorging - 2g8' 1.675 " -

Bron: Oudhof, Handboek Wonen en Zorg (1995). Schatting.
Bron: ZFR, Lijst met erkende instellingen (meerdere jaren). Schatting.
Bron: CBS~LVT, Jaarboek Thuiszorg 1998 (2000).
Bron: CRG, Handbcek Gezinsverzorging (1992).
Bron: Huijsman (1998). Schatting.
Bron: Vektis (2001). Cijfers over 1999.
Bron: Nationale Kruisvereniging (NK), Documentatie kruisverenigingen. Cijfer betreft hoofdwijkver-
pleegkundigen, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk, wijkziekenverzorgenden.
Bron: van der Kwartel e.a. (1994). Cijfers over 1988.
Bron: CRG, Handboek Gezinsverzorging, (1992). Cijfer is exclusief leiding.
Bron: Huijsman (1998). Cijfers over 1970.
Bron: Financieel Overzicht Zorg 1990 (Ministerie van WVC, 1989).
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2.3.1 De periode van de verzuilde marktordening (tot midden jaren
'60)

Deze periode kenmerkt zich door het ontstaan en de ontwikkeling van talrijke particu-
liere initiatieven op levensbeschouwelijke basis. De periode loopt vanaf het ontstaan
van deze initiatieven tot het moment waarop de Nederlandse samenleving vanaf
midden jaren zestig haar verzuilde karakter begint te verliezen. De ontwikkeling van het
verzuilde particulier initiatief werd door de overheid, die financiéle middelen ter be-
schikking stelde, gestimuleerd. In het algemeen werden aan deze financiering voor-
waarden verbonden, zoals de eis dat de zorgaanbieder over een vergunning moest
beschikken. De overheid reguleerde op die manier de toetreding van zorgaanbieders
tot de markt. Dit gebeurde op basis van het beginsel van verdelende rechtvaardigheid.
Elke zuil kreeg gelijke mogelijkheden voor het ontwikkelen van een zorgaanbod voor
de eigen achterban. De beslissingen over vergunningen werden genomen in goed
overleg met de bestuurlijke circuits (provinciaal en landelijk) van de verschillende
zuilen. In deze circuits had het particuliere initiatief zich georganiseerd om druk te
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kunnen uitoefenen op de overheid. De particuliere organisaties vervulden in die zin een
politieke dubbelrol (van Mierlo, 1991a). Enerzijds hadden ze zich verenigd in koepel-
organisaties op nationaal niveau. Deze koepels vertegenwoordigden de belangen van
hun achterban en vervulden een pressierol in de zin dat ze invloed uitoefenden op het
overheidsbeleid. Anderzijds vervulden de particuliere organisaties een 'parapolitieke'
rol in de zin dat ze als zorgaanbieder het beleid van de overheid als het ware uitvoer-
den. Ze oefenden taken uit die door de overheid tot het publieke domein werden
gerekend. Voor de managers van de instellingen was slechts een beperkte rol weg-
gelegd als uitvoerder van (strategische) beslissingen die in hogere regionen tot stand
kwamen. Het geschetste samenspel tussen overheid en particulier initiatief leidde tot
een marktordening in de vorm van parallelle markten, die op levensbeschouwelijke
grondslag van elkaar gescheiden waren en waarop geen overaanbod bestond16 (de
Roo, 1993).

In grote lijnen domineerde deze marktordening ook het beeld in de thuiszorg tot het
midden van de jaren zestig. Om dit te kunnen begrijpen gaan we terug naar de
geschiedenis van de kruisverenigingen en instellingen voor gezinszorg tot het midden
van de jaren zestig.
In 1875 werden in Noord-Holland de eerste plaatselijke kruisverenigingen opgericht
door burgers. Dit gebeurde tegen de achtergrond van een samenleving waarin slechte
hygiëne, slechte voedingsgewoonten en het veelal ontbreken van sanitaire voorzie-
ningen voor vele besmettelijke ziektes zorgden. Het doel was een bijdrage te leveren
aan de verbetering van de volksgezondheid en het bestrijden van epidemische ziekten
(LVT, 1993a). Het Noord-Hollandse voorbeeld werd in snel tempo in heel Nederland
nagevolgd. Rond 1920 waren er 860 kruisverenigingen opgericht, ongeveer de helft
van alle plaatselijke verenigingen, die in de jaren daarna zouden worden opgericht
(Querido, 1973). De organisatie van het kruiswerk vond plaats op levensbeschou-
welijke basis: het Wit-Gele kruis vanuit katholieke kring, het Oranje-Groene kruis vanuit
de protestants-christelijke hoek en het Groene Kruis met een 'algemene' signatuur. De
basis voor de initiatieven werd gevonden in de Wet Besmettelijke Ziekten (1872),
waarin regels ter bestrijding van tuberculose en andere besmettelijke ziekten waren
opgenomen". De kruisverenigingen speelden hierop in met een dienstenpakket,
waarbij het accent aanvankelijk lag op hygiënevoorlichting en epidemiebestrijding. De
volksgezondheid stond voorop. AI snel verschoof dit accent echter naar individuele
zieken- en kraamverpleging thuis en preventieve zuigelingenzorg via consultatie-
bureaus (LVT, 1992).
Het kruiswerk was voor zijn inkomsten afhankelijk van uiteenlopende bronnen, zoals
contributiegelden van leden, eigen bijdragen per dienst, landelijke fondsen, collectes,
gemeente- en rijkssubsidies (van der Made et al., 1991). Om voor rijkssubsidie in aan-
merking te komen moesten de kruisverenigingen aan een aantal voorwaarden voldoen.
Men moest ondermeer in het bezit zijn van een officiële erkenning, de wijkverpleeg-
kundige diende in het bezit te zijn van een diploma en er moest een Provinciale
Kruisvereniging zijn opgericht waarbij men zich aansloot (Esmeijer en Geerts, 1996). AI
snel vond dus binding plaats op provinciaal en landelijk niveau. In 1912 ontstond de
eerste landelijke organisatie, de Algemene Nederlandse Vereniging ' Het Groene Kruis'.
In 1923 volgde de Nationale Federatie ' Het Wit-Gele Kruis' en in 1938 de 'Bond van
protestants-christelijke verenigingen voor wijkverpleging', die in 1946 omgevormd werd
tot de Landelijke Protestants-Christelijke Vereniging ' Het Oranje-Groene Kruis'.
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De ontwikkeling van het kruiswerk op levensbeschouwelijke basis leidde ertoe dat na
de oorlog een lappendeken van kleinschalige kruisorganisaties was ontstaan. Voordat
in de jaren '60 de 'ontzuiling' inzette en interlevensbeschouwelijke samenwerkings-
vormen ontstonden, vond eind jaren '50 en begin jaren '60 eerst schaalvergroting
plaats bínnen de zuilen. Een groot aantal kleine plaatselijke verenigingen ging samen-
werken in regionale verbanden (LVT, 1992).

De eerste gezinsverzorgingsactiviteiten ontstonden eveneens tegen het einde van de
19e eeuw. Met huishoudelijke en materiële hulp werd ingespeeld op de nadelige gevol-
gen van de industriële ontwikkeling voor grote delen van de bevolking. De hulp richtte
zich op tijdelijke zorg, ondersteuning en begeleiding in de huishouding voor huisvrou-
wen die om een of andere reden hun gezin niet konden verzorgen. In de jaren '30
kwam het accent te liggen op sociale problemen en ontwikkelde de gezinszorg zich
van overwegend praktische verzorging naar hulpverlening bij sociale nood (Maessen,
1989). Hulp moest niet alleen kunnen worden geboden bij ziekte van de huisvrouw,
maar ook voor het geval de huisvrouw tekortschoot wegens onvoldoende scholing,
geestelijke defecten of onmaatschappelijk gedrag. In het laatste geval speelde de wens
tot morele of maatschappelijke verheffing van 'afgezakte gezinnen' een grote rol. Na de
oorlog verschoof het accent van hulp aan gezinnen met een 'sociale' indicatie naar
hulp aan klanten met een 'medische' indicatie, zoals zíeken en kraamvrouwen (Van
Oorschot, 1994). De hulp werd georganiseerd op levensbeschouwelijke basis vanuit de
katholieke en protestantse kerk en initiatieven van goedwillende burgers.
De activiteiten werden gefinancierd uit collectes, giften en fondsen van onder andere
werkgevers in de regio, subsidies van gemeenten en eigen bijdragen van de klanten.
Pas eind jaren veertig kreeg de gezinsverzorging officiële status door rijkssubsidie
(LVT, 1993a). Dit viel praktisch samen met de oprichting van de Centrale Raad voor de
Gezinsverzorging (CRG) in 1947. De CRG werd op initiatief van het Rijk opgericht als
nationaal advies- en overlegorgaan van de landelijke verzuilde koepelorganisaties van
instellingen voor gezinsverzorging1e. De verzuilde structuur bleef overigens wel be-
staan tot 1972, toen de bureaus van de zuilen officieel werden samengevoegd in de
Centrale Raad (Maessen, 1989).
De rijkssubsidie had na de oorlog een enorme groei van het aantal instellingen tot
gevolg. Mede door een verandering in de rijkssubsidieregeling in 1958 verschoof de
hulp geleidelijk van tijdelijke hulp aan de huisvrouw en haar gezin naar langdurige hulp
bij chronisch zieken en ouderen. Het doel van 'beschaving en opvoeding' verdween
hiermee naar de achtergrond. Tevens ontstond de zogenaamde gespecialiseerde
gezinsverzorging voor mensen met een psycho-sociale problematiek. Door een
enorme groei van de doelgroep bejaarden ontstond een onderscheid tussen bejaar-
denhulp en (gespecialiseerde) gezinsverzorging. De groei van het aantal instellingen
bereikte een hoogtepunt in 1962 met ongeveer 1000 instellingen (LVT, 1993a). Deze
instellingen werkten naast elkaar, soms ieder duidelijk op een apart bevolkingsdeel
gericht vanuit een levensbeschouwelijke opzet, soms ook door elkaar zonder duidelijke
terreinafbakening (LVT, 1992). In de jaren '60 begonnen territoriale en interlevens-
beschouwelijke samenwerkingsprocessen op gang te komen. Dit leidde met name in
de jaren '70 tot een enorme schaalvergroting.
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2.3.2 De periode van risicoloze concurrentie (midden jaren '60 tot
1974)

De tweede periode loopt van de tweede helft van de jaren zestig tot 1974, het jaar
waarin de Structuurnota van staatssecretaris Hendriks verschijnt. In deze periode vindt
de ontkerkelijking en ontzuiling van de samenleving plaats. Als gevolg hiervan viel de
basis voor de levensbeschouwelijke marktsegmentatie weg. De zorginstellingen en
ziekenfondsen verloren hun monopolieposities binnen de geschetste levensbeschou-
welijke parallelmarkten. Daar stond tegenover dat zij de mogelijkheid kregen te
penetreren in voorheen ontoegankelijke marktsegmenten. Zij kregen dus kansen tot
marktontwikkeling 'ten koste van' andere instellingen, die echter tegelijkertijd een
bedreiging vormden voor de eigen marktpositie. De concurrentie tussen de instellingen
van de voorheen verschillende marktsegmenten leverde echter nauwelijks risico op
voor de financiéle continuïteit van de organisaties. Er was namelijk nog steeds sprake
van groei in de zorgsector, waardoor men in het algemeen slechts de expansie-
mogelijkheden van de ander kon bedreigen. Met andere woorden de groei van de één
hoefde niet ten koste te gaan van de ander.
De groei in de zorgsector werd mede veroorzaakt door de uitbreiding van de welvaarts-
staat, resulterend in de invoering van de Ziekenfondswet (ZFW) in 196419 en de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 1968. De AWBZ en de ZFW
werden door werkgevers- en werknemersorganisaties beheerd en bleven daardoor
buiten de directe invloed van de overheid. Mede hierdoor en als gevolg van de open-
eind financiering die de zorgsector in die tijd kende, kon expansie van het zorgaanbod
moeilijk door de overheid worden tegengehouden. De uitgaven voor de zorgsector
stegen dan ook van 4,30~o van het bruto nationaal produkt in 1963 naar 7,20~o in 1973
(Ktinnen, 1984). De kostenstijging vertaalde zich in een stijging van de premies.
Overigens was de noodzaak van de overheid om hierop invloed uit te oefenen in deze
periode nauwelijks aanwezig, vanwege de grote economische groei.
Ook de kruisverenigingen en gezinszorginstellingen profiteerden in deze periode van
de groei in de zorgsector. Hoewel nog geen sprake was van financiering via de AWBZ
of de ZFW, groeide wel de rijkssubsidie waarvan men grotendeels afhankelijk was
geworden.
De rijksuitgaven voor gezinsverzorging groeiden van bijna 7 miljoen in 1960 via 77
miljoen in 1970 naar ruim 500 miljoen in 1974 (CRG, 1992). In 1971 nam het rijk de
financiering van de gezinszorg door gemeenten volledig over en werd een retributie-
regeling in het leven geroepen. Hierdoor stegen de rijksuitgaven in 1971 naar bijna 250
miljoen. De verdere groei van de gezinszorg in de eerste helft van de jaren '70 werd
veroorzaakt door de realisering van de Nota bejaardenbeleid 1970. Deze nota gaf een
sterke impuls aan de reeds toenemende hulpverlening aan bejaarden.
De groei van het kruiswerk werd rond 1970 gestimuleerd doordat de rijksoverheid
naast wijkverpleegkundigen ook de inzet van (wijk-)ziekenverzorgenden ging finan-
cieren. De komst van deze nieuwe beroepsgroep verlichtte de overbelaste wijkver-
pleegkundige en maakte verbreding van het produkt mogelijk in de richting van
verzorging en begeleiding van patiënten met reuma, astma en kanker, revalidatie, zorg
voor diabetici, (preventieve) ouderenzorg, diëtetiek en gezondheidsvoorlichting en -op-
voeding (Esmeijer en Geerts, 1992). De zorg voor bejaarden en chronisch zieken nam
in omvang toe.
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De geschetste groei had tot gevolg dat de concurrentie die door de 'ontzuiling' ontstaan
was tussen de kruisverenigingen en tussen de gezinszorginstellingen nauwelijks
gevaren opleverde voor deze instellingen. Wel kwam er door verzwakking van de
verzuilde bestuurlijke circuits (provinciaal en landelijk) meer initiatief bij het manage-
ment van de instellingen zelf te liggen. Zij moesten een adequaat antwoord formuleren
op de nieuw ontstane situatie. Het management van zowel de kruisverenigingen als de
gezinszorginstellingen bleek in het algemeen niet te kiezen voor een sterk onder-
nemend gedrag waarbij expansie van de eigen organisatie 'ten koste van anderen'
voorop stond. In de meeste gevallen werd gekozen voor samenwerking en fusie met
de potentiële concurrenten van de andere levensbeschouwelijke marktsegmenten. Dit
proces van 'ontkleuring' en interlevensbeschouwelijke schaalvergroting door fusies
speelde zich in het kruiswerk met name begin jaren '70 af.
De fusiegolf en schaalvergroting in de gezinszorg die eind jaren '60 en begin jaren '70
plaatsvond, was behalve interlevensbeschouwelijk ook territoriaal en functioneel van
karakter (LVT, 1992). Schaalvergroting werd door de overheid in die jaren noodzakelijk
geacht met het oog op een efficiënter bedrijfsvoering van de gezinszorginstellingen
(Maessen, 1989). Wijziging van de subsidieregeling in 196720 veroorzaakte in combi-
natie met eisen ten aanzien van de minimum omvang van instellingen voor gezins-
verzorging en maatschappelijk werk een enorme fusiegolf in de eerste helft van de
jaren '70. Veel gezinszorginstellingen fuseerden onderling en vaak ook met een instel-
ling voor maatschappelijk werk. Het aantal gezinszorginstellingen liep terug van
ongeveer 1000 in 1962 (het hoogtepunt), via circa 800 in 1970 naar ongeveer 300 in
1975 (CRG, 1992).
Het proces van 'ontkleuring' speelde zich in deze periode ook af op de andere niveaus,
met name binnen het kruiswerk. De gezinszorginstellingen hadden in 1947 al één cen-
traal orgaan in het leven geroepen. In 1972 werd dit officieel de Centrale Raad voor de
Gezinsverzorging (CRG). Binnen het kruiswerk gingen de verzuilde bestuurlijke circuits
samen in landelijke en provinciale koepels. In 1967 werd de Stichting Samenwerkende
Landelijke Kruisverenigingen opgericht, een samenwerkingsvorm waarbij de drie
organisaties hun eigen landelijke bureau behielden. In 1975 kwam er één landelijk
bureau en in 1978 gingen de drie verenigingen op in de Nationale Kruisvereniging
(NK). De leden waren de 13 provinciale en grootstedelijke kruisverenigingen. Hiervan
waren de regionale erkende kruisorganisaties, die in de volgende periode ontstonden,
lid. Door de samenwerking op landelijk niveau versterkten de koepels hun aanvankelijk
enigszins afgezwakte posities in het samenspel tussen overheid en particulier initiatief.
Het maatschappelijk middenveld speelde in deze periode nog altijd een belangrijke rol
bij de totstandkoming van het overheidsbeleid. De overheid had slechts beperkte
invloed op de gezondheidszorg (Aquina, 1990). De noodzaak van kostenbeheersing
bracht hierin vanaf het midden van de jaren '70 verandering. De toenemende rol van
de overheid in de gezondheidszorg wordt gemarkeerd door het verschijnen van de
Structuurnota van Hendriks in 1974.

2.3.3 De periode van overheidsplanning (1974 tot 1987)

Als gevolg van de oliecrisis in 1973 en de verandering van het economische klimaat
begon de overheid de eerder beschreven expansie van het zorgaanbod en de daar-
mee gepaard gaande kostenexplosie als een probleem te zien. Eén en ander leidde in

26



1974 tot de Structuurnota Hendriks. Hendriks, de toenmalige staatssecretaris van
Volksgezondheid, formuleerde een beleid dat er op gericht was de voorzieningen te
ordenen en binnen regio's op elkaar af te stemmen in één samenhangend, gecoiirdi-
neerd geheel. Deze ordening en regionalisering zou een voor iedereen toegankelijke
gezondheidszorg op termijn moeten waarborgen (Groenewegen, 2000). Verder kon-
digde de overheid een andere besluitvormingsstructuur aan, met daarin een centrale
positie voor de overheid (rijk, provincie en gemeente). De overheid wilde via een
uitgebreid planningssysteem reguleren wie in de zorgsector welke diensten zou gaan
leveren, op welke plaats, in welke omvang en tegen welke prijs (de Roo, 1993).
Hoewel een deel van de plannen uiteindelijk niet doorging, werd in deze periode wel de
basis gelegd voor het huidige systeem van aanbodplanning (Van der Grinten en
Kasdorp, 1999). Deze periode kan daarom de periode van overheidsplanning of
publieke marktordening worden genoemd. Ordening kwam tot stand door planning en
besluitvorming van overheidswege. De planning van de gezondheidszorgvoorzieningen
werd geregeld in de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg (1982), die echter nauwelijks
tot uitvoering kwam en uiteindelijk weer werd ingetrokken. In plaats daarvan werd de
werkingssfeer van de al bestaande Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) uitgebreid. De
volksverzekering tegen ziektekosten (Algemene Wet Ziektekostenverzekering) sneu-
velde al in een vroeg stadium. Alleen de Wet Tarieven Gezondheidszorg (beheersing
van prijzen en tarieven) werd zonder veel problemen doorgevoerd. Wanneer in de
jaren '80 het terugdringen van de collectieve lasten centraal staat, is de minister
uiteindelijk in staat via het instrumentarium van de WZV, de WTG, de ZFW en de
AWBZ de kosten van de gezondheidszorg te beheersen. De instellingen die finan-
ciering kregen in het kader van de ZFW of de AWBZ werden gebudgetteerd. Hierdoor
kwam een einde aan de open-eind financiering en kregen de jaarlijkse uitgaven voor
de gezondheidszorg een meer taakstellend karakter.

De Structuurnota had grote implicaties voor de thuiszorg. Vanaf 1974 tot aan de dag
van vandaag mag de thuiszorg zich 'verheugen' in een aanhoudende overheids-
bemoeienis met de organisatie van de branche. Hendriks wilde door herstructurering
het zware accent dat op de specialistische (en intramurale) zorg was komen te liggen
uit het systeem halen (Goudriaan, 1988). De gezondheidszorg werd ingedeeld in het
specialistische tweede echelon en het generalistische eerste echelon, waartoe onder
meer de huisarts, het kruiswerk en de gezinszorg behoorden. Een versterking van het
eerste echelon (later eerste lijn genoemd) moest niet alleen meer samenhang en
evenwicht in het systeem brengen, maar vooral ook tot kostenbeheersing leiden. Men
zag hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts, die onnodige verwijzingen
naar de specialist in het tweede echelon (tweede lijn), moest voorkómen21. Om de
huisarts hierin te ondersteunen was een versterking van de gehele eerstelijnszorg
noodzakelijk. In de Schets Eerstelijnsgezondheidszorg (Ministerie van VoMi1,1980), die
een uitwerking vormde van de Structuurnota, werd voorgesteld deze versterking van
de eerste lijn te laten plaatsvinden langs twee lijnen: volumegroei en vernieuwing van
het aanbod.

Van het eerste middel om de eerstelijnszorg te versterken, de volumegroei, heeft
vooral het kruiswerk geprofiteerd. Het kruiswerk werd in 1980 een officiële verstrekking
in het kader van de AWBZ en mocht jaarlijks met ongeveer 40~o groeien. Vanaf 1986 is
deze volumegroei minder eenduidig (NRV, 1995). In 1987 werden de kruiswerk-
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organisaties gebudgetteerd en kwam een einde aan de open-eind financiering. De
AWBZ-financiering versterkte het proces van schaalvergroting in het kruiswerk. Om
voor financiering via de AWBZ in aanmerking te komen moest worden voldaan aan
eisen omtrent de minimum omvang van instellingen. Dit bracht een herstructurering op
gang richting erkende kruisorganisaties (EKO's) op regionaal niveau. Deze EKO's
gingen het Basispakket Kruiswerk22 uitvoeren conform de AWBZ. In de jaren '80 ont-
stonden op deze manier regionale monopolies voor het 'kruiswerk'. Bij de start van de
AWBZ in 1980 waren de ongeveer 1400 kruisverenigingen al gefuseerd tot circa 500
EKO's (Oudhof, 1995). Dit aantal daalde verder tot ongeveer 200 in 1987 en circa 100
in 1990. De schaalvergroting ging gepaard met decentralisatie van taken vanuit de
provinciale kruisverenigingen en centralisatie van taken vanuit de plaatselijke kruis-
verenigingen. De plaatselijke verenigingen bleven overigens meestal wel bestaan,
onder andere ten behoeve van de leden.
Voor de gezinsverzorging ligt het verhaal wat betreft de volumegroei anders. Hier is
vanaf het midden van de jaren '70 en in de jaren '80 flink bezuinigd. In 1976 kwam al
een einde aan de open-eind financiering voor de gezinszorginstellingen. De rijks-
subsidie werd begrensd (macrobudget), maar al snel ontstond door overschrijding van
de budgetten van gezinszorginstellingen ook een overschrijding op de rijksbegroting.
Dit leidde in 1977 tot bezuinigingsmaatregelen. Nieuwe bezuinigingsronden volgden in
1980 en 1983 (LVT, 1992). In 1985 werd vanwege de versterking van de eerste lijn
afgezien van een voorgestelde volume-ombuiging op de gezinsverzorging, maar in de
jaren daarna vonden toch weer kortingen plaats (NRV, 1995). De bezuinigingen leid-
den slechts in beperkte mate tot verdere schaalvergroting. De daling van het aantal
instellingen, die begin jaren '70 het grootst was, stabiliseerde in het begin van de jaren
'80. In 1970 waren er ongeveer 800 gezinszorginstellingen, in 1975 ruim 300, in 1980
245 en in 1987 zo'n 230 (CRG, 1992). Kostenbesparingen en verbetering van de
efficiency werden eind jaren '70 en begin jaren '80 eerder gevonden in de toepassing
van 'goedkopere' produkten dan in schaalvergroting.

Het tweede middel om de eerstelijnszorg te versterken was het streven naar vernieu-
wing van het aanbod. Deze vernieuwing werd vanaf 1974 vooral gezocht in het
verbeteren van de afstemming binnen de eerste lijn en later ook tussen de eerste en
de tweede lijn ( NRV, 1995). Samenwerkingsverbanden in de eerste lijn werden
financieel gestimuleerd door de overheid. Zo ontstonden in de jaren '70 en ' 80 gezond-
heidscentra en zogenaamde 'home-teams', waaraan diverse disciplines deelnamen
zoals huisartsen, wijkverpleging, gezinsverzorging en maatschappelijk werk. De sa-
menwerking in de eerste lijn kreeg in 1988 ook gestalte in het ambtelijk apparaat van
het Ministerie van WVC. De gezinsverzorging, die tot dan toe binnen het ministerie
onder de welzijnsvoorzieningen viel, werd onder de eerstelijnsvoorzieningen in de
gezondheidszorg geplaatst. Een andere manier om de zorg voor thuiswonenden te
versterken was het verbreden van het hulpaanbod.
. Halverwege de jaren '70 werden in de gezinsverzorging diverse experimenten

opgezet met als doel het beproeven van alternatieve en goedkopere hulpverle-
ningsmogelijkheden ( Goewie en Keune, 1996). Onder druk van bezuinigingen en
een groeiend aantal klanten ( met name bejaarden) ontstonden eind jaren '70 de
alphahulp23 en de wijkbejaardenzorg24. Deze hulpverleningsvormen maakten het
mogelijk meer mensen te helpen voor hetzelfde budget.
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. Vanaf het midden van de jaren tachtig werden de wensen van cliënten steeds
belangrijker en werd hulp op maat gestimuleerd in de vorm van hulp buiten kan-
tooruren (avond-, weekend- en nachtzorg) en bereikbaarheids- en beschikbaar-
heidsregelingen. Op basis van wensen en behoeften van klanten ontstond ook
de terminale zorg thuis.

. Midden jaren '80 werd geëxperimenteerd met de financiering van deze intensieve
vorm van thuiszorg. Dit leidde in 1990 tot de subsidieregeling (aanvullende)
intensieve thuiszorg van de Ziekenfondsraad. De intensieve zorg werd uitgebreid
naar andere 'complexe' doelgroepen, waaronder cliënten met een opname-
indicatie en cliënten die (vroegtijdig) uit een ziekenhuis werden ontslagen.

De ontwikkelingen richting zorg op maat en (terminale) intensieve thuiszorg hadden
betrekking op zowel de gezinsverzorging als het kruiswerk. Voor de kruisorganisaties
kwam de subsidieregeling intensieve thuiszorg in feite neer op de mogelijkheid meer
dan het maximum aantal uren zorg (3 uur per dag), zoals vastgelegd in de AWBZ, te
leveren.

Sterke schaalvergroting en regionalisering vond in deze periode behalve bij het kruis-
werk ook plaats bij de ziekenfondsen. Waar vanouds meerdere ziekenfondsen in één
gebied actief waren, verwierven de ziekenfondsen door fusie en regionale verkaveling
een monopoliepositie in de regio's (Groenewegen, 2000).

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de invloed van de overheid op de
ontwikkeling van de thuiszorgbranche in deze periode groot is geweest. Sinds de
opname van het kruiswerk in de AWBZ zijn de kruisorganisaties aan een groot aantal
zeer gedetailleerde regels en richtlijnen gebonden en is hun beleidsruimte aanzienlijk
ingeperkt (Van Mierlo, 1991 b). De beleidsruimte voor de gezinszorginstellingen, die
nog niet waren opgenomen in het sociale ziektekostenstelsel, was wellicht iets groter,
maar ook zij hadden te maken met een sterke overheidsinvloed.
De centrale rol van de overheid en het idee van de maakbaarheid van de samenleving
raakt in dezelfde periode echter aan steeds meer kritiek onderhevig. De Nederlandse
samenleving ontwikkelde zich in de jaren '80 geleidelijk richting een andere maat-
schappelijke ordening. De Swaan omschreef deze verandering eerder als een over-
gang van een bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouding (de Swaan,
1979). In een onderhandelingshuishouding worden beslissingen niet van bovenaf
opgelegd aan derden, maar komen tot stand doordat uitvoerende partijen zelf inet
elkaar onderhandelen. Als dit ook geldt voor de zorgsector, dan is het tegen een der-
gelijke achtergrond niet vreemd dat de plannen in de Structuurnota uiteindelijk slechts
gedeeltelijk verwezenlijkt zijn. De wens van de overheid dat 'niet het veld stuurt, maar
wordt gestuurd' kan voor een belangrijk deel als'mislukt' worden beschouwd. Wanneer
de commissie Dekker in 1987 in haar rapport rond herstructurering van de zorgsector
kiest voor een terugtredende overheid en marktwerking als ordeningsprincipe, zijn de
rollen uiteindelijk omgedraaid. Het strategisch initiatief komt dan definitief in handen
van het management van de uitvoerende partijen te liggen (de Roo, 1993). De oude
consensuscultuur en invloed van het maatschappelijk middenveld maakt na 1987
plaats voor strategisch gedrag van de instellingen ten opzichte van elkaar en de
overheid (Van der Grinten en Kasdorp, 1999).
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2.3.4 De periode van private marktordening (1987 tot heden)

Deze periode vanaf 1987 wordt gekarakteriseerd door een toename van verantwoor-
delijkheid en beleidsvrijheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Allerlei maat-
regelen van de overheid maken het thans mogelijk dat men zich op elkaars markten
gaat begeven en monopolieposities worden aangetast. Om de continuïteit te garan-
deren moeten zorginstellingen strategische keuzes maken gericht op het beschermen
of veranderen van de marktpositie. Hiermee gaan zij in feite voor een belangrijk deel
zelf vorm geven aan de structuur en ordening van de eigen branche. De afgelopen
vijftien jaar kan dan ook de periode van de private marktordening worden genoemd (de
Roo, 1993).
Deze periode begint in 1987 bij het rapport van de commissie Structuur en Financiering
Gezondheidszorg onder leiding van Dekker, de toenmalige voorzitter van de Raad van
Toezicht van Philips. Het rapport 'Bereidheid tot verandering' kwam op een moment dat
men nog volop bezig was met de invoering van integrale planning in de experimentele
regio's. Dekker zette een geheel andere koers uit. Ordening door overheidsplanning
werd verlaten voor het idee van minder regulering en meer marktwerking. Deze plan-
nen werden overgenomen door het tweede kabinet Lubbers (1986-1989) en het parle-
ment. Het was de periode van het zogenaamde 'no-nonsens' beleid en de opkomst van
een nieuw soort liberalisme en zakelijkheid. Door verandering van coalitie en gebrek
aan draagvlak in het veid werd uiteindelijk slechts een deel van de plannen gerea-
liseerd (Subcommissie onderzoek besluitvorming volksgezondheid, 1994). In 1994 ont-
stond namelijk een nieuwe situatie met het eerste paarse kabinet. De blauwdrukken
voor een nieuwe organisatie van de gezondheidszorg werden weer verlaten, maar de
visie bleef ongeveer hetzelfde: een terughoudende rol van de overheid, geloof in
marktwerking en 'ondernemerschap'. Het paarse kabinet maakte een bestuurlijk onder-
scheid tussen de verschillende delen van het verzekeringsstelsel. Dit onderscheid
bestaat ook thans nog. Het eerste compartiment (AWBZ) bevat de langdurige zorg en
risico's die particulier niet verzekerbaar zijn, zoals bijvoorbeeld verpleeghuiszorg en
ziekenhuiszorg langer dan één jaar. De zorgvoorzieningen in dit compartiment worden
bestuurd via aanbodregulering. Het tweede compartiment bevat de verplichte ver-
zekering tegen 'gewone' ziektekosten (ziekenfondsverzekering, particuliere verzekering
en publiekrechtelijke ziektekostenverzekering). De voorzieningen in het tweede com-
partiment worden bestuurd via 'gereguleerde concurrentie' waarbij de overheid eisen
stelt aan onder meer kwaliteit, de samenstelling van het te verzekeren basispakket en
acceptatie van verzekerden door verzekeraars. In het derde compartiment (aan-
vullende verzekeringen en particuliere middelen) is sprake van vrije concurrentie. De
door het tweede paarse kabinet voorgestelde plannen voor modernisering van de
AWBZ lijken weer in de richting van regionalisering te gaan, ofwel regionale ordening
en samenwerking tussen aanbieders via regiovisies (Groenewegen, 2000). De moder-
niseringsplannen bevatten echter ook elementen van het marktdenken.
Wanneer we terug kijken op de periode vanaf 1987 dan blijkt dat elementen van markt-
werking vooral gerealiseerd zijn op het terrein van de ziektekostenverzekering
(Groenewegen, 2000). Ziekenfondsen kregen de mogelijkheid landelijk te gaan wer-
ken, waardoor regionale monopolies werden doorbroken. Ziekenfondsverzekerden
waren niet meer wettelijk verplicht zich bij het ziekenfonds in de regio te verzekeren.
De ziekenfondsen werden gebudgetteerd en kregen geleidelijk steeds meer financiële
verantwoordelijkheid. Binnen de ZFW werd de contracteerverplichting tussen zieken-
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fondsen en beroepsbeoefenaren opgeheven en werden vaste tarieven veranderd in
maximum tarieven. De structuur van de verzekeringsmarkt veranderde hierdoor sterk.
Het aantal regionale ziekenfondsen halveerde in deze periode tot rond de 30 in het jaar
2000.

Ook in de thuiszorg werden elementen van marktwerking geïntroduceerd. Omdat deze
periode in hoofdstuk 5 en 6 nog uitgebreid aan bod zal komen, beperken we ons voor-
lopig tot een globale schets van de herstructurering die heeft plaatsgevonden in de
thuiszorgbranche. Deze herstructurering kan in grofweg drie fasen worden geschetst
(de Vries en Breedveld, 2000).
1. Allereerst vond verdere schaalvergroting plaats als gevolg van fusies tussen

kruisorganisaties onderling en gezinszorginstellingen onderling. Het aantal kruis-
organisaties daalde hierdoor verder van ongeveer 200 in 1987 naar ongeveer 75
in 199225. Dit werd mede in gang gezet door het beleid vanuit de Nationale Kruis-
vereniging (Nota 'schaalgrootte', NK, 1987) en de budgettering van het basis-
pakket kruiswerk in 1987. De verdere decentralisatie van taken van het provin-
ciale niveau naar de steeds grootschaliger EKO's had tot gevolg dat eind jaren
tachtig op veel plaatsen in het land de provinciale kruisverenigingen werden
opgeheven. Ook het aantal gezinszorginstellingen, dat vanaf het begin van de
jaren '80 redelijk stabiel was gebleven, nam begin jaren '90 weer enigszins af als
gevolg van fusies. Het aantal gezinszorginstellingen daalde van ongeveer 230 in
1987 naar circa 190 in 1992~. De gezinszorginstellingen maakten zich door
schaalvergroting op voor integratie met het grootschaliger kruiswerk.
In de jaren zeventig en tachtig waren al talloze samenwerkingsverbanden tussen
kruiswerk en gezinszorg ontstaan met het oog op deels overlappende en deels
complementaire activiteiten. Een belemmering hiervoor vormde de nog steeds
afwijkende financieringswijzen. Hieraan werd deels tegemoet gekomen doordat
de gezinsverzorging vanaf 1989 werd gefinancierd via de AWBZ en wel op subsi-
diebasis ('Regeling Ziekenfondsraad subsidiéring gezinsverzorging'). Met het
'Heroverwegingsonderzoek Van samenwerken naar samengaan' (Ministerie van
WVC, 1990) initieerde de overheid in de jaren '90 vervolgens een fusiegolf tuss-
en de gezinszorg en het kruiswerk. Hierdoor ontstonden naast de gezinszorg-
instellingen en kruisorganisaties die zelfstandig wilden blijven, grote regionale
thuiszorgorganisaties. De fusies leidden tot een verdere monopolisering van de
thuiszorgmarkt. Fusie vond ook op landelijk niveau plaats. In 1990 gingen de
Nationale Kruisvereniging en de Centrale Raad voor Gezinsverzorging op in de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT). Fusies tussen kruisorganisaties en
gezinszorginstellingen werden niet alleen door de overheid gestimuleerd, maar
ook door de op handen zijnde stelselherziening en concurrentie op basis van de
plannen van Dekker.

2. De introductie van meer concurrentie27 in de thuiszorg vormt de tweede fase van
de herstructurering van de thuiszorgbranche. Aan het eind van de jaren tachtig
ontstonden steeds meer initiatieven van particuliere, commerciële thuiszorg-
bureaus om verpleging en verzorging te gaan verlenen op de nieuwe markt van
intensieve thuiszorg, ook wel aanvullende thuiszorg genoemd (Van der Made
e.a., 1991). Deze markt, die grotendeels gefinancierd werd door ziekenfondsen
en ook particuliere verzekeraars, vormde een aanvulling op de AWBZ-gefinan-
cierde markt. Daarnaast waren de commerciéle bureaus op de privaat gefinan-
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cierde markt actief. Vanaf 1994 werden ook nieuwe particuliere thuiszorgorga-
nisaties toegelaten op de AWBZ-gefinancierde markt. Zo'n 25 nieuwkomers
kregen een vergunning voor thuiszorg in het kader van de AWBZ. In 1997 kwam
hieraan een einde, toen de minister moest constateren dat de thuiszorgmarkt uit
evenwicht was en besloot de marktwerking te bevriezen tot in elk geval 2001.
Alleen in regio's met een duidelijk tekort aan thuiszorg werden nog nieuwe
instellingen toegelaten. Concurrentie deed zich in de jaren negentig ook voor
tussen thuiszorginstellingen en intramurale instellingen, zoals ziekenhuizen,
verpleeg- en verzorgingshuizen. Het overheidsbeleid richtte zich op zorgvernieu-
wing en substitutie van 'zwaardere' zorgvormen (intramuraal) door 'Iichtere'
zorgvormen (semi- en extramuraal). De filosofie was dat de cliënt zo lang moge-
lijk thuis moest kunnen blijven wonen. Onder invloed van allerlei subsidierege-
lingen werden intramurale instellingen dan ook gestimuleerd zich op de markt
voor 'verpleging en verzorging thuis' te begeven. De traditionele thuiszorgorgani-
saties kregen hierdoor te maken met nog meer nieuwe partijen op de markt. De
grenzen tussen de voorheen duidelijk afgebakende domeinen van diverse instel-
lingen op het gebied van verpleging en verzorging vervaagden.

3. De derde golf van herstructurering in de thuiszorg is alliantie- en concernvorming.
Sinds het midden van de jaren negentig gaan steeds meer regionale thuiszorg-
organisaties samenwerken of fuseren tot (nog) grotere organisaties. Hierbij ont-
staan twee typen allianties en zorgconcerns. Ten eerste de horizontale variant,
die ontstaat door regio-overstijgende samenwerking of fusie tussen regionale
thuiszorgorganisaties (gelijksoortige instellingen). Ten tweede de verticale allian-
ties en zorgconcerns, waarbij regionale thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen enlof
verpleeg- en verzorgingshuizen in dezelfde regio betrokken zijn (ongelijksoortige
instellingen). Alliantie- en concernvorming vormt een reaktie op allerlei ontwikke-
lingen aan de 'vraagzijde' van de markt, zoals de toenemende mondigheid van
klanten, de introductie van het persoonsgebonden budget en schaalvergroting bij
zorgverzekeraars.

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de thuiszorginstellingen de toe-
genomen beleidsruimte vooral hebben gebruikt om zelf via strategische keuzes vorm te
geven aan de structuur en ordening in de branche. Hoe deze ordening er anno 2002
uitziet wordt hierna in grote lijnen geschetst.

2.4 Kenmerken van de huidige thuiszorgbranche

In de thuiszorgbranche kan door de tijd heen een onderscheid worden gemaakt tussen
toegelaten en niet-toegelaten thuiszorginstellingen met verpleging en verzorging thuis
als 'core-business' en (meestal niet-toegelaten) instellingen met thuiszorg als neven-
activiteit. Per type aanbieder zullen hiema de volgende kenmerken van de aanbodzijde
van de markt anno 2002 worden beschreven: het aantal aanbieders, omvang van de
branche, het hulpaanbod, de financiering en de belangrijkste wet- en regelgeving.
Voor de vertaling van het bedrijfskundig theoretische kader naar de thuiszorg in
hoofdstuk 4 is het onderscheid tussen de verschillende typen aanbieders van thuiszorg
en de deelmarkten waarop ze zich begeven van belang, met name vanwege de
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verschillen in mate van marktwerking (een belangrijk uitgangspunt bij bedrijfskundige
modellen).

1 Toegelaten instellingen
De dienstverlening in de thuiszorg wordt voor het merendeel uitgevoerd door zoge-
naamde toegelaten instellingen. Dit zijn instellingen die worden bekostigd vanuit de
AWBZ in het kader van de verstrekking Algemene Thuiszorg (artikel 15 Besluit Zorg-
aanspraken)28. Deze 'geïntegreerde' verstrekking bestaat sinds 1997. De Regeling
Ziekenfondsraad subsidiëring gezinsverzorging en de 'oude' AWBZ-regeling voor het
basispakket kruiswerk kwamen hiermee te vervallen. Onder Algemene Thuiszorg wordt
begrepen huishoudelijke en persoonlijke verzorging en verpleging thuis alsmede uit-
leen van verpleegartikelen. De toegelaten instellingen bestaan uit de van oudsher ope-
rerende kruiswerk- en gezinszorginstellingen en de geïntegreerde thuiszorginstel-
lingen. Daarnaast is vanaf 1994 een aantal nieuwe instellingen toegelaten in het kader
van de AWBZ, de zogenaamde'nieuw-toegelaten instellingen'.
De diensten die de toegelaten thuiszorginstellingen leveren op het gebied van 'verple-
ging en verzorging thuis' betreffen in het algemeen de volgende zaken:
. huishoudelijke verzorging;
. alphahulpverlening (beperkte vorm van huishoudelijke verzorging, waarbij de

cliënt de werkgeversrol uitvoert en de thuiszorginstelling bemiddelt);
. verzorging (huishoudelijke en lichamelijk verzorgende taken en begeleiden cliënt-

systeem);
. gespecialiseerde verzorging (ondersteuning in het dagelijks functioneren van een

psychiatrische of psychosociale cliënt in de eigen huishouding);
. verpleging en;
. gespecialiseerde verpleging (voor cliënten met een complexe of uitzonderlijk

medisch-technische zorgbehoefte).
Deze produkten vormen een operationalisering van de wettelijke aanspraak op Alge-
mene Thuiszorg in kader van de AWBZ (LVT, 2000b). De AWBZ-zorg is gelimiteerd tot
drie uur per dag. Naast bovengenoemde produkten wordt door toegelaten instellingen
in het kader van de AWBZ-subsidieregeling Intensieve Thuiszorg ook intensieve
thuiszorg (meer dan 3 uur per dag) geleverd aan terminale patiënten en personen die
wachten op een opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Om in aanmerking te komen voor financiering via de AWBZ moeten alle thuiszorgaan-
bieders het gehele geïntegreerde pakket van verpleging en verzorging thuis en uitleen
van hulpmiddelen kunnen bieden~. Daarnaast moet de thuiszorgaanbieder voldoen
aan de eisen in de Kwaliteitswet Zorginstellingen, die sinds 1996 van kracht is. De
kwaliteitseisen in de Kwaliteitswet fungeren als een soort 'toelatingseis' voor finan-
ciering in het kader van de AWBZ en de ZFW. De kwaliteitswet vervangt het vroegere
erkenningenstelsel. Andere (kwaliteits)wetten waar men mee te maken heeft zijn de
Wet beroepen individuele gezondheidszorg (BIG), die onder meer de registratieplicht
van verpleegkundigen regelt, de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO), die de patiëntenrechten regelt, de Wet medezeggenschap cliënten zorg-
instellingen (WMCZ) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ), die de instel-
lingen tot een klachtenregeling verplicht.
De financiering wordt in de praktijk geregeld via de zorgkantoren die de AWBZ
uitvoeren. Het budget van de thuiszorginstellingen komt tot stand op basis van een
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systeem van 'outputfinanciering'. Dit wil zeggen dat de instellingen afspraken maken
met de zorgkantoren over produktie en prijzen. Dit systeem vervangt sinds het midden
van de jaren negentig geleidelijk het normbudget dat iedere EKO kreeg op basis van
bepaalde vaste criteria (systeem van 'inputfinanciering'). Een andere bron van finan-
ciering is de eigen bijdrage regeling voor de thuiszorg. De eigen bijdrage is inkomens-
afhankelijk en bedraagt fl.10,- per uur tot een bepaald maximumbedrag per week.
Daarnaast ontvangen de thuiszorginstellingen in veel gevallen lidmaatschapsgelden
van leden die in ruil hiervoor gebruik kunnen maken van een servicepakket.
Om voor'algemene thuiszorg' in het kader van de AWBZ in aanmerking te komen moet
een klant sinds 1997 eerst een indicatiestelling laten verrichten door een onafhankelijk
Regionaal Indicatieorgaan (RIO). Dit orgaan bepaalt de tekorten op lichamelijk,
huishoudelijk en psychosociaal gebied en de benodigde hulp, rekening houdend met
de aanwezigheid van mantelzorg. In sommige gevallen is de indicatiestelling voor een-
voudige hulp gemandateerd aan de thuiszorginstellingen. De zorgtoewijzing vindt
plaats door het zorgkantoor dat de zorgverlening op basis van de indicatie officieel
moet goedkeuren.

Volgens de meest recente cijfers telde Nederland eind 1998 119 thuiszorginstellingen
met een toelating voor algemene thuiszorg (zie overzicht 2.4)~. Bij deze instellingen
werkten in totaal ongeveer 170.000 personen, die tezamen circa 62.500 arbeids-
plaatsen bezetten. Het merendeel van deze personen (circa 145.000) is werkzaam op
het terrein van verpleging en verzorging thuis. Bijna de helft daarvan is niet in
loondienst van de thuiszorginstellingen. Dit betreft vooral 'alpha-helpenden' (ongeveer
56.000), voor wie de klant zelf de werkgever is. Alpha-helpenden en uitvoerend perso-
neel verpleging en verzorging in loondienst bezetten in totaal ruim 40.000 arbeids-
plaatsen. In 1998 werden ongeveer 580.000 cliënten geholpen met diensten op het
terrein van verpleging en verzorging thuis, inclusief alpha-hulp. Bij de toegelaten
instellingen bedroeg de opbrengst van deze diensten in 1998 3.272 miljoen gulden
(budget 'algemene' thuiszorg en 'niet-algemene' thuiszorg, waaronder intensieve thuis-
zorg).

Overzicht 2.4: Enkele branchegegevens van toegelaten en niet-toegelaten instellingen
in de thuiszorg in 1998

Toegelaten Niet-toegelaten
instellingen instellingen

Aantal instellingen 119 37
Bezette arbeidsplaatsen 62.500 1.250

waarvan verpleging en verzorging 40.000'~ 800e~
Opbrengst verpleging en verzorging
~in min. guldens) 3.272 31

Bron: (eigen berekeningen op basis van) CBSILVT, 2000
a) schatting

2 Niet-toegelaten thuiszorginstellingen
Naast de toegelaten thuiszorgstellingen zijn er de niet-toegelaten thuiszorginstellingen.
Het betreft commerciële thuiszorgbureaus en particuliere bureaus die door de toege-
laten 'reguliere' thuiszorginstellingen zijn opgericht. Deze instellingen leveren zorg die
op diverse manieren bekostigd wordt, namelijk privaat (door de klanten zelf), via een
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aanvullende verzekering bij een particuliere verzekeraar, via het PGB of via middelen
uít de AWBZ-subsidieregeling Intensieve Thuiszorg31. Een toelating is voor het verkrij-
gen van deze middelen niet nodig, maar voor het overige zijn de eisen in de eerder
genoemde ( kwaliteits)wetten in het algemeen ook van toepassing op de niet-toegelaten
instellingen. Voor de zorg in het kader van het PGB en de subsidieregeling Intensieve
Thuiszorg is een indicatiestelling vereist. Het PGB is bedoeld voor cliënten die langer
dan drie maanden hulp nodig hebben.
Het hulpaanbod van de niet-toegelaten instellingen op het gebied van ' verpleging en
verzorging thuis' is in grote lijnen vergelijkbaar met dat van de toegelaten instellingen.
Wel ligt het accent meer op de intensieve aanvullende thuiszorg ( meer dan 3 uur per
dag). Bovendien richt men zich op een ander marktsegment, namelijk de PGB-klanten
en klanten die niet in aanmerking komen voor de AWBZ-aanspraak algemene thuis-
zorg of ineer hulp nodig hebben dan volgens deze wettelijke aanspraak mogelijk is.

Volgens het CBS waren er eind 1998 37 niet-toegelaten thuiszorginstellingen die ten-
minste éé n van de activiteiten verzorging, verpleging en kraamzorg uitvoerden in de
thuissituatie van de cliënt ( zie overzicht 2.4)32. Bij deze instellingen werkten in totaal
ongeveer 3.500 personen. Het aantal bezette arbeidsplaatsen bedroeg in totaal circa
1.250. Het aantal personen werkzaam op het terrein van verpleging en verzorging thuis
was ongeveer 700. Dit aantal is exclusief oproepkrachten, waarvan niet-toegelaten
instellingen verhoudingsgewijs veel gebruik maken ( in totaal ongeveer 2300 in 1998).
Het aantal bezette arbeidsplaatsen voor verpleging en verzorging bedroeg naar schat-
ting ongeveer 800. De niet-toegelaten instellingen ontvingen in 1998 circa 30 miljoen
aan opbrengsten voor verpleging en verzorging thuis (niet-algemene thuiszorg, waar-
onder intensieve thuiszorg). De rest van de opbrengsten (circa 45 miljoen) wordt voor
een belangrijk deel gegenereerd uit kraamzorgactiviteiten.

3 Instellingen met thuiszorg als nevenactiviteit
Tot nu toe is bewust de term 'thuiszorginstellingen' gehanteerd, omdat de genoemde
instellingen bijna allemaal verpleging enlof verzorging thuis als 'core-business'
hebben33. Daarnaast is er een groep instellingen die als nevenactiviteit diensten levert
op het terrein van thuiszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen. De
hoofdactiviteit van deze instellingen bestaat uit 'behandeling enlof verpleging en ver-
zorging in combinatie met een opnamelverblijf in de instelling'. Wanneer deze instel-
lingen ook díensten leveren in de thuissituatie vindt financiering daarvan meestal niet
plaats op basis van de AWBZ-verstrekking algemene thuiszorg. Bij de meeste intra-
murale instellingen ontbreekt hiervoor de vereiste toelating. Bekostiging van zoge-
naamde extramurale diensten gebeurt grotendeels op basis van subsidieregelingen
van het rijk en de provincie en mogelijkheden voor het flexibel inzetten van het eigen
budget van de instellingen. Ziekenhuizen worden voor een belangrijk deel bekostigd
door ziekenfondsen op basis van de ZFW en door particuliere verzekeraars. Verpleeg-
huizen en sinds 1997 ook verzorgingshuizen vallen onder de AWBZ. De thuiszorg
vanuit intramurale instellingen is in het algemeen gericht op het voorkómen, uitstellen
of verkorten van een opname. De zorg is vaak specialistisch, complex of aanvullend op
wat de thuiszorginstellingen kunnen bieden. De intramurale instellingen richten zich
met deze thuiszorg op het marktsegment van ctiënten met een complexe zorgbehoefte.
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2.5 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk hebben we een antwoord geformuleerd op de eerste onderzoeksvraag,
die als volgt luidde: wat wordt verstaan onder thuiszorg en hoe kan de thuiszorg-
branche worden afgebakend? We hebben uiteengezet dat het begrip thuiszorg in
verschillende betekenissen kan worden gebruikt. In dit onderzoek verstaan we onder
thuiszorg 'formele professionele zorg, in het bijzonder verpleging en lichamelijke en
huishoudelijke verzorging, voor hoofdzakelijk lichamelijk zieke en hulpbehoevende
mensen aan huis geleverd'. De groep van aanbieders die het produkt 'thuiszorg' vol-
gens deze definitie leveren kunnen we beschouwen als een branche ofwel een
bedrijfstak. Het begrip bedríjfstak verwijst naar de groep van organisaties die min of
meer gelijksoortige (substitueerbare) producten leveren waarmee in dezelfde behoefte
van klanten wordt voorzien. De thuiszorgbranche wordt in dit onderzoek functioneel
afgebakend. Dat wil zeggen dat niet het type instelling het criterium voor afbakening
vormt, maar de inhoud van de zorg. Dit betekent dat niet alleen de 'traditionele' thuis-
zorginstellingen, zoals kruisverenigingen, gezinszorginstellingen en geïntegreerde
thuiszorginstellingen tot de branche worden gerekend, maar in principe alle organisa-
ties die op enig moment in de tijd 'thuiszorg' leveren.
In dit hoofdstuk is ook de geschiedenis van de thuiszorg aan de hand van verschillende
perioden van marktordening geschetst: de periode van verzuilde marktordening (tot
midden jaren zestig), risicoloze 'concurrentie' (midden jaren zestig tot 1974), overheids-
planning (1974 tot 1987) en private marktordening (1987 tot heden). Als we deze perio-
den na elkaar overzien, dan wordt duidelijk dat in de overheidsbemoeienis met de
branche zich een soort slingerbeweging voordoet tussen sturing in detail en op afstand.
Tot het midden van de jaren '70 is sprake van beperkte overheidsbemoeienis met de
thuiszorg. De overheid was voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering in sterke mate
afhankelijk van de (koepels van) kruisverenigingen en gezinszorginstellingen, die rond
de 19e eeuw waren ontstaan uit particulier initiatief. De overheid, die een steeds
belangrijker deel van het kruiswerk en de gezinszorg ging financieren, reguleerde in
samenspraak met de bestuurlijke circuits op landelijk niveau (koepelorganisaties) de
toetreding tot de markt via vergunningen. De strategische ruimte voor de instellingen
zelf was beperkt. Vanaf 1974 is sprake van een omslag van beperkte overheidsinvloed
naar een centrale positie van de overheid bij de besluitvorming in de zorgsector. Voor
het kruiswerk kreeg deze overheidsbemoeienis onder meer gestalte via herstructu-
rering en versterking van de eerste lijn (volumegroei) en financiering in het kader van
de AWBZ. De gezinsverzorging werd vanaf het midden van de jaren '70 onderworpen
aan bezuinigingen en verbetering van de doelmatigheid. In 1987 had de overheids-
bemoeienis haar hoogtepunt bereikt en deed zich wederom een trendbreuk voor. Na
1987 nam de overheid afstand van haar centrale plannende rol en creëerde door
marktelementen geleidelijk steeds meer beleidsruimte voor de 'uitvoerende' partijen.
Vanaf dat moment werd de ordening in de branche steeds meer door de thuiszorg-
instellingen en zorgverzekeraars zelf bepaald. Na 1987 werden de regionale mono-
polieposities die vóór 1987 door schaalvergroting waren ontstaan op de min of ineer
gescheiden marktsegmenten van het kruiswerk en de gezinszorg, verder versterkt door
fusies tussen kruisorganisaties en gezinszorginstellingen. Tegelijkertijd werd deze
monopolistische ordening 'verstoord' door nieuwe toetreders in de thuiszorgbranche op
verschillende deelmarkten. Deze ontwikkeling leidde tot nog meer schaalvergroting,
zowel horizontaal door fusies tussen regionale thuiszorgaanbieders als verticaal door
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fusies of samenwerking tussen thuiszorginstelfingen en ziekenhuizen, verpleeg- of
verzorgingshuizen.
Anno 2002 kenmerkt de thuiszorgbranche zich door een diversiteit aan aanbieders en
een breed scala van diensten die worden afgezet op verschillende deelmarkten. Voor
de vertaling van het bedrijfskundige instrumentarium naar de thuiszorg is een onder-
scheid in deelmarkten naar financieringswijze relevant, vanwege de verschillen in mate
van marktwerking. Marktwerking op de AWBZ-gefinancierde markt voor Algemene
Thuiszorg is momenteel beperkt. In de jaren negentig werd deze markt toegankelijk
voor nieuwe toetreders. In 1997 werd de marktwerking weer bevroren. Sinds 2001 is
opnieuw sprake van nieuwe toetreders tot de AWBZ-gefinancierde markt voor zover
het de extra wachtlijstmiddelen betreft. Op de markt voor aanvullende intensieve thuis-
zorg (AWBZ-subsidieregeling) en de PGB-markt is sprake van meer marktwerking.
Voor toetreding tot deze markten is geen toelating nodig. Dit geldt ook voor de privaat-
gefinancierde markt.
De geschiedenis van de thuiszorg leert ons dat de gekozen periode van 1987 tot 1997
een breekpunt vormt met de sterke overheidsbemoeienis van de periode daarvoor. Het
einde van de periode wordt gemarkeerd door een (voorlopig) einde aan de markt-
werking op de AWBZ-gefinancierde markt. Nu we duidelijk hebben gemaakt wat we
onder de thuiszorgbranche verstaan, wat de historische context is waarbinnen de thuis-
zorgbranche in de periode 1987-1997 kan worden geplaatst en wat de belangrijkste
kenmerken van de branche zijn, kunnen we in de volgende hoofdstukken een voor de
thuiszorg aangepast bedrijfskundig instrumentarium ontwíkkelen.
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3 Theoretisch kader

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader voor analyse van de thuiszorgbranche
uitgewerkt en geoperationaliseerd. De vraag die daarbij centraal staat is met welk
instrumentarium de omgeving van de thuiszorgorganisaties op een zinvolle wijze kan
worden geanalyseerd. Zinvol wil in dit verband zeggen dat het aanknopingspunten
biedt voor thuiszorgmanagers om de continuïteit van hun organisaties en de maat-
schappelijke winst in de branche te garanderen.
Een analyse van de omgeving van organisaties kan op diverse niveaus plaatsvinden.
In paragraaf 3.2 geven we een overzicht van omgevingstheorieën op verschillende
analyseniveaus. Gezien de ontwikkelingen richting meer marktwerking in de thuiszorg
is met name de concurrentieomgeving (bedrijfstak) een relevant analyseniveau.
Daarom zullen enkele relevante theorieën op dit niveau in paragraaf 3.3 nader worden
uitgewerkt. Het gaat daarbij met name om de economische markttheorie ('industrial
organization'), die zich richt op de analyse en werking van 'markten', en theorieën op
het gebied van strategisch management. Vooral de laatste stroming is relevant voor
deze studie omdat daarbij expliciet het perspectief van de organisatie centraal staat.
Binnen de strategisch managementstroming fungeert de analyse van de concurrentie-
omgeving als een instrument en één van de pijlers voor het formuleren van een (con-
currentie)strategie.
Voor het analyseren van de concurrentieomgeving wordt gekozen voor het vijf krachten
model van Porter (1980), waarin de branchestructuur centraal staat. In paragraaf 3.4
wordt dit model verder uitgewerkt en kritisch tegen het licht gehouden met als doel het
aan te passen en aan te vullen op basis van inzichten uit andere theorieën.
Voor thuiszorgorganisaties zijn niet alleen de dynamiek in de branchestructuur rele-
vant, maar ook de drijvende krachten daarachter. De belangrijkste drijvende krachten
zijn de lange termijn trends in de macro-omgeving en het strategisch gedrag
(concurrentiestrategie) van organisaties in de branche (zie het conceptuele model in
paragraaf 1.4). Een analytisch kader voor het verkrijgen van inzicht hierin wordt
gepresenteerd in paragraaf 3.5 respectievelijk 3.6. Ten slotte wordt in paragraaf 3.7 het
analytisch kader voor deze studie samengevat en geïntegreerd in een voorlopig
conceptueel model. De afronding van dit model zal plaatsvinden in het volgende hoofd-
stuk, waarin gekeken wordt naar de wijze waarop het analytisch kader kan worden
vertaald naar de thuiszorg.

3.2 Een overzicht van omgevingstheorieën

In deze paragraaf zal eerst de ontstaansgeschiedenis van omgevingstheorieën worden
geschetst. Vervolgens komen verschillende ordeningscriteria voor omgevingstheorieën
aan bod. Aan de hand van deze criteria wordt een aantal algemene theoretische
stromingen voor het analyseren van organisatieomgevingen in een schema geplaatst.
De plaats van de theorieën voor het analyseren van de concurrentieomgeving en
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bedrijfstakstructuur wordt hiermee toegelicht. De paragraaf wordt afgesloten met
tussentijdse conclusies.

3.2.1 Ontstaansgeschiedenis van omgevingstheorieën

De meeste omgevingstheorieën binnen de organisatiekunde zijn ontstaan sinds de
jaren zestig van de vorige eeuw. In deze periode is de visie op organisaties verschoven
van een gesloten naar een open systeem visie. Eén van de organisatiekundigen die
deze ontwikkeling beschrijft is de Amerikaanse socioloog Scott (1998). Hij onderscheidt
drie visies op organisaties en gebruikt deze als ordeningsprincipe voor de belangrijkste
theorieën over organisaties (zie bijlage 3.1). Het betreft de visie op organisaties als
'rational systems', 'natural systems' en 'open systems' (Scott, 1998).
De 'rational system' visie is ontstaan rond 1900 met de Scientific Management theorie
van Taylor (1911). In deze visie wordt een organisatie gezien als een verzameling van
mensen ('collectivity'), die gericht is op het realiseren van specifieke doelen en in hoge
mate geformaliseerde sociale structuren vertoont (Scott, 1998:26).
Als reaktie op deze rationele doelgerichte benadering is in de jaren dertig de 'natural
system' visie ontstaan met als belangrijke representant de Human Relations theorie
van Mayo (1945). In deze visie wordt niet de formele structuur van een organisatie
maar de feitelijke informele structuur op basis van het gedrag van organisatieleden
benadrukt. Een organisatie wordt gezien als een verzameling van mensen, waarbij
groepen van organisatieleden diverse gemeenschappelijke maar ook tegenstrijdige
(eigen) doelen kunnen nastreven. Wel wordt door iedereen het belang van het voortbe-
staan van de organisatie erkend (Scott, 1998:26). Een organisatie is in deze visie niet
alleen een middel om een bepaald doel te bereiken, maar voor de organisatieleden ook
een doel op zich zelf.
Tot de jaren zestig richtten zowel de 'rational -' als de 'natural system' visie zich voor
het begrijpen van de essentie van organisaties vooral op interne elementen van organi-
saties (zoals structuur en gedrag) en niet op de externe omgeving. Organisaties wer-
den min of ineer los van hun omgeving als een gesloten systeem beschouwd. Met de
opkomst van de open systeem visie kwam hierin verandering. In deze visie wordt
minder de nadruk gelegd op het onderscheid tussen formele en informele structuren. In
plaats daarvan worden organisaties gezien als systemen van onderling afhankelijke
activiteiten, waarin wisselende coalities van participanten met elkaar worden verbon-
den. Deze systemen zijn ingebed in, afhankelijk van uitwisseling met en gevormd door
de omgevingen waarin ze opereren (Scott, 1998:28). In deze visie vormt de omgeving
dus een belangrijke verklarende factor voor structuur en gedrag van organisaties.
De opkomst van de open systeem visie in de jaren zestig heeft er voor gezorgd dat
omgevingen een belangrijk object van studie werden. De 'rational-' en 'natural system'
theorieën verdwenen daarmee niet, maar werden steeds vaker gecombineerd met het
open systeem perspectief (zie overzicht Scott, bijlage 3.1).
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3.2.2 Ordeningscriteria voor omgevingstheorieën

Theorieën op het gebied van organisatieomgevingen worden door diverse auteurs op
verschillende manieren systematisch geordend. Vaak wordt een historisch ontwik-
kelingsperspectief gehanteerd als indelingsprincipe. Daarnaast zijn veel gehanteerde
ordeningscriteria:
. de probleemstelling van het onderzoek;
. het niveau waarop de omgeving wordt geanalyseerd en;
. dimensies van de omgeving.
Deze criteria worden hierna toegelicht.

Probleemstelling
Fahey en Narayanan (1986) noemen een drietal probleemstellingen, of zoals zij dat
noemen 'primaire focus van onderzoek', met betrekking tot omgevingstheorieën:
. theorieën over het conceptualiseren van (evolutie in) omgevingen: hoe kunnen

omgevingen worden beschrevenlgetypeerd;
~ theorieën over de relatie tussen organisatie en omgeving: hoe beïnvloeden

omgevingen organisaties en vise versa;
~ theorieën met betrekking tot het begrijpen van de omgeving: via welke activi-

teiten, stappen, technieken, systemen kunnen organisaties begrip krijgen van
hun omgeving.

De laatste groep van theorieën is vooral gericht op de procedurele en technische kant
van het verkrijgen van inzicht in de omgeving en minder op de inhoudelijke kant. Om
deze reden zijn ze minder relevant voor deze studie.

Analyseniveau
Omgevingstheorieën kunnen behalve in hun primaire focus ook verschillen in het
niveau van analyse. Fahey en Narayanan (1986:11) onderscheiden in navolging van
Scott (1981) de volgende analyseniveaus:
. Het niveau van de 'organization-set', met als focus een gegeven organisatie en

haar specifieke relaties met partijen in de omgeving.
. Het niveau van de populatie van organisaties, waarbij een groep van vergelijk-

bare organisaties centraal staat, zoals bijvoorbeeld de organisaties in een
bedrijfstak. Bij theorieën op dit niveau ligt de nadruk op analyse van concurrentie
tussen gelijksoortige organisaties en concurrentiestrategieën en minder op
(samenwerkings)relaties tussen organisaties.

. Het niveau van de 'ecological community' of 'interorganizational field', met een
sterke focus op patronen of netwerken van relaties tussenlbinnen groepen van
organisaties in een bepaald geografisch gebied.

In zijn latere werk onderscheidt Scott (1998) vier analyseniveaus voor omgevings-
theorieën:
1) 'organization sets';
2) 'organizational populations';
3) 'interorganizational community' en;
4) 'organization fields'.
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Bij het derde en vierde niveau gaat het volgens Scott niet zo zeer om verschillende
niveaus, als wel om een verandering van het accent van de analyse. Theorieën op het
gebied van 'interorganizational community' zijn niet gericht op de individuele organi-
satie of de groep van gelijksoortige organisaties, maar op netwerken van relaties tus-
sen een groep van gelijksoortige èn ongelijksoortige organisaties binnen een bepaald
geografisch gebied. Het belangrijkste verschil met 'organization fields' is dat deze zich
niet beperken tot een bepaald geografisch gebied. Bovendien ligt het accent bij
'organization fields' niet alleen op 'horizontale' relaties tussen min of ineer gelijkwaar-
dige organisaties, maar ook op 'verticale' hiérarchische verbanden tussen bijvoorbeeld
organisaties en hun brancheorganisaties.

In hun eigen conceptuele kader voor omgevingsanalyse onderscheiden Fahey en
Narayanan (1986:27) op een andere wijze een drietal analyseniveaus die begripsmatig
beter aansluiten bij de literatuur op het gebied van strategisch management (zie
bijvoorbeeld ook Douma, 1994). Deze zijn:
~ De taakomgeving ('task environment') verwijst naar de verzameling van klanten,

leveranciers, concurrenten en andere partijen waarmee een organisatie een
directe relatie heeft. De taakomgeving is min of ineer specifiek voor een
bepaalde organisatie en wordt niet per se in dezelfde samenstelling gedeeld met
concurrenten.

~ De concurrentieomgeving ('competitive or industry environment') omvat alle
(business-units van) organisaties die tot dezelfde bedrijfstak behoren. Op dit
niveau beïnvloeden omgevingsfactoren alle concurrenten binnen dezelfde
bedrijfstak. Een analyse van de concurrentieomgeving richt zich op de aantrek-
kelijkheid van een bedrijfstak en de geschiktheid van alternatieve concurrentie-
strategieën van organisaties binnen de bedrijfstak.

~ De macro-omgeving ('general or macro-environment'). Sociale, economische,
technologische en politieke factoren in de macro-omgeving beïnvloeden alle
bedrijfstakken die hierbinnen functioneren. De invloed vanuit de macro-omgeving
kan voor de diverse bedrijfstakken wel verschillend zijn.

Bij de indeling van omgevingstheorieën in paragraaf 3.2.3 gaan we uit van de analyse-
niveaus van Fahey en Narayanan (1986). Deze niveaus komen grotendeels overeen
met de niveaus van Scott (1981), maar sluiten begripsmatig beter aan bij de literatuur
op het gebied van strategisch management.

Dimensies van de omgeving
Omgevingstheorieën kunnen tot slot worden onderscheiden naar de dimensies van de
omgeving waarop ze gericht zijn.
Aldrich en Mindlin (1978) onderscheiden de volgende omgevingsdimensies:
~ De omgeving als bron van informatie, waarbij de nadruk ligt op de mate van

onzekerheid in de omgeving van organisaties. Onzekerheid wordt bijvoorbeeld
beïnvloed door de mate van heterogeniteít, instabiliteit, onderlinge relaties en
turbulentie in de omgeving;

. De omgeving als het geheel van hulpbronnen, waarbij de nadruk ligt op de mate
waarin de organisatie afhankelijk is van andere organisaties in de omgeving voor
vitale hulpbronnen; afhankelijkheid wordt onder meer beïnvloed door de mate
van schaarste en fysieke concentratie van hulpbronnen in de omgeving.
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Wat betreft de omgevingsdimensies onderscheidt Scott (1998) twee andere elementen
in de omgeving, namelijk technische en institutionele aspecten. De twee boven-
genoemde dimensies schaart hij onder de technische aspecten, waarmee hij de op
(materiële) bronnen gerichte kenmerken van de omgeving bedoelt. Technische aspec-
ten van de omgeving benadrukken dat de organisatie een produktiesysteem is, waarin
inputs worden getransformeerd tot een bepaalde output. De institutionele aspecten
verwijzen naar de meer symbolische, culturele factoren in de omgeving waardoor orga-
nisaties beïnvloed worden. Instituties omvatten volgens Scott (1998:133) cognitieve,
normatieve en regulerende structuren en activiteiten in de omgeving die stabiliteit en
betekenis geven aan gedrag. Een voorbeeld van instituties zijn wettelijke regels of
gedragscodes in een bepaalde branche.

Bij de indeling van omgevingstheorieën die hierna wordt gepresenteerd gaan we uit
van technische en institutionele aspecten van de omgeving, waarbij de technische
aspecten worden onderverdeeld in de omgeving als bron van informatie en als geheel
van hulpbronnen.

3.2.3 Een indeling van omgevingstheorieën

In het onderstaande overzicht worden theorieën met betrekking tot het concep-
tualiseren van omgevingen en de relatie tussen organisaties en hun omgeving inge-
deeld op basis van analyseniveau en omgevingsdimensie. Hierbij is gebruik gemaakt
van de indelingen van Scott (1998:107), Fahey en Narayanan (1986:33) en Snier
(1995:33)~`. De theorieën op het niveau van de competitieve omgeving zijn aangevuld
met overzichten van Schreuder en Van Witteloostuijn (1992) en Van Witteloostuijn
(2001). De theorieën uit het schema worden hierna per analyseniveau toegelicht. Een
uitgebreidere behandeling van een aantal theorieën op het niveau van de populatie
volgt in paragraaf 3.3.
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Overzicht 3.1: Theorieën met betrekking tot omgeving en de relatie tussen organi-
satie en omgeving

Omgevingsdimensies

Technisch

Analyseniveau Bron van Geheel van hulp-
informatie bronnen Beiden

Institutioneel

1 Taakomgeving Resource Readaptation'~ Transaction
Dependence b~ `~ Cost `~(organisatieset)

2 Competitieve Environmental Industrial Natural Selection
of'industry'- Turbulance a~ Organization b~ `~'~ models I Popula-
omgeving tion Ecology'~ `~ d~
(populatie) Strategisch

Management'~ Evolutionaire
Economied~

3 Macro-omge- International Interorganizational Causal Institutional
ving (interorga- Business Field Model `~ Textures e~ `~ Theory `~
nisationeel) Scholars a~

Collective Action
Model `~

Gebaseerd op: Fahey en Narayanan (1986), Scott (1998), Snier (1995), Schreuder en Van
Witteloostuijn (1992), Van Witteloostuijn (2002).

a) Theorieën die Fahey en Narayanan ( 1986) ncemen met betrekking tot omgevingen en hun evolutie
b) Theorieën die Fahey en Narayanan (1986) ncemen met betrekking tot organisatieomgeving relaties
c) Theorieén die Scott (1998) ncemt op het'ecological level'
d) Theorieën die Schreuder en Van Witteloostuijn (1992) en Van Witteloostuijn (2001) noemen om

theorieën op het niveau van de populatie van organisaties met elkaar te vergelijken

1 Theorieën op het niveau van de taakomgeving ( organisatieset)

Theorieën op dit niveau hebben als focus een gegeven organisatie en haar specifieke
relaties met partijen in de omgeving. Achtereenvolgens worden behandeld de 'resource
dependence' benadering, de 'readaptation models' en de transactiekostentheorie.

De 'resource dependence' benadering
Bij de 'resource dependence' benadering ligt de focus op de relatie tussen organisatie
en omgeving en in het bijzonder op de afhankelijkheid van organisaties van hun omge-
ving (andere organisaties) voor het verkrijgen van hulpbronnen. De 'resource depen-
dence' benadering is vooral ontwikkeld door Pfeffer en Salancik (1978). Organisaties
en partijen in de omgeving van een bepaalde organisatie, zoals leveranciers, klanten,
concurrenten, banken en regelgevers worden gezien als belangrijke bronnen van input
en output waarvan de organisatie afhankelijk is om te kunnen overleven. De centrale
gedachte is dat de organisatie actief haar overlevingskansen kan verbeteren door
'adaptatie' aan de omgeving zodanig dat de afhankelijkheid van anderen vermindert en
men verzekerd blijft van vitale bronnen. Binnen de 'resource dependence' benadering
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worden diverse strategieën beschreven om dit te bereiken. Fahey en Narayanan
(1986:18) noemen in dit kader:
. individuele actie, hetgeen verwijst naar de (machts)strategieën van een organi-

satie, zoals het zoeken van een dominante positie in omgevingen met weinig
concurrenten, veel toeleveranciers en klanten, fusies of lange termijn contracten
en;

. collectieve actie, hetgeen verwijst naar gezamenlijke acties met andere organi-
saties, zoals een lobby naar overheidsorganen of deelname aan een branche-
organisatie om bedrijfstaknormen te beïnvloeden.

Deze twee strategieën komen globaal overeen met het onderscheid tussen zogenaam-
de 'business unit' strategieën (produkt-markt) en politieke strategieën (Fahey en
Narayanan, 1986).

'Readaptation models'
De tweede benadering op het niveau van de organisatieset wordt door Fahey en
Narayanan (1986:20) samengevat onder de term 'readaptation models'. Een belangrijk
werk op dit terrein is afkomstig van Lawrence en Dyer (1983) die aanpassingspro-
cessen in organisaties proberen te verklaren in een complex model. Centraal in dit
model staat de relatie tussen omgevingen, strategieën en organisatievormen van een
(specifieke) organisatie. Uitkomsten worden gemeten aan de hand van innovatie en
efficiëntie. In het model worden de schaarste aan hulpbronnen en de complexiteit van
informatie als de belangrijkste dimensies in de omgeving gezien. Belangrijk is verder
de constatering dat de omgeving niet alleen gerelateerd is aan strategieën (produkt-
markt en politiek), maar ook aan structuur en processen in organisaties.

Transactiekostentheorie
De derde en laatste theorie die door Scott (1998) op het niveau van de organisatieset
wordt genoemd, is de transactiekostentheorie van Williamson (1975, 1985). Deze
theorie worden ingedeeld bij de institutionele dimensie van omgevingen vanwege het
accent op regulerende (institutionele) vormen voor het cotirdineren van economische
transacties (zie Scott, 1998:134). Verder staat het niveau van de taakomgeving cen-
traal, omdat het over specifieke transacties van een bepaalde organisatie gaat. Bij de
transactiekostentheorie ligt de nadruk op de kosten van economische transacties
tussen personen of organisaties. Zo'n transactie kan betrekking hebben op iedere
tussenschakel in de opeenvolgende fasen van de produktie van goederen en diensten.
Williamson onderscheidt diverse regulerende structuren ('governance structures') voor
het cotirdineren van zulke transacties:
1) diverse marktmechanismen waaronder het prijsmechanisme, concurrentie en

contracten tussen afnemers en leveranciers;
2) hiërarchische sturing door de leiding van organisaties zelf en;
3) hybride- of netwerkstructuren (combinaties of tussenvormen van 1 en 2).
Bij de keuze voor één van deze regulerende structuren zal een organisatie zich
volgens Williamson niet zozeer laten leiden door de produktiekosten, maar door de
cotirdinatiekosten van een bepaalde transactie. In het geval van een markttransactie
kunnen er kosten verbonden zijn aan het opstellen en controleren van de naleving van
een contract. Indien organisaties er voor kiezen de transactie hiërarchisch te sturen
door de produktie zelf in hand te nemen, kunnen kosten verbonden zijn aan het
cot]rdineren van activiteiten binnen een organisatie. De vraag die centraal staat in het
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werk van Williamson is onder welke omstandigheden de co6rdínatie van transacties
het meest efficiënt wordt opgelost door marktmechanismen, hiërarchische organisatie
of hybride vormen. Bij het beantwoorden van deze vraag zijn twee omgevingsaspecten
van belang: de mate van onzekerheid en complexiteit en de mate waarin sprake is van
transactiespecifieke investeringen~. Volgens Williamson kan de keuze voor een
bepaald codrdinatiemechanisme worden verklaard aan de hand van deze aspecten.

Een belangrijke beperking van theorieën op het niveau van de organisatieset is
volgens Scott (1998) de geringe aandacht voor het grotere systeem van relaties, waar-
binnen een specifieke organisatie slechts één van de participanten is. De theorieën die
hierna volgen hebben hiervoor wel aandacht.

2 Theorieën op het niveau van de competitieve of 'industry'-omgeving
(populatie)

Theorieën op dit niveau hebben als focus de populatie van organisaties, die op basis
van bijvoorbeeld organisatievorm of produkt vergelijkbaar zijn en met elkaar concurre-
ren.
Fahey en Narayanan (1986) behandelen op dit niveau de theorie van Ansoff ('environ-
mental turbulance'), de 'industrial organization' theorie en 'natural selection models'.
Scott (1998) noemt de laatste benadering 'population ecology'. Nog weer andere
benamingen voor deze benadering zijn 'organisatie ecologie' en 'organisatiedemogra-
fie' (Carroll, Hannan en Van Witteloostuijn, 2001). Een aanvulling op de genoemde
thoerieën op dit niveau wordt gegeven in een overzicht van Schreuder en Van Witte-
loostuijn (1992). Zij vergelijken de hoofdzakelijk sociologische organisatie ecologie met
drie economische theorieën: de al eerder genoemde industriële organisatie theorie, de
evolutionaire economie en (de economische variant van) strategisch management. In
bijlage 3.2 is een apart overzicht overgenomen van Schreuder en Van Witteloostuijn
(1992), waarin zij de belangrijkste raakvlakken tussen deze vier benaderingen
weergeven. Bij alle theorieën op het niveau van de competitieve omgeving ligt de
nadruk op het verklaren van de dynamiek van concurrentie in populaties (markten) en
de selectie van organisatievormen en strategieën. De theorieën worden hierna toe-
gelicht.

'Environmental turbulance'
Een eerste voorbeeld van een theorie op populatieniveau is de 'environmental
turbulance' theorie van Ansoff (1981). Volgens Ansoff worden organisaties geconfron-
teerd met een toenemende complexiteit en snelheid van veranderingen in hun
bedrijfstak. Daarbij onderscheidt hij vijf niveaus van omgevingsturbulentie of comple-
xiteit: 'stable', 'reactive', 'anticipatory', 'exploring' en 'creative' (Fahey en Narayanan,
1986:14). Hoe groter de turbulentie, hoe meer energie en geld moet worden geïnves-
teerd in het bijhouden van de ontwikkelingen en het afstemmen van de organisatie op
de omgeving. Structurele veranderingen in markten kunnen de turbulentie in een
(stabiele) bedrijfstak snel intensiveren. Ansoffs theorie richt zich op het niveau van de
'industry' (bedrijfstak). De focus ligt op de dimensie van informatie (onzekerheid).
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'Natural selection models'
Een tweede benadering op populatieniveau kan worden samengevat onder de term
'natural selection models' (organisatie ecologie, zie ook bijlage 3.2). De vraag die bij
deze benadering centraal staat is onder welke omstandigheden bij welke omgevings-
kenmerken welke organisatievorm (configuratie van strategie en structuur) het best in
staat is te overleven. Eén van de bekendste voorbeelden binnen de 'natural selection
models' is het populatie ecologie model van Hannan en Freeman (1977). Dit model is
later uitgewerkt door Aldrich (1979) en gebaseerd op een biologisch model van
selectie. Het model verklaart organisationele diversiteit (aantal en vorm van organi-
saties in een populatie) aan de hand van veranderingen in omgevingskarakteristieken.
Organisaties in een populatie worden 'geboren' en 'sterven' in een bepaald tempo,
waarbij geboorte niet alleen de oprichting van nieuwe organisaties betreft maar ook
migraties van bestaande organisaties uit andere populaties. Hieraan ligt een natuurlijk
selectieproces ten grondslag. De omgeving selecteert organisaties die overleven op
basis van de 'fit' tussen organisatievorm en omgeving. Belangrijke omgevingskenmer-
ken zijn: de amplitude of mate van verandering (radicaal - incrementeel), de frequentie
van veranderingen en de onzekerheid omtrent amplitude en frequentie van verande-
ringen (Schreuder en Van Witteloostuijn, 1992). Organisaties die zich niet aanpassen
gaan ten onder. Alleen de geschikte organisatiesoorten blijven over. Drie processen
spelen hierbij een rol:
. variatie in organisatievormen, die gepland (via strategische keuzes) of ongepland

wordt gecreëerd om problemen op te lossen;
. selectie van bepaalde organisatievormen binnen een populatie op basis van de

'fit' met omgevingskarakteristieken; organisaties die relatief superieur zijn in het
verkrijgen van informatie enlof hulpbronnen uit de omgeving zullen overleven, de
rest sterft;

~ behoud ('retention') van deze vormen door reproductie of duplicatie, totdat
nieuwe variatie en selectie zich voordoet.

Net als bijvoorbeeld de 'resource dependence' theorie richt de populatie ecologie zich
op het verklaren van de relatie tussen organisatie en omgeving. Het verschil is dat de
populatie ecologen het aanpassingsperspectief van het contingentiedenken verwerpen
(Lammers, Mijs en Van Noort, 1997:617). Volgens hen is geen sprake van een een- of
tweezijdig rationeel adaptatieproces waarin organisaties zich aanpassen aan hun
omgeving of deze beïnvloeden, maar van 'natuurlijke selectie'. Passende organisatie-
vormen ontstaan door de geboorte van nieuwe organisatiesoorten en de sterfte van
organisaties die de veranderingen in hun populatie-omgeving niet kunnen bijhouden.
Een belangrijk aspect daarbij is dat organisaties relatief inert zijn. Zij reageren vrij traag
op veranderingen in hun omgeving en worden daardoor eerder geëlimineerd dan dat
ze in staat zijn zich aan te passen.
Volgens de populatie ecologie zijn twee krachten bepalend bij de dynamische ontwik-
keling die populaties doormaken: concurrentie en legitimatie (Schreuder en Van Witte-
loostuijn, 1992). De veronderstelling binnen de organisatie-ecologie is ruwweg als
volgt. Het sterftecijfer binnen een populatie is in eerste instantie hoog vanwege het
ontbreken van legitimiteit van de organisatie op jonge leeftijd ('liability of newness').
Door betrouwbaar en verantwoordelijk te functioneren verwerven organisaties legitimi-
teit en stijgt de geboortevoet. Bij een groeiend aantal organisaties neemt de concur-
rentie toe vanwege schaarste in bestaansmiddelen. Het sterftecijfer neemt hierdoor
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weer toe. Concurrentie speelt dus een belangrijke rol, maar daarnaast kunnen bijvoor-
beeld ook veranderende behoeften krimp veroorzaken.
Het populatie ecologie model biedt voornamelijk retrospectief een verklaring voor het
overleven van organisaties. Sommigen dichten het model ook een voorspellende
waarde toe met betrekking tot strategietypen die het best passen bij een bepaalde
omgeving (zie bijvoorbeeld Schreuder en Van Witteloostuijn, 1992). Dit is echter zeer
beperkt vanwege de nadruk op natuurlijke selectie.

Evolutionaire economie
Een derde benadering op populatieniveau kan worden samengevat onder de term
evolutionaire economie. Het is één van de drie economische benaderingen die door
Schreuder en Van Witteloostuijn (1992) wordt vergeleken met de sociologische popula-
tie ecologie (zie ook bijlage 3.2). De evolutionaire economie bestudeert markten~ en
de economie als geheel. De basisveronderstelling van de benadering is dat bedrijven
zich veel beter kunnen handhaven in een constante dan in een dynamische omgeving.
Dit heeft te maken met routines die het functioneren van organisaties voor een
belangrijk deel bepalen en die organisatieverandering bemoeilijken (vergelijk relatieve
inertie bij organisatie-ecologen). Bedrijven met een superieure technologie (routines)
overleven of groeien ten koste van inferieure concurrenten. Dynamiek in de markt in
termen van het aantal en de omvang van zittende organisaties in de markt wordt
bepaald door concurrentie. Concurrentie leidt tot toe- of uittreding, groei of krimp van
organisaties. Daarnaast bepaalt het vraagpotentieel de ontwikkelingen op de markt.
Bij de evolutionaire economie staat het niveau van de populatie centraal. Daarnaast
spelen beide dimensies van de omgeving, hulpbronnen en informatie, een rol. Ontwik-
kelingen in de markt zijn mede afhankelijk van het vraagpotentieel, waarvan de orga-
nisaties afhankelijk zijn voor hun output. Verder wordt onzekerheid (gebrek aan infor-
matie) binnen de evolutionaire economie als één van de belangrijke omgevings-
karakteristieken genoemd (Schreuder en Van Witteloostuijn, 1992).

'Industrial organization'
Een vierde benadering op populatieniveau kan worden samengevat onder de term
'industrial organization' (zie ook bijlage 3.2).
De industriële organisatietheorie (10) richt zich op de analyse van concurrentie op
markten en implicaties voor de maatschappelijke welvaart (Schmalensee en Willig,
1989). Centraal staat de relatie tussen marktstructuur ('structure'), ondernemersgedrag
('conduct') en marktresultaten in termen van maatschappelijke welvaart ('perfor-
mance').
Binnen de 10 benadering worden vier marktvormen onderscheiden: 1) volledige mede-
dinging; 2) monopolistische concurrentie; 3) oligopolie en; 4) monopolie. Deze markt-
vormen doen zich voor onder bepaalde voorwaarden (structuurkenmerken), zoals het
aantal aanbieders en vragers, het verschil in omvang tussen aanbieders (concentratie),
de aard van het produkt (mate van produktdifferentiatie) en de mate van vrije toe- en
uittreding (Van Gent en Van Bergeijk, 1997). Marktvormen hangen samen met concur-
rentie. Daarbij gaat het zowel om concurrentie tussen zittende ondernemingen als
potentiële concurrentie door nieuwkomers. Nieuwkomers kunnen snel en effectief toe-
treden bij een marktstructuur die wordt gekenmerkt door het ontbreken van toetre-
dingsban-iéres. De potentiéle concurrentie neemt hierdoor toe. Bij een monopolie (één
aanbieder, geen vrije toe- en uittreding) is concurrentie met bestaande en potentiële
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aanbieders geheel afwezig. De meest intensieve concurrentie doet zich voor bij de
marktvorm van volledige mededinging (veel aanbieders, homogeen produkt, vrije toe-
en uittreding).
Ontwikkelingen in de marktstructuur in termen van het aantal aanbieders zijn het resul-
taat van toe- en uittredingsbewegingen en fusies. Deze worden op hun beurt bepaald
door vraagkenmerken (zoals omvang van de vraag) en aanbodcondities (zoals wet-
geving en technologie). Behalve deze omgevingsfactoren speelt ook het gedrag van
concurrenten een rol. Zij kunnen meer of minder agressieve strategieën hanteren,
elkaar tegenwerken of aanvullen.
De focus van 10 ligt op het analyseniveau van de populatie (markt) en op de hulp-
bronnendimensie van de omgeving (Fahey en Narayanan, 1986). Ontwikkeling van de
markt en organisaties daarbinnen is mede afhankelijk van het vraagpotentieel, waarvan
de organisaties afhankelijk zijn voor hun output.

Strategisch management
De vijfde en laatste benadering op het populatieniveau wordt door Schreuder en Van
Witteloostuijn (1992) samengenomen onder de term strategisch management (zie ook
bijlage 3.2). Bij strategisch management worden markten bestudeerd vanuit de optiek
van organisaties (Johnson en Scholes, 1997; Porter, 1980). Organisaties proberen
concurrentie op en tussen markten in hun eigen voordeel te beïnvloeden of uit te
buiten. Dit gebeurt door concurrentiestrategieën te ontwikkelen die gericht zijn op het
behalen van concurrentievoordelen binnen de bedrijfstak.
Eén van de bekendste modellen voor analyse van de bedrijfstak vanuit het perspectief
van de organisatie is het vijf krachten model van Porter (1980). Volgens Porter heeft
een organisatie niet alleen te maken met interne rivaliteit tussen bestaande organi-
saties in de bedrijfstak, maar ook met 'externe' concurrentie door dreiging van poten-
tiële toetreders en aanbieders van substituutprodukten en door de onderhandelings-
macht van toeleveranciers en afnemers. Deze vijf zogenaamde concurrentiekrachten
bepalen de winstgevendheid in een bedrijfstak en de mogelijkheden voor organisaties
om winst te behalen. Strategieën moeten dus worden afgestemd op de concurrentie-
krachten en de bedrijfstakstructuur. Strategieën gericht op vermindering van de con-
currentie of verbetering van de positie in de bedrijfstak kunnen de overlevingskansen
van de organisatie verhogen. Porter (1980) onderscheidt daartoe drie strategieén:
kostenleiderschap, differentiatie en focus. Daarnaast is een centrale gedachte van
Porter dat de bedrijfstakstructuur en de aard en intensiteit van de concurrentie variëren
met de fasen in de produktlevenscyclus: introductie, groei, volwassenheid en verval
(Porter, 1980 en Schreuder en Van Witteloostuijn, 1992).
Binnen de strategisch management benadering wordt de omgeving vooral gezien als
reservoir van hulpbronnen vanwege de nadruk op de afhankelijkheid (macht) van toe-
leveranciers en klanten voor input en output van goederen enlof diensten. Daarnaast
speelt onzekerheid over onder meer het gedrag van concurrenten een rol.

Bij de behandelde theorieën op populatieniveau ligt de nadruk op de analyse van
concurrentie tussen gelijksoortige organisaties, verschillende concurrentiestrategieën
en de selectie effecten van veranderingen in de omgeving (Scott, 1998). Naast con-
currentiële relaties bestaan echter ook meer cotiperatieve relaties. Theorieën op het
interorganisationele niveau (macro-omgeving) besteden hieraan expliciet aandacht.
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3 Theorieën op het niveau van de macro-omgeving (interorganisationele niveau)

Theorieën op dit niveau zijn gericht op netwerken van relaties tussen gelijksoortige èn
ongelijksoortige organisaties, al dan niet binnen een bepaald geografisch gebied.
Hierna volgen we weer de indeling van overzicht 3.1 en behandelen we achtereen-
volgens de 'international business scholars', 'causal textures', het 'interorganizational
field model', het 'collective action-model' en de 'institutional theory'.

'International Business Scholars'
Een eerste groep van theorieën op het macro-omgevingsniveau wordt door Fahey en
Narayanan (1986) gebundeld onder de term 'International Business Scholars'. Het
omvat een breed spectrum van theorieën met als gemeenschappelijke focus de
wereldwijde en culturele omgevingen van (internationale) organisaties. Voorbeelden
van theorieën op dit terrein zijn:
~ Vernon en Wells (1981), die zich richten op de economisch-technologische

aspecten van de internationale omgeving;
~ Terpstra en David (1985), die culturele, technologische, sociale en politieke

aspecten bestuderen op het niveau van de interorganisationele- en globale
omgeving en;

~ Kolde (1985), die een karakterisering van omgevingen heeft gemaakt op
nationaal- en supranationaal niveau.

De 'international business scholars' maken onderscheid tussen het globale en het
nationale omgevingsniveau. Fahey en Narayanan (1986:33) geven in hun overzicht
aan dat de omgeving als bron van informatie èn als geheel van hulpbronnen op deze
groep van theorieën van toepassing is. Volgens Snier (1995) ligt de nadruk bij de
'international business scholars' echter op de omgeving als bron van informatie. De
international Business Scholars gaan er namelijk vanuit dat de omgeving op zich zelf
bestudeerd kan worden, los van de locatie van specifieke organisaties en hun relatie
met bepaalde hulpbronnen. Volgens Snier ligt het niet voor de hand om los van speci-
fieke organisaties de omgeving op een algemeen ('global') niveau als geheel van
hulpbronnen te zien.

'Causal textures'
Een tweede macro-omgevingstheorie is het werk van Emery en Trist (1965). Emery en
Trist classificeren omgevingen op basis van de verdeling van bronnen in een bepaalde
geografische omgeving en de mate waarin organisaties in deze omgeving ('commu-
nity') gedwongen worden rekening te houden met elkaars gedrag. Ze onderscheiden
vier ideaaltypische omgevingen, die zij 'causal textures' noemen:
~ de 'placid, randomized environment' (stabiel, geen fysieke concentratie van

bronnen);
. 'placid, clustered environment' (stabiel en concentratie van hulpbronnen op

bepaalde locaties);
~ 'disturbed-reactive environment' (onstabiel, concurrentie tussen verschillende

typen organisaties en concentratie van hulpbronnen) en;
~ 'turbulent environment' (veel en snel veranderende relaties tussen entiteiten in de

omgeving).
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Deze verschillende typen omgevingen hebben implicaties voor de organisatie en voor
de acties die zij kan ondernemen om de overlevingskansen in een dergelijke omgeving
te vergroten. Bij het eerste type omgeving moet een organisatie volgens Emery en Trist
'gewoon haar best doen'. Bij het tweede type omgeving is de keuze voor de vestigings-
locatie van cruciaal belang. De juiste strategieën en onderhandelingsmacht ten op-
zichte van concurrenten zijn van groot belang bij het derde type omgeving. Tenslotte is
bij het vierde type het efficiënt scannen en monitoren van netwerken in de omgeving
van levensbelang.
Het werk van Emery en Trist concentreert zich op het interorganisationele niveau en
op de omgeving als bron van informatie èn hulpbronnen. De afhankelijkheid van hulp-
bronnen komt duidelijk naar voren in de verschillende typen omgevingen. Onzekerheid
en gebrek aan informatie spelen volgens Emery en Trist een rol omdat alle omge-
vingen volgens hen de neiging hebben om turbulent en complex te worden.

'Interorganizational field model'
De derde macro-omgevingstheorie betreft de omgevingstypologie van Warren (1967).
Warren onderscheidt in zijn 'interorganizational field model' vier typen van contexten op
basis van de mate waarin er een omvattende besluitvormingsstructuur tussen organi-
saties bestaat.
~ 'Social choice context': in deze context bestaat geen formele of informele omvat-

tende structuur, waarbinnen de participerende organisaties beslissingen nemen.
ledere organisatie(eenheid) neemt zijn eigen besluiten.

. 'Coalitional context': in deze context wordt informeel en op ad hoc basis samen-
gewerkt wanneer sprake is van bepaalde gemeenschappelijke doelen.

. 'Federative context': organisatie(eenheden) hebben eigen doelen, maar participe-
ren ook in een samenwerkingsstructuur om meer omvattende doelen te kunnen
realiseren. Binnen deze structuur is sprake van beperkte delegatie van macht.

~ 'Unitary context': besluitvorming vindt plaats aan de top van een hiërarchie van
'samenwerkende' organisaties of organisatie-eenheden.

De centrale boodschap van Warren is dat een gemeenschap van organisaties in een
bepaald geografisch gebied kan variëren in de mate en aard van relationele betrek-
kingen tussen deze organisaties. Net als bij Emery en Trist ligt de nadruk niet op de
individuele organisatie of de groep van gelijksoortige organisaties, maar op relaties
tussen (on)gelijksoortige organisaties in een bepaalde gemeenschap. De nadruk ligt
daarbij op 'horizontale' relaties tussen min of ineer gelijkwaardige organisaties. Het feit
dat de mate en aard van de relaties vooral lijken samen te hangen met het verwezen-
lijken van bepaalde doelen (doelrationaliteit) doet vermoeden dat de nadruk bij deze
theorie ligt op informatie en hulpbronnen van andere organisaties (technische aspecten
van de omgeving). Voor het realiseren van bepaalde doelen zijn organisaties afhan-
kelijk van elkaar. In die zin zijn er parallellen met de 'resource dependence' benadering
op het niveau van de taakomgeving.

'Collective action-model'
Als vierde macro-omgevingstheorie kan het 'collective action-model' van Astley en Van
de Ven (1983) worden genoemd. De essentie van dit model is dat de omgeving van
organisaties niet alleen wordt getypeerd in termen van concurrentie, zoals bij de
meeste theorieën op het niveau van de populatie, maar ook en vooral in termen van
samenwerking. De nadruk ligt op collectieve overleving door samenwerking en niet op
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de overleving van een individuele organisatie in de concurrentiestrijd. Door samen-
werking en netwerken tussen (on)gelijksoortige organisaties in een zelfde geografisch
gebied of 'community' wordt de omgeving als het ware beheerst en kunnen organisa-
ties zich beschermen tegen de effecten van (concurrentie in) de omgeving. In die zin
kunnen netwerken worden gezien als aanpassingsmechanismen aan de omgeving.
Het accent op doelrationele collectieve overleving doet ook hier weer vermoeden dat
het accent ligt op technische aspecten van de omgeving (informatie en hulpbronnen).
Dit neemt niet weg dat evenzeer institutionele aspecten een rol kunnen spelen.
Organisaties worden niet alleen gezien als technische systemen die voor hun input en
output afhankelijk zijn van hun omgeving, maar ook als sociale cotSperatieve systemen.
In deze systemen is sprake van regulerende structuren en activiteiten (instituties) die
stabiliteit geven.

'Institutional theory'
De vijfde en laatste groep van theorieën op het macro-omgevingsniveau staat bekend
onder de term 'institutional theory'. De nadruk bij deze theorieén ligt op de institutionele
aspecten van de omgeving. Scott (1998:133) geeft de volgende definitie van instituties:
cognitieve, normatieve en regulerende structuren en activiteiten die stabiliteit en
betekenis geven aan sociaal gedrag.
Het omgevingsniveau waarop Scott (1998) institutionele theorieén behandelt, is het
niveau van de 'organizational fields'. Op dit niveau wordt een systeem van organisaties
bestudeerd die met elkaar verbonden zijn via relationele en culturele criteria. De
organisaties binnen het systeem interacteren frequenter met elkaar dan met organi-
saties buiten het systeem. Er is sprake van een gemeenschappelijk betekenissysteem
en een gedeelde cultuur. In tegenstelling tot de vorige benaderingen beperken'organi-
zational fields' zich niet tot de organisaties in een bepaald geografisch gebied. Boven-
dien is er niet alleen aandacht voor 'horizontale' (gelijkwaardige), maar ook voor 'verti-
cale' (ongelijkwaardige) relaties, bijvoorbeeld tussen brancheorganisaties en hun
leden.
Institutionele benaderingen op het niveau van 'organizational fields' worden ook wel het
nieuwe of neo-institutionalisme genoemd (Lammers et al., 1997). Deze staan tegen-
over de oorspronkelijke institutionele benaderingen waarin institutionele processen
voornamelijk op organisatieniveau worden bestudeerd. Een voorbeeld hiervan is de
benadering van Williamson, die instituties vooral op het niveau van de taakomgeving
behandelt. Behalve in analyseniveau verschillen institutionele theorieën onderling ook
in het institutionele aspect dat wordt benadrukt. De bovenstaande omschrijving van
een 'organizational field' beperkt zich bijvoorbeeld tot de cognitief-culturele aspecten
van instituties en culturele systemen van organisaties. Andere institutionele theorie~n
richten zich vooral op de regulatieve aspecten van instituties zoals regels, wetten en
sanctíes of op de normatieve aspecten zoals bepaalde normen en waarden. Centraal
in de institutionele theorieën staat het inzicht dat men wil krijgen in de basis voor
sociale betekenis en stabiliteit.
Op het interorganisationele niveau hebben vooral de neo-institutionele theorieën van
Meyer en Rowan (1977) en DiMaggio en Powell (1983) bekendheid gekregen. Zij
benadrukken dat organisaties deel uitmaken van een bepaald gemeenschappelijk
cultureel systeem. De cultuurelementen in dit systeem worden op organisaties overge-
dragen door normatieve pressie, nabootsingsprocessen, macht en dwang. De organi-
saties in het systeem conformeren zich aan de 'conventional beliefs' om zich te verze-
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keren van hun legitimiteit. Ze institutionaliseren als het ware de gangbare patronen en
praktijken en gaan deze als vanzelfsprekend beschouwen. Op deze manier kan door
normering en imitatie in een bepaald maatschappelijk veld isomorfie (vormgelijkheid)
optreden. Bepaalde 'legitieme' vormen, organisatiestructuren en procedures zijn dan
door het gros van de organisaties in het veld overgenomen. Een dergelijke vorm van
aanpassing is volgens de neo-institutionalisten niet 'doelrationeel', dat wil zeggen niet
gericht op eisen die worden gesteld aan doelmatigheid en doeltreffendheid van de
organisatie (Lammers et al., 1997). Er is geen sprake van rationele adaptatie, maar
van aanpassing primair gericht op het verwerven van legitimiteit. Daarmee is volgens
Lammers (1997:619) de institutionele theorie bij uitstek toepasbaar op situaties waarin
het de betrokkenen ontbreekt aan een harde toetssteen voor de doeltreffendheid en
doelmatigheid van hun handelen, waardoor het contingentiedenken (rationele adap-
tatie) aan verklaringskracht inboet. Dit is bijvoorbeeld het geval waar marktmecha-
nismen zwak of afwezig zijn en de rol van de overheid groot is, zoals in publieke
sectoren. In een dergelijke situatie worden organisaties niet of nauwelijks 'beloond' of
'gestraft' voor meer of minder effectieve en doelmatige organisatievormen.

3.2.4 Tussentijdse conclusie

In deze paragraaf hebben we een overzicht gegeven van theorieën op het gebied van
omgevingen en de relatie tussen organisaties en hun omgeving. We hebben de theo-
rieën ingedeeld naar niveau van analyse en naar dimensies van de omgeving waarop
ze gericht zijn. Op het niveau van de taakomgeving (organisatieset) hebben we
aandacht besteed aan de 'resource dependence' -, 'readaptation' - en transactiekosten-
theorie. Op het niveau van de concurrentieomgeving (populatie) zijn 'environmental
turbulance', 'natural selection models', evolutionaire economie, 'industrial organization'
en strategisch management aan bod gekomen. Tenslotte is op het macro-omgevings-
niveau (interorganisationele niveau) aandacht besteed aan de 'international business
scholars', 'causal textures', het 'interorganizational field model', het 'collective action
model' en 'institutional theory'.

Als we deze theorieën op hun bruikbaarheid voor dit onderzoek beoordelen dan
vormen de theorieën op het niveau van de concurrentieomgeving het beste uitgangs-
punt voor de ontwikkeling van een instrumentarium voor omgevingsanalyse voor thuis-
zorginstellingen. De nadruk bij deze theorieën ligt immers op de analyse van concur-
rentie tussen gelijksoortige organisaties binnen één bedrijfstak of populatie. Dit sluit
goed aan bij de ontwikkelingen in de thuiszorg richting meer concurrentie en econo-
misch denken (zie hoofdstuk 2).
Binnen de theorieën op het niveau van de concurrentieomgeving sluit in het bijzonder
de strategisch management benadering goed aan bij het doel van dit onderzoek. Het
doel is immers om een instrumentarium te ontwikkelen dat aanknopingspunten biedt
voor economisch en maatschappelijk verantwoord strategisch handelen van organisa-
ties in de thuiszorgbranche. De nadruk bij strategisch management ligt expliciet op de
relatie tussen de bedrijfstakstructuur (concurrentiekrachten) en concurrentiestrategie
van de individuele organisaties in de bedrijfstak. De omgeving wordt daarbij geanaly-
seerd vanuit het perspectief van de organisatie.
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De eerder behandelde theorieën op het niveau van de macro-omgeving leggen de
nadruk op cotSperatieve relaties in plaats van concurrentie en sluiten dus minder goed
aan bij de ontwikkelingen in de thuiszorg richting meer concurrentie. Wat betreft de
theorieën op het niveau van de taakomgeving kunnen we opmerken dat deze minder
goed aansluiten bij het doel van dit onderzoek. De 'resource dependence' benadering
en de transactiekostentheorie nemen weliswaar ook het perspectief van de organisatie
als uitgangspunt voor een omgevingsanalyse en leggen expliciet de relatie tussen
omgevingskarakteristieken en strategie. Het analyseniveau van deze theorieën is
echter te beperkt voor deze studie, die gericht is op de gehele thuiszorgbranche (in
Noord-Brabant) en niet op de specifieke directe relaties van één bepaalde thuiszorg-
organisatie met partijen in de omgeving. Een instrumentarium voor analyse van de
specifieke taakomgeving zou bovendien tekortschieten vanwege de geringe aandacht
voor het grotere systeem waarvan een organisatie deel uitmaakt. Thuiszorgorganisa-
ties worden behalve door hun directe taakomgeving ook beïnvloed door partijen en
organisaties waarmee geen directe relaties bestaan, zoals bijvoorbeeld concurrenten
en potentiële toetreders.
Andere hier behandelde theorieën op het niveau van de concurrentieomgeving beant-
woorden om verschillende andere redenen niet aan het doel van het onderzoek. In een
aantal theorieën worden de ontwikkelingen in de populatie niet bestudeerd vanuit het
perspectief van de organisatie. Bijvoorbeeld de industriële organisatietheorie bestu-
deert de populatie vanuit een welvaartstheoretisch perspectief. Dit houdt in dat wordt
nagegaan welke markten op een aantrekkelijke wijze werken voor de gehele samen-
leving. Hierdoor blijven de gevolgen voor individuele organisaties in een populatie
onderbelicht en de positie van de individuele thuiszorginstelling staat nu eenmaal
centraal in de probleemstelling van dit onderzoek. Ook bij het populatie-ecologiemodel
staat het perspectief van de organisatie niet centraal. Bovendien biedt dit model
voornamelijk retrospectief een verklaring voor het overleven van organisaties, waar-
door het onvoldoende aanknopingspunten biedt voor het strategisch handelen van
organisaties.
Voorts zijn de opvattingen over strategie in een aantal populatietheorieën beperkt en
minder expliciet. Hierdoor bieden zij minder duidelijke aanknopingspunten voor strate-
gisch handelen, eveneens een centraal element in het doel van dit onderzoek. Strate-
gie vormt in veel omgevingstheorieën wel een belangrijke factor voor het overleven van
organisaties, maar het wordt meestal niet zo genoemd. Voorkomende begrippen zijn
bijvoorbeeld routines en technologie (evolutionaire economie) of prijs-produktcombi-
naties (industriële organisatietheorie). Strategisch management gaat wel expliciet in op
strategieën om te overleven en biedt daarvoor bovendien een veel uitgebreider kader
dan de andere theorieën.
De 'environmental turbulance' theorie tenslotte is vanwege de eenzijdige nadruk op
turbulentie minder geschikt als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een analyse-
instrumentarium voor thuiszorgorganisaties.

Het antwoord op de vraag op welke wijze ontwikkelingen in de omgeving van thuis-
zorginstellingen op een voor hen zinvolle wijze in kaart kunnen worden gebracht is niet
alleen afhankelijk van de aansluiting bij de probleemstelling. Daarnaast speelt een rol
de mate waarin de theorie een verklaring biedt voor het overleven van organisaties in
de thuiszorg, voor veranderingen in strategieën en organisatievormen onder bepaalde
omstandigheden, voor dynamiek in de tijd. Een instrument dat gebaseerd is op een
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gedegen verklaringstheorie vergroot immers de bruikbaarheid ervan voor het strate-
gisch management. In deze paragraaf zijn grofweg drie verklaringstheorieën aan bod
gekomen.
Ten eerste theorieën gebaseerd op concurrentie en rationele adaptatie, zoals de
evolutionaire economie, industriële organisatie en strategisch management. Bij deze
benaderingen wordt er van uitgegaan dat overleving en succes van organisaties een
kwestie is van rationele adaptatie, ofwel het kiezen van efficiënte en effectieve organi-
satievormen en strategieën in overeenstemming met de omgevingskenmerken.
Organisatievormen en strategieën worden in deze benaderingen verklaard aan de
hand van de 'fit' met omgevingskenmerken (contingentiedenken). Concurrentie vormt
daarbij de belangrijkste prikkel voor efficiënte en doelmatige keuzen.
Een tweede verklaringstheorie is de populatie ecologie, die het aanpassingsdenken
grotendeels verwerpt. Volgens deze benadering verklaren omgevingskarakteristieken
wel de organisatiediversiteit (aantal en vorm van organisaties), maar niet volgens de
logica van rationele adaptatie. Organisaties zijn relatief inert. Een natuurlijk selectie-
proces zorgt er voor dat onaangepaste organisaties ten onder gaan en geschikte
soorten overleven of opnieuw ontstaan. Concurrentie en legitimatie spelen hierbij een
belangrijke rol.
Een derde benadering die de rationele adaptatie als verklaringstheorie ten dele ver-
werpt is de institutionele theorie. Het overleven van organisaties en ontstaan van
bepaalde organisatievormen en strategieën wordt binnen deze benadering verklaard
vanuit een aanpassing aan de normen, waarden en regels (instituties) binnen een
bepaald cultureel systeem. Dit is niet zo zeer een doelrationele aanpassing met het oog
op eisen aan doelmatigheid en doeltreffendheid, maar een aanpassing gericht op het
verwerven van legitimiteit binnen het systeem. In plaats van concurrentie en markt-
werking spelen bij de aanpassing pressie, nabootsing, macht en dwang een rol.

De strategisch management benadering - die goed aansluit bij het doel van dit
onderzoek - gaat als verklaring voor overleving en succes van organisaties uit van
rationele adaptatie, het streven naar efficiëntie en effectiviteit onder druk van concur-
rentie en marktwerking. Daarmee is nog niet gezegd dat deze theorie een afdoende
verklaring biedt voor de empirische ontwikkelingen in de thuiszorgbranche.
Aan de hand van de in hoofdstuk 2 beschreven ontwikkelingen in de thuiszorg kunnen
we in ieder geval wel concluderen dat het economisch denken in termen van doel-
treffendheid en doelmatigheid in de thuiszorg is toegenomen. Dit heeft onder meer te
maken met de budgettering, decentralisatie en introductie van elementen van markt-
werking. Ook kunnen we op basis van de voorbeelden van (bijna) faillissement van
thuiszorgorganisaties concluderen dat economische overleving een opvallend groei-
ende aandacht krijgt naast de sociale levensvatbaarheid op basis van de functie die
men in de samenleving vervult. Een en ander betekent dat theorieën en instrumenten
die gebaseerd zijn op concurrentie en rationele adaptatie (efficiëntie en effectiviteit)
zinvol kunnen zijn voor thuiszorginstellingen als hulpmiddel bij het bepalen van hun
strategie.
De kanttekening die we hierbij moeten maken is dat in de thuiszorg geen sprake is van
een puur marktstelsel37. Overigens geldt dit voor de meeste branches en sectoren in
onze economie. Meestal is sprake van een gemengd stelsel. Dat wil zeggen dat zowel
decentrale besluitvorming via de markt van vragers en aanbieders plaatsvindt als
centrale besluitvorming door de overheid (Van Gent en Van Bergeijk, 1997). De mate
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van (de)centralisatie en overheidsbemoeienis verschilt per sector en is in de tijd gezien
geen statisch gegeven. Dit geldt ook voor de thuiszorg. In hoofdstuk 2 hebben we
gezien dat concurrentie als prikkel voor het gedrag van thuiszorgorganisaties in belang
is toegenomen. Deze ontwikkeling in de thuiszorg maakt het denken in termen van
rationele adaptatie (contingentiedenken) tot een relevant uitgangspunt voor deze
studie.
Toch is het niet aannemelijk dat strategie in de thuiszorg alleen zou worden ingegeven
door een streven naar efficiëntie en effectiviteit onder druk van concurrentie en markt-
werking. De institutionele context (wetten, regels, normen, waarden), legitimatie en nor-
mering door onder meer nabootsing en dwang zullen daarbij ook een rol spelen. Dit
heeft te maken met het publieke karakter van de thuiszorgbranche en de rol van de
overheid, die ondanks de toegenomen betekenis van concurrentie nog altijd relatief
groot is. Bijvoorbeeld samenwerking als strategie in de thuiszorg zal waarschijnlijk niet
alleen plaatsvinden met het oog op concurrentievermindering, maar ook onder invloed
van dwang door de overheid enlof inet het oog op het verwerven van legitimatie en
acceptatie door de cliënt en de samenleving. Het culturele systeem beperkt met andere
woorden de (strategische) keuzevrijheid van organisaties.
Kortom: meerdere verklaringen spelen mogelijk een rol bij herstructurering van
branches en strategische keuzen van organisaties. In deze studie echter gaan we als
basis voor de ontwikkeling van een instrument uit van de strategisch management
benadering en het vijf krachtenmodel van Porter voor bedrijfstakanalyse. Deze benade-
ring is gebaseerd op concurrentie en rationele adaptatie (contingentiedenken).

Nu we de theorieën voor analyse van de bedrijfstakstructuur hebben geplaatst binnen
diverse andere theoretische stromingen in het analyseren van de omgeving kunnen we
in de volgende paragraaf nader ingaan op de meest relevante theorie op het niveau
van de bedrijfstak: strategisch management. We beginnen daarbij met de ontwik-
kelingen binnen de industriële organisatie theorie, omdat nogal wat concepten binnen
deze theorie in de strategisch management literatuur zijn overgenomen. Dit geldt met
name voor de analyse van concurrentie en bedrijfstakstructuur.

3.3 Theorieën op het niveau van de concurrentieomgeving
(bedrijfstak)

De vakgebieden industriële organisatie (10) en strategisch management bestuderen
beiden bedrijfstakken I markten. Een belangrijk verschil is het perspectief van waaruit
dat gebeurt. Bij 10 ligt het accent op de samenleving, bij strategisch management op
de organisatie. 10 kijkt met name naar gevolgen van de bedrijfstakstructuur voor maat-
schappelijke welvaart. Strategisch management is meer geïnteresseerd in de gevolgen
voor de prestaties van individuele organisaties. De waardering van een bepaalde
bedrijfstakstructuur kan vanuit deze beide perspectieven aanzienlijk verschillen. Enige
concurrentie is vanuit het oogpunt van de samenleving (10) meestal aantrekkelijk,
terwijl voor een individuele organisatie (strategisch management) een monopolistische
markt in het algemeen de beste winstperspectieven biedt (Hendrikse, 1998:32). Toch
zijn beide vakgebieden sterk aan elkaar gerelateerd. De 10 theorie heeft zoals gezegd
grote invloed gehad op de concurrentieanalyse binnen de strategísch management
literatuur (en vise versa). In deze paragraaf komen daarom achtereenvolgens de
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ontwikkelingen binnen de industriële organisatietheorie en strategisch management
aan bod (paragraaf 3.3.1 en 3.3.2). In paragraaf 3.3.3 komt de concurrentieanalyse als
belangrijk onderdeel binnen de strategisch management benadering aan bod. De
paragraaf wordt afgesloten met een tussentijdse conclusie.

3.3.1 Industriële organisatie theorie

De industriële organisatietheorie is een economische theorie, waarin markten, markt-
werking en de resultaten op markten worden bestudeerd. Het begrip markt komt
daarbij overeen met wat binnen de strategisch management literatuur een bedrijfstak
wordt genoemd en wat organisatie ecologen een populatie noemen~.
Hierna behandelen we een tweetal benaderingen voor economische marktanalyse die
behoren tot het terrein van de 10. Het betreft:
~ de statische of situationele markttheorie, waarbij de samenhang tussen markt-

structuur, -gedrag en -resultaat wordt bestudeerd als een momentopname;
~ de dynamische markttheorie, waarbij het uitgangspunt is dat markten geen sta-

tisch gegeven vormen, maar onder invloed van tijd en ondernemerschap voortdu-
rend in ontwikkeling zijn.

10 als wetenschapsgebied is ontstaan als reaktie op de (statische) micro-economische
analyse van markten. Voor een goed begrip van de ontwikkelingen binnen de 10
behandelen we eerst kort de micro-economische analyse van markten.

Micro-economische analyse van markten
In de micro-economie of neo-klassieke theorie, die zijn oorsprong vindt in de 19e eeuw,
worden abstracte markten bestudeerd op een theoretische deductieve manier. Dat wil
zeggen dat vanuit een aantal vooronderstellingen omtrent de marktvorm (structuur) en
het gedrag op die markt verklaringen worden gezocht voor marktuitkomsten. Ten
aanzien van de marktvorm voeren twee aspecten de boventoon: de aard van het
produkt en het aantal aanbieders. Op basis van deze aspecten worden de volgende
hypothetische marktvormen onderscheiden (zie onderstaande overzicht).

Overzicht 3.2: Micro-economische marktvormen

Aard van het produkt

Aantal aanbieders Homogeen

Veel

Weinig

Eén

Volledig vrije mededinging

Homogeen oligopolie

Monopolie

Bron: Van Gent en Van Bergeijk (1997:187)

Heterogeen

Monopolistische
concurrentie

Heterogeen oligopolie
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Micro-economen gaan er van uit dat het gedrag van aanbieders gericht is op winst-
maximalisatie en dat consumenten streven naar het maximaliseren van hun nut.
Beiden handelen rationeel. Uitgaande van deze gedragsveronderstellingen leiden
bepaalde veronderstelde structuurkenmerken onontkoombaar tot bepaalde marktresul-
taten in termen van geproduceerde hoeveelheden, prijzen en winst. Bij de hypothe-
tische marktvorm van volledig vrije mededinging worden bijvoorbeeld de volgende
structuurkenmerken aangenomen: een zodanig groot aantal aanbieders dat één onder-
neming geen invloed kan uitoefenen op de marktprijs, zodanig veel vragers dat ze door
versnippering geen marktmacht kunnen uitoefenen, aanbieders leveren homogene
produkten (ofwel produkten die in de ogen van consumenten niet verschillen) en er is
sprake van kostenloze toe- en uittreding tot de markt. Deze kenmerken bepalen
volledig de marktresultaten: er is maar één produktiehoeveelheid waarbij sprake is van
winstmaximalisatie en op de lange termijn wordt door toe- en uittreding niet meer winst
gemaakt door de aanbieders dan nodig is om kapitaal en arbeid aan te trekken. Het
monopolie vormt het andere uiterste van het spectrum van marktvormen. Eén aan-
bieder die de gehele markt bedient kan de prijs beïnvloeden en op die manier winst
behalen. Bij monopolistische concurrentie is sprake van een groot aantal aanbieders
en vrije toe- en uittreding. Er wordt echter een heterogeen (gedifferentieerd) produkt
aangeboden, waardoor enige invloed van de aanbieder op de prijs ontstaat. Oligopo-
lieconcurrentie vindt plaats in een markt met slechts een beperkt aantal organisaties en
grote toetredingsbarriéres. Een uitgebreider overzicht van de kenmerken van de ver-
schillende marktvormen en bijbehorende marktresultaten is opgenomen in bijlage 3.3.
Wat we met dit overzicht van micro-economische marktvormen kunnen laten zien, is
welke structuurkenmerken belangrijk zijn en welke gevolgen marktvormen hebben op
maatschappelijk niveau. Vanuit maatschappelijk perspectief levert volledig vrije mede-
dinging aantrekkelijke resultaten, omdat geen onnodige winst wordt gemaakt en prijzen
gelijk zijn aan de marginale kosten (Van Gent en Van Bergeijk, 1997).
Een belangrijk nadeel van de micro-economische analyse is echter dat de voor-
onderstellingen en 'zuivere' marktvormen vaak niet overeenkomen met de realiteit. De
deductieve aanpak biedt onvoldoende houvast voor beleid. De theorie biedt echter wel
een geschikt referentiekader voor de meer realistische statische markttheorie.

Statische of situationele markttheorie
Uit onvrede met de onrealistische vooronderstellingen van de micro-economische
marktvormenanalyse ontstond in de jaren dertig van de vorige eeuw het meer empi-
risch georiënteerde wetenschapsgebied 'Industrial Organization'. Onderzoekers op dit
terrein gingen behalve deductief ook inductief te werk. Men trachtte de werking van
werkelijk bestaande, veelal oligopolistische markten te verklaren. In dergelijke markten
hebben we te maken met weinig aanbieders en organisaties die zich bewust zijn van
de wederzijdse afhankelijkheden. ledere actie lokt een reaktie uit en hiermee wordt
rekening gehouden bij strategische beslissingen.
De kern van de statische markttheorie wordt gevormd door het Structuur-Gedrag-
Resultaat (SGR) verklaringsschema dat voor het eerst door Bain (1959) werd weer-
gegeven (zie onderstaand overzicht). In dit schema is net als bij de micro-economische
marktanalyse sprake van unicausale relaties: de (werkelijke) marktstructuur leidt tot
een bepaald marktgedrag en daarmee tot bepaalde resultaten voor de ondernemingen
en de samenleving.
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Overzicht 3.3: Basisschema van de structuralistische marktanalyse

Basiscondities Structuur Gedrag Resultaat

Een aantal basiskarakteristieken van vraag en aanbod is verantwoordelijk voor het
totstandkomen van een bepaalde marktstructuur. Basiskarakteristieken van de vraag
betreffen onder meer de prijselasticiteit, substituutprodukten, groeitempo, seizoenwis-
seling. Belangrijke condities aan de aanbodzijde zijn produktietechnologie, produkt-
duurzaamheid, gedragscodes en overheidsbeleid via bijvoorbeetd subsidies, prijsrege-
lingen en vergunningen.
Belangrijke elementen van de marktstructuur zijn: de concentratiegraad (aantal en
grootteverdeling van de producenten), de aard en mate van produktdifferentiatie, hoog-
te van toetredingsdrempels, concentratiegraad aan de vraagzijde, kostenstructuur en
groei van de marktafzet (Van Gent en Van Bergeijk, 1997). In dit model wordt aan-
genomen dat de marktstructuur het gedrag van ondernemingen volledig determineert.
Dit gedrag werd aanvankelijk vooral beschreven in termen van meer of minder concur-
rerend of monopolistisch. Een geconcentreerde marktstructuur, hoge toetredings-
drempels en gedifferentieerde produkten leiden tot (quasi-) monopolistisch gedrag. Het
resultaat van dit gedrag bepaalt de marktuitkomsten op het niveau van de samenleving
en de onderneming.
De belangrijkste hypothese van Bain was dat concentratie van de bedrijfstak leidt tot
marktmacht voor één of enkele organisaties. Dit verhoogt de kans op samenwerkings-
gedrag tussen aanbieders (prijsafstemming) met als gevolg een toenemende winst-
gevendheid voor deze ondernemers. Op de overige structuurkenmerken komen we
later in paragraaf 3.4 uitgebreid terug.

Het SGR-model heeft zeker de statische marktanalyse verdiept, maar een probleem
van deze benadering is dat de relaties unicausaal geformuleerd zijn. Inzichten uit
studies op het gebied van strategisch management en speltheorie in de jaren zeventig
hebben dit verklaringsschema dan ook aanzienlijk genuanceerd (zie onderstaande
overzicht). De relaties zijn in de praktijk multicausaal, in die zin dat strategisch gedrag
niet volledig wordt gedetermineerd, maar ook zelfstandig van invloed kan zijn op het
marktresultaat. Bovendien is de structuur van de bedrijfstak geen exogeen gegeven,
maar wordt deels bepaald door het gedrag van de aanbieders zelf.
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Overzicht 3.4: Multicausaal SGR-schema

Basiscondities Structuur Gedrag Resultaat

Bron: Van Gent en Van Bergeijk (1997:282-3)

Het gedrag van aanbieders is strategisch en niet volledig gedetermineerd. Dit is vooral
zo op oligopolistische markten met een beperkt aantal aanbieders die onderling
afhankelijk zijn van elkaar. De onderlinge afhankelijkheid maakt dat aanbieders reke-
ning moeten houden met elkaars gedrag en rivaliserend gedrag vertonen. Daarmee
proberen ze ten eerste direct het resultaat van de eigen organisatie te beïnvloeden via
onder meer prijs- en assortimentsbeslissingen (bijvoorbeeld prijsleiderschap, produkt-
differentiatie). Deze beslissingen zijn gericht op verbetering van de eigen marktpositie.
Ten tweede beïnvloeden ze de eigen winstgevendheid via de structuur van de markt.
Het streven is hierbij gericht op het bereiken van een min of ineer monopoliesituatie,
waarin hoge winsten (door hoge prijzen of kwalitatief mindere produkten) kunnen
worden gehandhaafd vanwege het ontbreken van concurrentie. Dit kan worden bereikt
door te kiezen voor bijvoorbeeld een bepaalde mate van produktdifferentiatie of
concentratie door fusies of integratie, of door het opwerpen van toetredingsdrempels.

De ontwikkelingen in de statische markttheorie hebben er voor gezorgd dat de aan-
dacht is verschoven van marktstructuur naar individueel ondernemingsgedrag, maar de
belangrijkste invalshoek binnen deze markttheorie blijft het maatschappelijke perspeo-
tief. Beleidsaanbevelingen richten zich op het bevorderen van een marktstructuur en -
gedrag dat aantrekkelijk is voor de welvaart in de samenleving. Belangrijke maatstaven
hiervoor zijn onder meer (Van Gent en Van Bergeijk, 1997):
~ technische efficiëntie: de doelmatigheid waarmee de produktiefactoren binnen

een organisatie worden ingezet;
~ allocatieve efficiëntie: de doelmatigheid van de verdeling van de produktiefacto-

ren over de produktie- (en consumptie)huishoudens; een verdeling is allocatief
efficiënt wanneer geen hogere totale produktie mogelijk is door een andere
verdeling van de middelen (Pareto-optimum);

~ rechtvaardigheid: een rechtvaardige of maatschappelijk aanvaardbare verdeling
van de produktie-omvang over de bevolking.

Een volkomen markt (volledige mededinging) zonder enige marktverstoringen is
volgens de economische discipline aantrekkelijk vanuit het perspectief van de samen-
leving.
Een nadeel van de statische markttheorie is dat men op basis van 'momentopnamen'
of een korte termijnanalyse marktresultaten probeert te verklaren (welke marktvorm en
gedragingen hangen op een bepaald moment samen met welke resultaten). Een
verklaring voor veranderingen op de lange termijn blijft dus grotendeels buiten be-
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schouwing, hoewel erkend moet worden dat organisaties op de lange termijn de markt-
structuur kunnen veranderen. Dat is wel het geval bij de dynamische markttheorie.

Dynamische markttheorie
Bij deze theorie staat het zoeken naar de verklaring van factoren achter de dynamiek
van markten centraal. De benadering is gebaseerd op de innovatietheorie van
Schumpeter (1954) en het levenscyclusconcept uit de biologie. Volgens Schumpeter
vormen innovaties een veel belangrijker verklaring voor de ontwikkeling van de wel-
vaart dan de statische theorieën, die voor innovaties en de factor tijd weinig aandacht
hebben.
Het uitgangspunt van de dynamische markttheorie is dat markten in de tijd gezien ont-
staan, groeien en weer vergaan. De vernieuwende rol (innovatief gedrag) van onderne-
mers speelt hierbij een belangrijke rol. Ondernemers creéren of herstructureren de
markt op eigen initiatief, omdat het ondernemende mensen zijn die winstgevende
vernieuwing zien en de mogelijkheid hebben om deze te verwezenlijken. De markt-
structuur is in deze theorie het resultaat van ondernemersgedrag en niet andersom. De
ondernemersactiviteiten resulteren in een bepaalde marktstructuur en ondernemingsre-
sultaten, die vervolgens weer kunnen leiden tot verandering van het gedrag. Deze
circulaire causale samenhang tussen structuur, gedrag en resultaat verschilt per fase
van de groeicyclus van de markt. Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven.

Overzicht 3.5: Circulaire causale relaties in de dynamische markttheorie

Groeifase ~--~ Gedrag

Bron: Van Gent en Van Bergeijk (1997:107)

-H Structuur ~H Resultaat

Bij de groeicyclus, ook wel produktlevenscyclus genoemd, worden vier fasen onder-
scheiden: introductie, expansie, rijpheid en teruggang. De introductiefase wordt in-
geleid door een innovatie: een organisatorische, commerciële of technische vinding die
economisch exploiteerbaar blijkt te zijn. Daarna volgen snelle groei (expansie), afne-
mende groei (rijpheid), stagnatie enlof teruggang. In de laatste fase wordt soms
gezocht naar nieuwe veelbelovende activiteiten of wordt het produkt nieuw leven
ingeblazen door aanpassing of een nieuwe markt aan te boren.
Voor structuur-, gedrag- en resultaatkenmerken van de verschillende fasen wordt
verwezen naar bijlage 3.4. Wat betreft resultaatkenmerken op het niveau van de
samenleving wordt bij deze benadering niet alleen gekeken naar technische en allo-
catieve efficiëntie, maar vooral ook naar dynamische efficiéntie. Dit is de mate waarin
een onderneming of een economie zorg draagt voor economische vernieuwingen (Van
Gent en Van Bergeijk, 1997:53). Vanuit maatschappelijk oogpunt kan de dynamische
efficiëntie tekortschieten indien het onderzoek naar of de ontwikkeling van nieuwe
produkten of produktieprocessen suboptimaal geacht wordt.
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Een nadeel van het levenscyclusmodel is dat het met name van toepassing is op (de
levenscyclus van) afzonderlijke produkten en minder geschikt is voor hogere aggre-
gatieniveaus. Aangenomen wordt dat een organisatie slechts één produkt voortbrengt
of ineerdere produkten waarvan de groeicycli elkaar onderling niet beïnvloeden. Dit
strookt in veel gevallen niet met de werkelijkheid. Het levenscyclusmodel biedt
desalniettemin enige houvast voor de analyse van de ontwikkeling van markten, met
name als referentiekader om proces- en structuurveranderingen in specifieke branches
te onderzoeken.

Afrondende opmerkingen
Voor ons onderzoek is de industriële organisatietheorie relevant omdat het een kader
biedt voor het analyseren van (veranderingen in) de bedrijfstakstructuur. Dat geldt met
name voor het multicausale structuur-gedrag-resultaatschema uit de industriële orga-
nisatie theorie. In lijn met dit schema zullen we er vanuit gaan dat (verandering in) de
bedrijfstakstructuur wordt beïnvloed door de macro-omgeving (basiscondities aan
vraag- en aanbodzijde) en door strategisch gedrag van de organisaties in de bedrijfs-
tak. Daarnaast biedt de industriële organisatie theorie aanknopingspunten voor het
analyseren van de gevolgen van marktstructuur en -gedrag voor de prestaties op het
niveau van de totale bedrijfstak. Maatstaven hiervoor zijn onder meer winstgevendheid,
produktiviteit (technische efficiëntie), allocatieve efficiëntie en innovativiteit (dyna-
mische efficiëntie) in de bedrijfstak.
De samenhang tussen bedrijfstakstructuur, concurrentiestrategie en resultaten op het
niveau van de on7anisatie is één van de hoofdvragen in de strategisch management
literatuur. Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgewerkt.

3.3.2 Strategisch management

De literatuur op het gebied van strategisch management omvat een grote verscheiden-
heid aan stromingen en onderwerpen. We beginnen met een toelichting op de belang-
rijkste stromingen binnen dit vakgebied. Vervolgens worden de begrippen strategisch
management, strategische analyse en strategie toegelicht. Aan de hand van deze
toelichting kunnen we een omgevingsanalyse op het niveau van de bedrijfstak plaatsen
binnen de strategisch management benadering.

Stromingen en benaderingen binnen strategisch management
Strategisch management is het vakgebied dat de omgeving (waaronder de bedrijfstak)
bestudeert vanuit de optiek van organisaties. De vraag die daarbij centraal staat is
welke consequenties de omgeving heeft voor het succes van organisaties en voor de
selectie van strategieën om de eigen winstgevendheid te verbeteren (Schreuder en
Van Witteloostuijn, 1992). Van den Bosch (1993) geeft in een overzichtsartikel de
ontwikkelingen weer in het denken over strategie en omgeving vanuit management-
gezichtspunt. Wat daarbij opvalt is dat strategie- en omgevingsvraagstukken zich net
als in de economische markttheorie hebben ontwikkeld langs de lijn van unicausaal
naar multicausaal en van statisch naar dynamisch. Daarnaast heeft zich in de afge-
lopen decennia een ontwikkeling voorgedaan van een 'content' (inhoud) naar een
'proces' benadering en van een 'top-down' naar een 'bottom-up' benadering van strate-
gische beslissingen (Van den Bosch, 1993:50). Dit kan als volgt worden beschreven.
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In de eerste helft van de 20e eeuw werd de omgeving van organisaties door manage-
menttheoretici nagenoeg veronachtraamd of als constant verondersteld. Organisaties
werden gezien als gesloten systemen (zie ook paragraaf 3.2.1). Men ging er van uit dat
er, ongeacht de omgeving, `one best way' was om prestaties van organisaties te
managen (bijvoorbeeld Fayol, 1916). Vanaf de jaren zestig kwam er in de visie op
organisaties een verschuiving op gang van gesloten naar open systemen. Chandler
(1962) gaf als eerste een definitie van strategie en stelde dat de omgeving bepalend is
voor verandering in de strategie en dat strategie weer bepalend is voor de structuur:
`structure follows strategy'.
Het denken over de betekenis van de omgeving voor organisaties, en daarmee van
strategie, kwam in een stroomversnelling door de contingentietheorie van Lawrence en
Lorsch (1967). De `one best way' benadering maakte plaats voor de vraag welke
strategie en organisatiestructuur in een bepaalde omgeving het meest efficiënt waren.
De contingentietheorie gaat uit van het idee dat de omgeving bepalend is voor de
strategie van de organisatie. Dit wordt ook wel 'environmental determinism' genoemd
(Van den Bosch, 1993). Het succes van de organisatie is in deze optiek afhankelijk van
de juiste positionering van de organisatie in de markt, ofwel de juiste 'fit' met de
omgeving. In de jaren zeventig ontstond kritiek op de contingentiebenadering en de
dominante rol van de omgeving. Steeds meer ging men uit van het idee dat de
omgeving ook beïnvloed kon worden door managementkeuzen. Dit wordt 'strategic
choice' genoemd. Binnen de economische markttheorie zagen we dit ook: een ver-
schuiving van een unicausaal structuur-gedrag-resultaat verklaringsschema naar een
multicausaal schema.
De jaren zestig en zeventig stonden in het teken van de strategische planning. Eerst op
het organisatieniveau (`corporate planning') en later ook op het niveau van 'business
units'~. Enkele kernbegrippen daarbij waren groei, diversificatie en portfoliobeheer. De
geformaliseerde planningsbenadering gaat uit van een scheiding tussen denken en
doen. Het accent lag op het analyseren van de omgeving en de organisatie en het op
basis daarvan uitdenken en formuleren van een strategie. Implementatie van de
strategie kreeg weinig of geen aandacht. Deze benadering kreeg in de jaren '80 veel
kritiek, omdat veel van de geformuleerde strategieën uiteindelijk niet geïmplementeerd
werden. Als oorzaken hiervoor kunnen worden genoemd: een gebrek aan realiteitszin
in de strategische plannen, te starre planning gebaseerd op de voorspelbaarheid van
de toekomst en het onderschatten van de weerstanden binnen de organisatie
(Noorderhaven, 1994)39. Voor een uitgebreide verhandeling over de opkomst en onder-
gang van strategische planning wordt verwezen naar Mintrberg (1994a).
In de jaren '80 verschoof de aandacht van de inhoud (`content') van strategische
beslissingen naar de context (Van den Bosch, 1993). In eerste instantie lag het accent
vooral nog op de externe context. Door Porter (1980) kregen met name de bedrijfstak
en concurrentie veel aandacht binnen het strategisch management. In zijn standaard-
werk `Competitive strategy' beschrijft Porter (1980) de factoren die volgens hem
bepalend zijn voor de winstgevendheid van een organisatie. Porter stelt dat het onder-
nemingsresultaat in grote lijnen afhankelijk is van de bedrijfstakstructuur. Door te
kiezen voor de juiste positie in de bedrijfstak en het be'invloeden van de bedrijfstak-
structuur kan de organisatie winst behalen. Het afstemmen van de organisatie op de
omgeving, ofwel de juiste 'fit' met de omgeving, speelt hier dus nog steeds een belang-
rijke rol. Porter gaat echter niet uit van volledig gedetermineerd gedrag (`environmental
determinism'), zoals de contingentietheoretici.

63



Aan het eind van de jaren '80 en het begin van de jaren '90 verschoof de aandacht van
de externe context naar interne aspecten van de organisatie (Grant, 1995). Met name
het werk van Prahalad en Hamel 'The core competence of the corporation' (1990) heeft
hierbij een belangrijke rol gespeeld. Steeds meer ging men er van uit dat niet zo zeer
de omgeving maar de kemcompetenties van een organisatie de basis vormen voor
strategieën en concurrentievoordeel. Het succes van de organisatie hangt meer af van
het benutten van unieke interne middelen en capaciteiten (kerncompetenties) en
minder van de kenmerken van de bedrijfstakstructuur en keuzes van de organisatie
over de juiste marktpositionering. Johnson 8 Scholes (1997) noemen dit de 'stretch
view'van strategisch management en plaatsen deze tegenover de 'fit view', waarbij de
organisatie zich aanpast aan de omgeving. Dit onderscheid wordt ook wel aangeduid
met de inside-out' of 'resource-based'-theorie versus de 'outside-in' of 'market-based'
theorie van strategisch management (Faulkner 8~ Bowman, 1995).
Met het accent op de interne context verlegde de aandacht zich tevens van een
statische benadering naar een meer dynamische benadering van strategisch manage-
ment. Ook dit vertoont parallellen met de verschuiving die we eerder beschreven bij de
markttheorie. De dynamische benadering houdt zich bezig met de vraag waarom een
bedrijf succesvol is door de tijd heen in plaats van op een bepaald moment in de tijd ~.
Het accent ligt op het vermogen van een organisatie om concurrentievoordeel te
behalen door innovatie ('inside-out') in een omgeving die in de tijd gezien verandert en
instabiel is (Van den Bosch en de Man, 1997:91-100). In de statische benadering ligt
het accent daarentegen op een analyse van concurrentieposities op een bepaald
moment in de tíjd. Het gaat daarbij om het vermogen van een organisatie om een
goede positie en superieure winsten te behalen in redelijk stabiele (statische) markt-
structuren. Volgens de dynamische theorie is het echter niet zinvol de bedrijfstak-
structuur als uitgangspunt te nemen voor strategie en concurrentievoordeel wanneer
deze in de tijd gezien snel verandert (Grant, 1995). In bedrijfstakken waarin vooral
geconcurreerd wordt op innovaties zijn structuren voortdurend aan verandering onder-
hevig onder invloed van strategisch gedrag.
Diverse auteurs geven aan dat geen van beide benaderingen van strategisch manage-
ment superieur is, maar dat de vraag veeleer is onder welke condities de dynamische
en de conventionele statische benadering toepasbaar zijn (zie onder meer Stacey,
1993 en De Man, 1997). Volgens De Man (1997) kan de meest geschikte benadering
per bedrijfstak en per fase in de levenscyclus van een bedrijfstak verschillen.

Nu in grote lijnen de stromingen binnen strategisch management zijn geschetst kunnen
we een aantal belangrijke begrippen toelichten. Achtereenvolgens komen de begrippen
strategisch management, strategische analyse en strategie aan bod.

Het begrip strategisch management
Bij strategie wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen het proces en het uit-
eindelijke resultaat van strategie (Hendrikse, 1998). Het proces heeft betrekking op de
formulering en besluitvorming omtrent een strategie en hoe het resultaat bereikt zou
kunnen worden. Bij het resultaat van strategie staan de gevolgen voor bijvoorbeeld de
bedrijfstakstructuur en de winstgevendheid van de organisatie centraal.
Het proces van strategie wordt ook wel strategisch management genoemd. Het begrip
strategisch management heeft betrekking op alle activiteiten van het management die
de afstemming tussen de organisatie en haar omgeving betreffen (Heijnsdijk, 1988).
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Strategische beslissingen hebben betrekking op de lange termijn. Ze raken het wezen
of karakter van de organisatie, zoals bijvoorbeeld beslissingen rond produkten of doel-
groepen (Douma, 1994). In navolging van Johnson en Scholes (1997) wordt hier uitge-
gaan van het idee dat strategisch management handelt over een drieluik van activi-
teiten.
~ Strategische analyse ('analysis'): het begrijpen van de strategische positie van de

organisatie aan de hand van een analyse van de omgeving, de bronnen en
competenties van de organisatie (sterke en zwakke punten), de verwachtingen
en invloed van 'stakeholders' en culturele invloeden in en buiten de organisatie.
Op basis van de externe en interne analyse wordt bekeken of de huidige
strategie (nog) past bij de ontwikkelingen in de organisatie en de omgeving. De
analyse biedt een basis voor strategische keuzen.

~ Strategische keuze ('choice'): het formuleren, evalueren en kiezen tussen ver-
schillende acties (strategieën) om de strategische positie te verbeteren.

. Implementatie van de gekozen strategie ('implementation'): het plannen en
managen van de veranderingen die nodig zijn voor het realiseren van de strate-
gie.

Volgens Johnson en Scholes (1997) zijn deze drie activiteiten onderling met elkaar
verbonden, maar vinden de activiteiten niet perse in een logische chronologische
volgorde plaats.

Een ander vergelijkbaar drieluik voor strategisch management is geformuleerd door
Stacey (1993): 'discovery', 'choice' en 'action'. Stacey beschouwt het strategisch
management proces als een feedbackloop tussen deze drie activiteiten. Dit proces leidt
tot een patroon van acties ofwel een strategie. De feedbackloop van een organisatie
grijpt in op de feedback loops van andere organisaties in de omgeving, met als gevolg
een actie-reaktie patroon. De acties van organisaties in de omgeving worden 'ontdekt'
door de organisatie en leiden tot keuzes en (re)akties, die weer 'ontdekt' worden door
organisaties in de omgeving, enzovoorts.

Naast het drieluik analyse-keuze-implementatie of varianten daarop zijn meer visies
mogelijk op hoe strategieën tot stand komen. Het drieluik is overwegend gebaseerd op
een rationeel analytische visie op strategievorming. Mintzberg (1994b) onderscheidt bij
deze visie drie scholen, die hij de 'voorschrijvende' benaderingen" noemt. Deze bena-
deringen zijn gericht op hoe het proces 'zou moeten zijn'. Er wordt uitgegaan van een
scheiding tussen strategieformulering en implementatie. De rationeel analytische
benaderingen zijn bekritiseerd vanwege het feit dat de scheiding tussen denken en
doen in de praktijk leidt tot het falen van strategieën en er geen aandacht zou zijn voor
intuïtie en creativiteit.
Naast de voorschrijvende benaderingen onderscheidt Mintzberg de 'beschrijvende'
benaderingen die zich richten op hoe het proces in de praktijk feitelijk plaatsvindt. In de
praktijk kan het proces van strategievorming bijvoorbeeld meer visionair, ambachtelijk,
intuïtief, ideologisch of politiek zijn in plaats van rationeel en met gebruikmaking van
analyse(technieken). Daarnaast komen strategieën volgens Mintzberg niet alleen
weloverwogen en doelbewust tot stand ('intended strategy'), maar ook spontaan
('emergent strategy'). In het laatste geval komt de strategie naar voren uit een patroon
van beslissingen in een organisatie dat achteraf kan worden geconstateerd.
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Volgens Mintzberg kan de wijze waarop strategie tot stand komt veranderen in de tijd
en is het sterk afhankelijk van de context, dat wil zeggen de omgeving, de structuur
van de organisatie en het stadium waarin de organisatie zich bevindt. Dit wordt ook wel
de configuratiebenadering genoemd. De context waarbinnen de rationeel analytische
benadering zich voordoet is volgens Mintzberg een organisatie met een machine-
bureaucratische structuur en een relatief eenvoudige en stabiele omgeving. De meer
intuïtieve en politieke benaderingen daarentegen komen eerder voor in complexe en
instabiele omgevingen waarbij organisaties bijvoorbeeld een adhocratie-structuur
hebben.

Strategische analyse
Binnen de strategisch management literatuur wordt een omgevingsanalyse gezien als
onderdeel van 'strategische analyse', één van de drie kernactiviteiten bij strategisch
management. Een externe (omgevings)analyse is één van de instrumenten en pijlers
waarop een strategie wordt gebaseerd ('outside-in'). Interne analyse van de kern-
competenties van de organisatie vormt een andere belangrijke pijler ('inside-out').
In het kader van 'strategische analyse' worden in de literatuur op het gebied van
strategisch management meestal de volgende drie omgevingsniveaus onderscheiden:
de taakomgeving, de concurrentieomgeving (bedrijfstak) en de macro-omgeving (zie
bijvoorbeeld Fahey en Narayanan, 1986, Douma, 1994 en Johnson 8~ Scholes42,
1997). Voor een omschrijving van deze niveaus kunnen we naar paragraaf 3.2.2
terugverwijzen.
Best (1993:14) hanteert voor de strategische analyse een andere indeling. Als belang-
rijk analyseniveau noemt hij noemt hij de 'production chain', dat tussen de bedrijfstak
en de macro-omgeving kan worden gepositioneerd. Hieronder verstaat hij de keten van
activiteiten van het begin tot het eind voor het leveren van een produkt of dienst aan de
finale klant. De produktieketen komt overeen met de omschrijving van een 'business
system' door Jarillo (1993:18). Beide begrippen zijn weer nauw verwant aan de
'bedrijfskolom', die de fasen (opeenvolgende bedrijfstakken) weergeeft die voorafgaan
aan het moment dat een produkt de eindgebruiker bereikt (Douma, 1994:236).
In de produktieketen staan volgens Best netwerken van relaties tussen (ongelijk-
soortige) aanbieders uit verschillende bedrijfstakken binnen de bedrijfskolom centraal.
Door de activiteiten van de afzonderlijke organisaties in de keten op een bepaalde
manier te organiseren en aan elkaar te koppelen, kan voor de klant waarde worden
toegevoegd en kan de organisatie concurrentievoordeel behalen. Best (1993) noemt dit
de 'new competition' die gericht is op innovatie van produkten en produktieprocessen
in de keten (dynamische benadering). De wijze waarop de activiteiten in de keten
worden georganiseerd is volgens Jarillo (1993) bepalend voor het succes van de
organisatie.
De andere niveaus voor strategische analyse die Best (1993) onderscheidt zijn de
onderneming (`firm'), de sector en de overheid. De sector komt daarbij het meest over-
een met het in paragraaf 3.2.2 genoemde niveau van 'organization fields'. Het sector-
niveau omvat behalve aanbieders ook andere organisaties (instituties), zoals branche-
organisaties, kartels, professionele organen, reguleringsinstituten, opleidingsinstituten,
organisaties gericht op gezamenlijke marketing eNof onderzoek en dergelijke. Deze
institutionele organisaties en regels op sectorniveau beïnvloeden volgens Best (1993)
de (concurrentie-)positie van de individuele 'firms'. Herstructurering van `industries'
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vindt volgens Best plaats door strategische acties op de vier door hem genoemde
niveaus43.

Strategische analyse vanuit het perspectief van organisaties kan dus op verschillende
omgevingsniveaus plaatsvinden. In dit onderzoek zal de focus liggen op strategische of
omgevingsanalyse op het niveau van de bedrijfstak. De bedrijfstakanalyse is hiermee
geplaatst binnen het strategisch managementproces. Voordat we in paragraaf 3.3.3
nader op dit niveau van strategische analyse ingaan, behandelen we eerst de discus-
sie over het begrip strategie.

Het begrip strategie
Van het begrip strategie bestaan vele definities. Een klassieke definitie is die van
Chandler (1962): "Het bepalen van de lange-termijndoelen en doelstellingen van een
onderneming, en de acties ondernemen en middelen toewijzen die noodzakelijk zijn
om deze doelen te verwezenlijken."
Goed vergelijkbaar hiermee zijn de definities van Douma, Quinn en Porter:
. "Een strategie is een lange-termijnplan inzake de functie van de organisatie in de

samenleving, waarin de organisatie aangeeft welke doelstellingen ze wil berei-
ken, met welke middelen en langs welke wegen" (Douma, 1994:5).

. "Strategy is the pattern or plan that integrates an organization's major goals,
policies and action sequences into an cohesive whole" (Quinn, 1988:3).

. "A broad formula for how a business is going to compete, what its goals should
be, and what policies will be needed to carry out those goals" Porter (1980:xvi).

Johnson en Scholes (1993) leggen bij hun omschrijving van strategie de nadruk op de
'fit' met de omgeving: "de richting en reikwijdte (van de activiteiten) van een organisatie
op de lange termijn, waarbij idealiter de capaciteiten van de organisatie in overeen-
stemming worden gebracht met de veranderende omgeving en meer in het bijzonder
de eigen markten en klanten, teneinde te voldoen aan de verwachtingen van belang-
hebbenden".
In een latere definitie benadrukken Johnson 8~ Scholes (1997:10) niet zo zeer de 'fit'
met de omgeving, maar het behalen van voordeel op basis van competenties en
bronnen ('stretch view'): "Strategy is the direction and scope of an organisation over the
long term: which achieves advantage for the organisation through its configuration of
resources within a changing environment, to meet the needs of markets and to fulfil
stakeholder expectations".
Zoals eerder opgemerkt legt Stacey (1993:11) andere accenten: "Strategies of any
organisation are the perceived patterns, over a long time period, in the sequences of
actions undertaken by people in that organisation".

Een aantal elementen van strategie is in meer of mindere mate bij de definities van
diverse auteurs steeds terug te vinden.
. Doelen ('goals', doelstellingen, richting en reikwijdte): de strategie geeft aan

welke doelstellingen de organisatie wil bereiken. Het betreft sociale en financiële
doelstellingen gericht op de levensvatbaarheid van de organisatie (Krijnen,
1994)~. Sociale doelstellingen hebben betrekking op het voorzien in een bepaal-
de behoefte met een bepaald produkUdienst (maatschappelijke acceptatie,
bestaansrecht). Het nastreven van financiële doelen, met name winst, maakt het
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mogelijk in de behoeften te blijven voorzien. Strategische doelen hebben
betrekking op de lange termijn45

~ Middelen en wegen om de doelen te realiseren (capaciteiten, `resources',
'policies', `actions', wegen): hierbij worden door de auteurs niet alleen financiële
middelen genoemd, maar ook bijvoorbeeld technologische know-how, reputatie
en menselijk talent. Een strategie heeft ook betrekking op de wijze waarop men
deze middelen denkt te gaan verwerven of inzetten.

~ Een samenhangend geheel in de vorm van een plan ('formula') of patroon.

Verschillen tussen definities van strategie hangen sterk samen met het niveau van
strategiebepaling, de visie op strategievorming en de visie op de relatie tussen organi-
satie en omgeving. Op deze dimensies van strategie gaan we hieronder in.

Het niveau binnen de organisatie waarop de strategie betrekking heeft
Diverse auteurs onderscheiden strategische beslissingen op concern- en op business
unit niveau (Johnson 8 Scholes, 1997, Hendrikse, 1998, Grant, 1995). Een business
unit is een eenheid binnen een organisatie met een eigen externe markt of doelgroep
voor bepaalde goederen of diensten (Johnson 8 Scholes, 1997). De business unit
heeft een eigen primair proces en verantwoordelijkheid voor resultaten, waaronder
winst, produktie, marketing, nieuwe produkten en dergelijke (Douma, 1994).
Een business unit strategie, ook wel concurrentiestrategie genoemd, heeft betrekking
op de wijze waarop een business unit denkt succesvol te kunnen concurreren en de
meeste winst te kunnen behalen in een bepaalde bedrijfstak. Het kan daarbij gaan om
positieverbeterende strategieën gericht op het verwerven van een gunstige positie in
de markt, en het behalen van concurrentievoordeel op basis van kerncompetenties.
Ook kan het gaan om concurrentieverminderende strategieën gericht op verandering
van de bedrijfstakstructuur (Douma, 1994). Concurrentiestrategie richt zich met andere
woorden op het aantrekkelijker (winstgevender) maken van de bedrijfstak en op het
creéren en exploiteren van concurrentievoordelen binnen de bedrijfstak. Een concern-
strategie heeft betrekking op de keuze van de produkten of diensten en doelgroepen,
oiwel de portfolio van activiteiten van de organisatie als geheel. De organisatie kiest op
dit niveau in welke bedrijfstakken ze actief wenst te zijn.
Bij de hiervoor genoemde definities is in veel gevallen niet op voorhand duidelijk op
welk niveau ze gericht zijn. Alleen Porter (1980) richt zich met zijn definitie expliciet op
de concurrentiestrategie van een business unit in een bepaalde bedrijfstak.

Visie op strategievorming
Strategie kan worden gezien als een plan of als een patroon van acties. Verschillen
tussen de bovengenoemde definities op dit punt zijn met name terug te voeren op een
verschil in visie op strategievorming. Strategie als plan betekent een rationele en
doelbewuste totstandkoming van strategie, waarbij men er vanuit gaat dat de organi-
satie zich moet aanpassen aan veranderingen in de omgeving (statische opvatting van
strategie). Een plan heeft dus betrekking op voorgenomen toekomstig gedrag. De visie
op strategie als een patroon in een reeks van feitelijke beslissingen echter heeft betrek-
king op feitelijk gedrag, ofwel de gerealiseerde strategie. Een patroon kan spontaan
ontstaan zijn ('emergent strategy') of het gevolg zijn van een bewust en gerealiseerd
plan ('intended strategy'). Eén en ander kan als volgt schematisch worden weerge-
geven.
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Overzicht 3.6: Visies op strategie en strategievorming

Emergent strategy

Intended strategy
(strategie als plan)

~

Unrealized strategy

Bronnen: Mintzberg (1988) en Johnson 8~ Scholes (1997)

Realized strategy
(strategie als patroon)

Strategie als een patroon sluit meer aan bij een dynamische opvatting van het begrip
strategie. Een patroon omvat de acties en reakties op concurrenten en de pogingen om
het gedrag van concurrenten te beïnvloeden ('inside-out', dynamisch).
Uit het overzicht blijkt dat een gerealiseerde strategie ook het gevolg kan zijn van een
gedwongen keuze onder invloed van bijvoorbeeld de moederorganisatie, de overheid
of bepaalde omgevingscondities. Johnson en Scholes (1997) noemen dit 'imposed
strategy'.
Volgens Porter (1980:xiii) verdient een expliciete strategie, waarbij sprake is van één
gecot5rdineerde set van doelen voor alle afdelingen binnen een organisatie, de voor-
keur boven een strategie die impliciet naar voren komt uit de activiteiten van de
afzonderlijke afdelingen. Porter ziet strategie dus als een bewust plan. Daarnaast ziet
hij het als een (statische) positie die de organisatie kan kiezen ten opzichte van de
concurrentiekrachten in de bedrijfstak. Een strategie is volgens Porter erop gericht een
verdedigbare positie in de bedrijfstak te realiseren, teneinde een zo hoog mogelijke
winst te kunnen behalen.

Visie op de relatie tussen organisatie en omgeving
Strategie kan gezien worden als het in overeenstemming brengen van de capaciteiten
van de organisatie met de omgeving of als het behalen van concurrentievoordelen op
basis van kerncompetenties. Eerder is opgemerkt dat hieraan een verschil in visie op
de relatie tussen organisatie en omgeving ten grondslag ligt: 'environmental determi-
nism' en 'strategic fit' aan de ene kant en 'strategic choice' en 'strategic stretch' aan de
andere kant. Dit onderscheid komt goed tot uitdrukking in de twee verschillende de-
finities van Johnson en Scholes (1993 en 1997). De visie van Porter (1980) op
strategie als positionering sluit aan bij de 'strategic fit' benadering. De essentie van
'competitive strategy' is volgens Porter het relateren van een organisatie aan zijn
omgeving.

Afrondende opmerkingen
Ter afronding bediscussiëren we hieronder een aantal keuzes en aannames die in het
verlengde liggen van de uiteenzetting in deze paragraaf.
In deze studie richten we ons met name op een strategische analyse van de omgeving
op het niveau van de bedrijfstak ('outside in', 'market based' benadering van strate-
gisch management). Deze keuze is gebaseerd op praktische en inhoudelijke gronden,

Imposed strategy
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zoals we in hoofdstuk 1 uiteengezet hebben. De grote veranderingen de afgelopen
vijftien jaar in de omgeving van zorginstellingen rechtvaardigen het accent op de
omgeving.
De keuze voor de ontwikkeling van een instrumentarium voor bedrijfstakanalyse impli-
ceert een rationeel analytische benadering van strategievorming en een omgeving die
objectief (en volledig) kenbaar zou zijn. Eerder is opgemerkt dat ook andere visies op
strategievorming mogelijk zijn. Verder is een objectief kenbare omgeving door onder
meer Weick (1979) bekritiseerd. Van een objectief beeld van de omgeving zal vrijwel
nooit sprake kunnen zijn vanwege de subjectieve, intuïtieve, emotionele, culturele en
politieke elementen in het proces van strategievorming (zie voor de invloed van cultuur
en macht bijvoorbeeld ook Pettigrew, Ferlie en McKee, 1992). Ook een volledig beeld
is een illusie gezien de grenzen aan de hoeveelheid informatie over een omgeving die
kan worden verwerkt ('bounded rationality', Simon, 1976). Kortom: analyses kunnen
onzekerheden niet volledig wegnemen, hooguit reduceren. In deze studie gaan we er
van uit dat een systematische analyse van de bedrijfstak ondanks deze beperkingen
een nuttig kader vormt voor het strategisch management van organisaties. Een
analyse-instrument biedt een conceptueel kader voor het ordenen en beoordelen van
een grote hoeveelheid informatie en het bespreken van uiteenlopende percepties van
de werkelijkheid (Grant, 1995, De Roo, 1993). In die zin vormt het een belangrijk
hulpmiddel voor het strategisch management van organisaties.
Een bedrijfstakanalyse sluit in grote lijnen aan bij een statische 'outside-in' en 'strategic
fd' benadering van strategisch management. In deze studie gaan we er echter wel
vanuit dat thuiszorgorganisaties de branchestructuur ook zelf kunnen beïnvloeden met
hun strategisch gedrag ('strategic choice' benadering van strategisch management).
Wat betreft strategisch gedrag ligt in deze studie het accent op concurmntiestrategie
op het niveau van een 'business unit' binnen een organisatie. Dit niveau sluit goed aan
bij de concurrentieomgeving (bedrijfstak) als belangrijkste analyseniveau. We gaan er
immers vanuit dat de bedrijfstak de kern vormt van de omgeving waarin thuiszorg-
organisaties concurreren. In hoofdstuk 2 hebben we opgemerkt dat veel thuiszorg-
organisaties in diverse bedrijfstakken actief zijn, zoals de ouder- en kindzorg, kraam-
zorg en 'thuiszorg'. In dit onderzoek richten we ons op de 'thuiszorg'branche (huis-
houdelijke en lichamelijke verpleging en verzorging) en de `business units' binnen
thuiszorgorganisaties die zich hiermee bezig houden. Op dit niveau staat concurrentie-
strategie centraal. Op de inhoud en operationalisatie van het begrip concurrentie-
strategie komen we in paragraaf 3.6 terug.
Nu we de strategische analyse op het niveau van de bedrijfstak (concurrentie-
omgeving) geplaatst hebben binnen de strategisch management benadering kunnen
we nader ingaan op de bedrijfstak- ofwel concurrentieanalyse.

3.3.3 Bedrijfstak- en concurrentieanalyse

Het structuur-gedrag-resultaat model uit de industriéle organisatietheorie heeft een
grote invloed gehad op de concurrentieanalyse binnen de strategisch management
benadering (Hendrikse, 1998). Het creëren of handhaven van een structuur van onvol-
ledige mededinging (monopolie of oligopolie) is vanuit het perspectief van de winst-
gevendheid van een organisatie aantrekkelijk. In een dergelijke structuur kunnen hoge
prijzen of slechte produkten worden gehandhaafd. Strategieën zijn dan ook gericht op

70



het minder concurrerend maken van de bedrijfstakstructuur en het kiezen van een aan-
trekkelijke marktpositie. Dit kan via strategische keuzen zoals produktdifferentiatie,
fusieslintegratie (concentratie) en het opwerpen van entreebarrières. Daarnaast kan
een organisatie trachten direct de eigen winst te verbeteren door onder meer prijs- en
assortimentsbeslissingen waarmee men de concurrenten een stap voor blijft.
Symbool voor de concurrentieanalyse en concurrentiestrategie binnen de strategisch
management literatuur is het werk van Porter (1980, 1985). Porter heeft de inzichten uit
de industriële organisatietheorie vertaald en uitgewerkt voor managers op het niveau
van business units. Over de economische markttheorie zegt hij het volgende: "... since
economists have long studied industry structure, but mostly from a public policy
perspective, economic research has not addressed itself to the concerns of business
managers" (Porter (1980:ix). Bij zijn modellen voor concurrentieanalyse stelt Porter
expliciet het perspectief van de organisatie en de manager centraal. Zijn modellen zijn
zeer uitgebreid en invloedrijk en veel van zijn ideeën zijn via empirisch onderzoek in
verschillende landen bevestigd (de Wit, 1997). Voor een concurrentieanalyse verwijzen
de meeste auteurs naar het werk van Porter. Dit vormen belangrijke redenen om het
werk van Porter als uitgangspunt voor deze studie te nemen. De belangrijkste concep-
ten van Porter op het gebied van concurrentieanalyse en -strategie zijn te vinden in
zijn boeken `Competitive strategy, techniques for analyzing industries and competitors'
(1980) en 'Competitive advantage, creating and sustaining superior performance'
(1985). Met name het eerste boek, waarin Porter het vijf krachten model en generieke
concurrentiestrategieën uitwerkt, zijn voor deze studie relevant vanwege de externe
oriëntatie van de concepten (omgeving). Het concept van de waardeketen dat in het
tweede boek centraal staat heeft hoofdzakelijk een interne focus, waarop in dit onder-
zoek niet de nadruk ligt.

Een belangrijke assumptie van Porter in zijn eerste boek (1980) is dat begrip van de
omgeving de basis vormt voor concurrentiestrategie. De invloed van de omgeving op
strategie is volgens Porter groter dan omgekeerd, hoewel hij erkent dat de bedrijfs-
takstructuur deels wordt bepaald door strategisch gedrag. Aanpassing van een organi-
satie aan de omgeving staat echter centraal ('outside-in' benadering). De kern van de
omgeving wordt volgens Porter gevormd door de 'industry' waarbinnen de organisatie
concurreert.
Voor een structurele analyse van de bedrijfstak introduceert Porter het vijf krachten
model. In dit model bepalen vijf krachten de intensiteit van de concurrentie en daarmee
de potentiële winstgevendheid in de bedrijfstak en het vermogen van organisaties in de
bedrijfstak om winst te behalen. Hoe sterker de concurrentiekrachten, hoe intensiever
de concurrentie, hoe geringer de winstgevendheid voor de aanbieders in de bedrijfstak.
De winst van deze aanbieders kan volgens Porter onder druk komen te staan van de
volgende vijf concurrentiekrachten:
1. bedreiging van potentiële nieuwe toetreders;
2. de intensiteit van de rivaliteit tussen bestaande concurrenten;
3. de dreiging van substitutie;
4. de onderhandelingsmacht van afnemers;
5. de onderhandelingsmacht van toeleveranciers.
Concurrentie wordt door Porter breder opgevat dan de rivaliteit tussen bestaande
bedrijfstakconcurrenten. Hij spreekt in dit verband over 'extended rivalry', waaronder
behalve de interne concurrentie ook de externe concurrentie (4 en 5) en potentiële
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concurrentie (1 en 3) worden verstaan. De intensiteit van de concurrentie en de sterkte
van de concurrentiekrachten zijn volgens Porter een functie van de bedrijfstakstructuur,
ofwel van de onderliggende economische en technische kenmerken van een bedrijf-
stak. Deze kenmerken noemt Porter de 'structural features of an industry'. De belang-
rijkste structurele kenmerken worden besproken in paragraaf 3.4 bij de uitwerking van
het vijf krachten model van Porter.
De structurele kenmerken van een bedrijfstak kunnen in de loop der tijd veranderen.
Dit gebeurt geleidelijk en meestal niet op korte termijn. Structurele kenmerken moeten
volgens Porter onderscheiden worden van de factoren die op korte termijn de concur-
rentie en winstgevendheid kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld fluctuaties in de
vraag en economische omstandigheden. Hoewel zulke korte termijn factoren ook van
belang kunnen zijn met het oog op concurrentiestrategie vormt volgens Porter een
analyse van de meer structurele basiskarakteristieken van de bedrijfstak het uitgangs-
punt voor een strategische analyse en concurrentiestrategie.
Concurrentiestrategie is het zoeken naar concurrentievoordeel door een gunstige en
verdedigbare positie binnen de krachten in de bedrijfstak te kiezen. Inzicht in de
structuurkenmerken van de (segmenten in de) bedrijfstak is van belang met het oog op
de juiste positionering. Daarnaast kan een concurrentiestrategie gericht zijn op het
verminderen van de concurrentiekrachten (streven naar monopolie-achtige situatie) via
beïnvloeding van de structurele factoren. Inzicht in de structuurkenmerken is overigens
ook van belang met het oog op de concernstrategie, ofwel de keuze van een organi-
satie in welke bedrijfstakken (businesses) ze al dan niet actief wil zijn. De structuur-
kenmerken geven inzicht in de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak in termen van
rentabiliteit.
Voor het bepalen van een concurrentiestrategie moet volgens Porter niet alleen
worden gekeken naar de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak en de concurrentiepositie
van de eigen organisatie, maar ook naar de mogelijke reakties van concurrenten.
Porter's vijf krachten model sluit in grote lijnen aan bij de modeme statische markt-
theorie. Gedrag (strategie) wordt niet volledig gedetermineerd door de structuur. Via
concurrentiestrategie probeert een organisatie de omgeving ook te vormen. Het is een
statisch modePs dat gericht is op het behalen van een succesvolle (statische) concur-
rentiepositie en superieure winsten in een redelijk stabiele bedrijfstakstructuur op een
bepaald moment in de tijd. Behoud van een bepaalde marktpositie staat centraal.

In het werk van Porter is sprake van een verschuiving in theoretische inzichten met
betrekking tot de relatie tussen organisatie en omgeving van `outside-in' naar 'inside-
out' en van statisch naar dynamisch (de Man, 1994). De invloed van strategisch gedrag
op de omgeving en de winstgevendheid wordt ook door Porter steeds meer onderkend.
Zijn latere werk plaatst het vijf krachten model in een ander daglicht. Porter (1991) zelf
suggereert dat het vijf krachten model in een andere context kan worden toegepast. De
krachten kunnen volgens hem gebruikt worden om die resources op te sporen die het
minst eenvoudig kunnen worden weggeconcurreerd en die een bron van duurzaam
concurrentievoordeel zijn. We komen hierop terug bij de kritische beschouwing van het
vijf krachten model in paragraaf 3.4.2.
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3.3.4 Tussentijdse samenvatting en conclusie

De vakgebieden industriële organisatie en strategisch management bestuderen beiden
markten en bedrijfstakken in relatie tot strategisch gedrag en markt- en ondernemings-
prestaties. De vraag hoe prestaties en succes kunnen worden verklaard staat daarbij
centraal. Een belangrijk verschil is het perspectief van waaruit dat gebeurt. Bij de
industriële organisatietheorie ligt de nadruk op de gevolgen van de bedrijfstakstructuur
voor de prestaties in de totale bedrijfstak. Gekeken wordt naar maatschappelijke wel-
vaart in termen van winstgevendheid, technische, allocatieve en dynamische efficiën-
tie. Bij strategisch management staan de gevolgen voor de prestaties (winstgevend-
heid) van individuele organisaties centraal.
Beide vakgebieden hebben een zelfde soort ontwikkeling doorgemaakt wat betreft het
verklaren van de prestaties op bedrijfstak- of organisatieniveau. Binnen de industriële
organisatietheorie worden de statische en de dynamische markttheorie onderscheiden.
De statische markttheorie die op basis van een 'momentopname' marktresultaten
probeert te verklaren, heeft een ontwikkeling doorgemaakt van een unicausaal naar
een multicausaal structuur-gedrag-resultaat verklaringsmodel. In het multicausale
model wordt het individuele ondernemingsgedrag en daarmee het marktresultaat niet
langer volledig gedetermineerd door de structuur, maar is het gedrag ook zelfstandig
van invloed op het marktresultaat en wordt de structuur deels bepaald door het gedrag.
De dynamische markttheorie zoekt naar een verklaring van marktresultaten in de tijd
gezien (dynamisch). Innovaties en innovatief ondernemersgedrag zijn volgens deze
theorie bepalend voor de marktstructuur en het succes van markten (circulair causaal
model).
Vergelijkbaar met de ontwikkeling van unicausaal naar multicausaal heeft strategisch
management een ontwikkeling doorgemaakt van `environmental determinism' naar
'strategic choice'. In de laatste benadering is de omgeving niet langer bepalend voor
strategie en het succes van de organisatie. Daarnaast is een verschuiving opgetreden
van de externe naar de interne context, ofwel van de 'outside-in' en 'market based'
benadering naar de `inside-out' en 'resource based' benadering. Beide benaderingen
gaan in principe uit van de mogelijke invloed van gedrag op structuur en resultaat. Bij
de eerste benadering ligt de nadruk voor het succes van de organisatie op de omge-
ving en de juiste positionering hierbinnen. De omgeving vormt de basis voor het
bepalen van de strategie (`strategic fit'). Bij de tweede benadering spelen kerncompe-
tenties (unieke interne middelen en capaciteiten) een cruciale rol bij het succes van de
organisatie ('strategic stretch'). De eerste benadering is meer statisch: succes als
functie van een (statische) positie in relatief stabiele (statische) marktstructuren. De
tweede benadering is meer dynamisch: succes als functie van het vermogen van een
organisatie om te innoveren in een snel veranderende wereld.
Het terrein van de concurrentieanalyse (ook wel bedrijfstakanalyse) binnen strategisch
management heeft veel van de concepten binnen de economische markttheorie
overgenomen. Eén van de bekendste auteurs op het terrein van de concurrentie-
analyse is Porter. Hij heeft de inzichten uit de industriële organisatietheorie vertaald en
uitgewerkt voor managers op het niveau van business-units.

In deze studie kiezen we voor Porter's vijf krachten model voor de ontwikkeling van
een instrumentarium voor analyse van de thuiszorgbranche. Volgens dit model is het
ondernemingsresultaat grotendeels afhankelijk van de bedrijfstakstructuur. De bedrijfs-
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takstructuur bepaalt de kracht van nieuwe toetreders, bestaande concurrenten, substi-
tuut-aanbieders, afnemers en toeleveranciers. Hoe groter deze krachten, hoe intensie-
ver de concurrentie, hoe geringer de winstgevendheid in de bedrijfstak en het vermo-
gen van organisaties in de bedrijfstak om winst te behalen. Het ondernemingsresultaat
is behalve van de bedrijfstakstructuur afhankelijk van strategische keuzen gericht op de
juiste positionering in de bedrijfstak en het beïnvloeden van de bedrijfstakstructuur.
Dit model sluit in grote lijnen aan bij de moderne statische markttheorie, waarbij sprake
is van een wisselwerking tussen bedrijfstakstructuur en gedrag. Het accent van het vijf
krachten model ligt wel op de 'outside-in' benadering. Concurrentiestrategie is volgens
Porter (1980) immers in essentie het aanpassen van de organisatie aan de omgeving.
Voorts is het een statisch model dat gericht is op positionering en het behalen van
superieure winsten op een bepaald moment in de tijd in een relatief stabiele (statische)
bedrijfstakstructu u r.
De keuze voor een statisch 'outside-in' verklaringsmodel voor de ontwikkeling van een
instrumentarium voor (thuis)zorginstellingen is logisch gezien de grote veranderingen
die zich de afgelopen vijftien jaar hebben voltrokken in de omgeving van thuiszorg-
aanbieders. Het doel van dit onderzoek is dan ook inzicht te verkrijgen in deze veran-
deringen in de omgeving. Het lijkt aannemelijk dat inzicht in deze veranderingen in de
omgeving van groot belang is voor het succes van de organisatie en het bepalen van
de concurrentiestrategie. Daarbij gaan we er van uit dat de veranderingen weliswaar
groot zijn, maar zich niet zó snel voltrekken dat een statische analyse van de bedrijfs-
takstructuur geen zin zou hebben voor de organisaties in de thuiszorgbranche, omdat
de ontwikkelingen een moment later al weer achterhaald zouden zijn. Op grond van de
geschetste ontwikkelingen in hoofdstuk 2 valt een dergelijke aanname te rechtvaar-
digen.

Bij de analytische beschrijving van veranderingen in de structuur van de thuiszorg-
branche nemen we het vijf krachten model van Porter als uitgangspunt. Daarnaast
maken we bij de beschrijving gebruik van een conceptueel model dat geïnspireerd is
door het multicausale structuur-gedrag-resultaat schema uit de industriLle organisatie-
theorie. Daarbij gaan we er vanuit dat (verandering in) de bedrijfstakstructuur beïnvloed
wordt door de macro-omgeving waaronder het overheidsbeleid, en door strategisch
gedrag van de organisaties in de bedrijfstak. Waarom het analytisch kader juist met
deze twee elementen wordt uitgebreid volgt naar aanleiding van een kritische beschou-
wing van het concurrentiekrachten model van Porter in paragraaf 3.4.2.

3.4 Analytisch kader deel I: de bedrijfstakstructuur

In paragraaf 3.4.1 wordt allereerst het vijf krachten model van Porter uitgewerkt. Porter
(1980) heeft in zijn boek 'Competitive strategy' een uitgebreid schema ontwikkeld met
structurele kenmerken van een bedrijfstak die van invloed zijn op de concurrentie-
(krachten) en potentióle winstgevendheid in een bedrijfstak. De hoofdlijnen van dit
concurrentiekrachten model zijn in de vorige paragraaf behandeld. In deze paragraaf
wordt het model, in het bijzonder de structurele kenmerken van de bedrijfstak, verder
uitgewerkt. In paragraaf 3.4.2 geven we een kritische reflectie op het model. Op basis
daarvan worden in paragraaf 3.4.3 suggesties gedaan voor aanpassingen van en
aanvullingen op model.
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3.4.1 Porter's concurrentiekrachten model

De belangrijkste structurele kenmerken van een bedrijfstak worden door Porter (1980)
besproken in zijn boek 'Competitive strategy'. In zijn boek 'Competitive advantage' past
Porter (1985) deze kenmerken enigszins aan, maar gaat hij verder niet in op de
motieven voor deze veranderingen. Ook worden in dit boek de deels nieuwe deter-
minanten niet inhoudelijk uitgewerkt. Voor een toelichting verwijst Porter naar zijn boek
uit 1980. Om die reden wordt als uitgangspunt voor deze studie gekozen voor het
model uit 1980 met aanvullingen vanuit het model uit 1985 (zie onderstaande over-
zicht). Voor overzichten van de afzonderlijke modellen uit 1980 en 1985 wordt ver-
wezen naar bijlagen 3.5 en 3.6. De determinanten die in het onderstaande overzicht
worden genoemd, zullen in deze studie het uitgangspunt vormen voor een aanpassing
van het model op basis van specifieke kenmerken van de thuiszorg (hoofdstuk 4). De
determinanten worden hierna toegelicht.
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1 Dreiging van potentiële nieuwe toetreders
De dreiging van potentiële nieuwe toetreders vormt de eerste concurrentiekracht die
van invloed is op de winstgevendheid. Deze hangt direct samen met de aan- of
afwezigheid van structurele toetredingsbelemmeringen en de (strategische) reactie die
nieuwe toetreders kunnen verwachten van bestaande aanbieders in een bedrijfstak.
Als de structurele barriéres gering zijn én scherpe vergeldingsmaatregelen door
bestaande aanbieders na toetreding niet voor de hand liggen is de dreiging van toetre-
ding hoog. Bij volledige afwezigheid van structurele belemmeringen en te verwachten
vergelding wordt gesproken van een 'betwistbare markt'. In deze situatie behalen de
zittende organisaties niet meer winst dan de normale vergoeding voor het in de onder-
neming geïnvesteerde vermogen. Zouden ze namelijk meer winst behalen dan zou dat
onmiddellijk toetreding uitlokken met als gevolg een stijging van de produktiecapaciteit,
daling van de prijzen en het verdwijnen van de winsten.
Porter noemt zeven belangrijke structurele entreebarriéres. Daarnaast noemt hij één
barrière die betrekking heeft op strategisch gedrag: de te verwachten tegenmaat-
regelen van bestaande aanbieders. De entreebarrières worden hierna toegelicht.

Schaalvoordelen (1.1)
Hiervan is sprake wanneer de kosten per eenheid dalen bij een stijging van de afzet
per periode (bijvoorbeeld per jaar). Vanaf een bepaalde hoeveelheid afzet per jaar
kunnen de kosten niet meer verder dalen. Dit noemt men de minimale efficiénte schaal.
Het bestaan van schaalvoordelen werkt in het voordeel van bestaande aanbieders. Het
schrikt nieuwe toetreders af, omdat deze gedwongen worden ook meteen grootschalig
te produceren om te kunnen concurreren met bestaande aanbieders in de bedrijfstak.
Afhankelijk van de totale omvang en de groei van de vraag riskeren ze met groot-
schalig toetreden een felle reaktie (bijvoorbeeld prijsconcurrentie) van de bestaande
aanbieders. Toetreden met een kleinere schaal levert een kostennadeel op en is
hierdoor ook niet aantrekkelijk. Schaalvoordelen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld het
delen van gemeenschappelijke functies, kennis of een merknaam door diverse units in
een grote (multidivisionele) organisatie.

Produktdifferentiatie (1.2)
Produktdifferentiatie wil zeggen dat bestaande aanbieders profiteren van de merk-
gevoeligheid en loyaliteit van hun afnemers. Differentiatie vormt een barrière voor
nieuwe toetreders, die behoorlijk (financieel) moeten investeren en daarmee de nodige
risico's moeten nemen om deze Ioyaliteit te overwinnen. Loyaliteit kan te maken
hebben met werkelijke produktverschillen of inet door de klant gepercipieerde verschil-
len, die het gevolg kunnen zijn van bijvoorbeeld merk, service en bekendheid. In 1985
splitst Porter het begrip differentiatie uit naar merkidentiteit en eigendom van produkt-
verschillen. Hier handhaven we in navolging van Snier (1995) het meer algemene
begrip differentiatie, omdat het zoals hiervoor uitgelegd breder is dan deze twee dimen-
sies. Ook in het vervolg, bij de andere concurrentiekrachten, handhaven we het brede
begrip produktdifferentiatie.

Benodigd kapitaal (1.3)
Het benodigde kapitaal voor bijvoorbeeld produktiefaciliteiten of het opbouwen van
vertrouwen van klanten kan een entreebarrière vormen. De noodzaak tot grote finan-
ciële investeringen voor nieuwe toetreders om te kunnen concurreren in een bedrijfstak
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vormt een belemmering voor toetreding. Dit geldt zeker voor investeringen in risicovolle
zaken waarvan het effect van te voren onduidelijk is, zoals reclame of onderzoek 8~
ontwikkeling.

Overstapkosten (1.4)
Met overstapkosten worden de eenmalige kosten bedoeld, waarmee de afnemer die
wil overstappen van de ene op de andere aanbieder wordt geconfronteerd. Deze
kosten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op hertraining van het personeel van de
afnemer, het achterhalen van de kwaliteit van het produkt van de nieuwe aanbieder of
de psychische kosten van het verbreken van de bestaande relatie. Wanneer deze
kosten voor de afnemer hoog zijn zal men minder snel geneigd zijn over te stappen op
een andere aanbieder. Hoge overstapkosten voor de afnemer kunnen hierdoor een
voordeel opleveren voor de bestaande aanbieders ten opzichte van nieuwe toetreders.

Toegang tot distributiekanalen (1.5)
Distributiekanalen, zoals groot- en detailhandel, worden door de aanbieders in een
bedrijfstak gebruikt om hun produkten te kunnen afzetten. Hoe moeilijker de toegang
tot distributiekanalen voor nieuwe toetreders, hoe groter de barrière voor toetreding.
Nieuwe toetreders moeten toegang zien te krijgen tot bestaande distributiekanalen,
waarmee de bestaande aanbieders al een relatie hebben. Dit brengt de nodige kosten
voor bijvoorbeeld reclame en aantrekkelijke prijzen met zich mee. Een alternatief is het
zelf opzetten van nieuwe distributiekanalen, hetgeen ook de nodige kosten en risico's
met zich meebrengt.

Absolute kostenvoordelen onafhankelijk van schaal (1.6)
In 1980 heeft Porter het over kostennadelen (voor nieuwe toetreders), maar bij de
uitwerking daarvan noemt hij vervolgens diverse kostenvoordelen (voor bestaande
aanbieders). In 1985 noemt Porter deze determinant 'absolute kostenvoordelen', het-
geen hier wordt overgenomen. Moeilijk te kopiëren kostenvoordelen van bestaande
aanbieders onafhankelijk van schaalgrootte vormen een entreebarrière voor nieuwe
toetreders. De nieuwe toetreder moet meer kosten maken om het produkt voort te
brengen dan de bestaande aanbieders. De bestaande aanbieders kunnen dit uitbuiten
door prijzen te stellen die voor de nieuwe toetreder niet meer winstgevend zijn. Porter
onderscheidt in 1980 een vijftal kostenvoordelen.
~ Eigendom van produkt-technologie: produktkennisl-ervaring of een produktont-

werp dat op basis van patenten of geheimhouding het eigendom is van
bestaande aanbieders. In 1985 noemt Porter dit 'eigendom van produktontwerp
met een lage kostprijs'. Het algemener geformuleerde eigendom van produkt-
technologie wordt hier overgenomen.

~ Gunstige toegang tot noodzakelijke inputs. Deze formulering gebruikt Porter in
1985. We nemen het over in plaats van het enger geformuleerde 'toegang tot
grondstoffen' uit 1980. Bestaande aanbieders kunnen de toegang tot inputs
domineren.

~ Gunstige locaties. Gevestigde organisaties kunnen mogelijk beschikken over
gunstige (gewilde) locaties waarvan de kosten lager zijn dan de prijs die men er
nu voor zou kunnen krijgen.

~ Voordeel ten aanzien van overheidssubsidies. Bestaande aanbieders krijgen
mogelijk een voorkeursbehandeling ten aanzien van overheidssubsidies.
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Bezit van een leer-lervaringscurve. In sommige bedrijfstakken dalen de kosten
per eenheid produkt naarmate de organisatie meer ervaring heeft met onder
meer de produktie, distributie, logistiek van een bepaald produkt. Wanneer de
kostendaling het gevolg is van een daling van het aantal directe arbeidsuren per
eenheid produkt wordt gesproken van een leercurve. Kostendaling kan daarnaast
betrekking hebben op bijvoorbeeld daling van grondstof- of verkoopkosten.
Aanwezigheid van leer-I ervaringsvoordelen voor bestaande aanbieders en het
voorkomen dat deze in het bezit komen van potentiële toetreders vormen een
toetredingsbelemmering, omdat nieuwe toetreders daardoor met een kosten-
nadeel worden geconfronteerd.

Ovefieidsbeleid (1.7)
Het overheidsbeleid kan een belemmering vormen voor nieuwe toetreders binnen een
bedrijfstak, bijvoorbeeld door het beperken of zelfs uitsluiten van toetreding via vergun-
ningen of door wet- en regelgeving in de vorm van standaarden waaraan moet worden
voldaan (bijvoorbeeld milieuwetgeving). Voor de nieuwe toetreders brengt dit kosten
met zich mee en bovendien een langere voorbereidingstijd voor toetreding. In die tijd
zijn bestaande aanbieders mogelijk in staat om kennis te verwerven over het produkt
van de nieuwe toetreder en tegenmaatregelen te bedenken.

Te verwachten tegenmaatregelen (1.8)
Bestaande organisaties in de bedrijfstak die vóór toetreding in staat zijn bij potentiéle
toetreders de indruk te wekken dat concurrentie na toetreding 'desastreus' zal zijn,
bijvoorbeeld door te dreigen met forse prijsverlagingen, werpen een toetredingsbe-
lemmering op voor nieuwe toetreders. Porter noemt een aantal condities binnen een
bedrijfstak die kunnen duiden op mogelijk hevige tegenmaatregelen: een sterke traditie
van vergelding, beschikking over veel middelen voor vergelding bij bestaande aanbie-
ders, grote belangen van bestaande aanbieders bij het behouden van de status quo en
weinig of geen groei binnen de bedrijfstak, waardoor toetreding ten koste zal gaan van
het marktaandeel van bestaande aanbieders.

Porter merkt op dat toetredingsbelemmeringen vanuit een strategisch perspectief
interessant zijn voor de aanbieders in een bedrijfstak. Ten eerste kunnen toetredings-
belemmeringen veranderen, bijvoorbeeld door het aflopen van bepaalde patenten,
licenties of vergunningen. Ten tweede liggen deze veranderingen niet altijd buiten de
invloedssfeer van de aanbieders. Door bepaalde strategische acties, zoals het behalen
van schaalvoordelen en verticale integratie met als gevolg kostenvoordelen, kunnen de
aanbieders in de bedrijfstak zelf toetredingsbelemmeringen opwerpen. Dit worden ook
wel strategische toetredingsdrempels genoemd (Douma, 1994). Ten slotte kunnen
potentiële toetreders beschikken over bepaalde bronnen of vaardigheden die het hen
gemakkelijker maakt bepaalde entreebarriéres te overwinnen.

2 Rivaliteit tussen bestaande concurrenten in de bedrijfstak
De tweede concurrentiekracht die Porter noemt is de intensiteit van de rivaliteit tussen
bestaande concurrenten binnen de bedrijfstak. Dit wordt ook wel onderlinge rivaliteit of
interne concurrentie genoemd. Onderlinge rivaliteit ontstaat omdat één of ineer
bedrijfstakconcurrenten de druk voelt of de kans ziet om zijn positie te verbeteren. In
veel bedrijfstakken ontstaat als gevolg hiervan een patroon van actie en reactie,

79



waarvan de bedrijfstak als geheel soms beter, maar soms ook slechter wordt. Hevige
prijsconcurrentie drukt al snel de winsten van alle bedrijfstakconcurrenten, omdat de
lagere prijzen maar ten dele kunnen worden gecompenseerd met een grotere afzet.
Van een reclameoorlog daarentegen profiteren mogelijk alle aanbieders, wanneer deze
tot gevolg heeft dat de vraag stijgt of de produktdifferentiatie toeneemt. Hieruit blíjkt dat
sprake kan zijn van een verschil in effect tussen prijsconcurrentie en concurrentie op
(kwaliteit van) produkten. Met name intensieve concurrentie op prijs zal in het alge-
meen leiden tot lagere winsten voor alle bedrijfstakconcurrenten. Volgens Porter is
intense rivaliteit het gevolg van een aantal onderling samenhangende structurele facto-
ren, die hierna worden toegelicht.

Geringe concentratie en evenwicht (2.1)
Concentratie en evenwicht zijn structurele factoren die Porter gebruikt in 1985, waar-
mee hij met minder woorden hetzelfde aanduidt als in 1980, waar hij het heeft over
'vele concurrenten' en 'evenwichtige verdeling tussen concurrenten' in termen van
grootte en middelen. Beide factoren tezamen worden ook wel de concentratiegraad
van een bedrijfstak genoemd (Douma, 1994). De concentratiegraad in een bedrijfstak
is lager naarmate het aantal organisaties in een bedrijfstak groter is en de grootte-
verdeling van deze organisaties (in termen van marktaandeel) gelijker is. Een lage
concentratiegraad (veel en evenwichtig verdeelde organisaties) leidt tot intensieve
rivaliteit, omdat ieder van de organisaties dan zo klein is, dat geen enkele organisatie
het prijsniveau voor de gehele bedrijfstak kan beïnvloeden. Bij aanwezigheid van een
groot aantal aanbieders kunnen relatief ongemerkt concurrerende stappen (bijvoor-
beeld prijsverlaging) genomen worden door één of enkele van de aanbieders. De
organisaties in de bedrijfstak moeten in dit geval op hun hoede zijn en zorgen voor
concurrerende prijzen en kwaliteit. Intensieve rivaliteit ontstaat met name wanneer de
(vele) aanbieders ook min of ineer even groot zijn en er dus geen dominante posities
bestaan. In deze situatie wordt gecot5rdineerde actie, bijvoorbeeld in de vorm van het
verhogen van de prijzen, bemoeilijkt. Bedrijfstakken met een lage concentratiegraad
benaderen de marktvorm van volledige mededinging.

Langzame bedrijfstakgroei (2.2)
Wanneer organisaties de eigen afzet willen vergroten kan concurrentie in een situatie
van langzame bedrijfstakgroei leiden tot het veroveren van de marktaandelen van
anderen. Dit maakt de rivaliteit intensiever dan in een situatie waarin er ruimte is voor
groei van de ene organisatie zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van anderen. Groei
van de bedrijfstak fungeert dus als een soort smeermiddel van het concurrentieproces.
Het zorgt er voor dat de winstgevendheid van alle aanbieders in de bedrijfstak kan
toenemen.

Hoge vaste- of voorraadkosten (2.3)
Hoge vaste- of voorraadkosten leiden tot een sterke druk op alle organisaties in de
bedrijfstak om de capaciteit volledig te benutten. Wanneer sprake is van (tijdelijke)
overcapaciteit gaan de organisaties mogelijk snel over tot prijsverlagingen om vol-
doende afzet te creëren, waarmee de vaste kosten nog zo goed mogelijk kunnen
worden gedekt. In deze situatie, hoge vaste kosten in combinatie met overcapaciteit,
kan felle prijsconcurrentie ontstaan. In bijna alle bedrijfstakken in West-Europa zijn de
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vaste kosten relatief belangrijk, omdat ze grotendeels uit arbeidskosten bestaan, die
gezien de loonontwikkelingen en de 'verdienstelijking' steeds belangrijker worden.

Periodieke overcapaciteit (2.4)
Periodieke overcapaciteit heeft te maken met de conjunctuurgevoeligheid van een
bedrijfstak. Niet-duurzame consumentenartikelen, bijvoorbeeld levensmiddelen, zijn in
het algemeen minder conjunctuurgevoelig dan duurzame consumentenartikelen en
kapitaalgoederen. Hoewel overcapaciteit vooral een probleem is in combinatie met
hoge vaste kosten (zie 2.3) noemt Porter in zijn model uit 1985 periodieke over-
capaciteit als aparte determinant. Het kan immers ook los van hoge vaste kosten van
invloed zijn op de onderlinge rivaliteit. Overcapaciteit is ook gekoppeld aan andere
elementen, zoals bijvoorbeeld de noodzaak tot produktie in grote hoeveelheden (zie
2.7) of een afname van de vraag naar de produkten van de bedrijfstak.

Gebrek aan differentiatie (2.5)
In zijn model uit 1985 maakt Porter een onderscheid tussen produktverschillen en
merkidentiteit. We hanteren hier het meer algemene begrip differentiatie (zie 1.2).
In het model uit 1980 noemt Porter gebrek aan differentiatie en gebrek aan overstap-
kosten in één adem, omdat ze hetzelfde effect hebben. Beiden hebben een intensieve
prijs- en serviceconcurrentie tot gevolg. Bij gebrek aan differentiatie wordt het produkt
of de dienst van een aanbieder door de klant beschouwd als uitwisselbaar met dat van
de andere bedrijfstakconcurrenten. De produkten onderscheiden zich niet of nauwelijks
van elkaar, waardoor het eigen marktaandeel moeilijker beschermd kan worden.
Hierdoor wordt onderlinge rivaliteit versterkt, met als gevolg lagere prijzen enlof hogere
kosten (door bijvoorbeeld service of reclame) en lagere winsten.

Gebrek aan overstapkosten (2.6)
Bij gebrek aan differentiatie zullen de overstapkosten voor de afnemer (zie 1.4) in het
algemeen gering zijn. Overstappen op een aanbieder die een identiek produkt levert
zal in het algemeen weinig kosten met zich meebrengen. Het effect is hetzelfde als bij
gebrek aan differentiatie: intensieve rivaliteit op prijs en service tussen bedrijfstak-
concurrenten om het eigen marktaandeel te beschermen.
Hoewel differentiatie en overstapkosten met elkaar samenhangen beschouwen we ze,
in navolging van het model van Porter uit 1985, als aparte determinanten. Het gaat om
twee inhoudelijk verschillende begrippen, die bovendien ook los van elkaar effect
kunnen hebben. Gebrek aan differentiatie hoeft niet gepaard te gaan met gebrek aan
overstapkosten, bijvoorbeeld in de situatie waarin een duurzame relatie is opgebouwd
tussen aanbieder en afnemer.

Produktie in grote hoeveelheden (2.7)
Wanneer schaalvoordelen het noodzakelijk maken dat produktiecapaciteit in grote
hoeveelheden wordt toegevoegd, kan het evenwicht tussen vraag en aanbod in de
bedrijfstak uit balans raken. Dit is vooral het geval wanneer de minimale omvang van
een capaciteitsuitbreiding groot is in vergelijking met de totale vraag in de bedrijfstak
(zie 1.1). De (chronische) overcapaciteit die in deze situatie ontstaat kan leiden tot
prijsverlagingen en felle prijsconcurrentie.
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Grote verscheidenheid aan concurrenten (2.8)
Een grote verscheidenheid aan concurrenten met verschillende doelen en strategieën
ten aanzien van de wijze waarop wordt geconcurreerd maakt een bedrijfstak ondoor-
zichtiger. Onduidelijkheid over de 'spelregels' voor concurrentie biedt meer gelegen-
heid tot onderlinge rivaliteit op verschillende wijzen. Bijvoorbeeld een business unit die
onderdeel uitmaakt van een geïntegreerde multibusiness organisatie zal mogelijk
andere doelen nastreven en op een andere wijze concurreren dan een op zich zelf
staande organisatie in dezelfde bedrijfstak.

Grote strategische ( ondernemings-)belangen (2.9)
De rivaliteit binnen een bedrijfstak wordt intensiever wanneer een aantal organisaties
grote strategische belangen hebben bij het succesvol zijn of worden binnen deze
bedrijfstak. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf dat een goede positie op de Ame-
rikaanse markt nastreeft om daarmee wereldwijde prestige te verwerven. In een
dergelijke situatie zal het bedrijf bereid zijn genoegen te nemen met een (aanvankelijk)
lagere winstmarge, hetgeen een sterke intensivering van de rivaliteit met zich mee-
brengt.

Hoge uittredingsbarrières (2.10)
Uittredingsbarrières zijn economische, strategische en emotionele factoren die organi-
saties er van weerhouden uit een bepaalde bedrijfstak te stappen. Dit vormt vooral een
probleem wanneer de vraag naar produkten van de bedrijfstak afneemt. Bij hoge
uittredingsdrempels blijft in deze situatie de overcapaciteit langer bestaan, omdat de
aanbieders minder snel geneigd zijn de bedrijfstak te verlaten. Dit leidt tot intensieve
concurrentie, lagere prijzen enlof hogere kosten en lagere winsten. Porter noemt de
volgende uittredingsbarrières:
~ gespecialiseerde bedrijfsmiddelen (moeilijk te verkopen of op een andere manier

te gebruiken);
~ vaste kosten van uittreding (bijvoorbeeld vaste arbeidscontracten);
~ waardevolle strategische relaties;
~ emotionele banden met een bepaalde bedrijfstak (bijvoorbeeld door gehechtheid

aan het produkt, de activiteiten, de werknemers, angst voor eigen carrière, trots);
~ overheids- en sociale beperkingen (overheden die uittreding ontmoedigen of

tegengaan bijvoorbeeld vanwege verlíes van banen en regionale economische
effecten).

In het model uit 1985 wordt de complexíteit van de informatie als aparte determinant
genoemd. Porter legt de betekenis daarvan verder niet uit. Vermoedelijk doelt hij op de
ondoorzichtigheid van de bedrijfstak, die sterk samenhangt met de 'verscheidenheid
aan concurrenten' (2.8). Aangezien dit punt al aan bod is geweest wordt de complexi-
teit van de informatie door ons níet als aparte determinant opgevoerd.

Ook bij de intensiteit van de rivaliteit merkt Porter op dat de hiervoor genoemde
beïnvloedende factoren kunnen veranderen. De bedrijfstakgroei verandert bijvoorbeeld
gedurende de levenscyclus van het produkt van de bedrijfstak. Wanneer een bedrijfs-
tak de fase van volwassenheid bereikt daalt de groei, waardoor de rivaliteit toeneemt
en de winsten dalen.
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Soms kunnen de organisaties in een bedrijfstak via bepaalde strategische keuzes zelf
invloed uitoefenen op de factoren die de onderlinge rivaliteit bevorderen. Overstap-
kosten van afnemers kunnen bijvoorbeeld verhoogd worden door klanten afhankelijk te
maken van technisch advies bij het produkt.

3 Dreiging van substituten
De derde concurrentiekracht is de dreiging van substituten. Substituutprodukten zijn
produkten die eenzelfde functie kunnen vervullen als het produkt van de bedrijfstak. De
dreiging van substituten binnen een bedrijfstak kan de winst drukken. De winstmoge-
lijkheden in een bedrijfstak worden begrensd door de maximale prijs die afnemers
bereid zijn te betalen. Als er een aantrekkelijk substituutprodukt beschikbaar is bepaalt
de prijs van dit produkt de maximale prijs die de aanbieders in de bedrijfstak kunnen
vragen voor hun produkt. Bij afwezigheid van aantrekkelijke substituutprodukten is de
afnemer eerder bereid hogere prijzen te betalen. De belangrijkste determinanten van
deze concurrentiekracht worden hierna genoemd.

Relatieve prijs-prestatieverhouding (3.1)
Beschikbaarheid van substituten vormt vooral een dreiging wanneer ze een relatief
gunstige prijs-prestatieverhouding hebben, waardoor ze kunnen concurreren met de
produkten van de aanbieders in een bedrijfstak.

Winstmarge in de bedrijfstak (3.2)
Ook substituten die worden geproduceerd in andere bedrijfstakken met een hoge
winstmarge vormen een bedreiging. Wanneer in een winstgevende bedrijfstak de con-
currentie op een bepaald moment aanwakkert zullen de prijzen van het substituut-
produkt snel dalen of de prestaties (service) worden verbeterd, waardoor ze een aan-
trekkelijk alternatief kunnen worden voor het produkt van de bedrijfstak.

Overstapkosten (3.3)
In zijn model uit 1985 noemt Porter overstapkosten van afnemers als determinant van
de dreiging van subsituten (zie ook 1.4 en 2.6). Hoe lager de overstapkosten voor de
afnemer, hoe meer de afnemer geneigd zal zijn te substitueren, hoe groter de dreiging
van het substituut.

Geneigdheid van kopers tot substitueren (3.4)
Ook deze determinant is afkomstig van het model uit 1985. Hoewel Porter deze factor
niet verder toelicht is het aannemelijk dat het hier gaat om andere dan kosten-
overwegingen die de geneigdheid van de afnemer tot substitutie doen toe- of afnemen.
Een voorbeeld hiervan is een strategische relatie met de aanbieder in de bedrijfstak.

4 Onderhandelingsmacht van afnemers
De vierde kracht die Porter (1980) behandelt is de onderhandelingsmacht van
afnemers. Afnemers kunnen de winsten in de bedrijfstak afromen door zo laag moge-
lijke prijzen voor de produkten te bedingen, betere kwaliteit of ineer service te eisen en
concurrerende aanbieders tegen elkaar uit te spelen. De mate waarin zij daartoe in
staat zijn is afhankelijk van de onderhandelingsmacht die zij hebben. Hoe groter de
onderhandelingsmacht, hoe lager de winsten in de bedrijfstak. De onderhandelings-
macht van afnemers (hier voorlopig gedefinieerd als afnemende organisaties in een
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bedrijfskolom) wordt volgens Porter door de onderstaande determinanten beïnvloed. In
tegenstelling tot de voorgaande concurrentiekrachten vormt het model uit 1985 het
uitgangspunt voor de onderstaande bespreking. De belangrijkste reden hiervoor is het
inzichtelijke onderscheid dat Porter in 1985 maakt tussen determinanten van enerzijds
de onderhandelingsmacht van afnemers en anderzijds meer specifiek de prijsgevoelig-
heid van afnemers.
Hierna komen eerst de determinanten aan bod die de onderhandelingsmacht van afne-
mers versterken.

Relatief grote concentratie van de afnemers ten opzichte van de aanbieders (4.1)
Als de afnemers zich bevinden in een bedrijfstak met een hoge concentratiegraad (zie
2.1), hebben zij een grote onderhandelingskracht. Een beperkt aantal grote afnemers
vormt een grotere bedreiging voor de bedrijfstakconcurrenten dan vele kleine af-
nemers.

Relatief groot aankoopvolume van afnemers (4.2)
Wanneer het aankoopvolume van een aantal afnemers relatief groot is ten opzichte
van de totale verkoop in de bedrijfstak neemt het belang van deze afnemer(s) voor de
aanbieders toe. De noodzaak om deze afnemers te behouden zal toenemen, zeker
wanneer sprake is van hoge vaste kosten. Vaak zal er een relatie bestaan met de
vorige determinant: hoe groter het aankoopvolume van een aantal afnemers ten
opzíchte van de totale verkoop in de bedrijfstak, hoe groter de kans dat de aanbieders
in de bedrijfstak te maken hebben met een concentratie bij de afnemers.
In het model uit 1980 neemt Porter de concentratie en het aankoopvolume samen in
één determinant. In navolging van het model uit 1985 hanteren wij ze hier als aparte
determinanten, omdat ze inhoudelijk verschillen van elkaar.

Geringe overstapkosten van de afnemers ten opzichte van de aanbieders (4.3)
Hoe geringer de overstapkosten van de afnemers, hoe gemakkelijker kan worden
overgestapt op een andere leverancier, hoe sterker de onderhandelingsmacht. Deze
macht neemt zeker toe wanneer de aanbieders in de bedrijfstak wél te maken hebben
met overstapkosten, indien nieuwe afnemers produkten van hen zouden gaan betrek-
ken. In deze situatie zijn de aanbieders afhankelijker van de afnemers dan andersom.

Relatief groot verrnogen van afnemers tot achterwaartse integratie (4.4)
Achterwaartse (verticale) integratie is het verschijnsel dat afnemers het produkt of de
dienst die ze voorheen inkochten bij aanbieders binnen een bepaalde bedrijfstak voor-
taan geheel of gedeeltelijk zelf gaan produceren. Afnemers die (gedeeltelijk) achter-
waarts geïntegreerd zijn of op een geloofwaardige manier kunnen dreigen met
(verdere) achterwaartse integratie verwerven daarmee een betere onderhandelings-
positie met als gevolg een neerwaartse druk op de rentabiliteit in de bedrijfstak.
Aanbieders kunnen tegenwicht bieden tegen deze onderhandelingspositie door (te
dreigen met) voorwaartse integratie. Voorwaartse integratie houdt in dat de aanbieder
de volgende (produktie)fase in de bedrijfskolom zelf gaat uitvoeren.

Volledige informatie bij afnemers (4.5)
Naarmate een afnemer meer informatie heeft over de vraag, werkelijke prijzen en zelfs
over de kosten van het produkt, ontstaat meer inzicht in de onderhandelingsruimte en
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neemt de onderhandelingskracht toe. Een afnemer kan een gunstiger prijs-prestatie-
verhouding bedingen dan in de situatie waarin deze informatie gebrekkig is. Dit feno-
meen staat ook wel bekend als informatieasymmetrie.

Aanwezigheid substitutiemogelijkheden (4.8)
Dit is al aan de orde geweest bij de behandeling van de concurrentiekracht van de
dreiging van substituten (zie 3.4). Het betreft hier dus een determinant die zowel onder
de kracht van substitutie als die van de afnemers valt, zij het dat er twee aspecten
(geneigdheid en aanwezigheid) aan te onderscheiden zijn.

In zijn model uit 1985 noemt Porter nog de determinant pull-through' (doorbraak). Hier-
voor wordt geen definitie of uitleg gegeven. De onduidelijkheid over de betekenis en
werking van de determinant vormt de reden voor het buiten beschouwing laten van het
element voor deze studie.

Ten tweede noemt Porter een aantal determinanten die de prijsgevoeligheid van
afnemers vergroten. Een grotere prijsgevoeligheid betekent dat een afnemer meer
moeite zal doen om een aanbieder met een gunstige prijs-prestatieverhouding te
vinden. Dit kan een neerwaartse druk op de rentabiliteit in de bedrijfstak tot gevolg
hebben.

Prijslkosten van produkt in relatie tot kosten totale aankopen van afnemer hoog
(4.7)
Naarmate het aandeel van het afgenomen produkt ten opzichte van de totale aan-
kopen van de afnemer groter is in termen van kosten, is de afnemer gevoeliger voor de
prijs van dat produkt.

Gebrek aan differentiatie (4.8)
Naarmate produkten meer gestandaardiseerd of ongedifferentieerd zijn, zullen afne-
mers gemakkelijker alternatieve aanbieders kunnen vinden, die ze tegen elkaar uit
kunnen spelen. Hierdoor kunnen afnemers gevoeliger zijn voor de prijs. In het model
uit 1985 wordt het begrip differentiatie door Porter uitgesplitst in produktverschillen en
merkidentiteit. Net als bij de vorige concurrentiekrachten wordt hier gekozen voor het
bredere begrip differentiatie.

Belang voor de kwaliteit van produktenldiensten van afnemers gering (4.9)
Hoe onbelangrijker het produkt van de aanbieder voor de kwaliteit van de produkten of
diensten van de afnemer, hoe gevoeliger de afnemer is voor de prijs.

Winstmarge van afnemers laag (4.10)
Naarmate de winstmarge van de afnemer lager is, zal de prikkel om de inkoopkosten
en -prijzen laag te houden groter zijn.

Mogelijkheid tot beïnvloeden beslissingen van afnemerslconsumenten groot
(4.11)
In het bijzonder voor afnemers als groot- en detailhandel noemt Porter nog een extra
bron van onderhandelingsmacht. Naarmate deze afnemers meer invloed hebben op de
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aankoopbeslissingen van organisaties of consumenten in de volgende schakel van de
keten, is de onderhandelingsmacht die ze hebben over de producenten groter.

In het model uit 1985 noemt Porter nog prikkels ten aanzien van beslissers' als
determinant. Omdat een uitleg hiervoor ontbreekt, laten we het element voor deze
studie buiten beschouwing.

Volgens Porter gelden de meeste van de bovengenoemde bronnen van onderhan-
delingsmacht niet alleen voor afnemende organisaties (andere bedrijfstakken), maar
ook voor individuele consumenten. Hiervoor zou de formulering enigszins aangepast
moeten worden. Consumenten zijn bijvoorbeeld prijsgevoeliger als ze produkten kopen
die ongedifferentieerd zijn, relatief duur zijn ten opzichte van hun inkomen en waarvan
de kwaliteit niet bijzonder van belang is voor hen.

Ook bij deze concurrentiekracht merkt Porter op dat strategische beslissingen van
aanbieders in de bedrijfstak de onderhandelingsmacht van afnemers kunnen redu-
ceren. Produktdifferentiatie, geloofwaardige dreiging met voorwaartse integratie, het
verhogen van de concentratiegraad en selectie van kopers met relatief weinig onder-
handelingsmacht zijn hiervan voorbeelden. Wat betreft het laatste punt merkt Porter op
dat de diverse afnemersgroepen van de aanbieder zelden beschikken over een zelfde
hoeveelheid onderhandelingsmacht.

5 Onderhandelingsmacht van toeleveranciers
De onderhandelingsmacht van toeleveranciers is de laatste concurrentiekracht. Toe-
leveranciers kunnen de winsten van de bedrijfstak waar ze produkten aan leveren
afromen door (te dreigen met) het verhogen van prijzen enlof het verlagen van de
kwaliteit van produkten of diensten. De mate waarin zij daartoe in staat zijn is afhan-
kelijk van de onderhandelingsmacht die zij hebben. Hoe groter de onderhandelings-
macht van de toeleveranciers, hoe groter de invloed op prijzen en kwaliteit, hoe lager
de winsten in de bedrijfstak. De determinanten die de onderhandelingsmacht van
toeleveranciers vergroten, vormen in grote lijnen het spiegelbeeld van de determi-
nanten die de macht van afnemers vergroten. Vanuit het perspectief van de toeleve-
ranciers vormen de aanbieders in de bedrijfstak immers de 'afnemers'. De deter-
minanten van de macht van toeleveranciers ten opzichte van aanbieders in de
bedrijfstak zijn ook van toepassing op de onderhandelingsmacht van de aanbieders in
de bedrijfstak ten opzichte van de afnemers.

Relatief grote concentratie van toeleveranciers ten opzichte van afnemers (5.1)
Deze determinant vormt het spiegelbeeld van 4.1. Toeleveranciers die zich bevinden in
een bedrijfstak met een hoge concentratiegraad (zie 2.1) en produkten leveren aan een
meer gefragmenteerde bedrijfstak, hebben een relatief grote onderhandelingsmacht.
Zij kunnen invloed uitoefenen op prijzen, kwaliteit en voorwaarden.

Afwezigheid substituerende inputs (5.2)
Deze determinant vormt het spiegelbeeld van 4.6. Naarmate de toeleveranciers minder
hoeven te concurreren met substituutprodukten hebben zij meer onderhandelings-
macht ten opzichte van hun afnemers (de aanbieders in de bedrijfstak).
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Belang van afnemers voor de afzet van toeleveranciers gering (5.3)
Deze determinant vormt het spiegelbeeld van 4.2. Toeleveranciers hebben meer
onderhandelingsmacht naarmate de afnemende bedrijfstak minder belangrijk voor ze is
in termen van afzet. Wanneer de bedrijfstak waaraan wordt verkocht niet de enige
afnemer is en de afname door deze bedrijfstak slechts een fractie vormt van de totale
verkopen, kan de toeleverancier de afnemers in de bedrijfstak gemakkelijk missen en
daardoor hogere eisen stellen.

Belang van het produkt van de toeleveranciers voor de afnemers groot (5.4)
Deze determinant vormt het spiegelbeeld van 4.9. Naarmate het belang van het
produkt van de toeleverancier groter is voor de kwaliteit en kosten van het produkt(ie-
proces) van de afnemer, zal de positie van de toeleverancier relatief sterker zijn. Dit
geldt in het bijzonder wanneer geen voorraadvorming mogelijk is ten aanzien van de
input.

Differentiatie van inputs (5.5)
Deze determinant is het spiegelbeeld van 4.8. Differentiatie van de produkten van
toeleveranciers beperken de mogelijkheid van afnemers om van de ene op de andere
toeleverancier over te stappen. Hierdoor hebben de toeleveranciers meer invloed op
hun prijzen en kwaliteit. Ook hier wordt weer het bredere begrip differentiatie gehan-
teerd in plaats van de uitsplitsing in produktverschillen en merkidentiteit uit het model
van 1985.

Overstapkosten van afnemers ten opzichte van toeleveranciers groot (5.6)
Deze determinant vormt het spiegelbeeld van 4.3. Net als bij differentiatie worden afne-
mers bij grote overstapkosten beperkt in hun mogelijkheid van de ene op de andere
toeleverancier over te stappen. Dit vergroot de invloed van de toeleverancier.
In zijn model uit 1980 noemt Porter differentiatie van inputs en overstapkosten tezamen
in één determinant. We behandelen ze hier apart, omdat het twee inhoudelijk verschil-
lende begrippen zijn.

Dreiging voorwaartse integratie van toeleveranciers in verhouding tot achter-
waartse integratie door bedrijven in de bedrijfstak relatief groot (5.7)
Voor een toeiichting op deze determinant wordt verwezen naar determinant 4.4.

Kosten van input ten opzichte van totale aankopen van afnemers laag (5.8)
Deze determinant vormt het spiegelbeeld van 4.7. Ten opzichte van het model uit 1980
vormt het een nieuw element, dat we hier overnemen. Naarmate de kosten van de
input van de toeleverancier relatief gering zijn ten opzichte van de totale inkoopkosten
van de afnemers, zijn de afnemers minder gevoelig voor de prijs van dat produkt.
Hierdoor neemt de invloed van de toeleverancier op de prijs toe.

3.4.2 Kritische reflectie op het model

De kanttekeningen die we in deze paragraaf bij het vijf krachten model van Porter
plaatsen hebben nog niet met de specifieke kenmerken van de thuiszorg te maken.
Daarop komen we in het volgende hoofdstuk terug. De belangrijkste algemene kritie-

s7



ken op het vijf krachten model van Porter zijn gerelateerd aan de basisassumpties in
het model en komen hiema aan bod.

Rationeel analytische benadering van strategievorming
Het model is gebaseerd op een rationeel analytische benadering van strategievorming
waarbij sprake is van scheiding tussen strategieformulering (en analyse) en implemen-
tatie. De beperkingen daarvan zijn in paragraaf 3.3.2 aan bod gekomen. In deze studie
gaan we er vanuit dat een systematische analyse van de bedrijfstak ondanks deze
beperkingen een nuttig kader en hulpmiddel vormt voor het strategisch management
van organisaties.

'Outside in' en statische benadering
Het model is overwegend gebaseerd op een `outside-in' en statische benadering voor
strategie en besteedt weinig of geen aandacht aan het dynamische karakter van
concurrentie en de rol van gedrag en innovatie bij het behalen van concurrentie-
voordeel. Diverse auteurs hebben hierbij kritische kanttekeningen geplaatst (zie onder
meer De Wit, 1997, Van den Bosch en Warmerdam, 1995 en Stacey, 1993). Andere
recentere inzichten gaan in de richting van een 'inside-out' en dynamische benadering
van strategie vanwege een snel veranderende en instabiele omgeving. Eerder hebben
we geconcludeerd dat de grote veranderingen in de omgeving van thuiszorgaanbieders
de afgelopen vijftien jaar het accent op de omgeving bij de ontwikkeling van een
instrument rechtvaardigen. Verder hebben we opgemerkt dat het aannemelijk is dat de
ontwikkelingen in de thuiszorg zich niet zó snel voltrekken dat een statische analyse
van de bedrijfstakstructuur geen zin zou hebben voor de organisaties in de thuiszorg-
branche. Bovendien kunnen vanuit theoretisch oogpunt vraagtekens worden geplaatst
bij de turbulentie- en flexibiliteitshype binnen strategisch management. Dit gebeurt
onder meer vanuit de populatie ecologie (Caroll, Hannan, Van Witteloostuijn, 2001)47.
Dit neemt niet weg dat we voor het beschrijven van veranderingen in de thuiszorg-
branche het model van Porter zullen uitbreiden. In het conceptuele model voor het
onderzoek houden we rekening met de invloed van gedrag op het ondernemings-
resultaat, zowel direct via innovaties, als indirect via de bedrijfstakstructuur.
Het model is behalve wat betreft de inhoudelijke visie op concurrentievoordeel ook in
methodologisch opzicht niet dynamisch. Marktwerking wordt niet getypeerd aan de
hand van dynamische reeksen van gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld in de populatie
ecologie gebruikelijk is, maar aan de hand van één momentopname. Diverse auteurs
op het terrein van strategisch management pleiten voor een meer dynamische meet-
methode in de vorm van longitudinale analyses (zie onder meer Van den Bosch, 1997
en Carroll, Hannan en Van Witteloostuijn, 2001). In dit onderzoek passen we het model
van Porter op een meer dynamische wijze toe. We doen dit door de analytische
beschrijving van de structuur van de thuiszorgbranche anno 1997 (een moment-
opname) aan te vullen met een retrospectieve analyse van de veranderingen in de
branchestructuur tussen 1987 en 1997.

Accent op concurrentie in plaats van coáperatieve relaties
Porter gaat er in zijn model vanuit dat de bedrijfstak de kem van de omgeving vormt.
De bedrijfstakstructuur is bepalend voor het succes van de organisatie. Diverse
auteurs geven aan dat het niveau van de bedrijfstak voor het behalen van concurren-
tievoordeel te beperkt is (zie onder meer Jarillo, 1993 en Best, 1993). Dit blijkt ook uit
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de theorieën op het interorganisationele niveau die in paragraaf 3.2.3 behandeld zijn.
Deze theorieën zijn bovendien meer gericht op cotiperatieve dan op concurrentiéle
relaties. Het model van Porter heeft weinig oog voor onderlinge afhankelijkheid en
samenwerking tussen zowel gelijksoortige organisaties binnen één bedrijfstak als
ongelijksoortige organisaties in verschillende bedrijfstakken. Het accent bij Porter's
model ligt op één bedrijfstak en de concurrentie daarbinnen. Het model houdt geen
rekening met complementariteit tussen aanbieders en onderlinge afhankelijkheid
tussen de produktieprocessen van organisaties in verschillende bedrijfstakken als bron
van concurrentievoordeel (zie onder meer Brandenburger en Nalebuff, 1996). Hierbij
kan worden gedacht aan relaties tussen toeleveranciers en afnemers in de keten
(sequentieel), maar ook aan aanbieders van complementaire produkten in bedrijfs-
takken buiten de keten. Voorbeelden hiervan zijn de complementariteit tussen auto's
en verzekeringen en tussen thuiszorg, wonen en welzijn. Het betreft complementaire
produkten die tegelijkertijd (parallel) worden gebruikt. Het model van Porter voorziet
reeds in toeleveranciers en afnemers die in de tijd gezien sequentieel hun comple-
mentaire produkten leveren. In dit onderzoek vullen we het model van Porter aan met
aanbieders van parallelle complementaire produkten. Complementaire produkten
zetten de winst niet zo zeer onder druk, maar vergroten juist de winstmogelijkheden
door innovatie en verbetering van de positie ten opzichte van klanten. In dit geval wordt
ook wel gesproken van 'win-win' situaties waarbij de totale (maatschappelijke) winst in
de bedrijfstak kan worden verhoogd. De marge van de ene partij hoeft dus niet altijd
ten koste van die van de andere partij te gaan, zoals Porter in zijn model veronderstelt
('zero-sum' game).

Marktwerking en rationele adaptatie als drijfkracht achter strategie
Het vijf krachten model van Porter is gebaseerd op marktwerking en rationele adaptatie
(contingentieperpectief) als drijfkracht achter strategie. Strategie is doelrationeel,
gericht op het voldoen aan de eisen van efficiëntie en effectiviteit vanuit de omgeving.
Eerder hebben we geconcludeerd dat een instrument voor de thuiszorg gebaseerd op
marktwerking nuttig is vanwege de toename van concurrentie en economisch denken
in de thuiszorg. Daarnaast zullen we echter rekening moeten houden met de institu-
tionele context en het verwerven van legitimiteit als drijfkracht achter strategie. Ver-
anderingen in de branche vinden in een culturele, normatieve en regulerende context
plaats. Door het conceptuele model voor dit onderzoek uit te breiden met macro-
omgevingsfactoren komen we hieraan enigszins tegemoet. Macro-omgevingsfactoren
vormen naast het strategisch gedrag de drijvende krachten achter veranderingen in de
bedrijfstakstructuur. Ze kunnen echter ook rechtstreeks van invloed zijn op de strate-
gie, bijvoorbeeld via 'imposed strategy'.

Indirecte rol van de overheid
In het model van Porter wordt volgens sommige auteurs onvoldoende recht gedaan
aan de rol van de overheid, of beter gezegd diverse overheidsorganen op verschillende
niveaus. Volgens Porter (1980, 1990a) oefent de overheid met name indirect invloed
uit via de vijf concurrentiekrachten en in zijn latere 'diamant model' via de vier determi-
nanten van nationaal concurrentievoordeel. Het overheidsbeleid wordt door Porter
genoemd als determinant van entreebarriéres. Voorts fungeert de overheid volgens
hem in veel bedrijfstakken als afnemer en toeleverancier. Volgens Porter is het inzich-
telijker te analyseren hoe de overheid de vijf concurrentiekrachten beïnvloedt dan de
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overheid als een aparte kracht te beschouwen (Porter 1980:29). Voor een behandeling
van de vraag of de overheid als een zesde concurrentiekracht in het vijf krachten
model of vijfde determinant in het diamant model moet worden gezien wordt verwezen
naar Snier (1995) respectievelijk Van den Bosch en De Man (1994). Snier (1995)
maakt in zijn onderzoek naar concurrentie in de geneesmiddelensector aannemelijk dat
belangengroeperingen, waaronder hij overheden schaart, ook een directe invloed heb-
ben op concurrentie en winstgevendheid en niet alleen indírect via de vijf concur-
rentiekrachten. Volgens Snier is het logisch de overheid als een aparte (zesde) actor
met potentiële invloed te zien, aangezien Porter zelf omgekeerd de overheid wel ziet
als een te beïnvloeden actor in het kader van strategie. Snier concludeert dat naarmate
een sector minder marktconform werkt (zoals bijvoorbeeld de thuiszorg) de invloed van
deze 'zesde concurrentiekracht' belangrijker zal zijn. Ook Van den Bosch en De Man
(1994) concluderen dat de overheid als een aparte en directe factor gezien kan
worden. Deze auteurs stellen dat hoe meer het overheidsbeleid gericht is op het meso-
en microniveau (regionale en lokale overheden), hoe directer de invloed van de
overheid is en hoe minder de overheid behandeld kan worden als een `outside factor'.
Uit onderzoek blijkt volgens hen dat met name lokale overheden ook direct innovaties
stimuleren (Best, 1993). Porter analyseert de rol van de overheid met name op macro-
niveau. In deze studie gaan we er van uit dat overheden op verschillende niveaus ook
direct invloed kunnen uitoefenen op de winstgevendheid van organisaties in de
thuiszorgbranche. Dit betekent dat 'de' overheid als een aparte kracht zal worden
opgenomen in het model.

Toepasbaarheid vijf krachten model op individuele consumenten als afnemers
Snier (1995) concludeert op basis van een onderzoek in de geneesmiddelensector dat
de bruikbaarheid van het Porter-model afneemt naarmate we 'lager' in de bedrijfskolom
komen bij bedrijfstakken die leveren aan eindgebruikers. Porter (1980:26) zelf geeft
aan dat de bronnen van onderhandelingsmacht van afnemers met enige aanpassing
niet alleen van toepassing zijn op afnemende organisaties, maar ook op individuele
consumenten. In deze studie maken we de determinanten van onderhandelingsmacht
van afnemers bruikbaar voor eindgebruikers.

Perspectief van de organisatie
Wat goed is voor de organisatie hoeft niet per definitie goed te zijn vanuit het
perspectief van de samenleving. Bij Porter's model staat het perspectief van individuele
organisaties en hun winstgevendheid centraal. Het doel van dit onderzoek is echter
niet alleen gericht op het ontwikkelen van een model voor economisch verantwoord
strategisch handelen van thuiszorgorganisaties, maar ook maatschappelijk verant-
woord handelen. Hiertoe zullen we het model van Porter aanvullen met inzichten vanuit
de industriële organisatietheorie. Veranderingen in de bedrijfstakstructuur worden niet
alleen geanalyseerd met het oog op de gevolgen voor individuele organisaties in de
bedrijfstak. De gevolgen voor `maatschappelijke winst' op bedrijfstakniveau zullen in dit
onderzoek ook aan bod komen.

Gewicht van en samenhang tussen concurrentàekrachten
De krachten in de omgeving zullen elkaar soms versterken en soms conflicterend zijn.
Zelden zullen alle krachten in de omgeving dezelfde richting uitwijzen. Voor het opspo-
ren van eventuele verbanden tussen concurrentiekrachten en het bepalen van het
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belang (gewicht) van de krachten en determinanten biedt het model van Porter geen
aanknopingspunten. Bij het beoordelen van de kern issues (concurrentiekrachten en
determinanten) in de concurrentieomgeving kan volgens Fahey en Narayanan (1986)
een analyse van de onderliggende drijvende krachten behulpzaam zijn. Wanneer
veranderingen in de structuur en winstgevendheid van een bedrijfstak worden beïn-
vloed door bepaalde duurzame trends in de macro-omgeving, is het volgens hen waar-
schijnlijk dat we te maken hebben met een kern issue in de bedrijfstak. Het gevolg is
dat een analyse van de macro-omgeving de functie kan hebben van het opsporen van
kernzaken in de bedrijfstak. In deze studie zal apart aandacht worden geschonken aan
de macro-omgeving. Bovendien zal er aandacht zijn voor de samenhang tussen de
krachten onderling en de determinanten onderling.

3.4.3 Aanpassing van en aanvullingen op het model

In het verlengde van de vorige paragraaf wordt hierna een aantal aanpassingen en
aanvuflingen op het model van Porter voorgesteld. Het uiteindelijke model wordt
gepresenteerd in de slotparagraaf van dit hoofdstuk.
. De determinanten van de positie van afnemers worden bruikbaar gemaakt voor

eindgebruikers (consumenten). De determinanten van invloed op de onderhan-
delingsmacht zijn in grote lijnen ook bruikbaar voor eindgebruikers (zie paragraaf
3.4.1: determinanten 4.1 tot en met 4.6). Wat betreft de determinanten van
prijsgevoeligheid zijn enkele niet van toepassing op eindgebruikers. Het betreft
'winstmarge van afnemers' (determinant 4.10) en 'de mogelijkheid tot beïnvloe-
den van aankoopbeslissingen in volgende schakels' (determinant 4.11). Bij de
overige determinanten wordt de formulering enigszins aangepast. 'Prijs (kosten)
van het produkt in relatie tot de kosten van de totale aankopen van de afnemer'
(determinant 4.7) wordt: prijs van het produkt in relatie tot het inkomen van de
consument. `Het belang van de kwaliteit van het produkt voor de kwaliteit van het
produkt van de afnemer' (determinant 4.9) wordt: het belang van de kwaliteit van
het produkt voor de consument.

. De 'invloed van de overheid' is als zesde concurrentiekracht opgenomen in het
model. Snier (1995) operationaliseert deze kracht met de volgende determinan-
ten op basis van Dahl (1969): macht, gezag en legitimiteit. Deze drie determinan-
ten vormen elk een manier waarop invloed tot stand kan komen binnen een
relatie. Gekoppeld aan de determinanten kunnen drie basisrelaties worden
onderscheiden: 1) een relatie met de mogelijkheid te sanctioneren (macht en in
het uiterste geval dwang); 2) een relatie waarin overtuigd wordt zonder machts-
uitoefening (gezag); 3) een gehoorzaamheidsrelatie op basis van wetten of
andere afspraken (toegekende legitimiteit).

. `Relaties met aanbieders van parallelle complementaire produkten' wordt ook als
aparte kracht in het model opgenomen. Deze kracht zet niet zo zeer de winst van
aanbieders in de bedrijfstak onder druk via toename van concurrentie, maar
verhoogt juist de winstmogelijkheden door samenwerking en innovatie. De positie
ten opzichte van klanten en toeleveranciers verbetert doordat de door klanten en
toeleveranciers ervaren waarde van de combinatie van produkten hoger is dan
die van de afzonderlijke produkten. Een complementair produkt maakt de afname
van het produkt van de bedrijfstak aantrekkelijker voor klanten en maakt het voor
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toeleveranciers aantrekkelijker te leveren aan de aanbieders in de bedrijfstak
(Brandenburger en Nalebuff, 1996). De werking van complementen lijkt in dit
opzicht tegenovergesteld aan die van substituten. De aanwezigheid en dreiging
van substituten beperkt juist de winstmogelijkheden. We laten het hier voorlopig
bij de genoemde omschrijving van (aanbieders van) complementaire produkten.
In hoofdstuk 4 werken we de kracht verder uit bij de vertaling van het model van
Porter naar de thuiszorg.

~ Veranderingen in de bedrijfstakstructuur worden niet alleen geanalyseerd met het
oog op de gevolgen voor individuele organisaties in de bedrijfstak. De gevolgen
voor de maatschappelijke welvaart op bedrijfstakniveau zullen ook aan bod
komen. Aanknopingspunten voor de operationalisatie hiervan worden gevonden
binnen de industriële organisatietheorie. Het gaat om de in paragraaf 3.3.1
uiteengezette indicatoren voor maatschappelijke welvaart: technische (produk-
tieve), allocatieve en dynamische efficiëntie.

~ Het analytisch kader is uitgebreid met macro-omgevingsfactoren, waaronder het
overheidsbeleid. De operationalisatie hiervan wordt in paragraaf 3.5 uitgewerkt.
Macro-omgevingsfactoren zijn van invloed op kenmerken van de bedrijfstak-
structuur in het model van Porter. Een voorbeeld hiervan is het vergunningen-
beleid van de overheid dat van invloed is op nieuwe toetredingen. Daarnaast kan
de institutionele context ook rechtstreeks het gedrag beïnvloeden (bijvoorbeeld
'imposed strategy'). Omgekeerd kunnen de bedrijfstakstructuur of strategisch
gedrag van aanbieders mede richting geven aan het overheidsbeleid met betrek-
king tot de bedrijfstak.

~ Strategisch gedrag van organisaties in de bedrijfstak is toegevoegd aan het
analytisch kader. We gaan er van uit dat gedrag van invloed is op het onder-
nemingsresultaat, zowel direct via innovaties als indirect via de bedrijfstakstruo-
tuur. Bijvoorbeeld het behalen van schaalvoordelen kan een toetredingsbelem-
mering opwerpen en fusie kan de concentratiegraad verhogen. Daarnaast is de
structuur van invloed op het gedrag in die zin dat het de waaier van strategische
mogelijkheden voor individuele organisaties in de bedrijfstak definieert. De opera-
tionalisatie van strategie volgt in paragraaf 3.6.

Het op basis van de eerste vier punten aangepaste model van Porter noemen we deel
I van het analytisch kader voor deze studie. Daarnaast wordt het analytisch kader van
dit onderzoek uitgebreid met macro-omgevingsfactoren (deel II) en strategisch gedrag
(deel III). Dit wordt hieronder uitgewerkt in paragraaf 3.5 respectievelijk 3.6.

3.5 Analytisch kader deel II: de macro-omgeving

In deze paragraaf wordt het analytisch kader wat betreft de macro-omgeving nader
uitgewerkt. Een analyse van de macro-omgeving kan behulpzaam zijn bij het opsporen
van kernzaken in de bedrijfstak. Wanneer veranderingen in de bedrijfstak ondersteund
worden door een brede maatschappelijke trend is de kans groot dat we met een
duurzame en belangrijke verandering in de bedrijfstak te maken hebben. Hierin ligt een
belangrijke waarde van de macro-omgevingsanalyse. Fahey en Narayanan (1986) ver-
staan onder de macro-omgeving van een organisatie: "everything outside the industry -
those elements in the broader society that can influence (and be influenced by) an
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industry and firms within it" (1986:49). De krachten in de macro-omgeving beïnvloeden
de 'industry' en zijn daarnaast ook direct van belang voor strategische besluitvorming in
organisaties.

Voor het analyseren van de macro-omgeving vormt de `PEST-analyse' of varianten
daarop een veel gehanteerde methode (Johnson en Scholes, 1997). PEST staat voor
politieke I regulerende (P), economische (E), sociaal-culturele (S) en technologische
(T) factoren. Fahey en Narayanan (1986) onderscheiden dezelfde elementen in de
macro-omgeving maar noemen het segmenten. Johnson en Scholes (1997) zien de
macro-omgevingsanalyse als een historische analyse van veranderingen in de macro-
omgeving. Fahey en Narayanan (1986) leggen de nadruk op het heden en de toe-
komst. Onder een macro-omgevinganalyse verstaan zij: "the analysis of current and
potential change in these segments and the assessment of their implications for
strategic management" (1986:3). In deze studie verstaan we er het volgende onder:
een analyse van de historische veranderingen en trends in de genoemde factoren en
de implicaties daarvan voor de bedrijfstakstructuur en strategisch management.
Johnson en Scholes (1997) geven de volgende lijst van mogelijke macro-omgevings-
invloeden. De lijst is niet uitputtend en is bedoeld als checklist.
. Politiekelwetgevende factoren: anti-kartel wetgeving, milieu-wetgeving, belasting-

stelsel, handelsregulering, wetgeving voor werknemers, politieke stabiliteit.
. Economische factoren: 'business cycles', trends in BNP, rentetarieven, beschik-

baarheid van geld, inflatie, werkloosheid, besteedbaar inkomen, beschikbaarheid
en kosten van energie.

~ Sociaal-culturele factoren: demografische ontwikkelingen, inkomensverdeling,
sociale mobiliteit, veranderingen in leefstijl, attitude ten aanzien van werk en vrije
tijd, consumentengedrag, opleidingsniveaus.

. Technologische factoren: overheidsinvesteringen in onderzoek, focus op tech-
nologische prestaties, nieuwe ontdekkingen en toepassingen, adaptatiesnelheid,
snelheid van veroudering technologie.

Volgens Fahey en Narayan (1986) valt het sociale segment uiteen in drie sub-
segmenten: demografie, life-style en sociale waarden. Bij het politieke segment onder-
scheiden ze twee subsegmenten: de politieke omgeving en wet- en regelgeving.

Het overheidsbeleid maakt deel uit van de politieke en regulerende factoren. We
lichten dit punt er hier kort uit omdat de invloed van de overheid op minder markt-
conforme sectoren zoals de gezondheidszorg in het algemeen groot is. Dat wil zeggen
dat beslissingen over vraag en aanbod niet uitsluitend decentraal via de markt van
vragers en aanbieders plaatsvinden, maar ook centraal door de overheid.
De overheid grijpt traditioneel in geval van marktimperfecties en marktfalen in. Het
eerste doet zich voor wanneer een bepaalde marktstructuur of gedragkenmerken van
marktpartijen de concurrentie beperken. Marktfalen doet zich onder meer voor bij
(quasi) collectieve goederen en bemoeigoederen. Gezondheid wordt in het algemeen
gezien als een 'bemoeigoed', dat wil zeggen dat de overheid vindt dat ze daarvoor een
speciale verantwoordelijkheid heeft. Volgens de overheid 'faalt' de markt met betrek-
king tot gezondheid, omdat consumenten het belang van het produkt niet juist
inschatten. Dit vormt een belangrijke reden voor de overheid om in te grijpen door
regulering (bijvoorbeeld het verplichten stellen van ziektekostenverzekering en regule-
ring van volume en prijs van het aanbod) en door subsidies. Als gevolg van dit
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overheidsingrijpen ontstaan weer marktverstoringen zoals een gebrek aan prijsconcur-
rentie. De 'produktie' van gezondheid wordt in het algemeen wel aan 'de markt'
overgelaten. Dat wil zeggen dat grotendeels private organisaties de zorg aanbieden en
uitvoeren.

Met behulp van de PEST-checklist kan een grote hoeveelheid informatie worden
gegenereerd. Volgens Johnson en Scholes is het echter zinvoller de analyse in te
perken en te laten sturen door andere analysemodellen, zoals bijvoorbeeld het vijf
krachten model van Porter. Op die manier wordt alleen relevante informatie met het
oog op veranderingen in de bedrijfstak geselecteerd. Niet alle ontwikkelingen zullen
altijd even belangrijk zijn. Voor organisaties in publieke sectoren zullen bijvoorbeeld
overheidsbeleid, budgetten (beschikbare geldbronnen) en demografische verande-
ringen wellicht belangrijker zijn dan voor organisaties in marktsectoren.
In deze studie zullen we de PEST factoren voornamelijk gebruiken om de belangrijkste
veranderingen in de structuur van de thuiszorgbranche te kunnen opsporen. Bij de
politieke factoren zullen we voornamelijk aandacht besteden aan het overheidsbeleid
ten aanzien van de thuiszorg.

3.6 Analytisch kader deel III: strategisch gedrag

In deze paragraaf wordt het analytisch kader wat betreft het strategisch gedrag nader
uitgewerkt. Het accent ligt daarbij op concurrentiestrategie (zie paragraaf 3.3.2). We
beginnen de paragraaf inet enkele algemene opmerkingen over concurrentiestrategie
(paragraaf 3.6.1). Daarna belichten we twee belangrijke manieren voor organisaties om
de winstgevendheid te vergroten: concurrentieverminderende strategie~n en positie-
verbeterende strategieën (paragraaf 3.6.2 en 3.6.3). Ten aanzien van de positiever-
beterende strategieën komen twee belangrijke aspecten aan bod: generieke strate-
gieën (het soort onderscheid van anderen) en de wijze van realiseren van een strate-
gie.
Strategisch gedrag bínnen het analytisch kader gebruiken we in deze studie met name
om de gevolgen van strategische keuzen voor (veranderingen in) de structuur van de
thuiszorgbranche te kunnen analyseren.

3.6.1 Concurrentiestrategie

Een concurrentiestrategie of business unit strategie heeft betrekking op de wijze
waarop een organisatie denkt succesvol te kunnen concurreren en de meeste winst te
kunnen behalen in een bepaalde bedrijfstak.
Douma (1994) maakt daarbij een onderscheid tussen concurrentieverminderende stra-
tegieën en positieverbeterende strategieën.
~ Concurrentieverminderende strategieën worden gebaseerd op een analyse van

de bedrijfstak en zijn er op gericht de intensiteit van de concurrentie in de
bedrijfstak te verminderen door beïnvloeding van de bedrijfstakstructuur. Hiermee
wordt de gemiddelde winst in de bedrijfstak omhoog gekrikt, waarvan in principe
alle organisaties in de bedrijfstak profiteren. Voorbeelden van concurrentie-
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verminderende strategieën zijn: het vergroten van de concentratie in de bedrijfs-
tak door onder andere fusies en het opwerpen van toetredingsbarrières.

. Positieverbeterende strategieën zijn gericht op het verbeteren van de relatieve
positie ten opzichte van bedrijfstakgenoten. Hiermee kan een organisatie een
winst behalen die boven het bedrijfstakgemiddelde ligt. Voorbeelden van positie-
verbeterende strategieën zijn kostenleiderschap en produktdifferentiatie. Een
goede combinatie van strategische kenmerken48, uitmondend in een goede
concurrentiestrategie, verschaft de organisatie concurrentievermogen. Voor het
bepalen van de strategie is kennis nodig van zowel de specifieke kenmerken van
een bepaalde bedrijfstak als de capaciteiten van de organisatie zelf.

Beide typen concurrentiestrategieën staan niet helemaal los van elkaar. De structuur
van de bedrijfstak wordt bijvoorbeeld veranderd door te zorgen voor meer produkt-
differentiatie, waarmee de felheid van de concurrentie in de bedrijftak vermindert.
Produktdifferentiatie kan daarnaast ook een positieverbetering betekenen ten opzichte
van de andere organisaties.
Hierna bespreken we eerst concurrentieminderende en vervolgens positieverbeterende
strategieën.

3.6.2 Concurrentieverminderende strategieën

Douma (1994) noemt twee belangrijke manieren om de concurrentie in de bedrijfstak te
verminderen: het veranderen van de structuur van de bedrijfstak en het maken van
samenwerkingsafspraken. Beiden worden hierna toegelicht.

Het veranderen van de structuur van de bedrijfstak
Enkele belangrijke voorbeelden hiervan worden hierna genoemd.
. Het vergroten van de concentratiegraad door fusies en overnames. Hierdoor

vermindert de felheid van de concurrentie.
. Het verminderen van de onzekerheid over het strategisch gedrag van de diverse

en van elkaar verschillende concurrenten binnen de bedrijfstak door bijvoorbeeld
een sectoraal informatiesysteem.

~ Opwerpen van toetredingsbelemmeringen. Van Witteloostuijn (1994) onder-
scheidt structurele en strategische toetredingsdrempels. De eersten betreffen
structurele marktcondities die buiten de invloedssfeer van de zittende onderne-
mingen vallen. Strategische drempels zijn het resultaat van (doelbewuste) strate-
gieën van ondernemingen. Met name het laatste is essentieel vanuit het oogpunt
van strategisch management. Voor een overzicht van mogelijke bronnen van
strategische toetredingsbelemmeringen wordt verwezen naar Van Witteloostuijn
(1994). De bronnen hebben betrekking op de omvang van de organisaties (bij-
voorbeeld schaalvoordelen en leer-lervaringseffecten), produkten (bijvoorbeeld
produktdifferentiatie), organisatie (bijvoorbeeld exclusieve contracten en distri-
butiekanalen), informatie (bijvoorbeeld geheimhouding resultaten en sterkten) en
technologie (bijvoorbeeld proces-Iproduktinnovatie en informatiesystemen).

~ Vergroten van de mate van produktdifferentiatie. Door de eigen produkten te
onderscheiden van de produkten van anderen neemt de concurrentie af.
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Formele samenwerkingsafspraken
Organisaties die formele samenwerkingsafspraken maken lopen het risico in aanvaring
te komen met de Europese en Nederlandse mededingingsautoriteiten en mededin-
gingswetgeving. Organisaties kunnen allerlei soorten samenwerkingsafspraken met
elkaar maken. Douma (1994) noemt de volgende voorbeelden:
~ Horizontale prijsafspraken tussen bedrijfstakgenoten (prijskartel).
~ Verticale prijsafspraken tussen leverancier en afnemer(s) over de door de

afnemer(s) te hanteren verkoopprijs.
~ Afspraken over het beperken van de produktie enlof produktiecapaciteit.
~ Quoteringsregelingen om marktaandelen te fixeren.
. Marktverdelingsregelingen over wie aan welke klant mag leveren of van welke

leveranciers mag betrekken (leidt tot monopolies).
~ Gezamenlijk verkoopkantoor bijvoorbeeld om een quoterings- of marktverdelings-

regeling te kunnen uitvoeren (verdelen van binnenkomende orders).
~ Collectief exclusief verkeer tussen fabrikanten en handelaren (buiten sluiten van

niet-kartelleden).
~ Afspraken over specialisatie bij de produktie, met behoud van breed assortiment

(overige produkten moeten worden ingekocht bij de andere organisaties).
~ Stilzwijgende samenwerking.
Het maken van samenwerkingsafspraken kan op verschillende concurrentiekrachten
inwerken. Het kan de onderlinge rivaliteit verlagen, potentiële toetreders afschrikken en
de onderhandelingsmacht in relatie tot afnemers en toeleveranciers vergroten. Het
beperkt in ieder geval de concurrentie en verhoogt daarmee de winstgevendheid.
Concurrentieverminderende strategieën zijn voor deze studie van belang omdat ze
veranderingen in de structuur van de thuiszorgbranche tot gevolg kunnen hebben en
de door de overheid beoogde concurrentie kunnen 'ondermijnen'.

3.6.3 Positieverbeterende strategieën

Porter (1980) legt in zijn boek 'Competitive strategy' het accent op positieverbeterende
strategieën. De essentie van 'competitive strategy' is volgens Porter het relateren van
een organisatie aan zijn omgeving en in het bijzonder aan de bedrijfstak(ken) waarin
de organisatie functioneert. Een organisatie moet zich zodanig positioneren in een
bedrijfstak dat ze zich het beste kan verdedigen tegen de concurrentiekrachten of deze
in eigen voordeel kan beïnvloeden. Concurrentiestrategie heeft volgens Porter te
maken met de relatieve positie van een bedrijf binnen zijn bedrijfstak. Positionering
bepaalt of de winstgevendheid van een bedrijf boven of onder het bedrijfstakgemid-
delde ligt. Ook bij een ongunstige bedrijfstakstructuur kan hierdoor een hoge winst
worden behaald. De basis voor een boven-gemiddelde prestatie op de lange termijn is
volgens Porter (1980, 1985) een verdedigbaar concurrentievoordeel. Om dit te behalen
kan een organisatie volgens Porter kiezen uit diverse generieke (positie-verbeterende)
strategieën. Deze worden hieronder toegelicht.

Generieke strategieën (soort onderscheid van anderen)
Porter onderscheidt twee basistypen concurrentievoordeel: lage kosten of differentiatie.
In combinatie met het bereik van de activiteiten waarvoor men deze voordelen probeert
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te realiseren (breed of focus) ontstaan drie generieke positieverbeterende strategieén
waarmee een boven-gemiddelde prestatie in een bedrijfstak kan worden bereikt:
kostenleiderschap, differentiatie en focus. Het betreft drie fundamenteel andere routes
naar concurrentievoordeel. In het onderstaande overzicht worden ze weergegeven.

Overzicht 3.8: Drie generieke strategieén

strategisch voordeel

strategisch doel lage kosten positie door consument ervaren
uniekheid

gehele bedrijfstak kostenleiderschap

specifiek segment (lage kosten-) focus

differentiatie

(differentiatie-) focus

Bron: Porter (1980)

Bij een strategie van kostenleiderschap probeert een organisatie de producent met de
laagste kosten te worden binnen de bedrijfstak. Een lage-kosten producent moet alle
bronnen waaruit een kostenvoordeel kan worden behaald, vinden en benutten, waarbij
doorgaans een standaardprodukt wordt aangeboden. Indien een organisatie in staat is
het kostenleiderschap te behouden, kan zij bovengemiddeld presteren op haar gebied,
mits prijzen kunnen worden gehanteerd rond het marktgemiddelde. Daarvoor is het
noodzakelijk dat het produkt zich niet in negatieve zin onderscheidt van concurrenten.
De tweede manier om concurrentievoordeel te behalen is een differentiatie strategie.
De organisatie zorgt er voor uniek te zijn op door afnemers hoog gewaardeerde ken-
merken, die verschillen van de concurrenten. De organisatie wordt beloond voor haar
unieke capaciteiten middels een extra premie op de gemiddelde prijs. Een organisatie
die differentiatie kan bereiken en exploiteren zal bovengemiddeld presteren als de
extra (prijs)premie de extra kosten om uniek te zijn overstijgt. Kosten kunnen bij deze
strategie dus niet worden verwaarloosd.
Ten slotte kan een organisatie een focus strategie volgen. Bij deze strategie, die geba-
seerd is op de bandbreedte van activiteiten, maakt de organisatie de keuze voor een
beperkt concurrentiegebied binnen de markt. Er wordt een marktsegment of groep van
segmenten geselecteerd waarop de strategie zich richt. Hierbij zijn twee varianten
mogelijk: een kosten focus en een differentiatie focus, waarbij gestreefd wordt naar het
behalen van kostenvoordelen respectievelijk differentiatie binnen het gekozen seg-
ment.

Porter (1980) gaat er van uit dat een bedrijf een keuze moet maken uit de strategieën,
of het zal tussen wal en schip vallen. Een bedrijf dat de strategieën wil combineren en
'alles voor alle mensen' wil zijn, zal beneden gemiddeld presteren en geen con-
currentievoordeel behalen. Diverse auteurs hebben kritiek geleverd op onder meer dit
idee van Porter (zie bijvoorbeeld De Wit, 1997; Bowman, 1990; Hill, 1988; Murray,
1988, Miller á Friesen, 1986). Een gecombineerde strategie is volgens deze auteurs
mogelijk en in sommige gevallen zelfs wenselijk. Bovendien hoeft een organisatie niet

97



perse de laagste kosten te hebben (kostenleiderschap) om voordeel te kunnen
behalen.
Johnson en Scholes (1997) introduceren op basis van deze kritieken en op basis van
de 'competitive strategy options' van Bowman (1990) de 'strategy clock' (zie onder-
staand overzicht). Deze benadering is gebaseerd op het principe dat organisaties
concurrentievoordeel kunnen behalen door beter dan de concurrenten te voorzien in de
behoeften van klanten. Deze behoeften kunnen betrekking hebben op de prijs eNof de
door de klant ervaren toegevoegde waarde van het produkt. In tegenstelling tot Porter's
generieke strategieën die of de prijs of differentiatie als basis hebben, bevat de
'strategy clock' ook 'gemengde' strategieën en strategieën die gedoemd zijn te falen
('failure' strategieén).

Overzicht 3.9: De `strategy clock'

hoog

ervaren
toege-

voegde
waarde

laag

4. ditferenGatie
~

3. hybride

2. lage prijs E

5. difierentiatie-focus

~ 6. hogere prijslgemiddelde waarde

1. lage pnjsAage toegevoegde waarde ~, 7. hogere prijsAage waarde

8. lage toegevcegde waardelgemiddelde prijs

laag prijs

Bron: Johnson en Scholes (1997) en Bowman (1990)

hoog

De eerste twee strategieën zijn hoofdzakelijk prijs-strategieén49.
1 De eerste strategie zal in veel gevallen gericht zijn op een bepaald prijs-gevoelig

marktsegment, dat zich geen betere kwaliteit produkt kan of wil veroorloven
(focus).

2 De tweede strategie is gericht op een lagere prijs dan die van concurrenten met
behoud van kwaliteit. Het gevaar bij deze strategie is dat de kans op imitatie door
concurrenten vrij groot is, met als gevolg dat de marges in de gehele bedrijfstak
zullen dalen.

Strategie drie tot en met vijf zijn voornamelijk differentiatie-strategieën.
3 De derde strategie is een hybride strategie in de zin dat zowel een lagere prijs als

differentiatie (hogere waarde) ten opzichte van concurrenten wordt gerealiseerd.
Lage kosten zijn voor deze strategie een vereiste om lagere prijzen te kunnen
berekenen en te kunnen investeren in differentiatie.

4 De vierde strategie is een brede differentiatiestrategie gebaseerd op door klanten
breed gewaardeerde en unieke kenmerken van het produkt. Het doel van deze
strategie is een hoger marktaandeel te behalen dan concurrenten door in de
ogen van de klant een beter produkt te leveren voor dezelfde prijs (geen prijs-
premie) of ineer winst te behalen door een iets hogere prijs te vragen voor de
extra waarde (prijspremíe).
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5 Het doel van de vijfde strategie, differentiatie-focus, is het bieden van een hogere
waarde (beter produkt) voor een hogere prijs. Deze strategie zal in veel gevallen
gekoppeld zijn aan een specifiek marktsegment dat bereid is voor door hen
gewaardeerde unieke kenmerken meer te betalen.

De laatste strategieën (zes tot en met acht) zijn gedoemd te falen.
6 De zesde strategie, een hogere prijs voor een produkt met een gemiddelde

waarde, kan alleen worden gehandhaafd door een monopolist in een mono-
polistische marktstructuur.

7 De zevende strategie is gericht op een hogere prijs voor een produkt met een
lagere waarde.

8 De achtste strategie, een produkt met een lagere waarde voor een gemiddelde
prijs, is ook gevaarlijk met het oog op verlies van marktaandeel.

Johnson en Scholes (1997) onderscheiden naast de generieke strategieën om zich van
anderen te onderscheiden nog twee andere dimensies bij het strategische keuze-
vraagstuk van organisaties. Binnen de brede (generieke) richting die een organisatie
kiest zijn er nog keuzemogelijkheden wat betreft de ontwikkelingsrichting en de wijze
waarop deze wordt gerealiseerd. De ontwikkelingsrichting heeft betrekking op produkt-
markt-combinaties ofwel de 'business' waarin een organisatie actief wil zijn (vergelijk
Ansoff, 1987). Deze keuzes hebben voornamelijk betrekking op het 'corporate' niveau
van de totale organisatie (portfolio) en in mindere mate op het 'business' niveau
waartoe deze studie zich beperkt (zie hoofdstuk 2). Om deze reden laten we een
verdere beschouwíng over mogelijke ontwikkelingsrichtingen hier achterwege. Wel
lichten we hierna een aantal mogelijke wijzen van realiseren van strategieën toe.

Wijze van realiseren
Volgens Johnson en Scholes (1997) kunnen keuzes ten aanzien van generieke
strategieën en ontwikkelingsrichtingen op drie wijzen worden gerealiseerd.
. Interne ontwikkeling. Bij deze vorm realiseert de organisatie de strategie zelf-

standig op eigen kracht, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuw produkt.
Voordeel hiervan is dat men zelf de competenties en kennis verwerft voor het
succesvol concurreren. Een mogelijk nadeel is de hoge kosten.

. Fusies en acquisitie (overname). Hiermee kan een organisatie kostenefficiëntie of
groei realiseren of komen nieuwe produkten enlof markten op een relatief snelle
manier onder handbereik.

. Gezamenlijke ontwikkeling en strategische allianties. Deze vorm heeft sinds de
jaren tachtig aan populariteit gewonnen als gevolg van een complexer wordende
omgeving. Johnson en Scholes (1997) onderscheiden op basis van Gupta en
Singh (1991) de volgende vormen van strategische allianties in oplopende mate
van formalisatie en integratie: opportunistische allianties (vaak rond projecten,
vergelijkbaar met soms eenmalige markttransacties), netwerken (afsprakenl
samenwerking gebaseerd op wederzijds voordeel en vertrouwen), subcontrac-
tering (bijvoorbeeld uitbesteden), licenties en `franchises', consortia (gezamenlijk
opgezette nieuwe organisatie rond tijdelijk project) en joint ventures (idem maar
dan permanent).

Deze drie vormen zijn vergelijkbaar met de eerder in dit hoofdstuk behandelde
cotirdinatiemechanismen voor transacties tussen partijen (Williamson, 1975): markt,
hiërarchie en hybride- of netwerkstruduren. Bij interne ontwikkeling kiest men ervoor
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de strategie via de eigen organisatie (hiërarchie) te realiseren. Bij fusie kiest men ook
voor de hiërarchie, in dit geval van de gefuseerde instelling, als oplossing. Daarnaast
kan een organisatie voor bepaalde activiteiten kiezen voor (eenmalige) markttrans-
acties met andere partijen. Tussen de markt en de hiërarchie bevinden zich hybride- of
netwerkstructuren ofwel strategische allianties.

In deze studie zullen we 'strategisch gedrag' binnen het analytisch kader met name
gebruiken om de gevolgen van strategische keuzen voor (veranderingen in) de struc-
tuur van de thuiszorgbranche te kunnen analyseren. Daarbij zullen we gebruik maken
van de concepten zoals die hiervoor beschreven zijn in termen van concurrentie-
verminderende en positieverbeterende strategieën.

3.7 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk hebben we een antwoord geformuleerd op de tweede onderzoeks-
vraag, die als volgt luidde: welk (bedrijfskundig) instrument voor analyse van verande-
ringen in de structuur van de thuiszorgbranche kan dienen als uitgangspunt voor het
analytische kader en welke aanvullingen op dit instrument zijn wenselijk vanuit theo-
retisch oogpunt? Eén van de uitgangspunten bij de keuze van het instrument is dat het
aanknopingspunten biedt voor economisch én maatschappelijk verantwoord strate-
gisch handelen van organisaties in de thuiszorgbranche.
We hebben in paragraaf 3.2 een overzicht gegeven van omgevingstheorieën op basis
van twee indelingscriteria: het niveau van analyse en de dimensie van de omgeving
waarop de theorie gericht is. Vanuit dit overzicht zijn we uitgekomen bij theorieën op
het snijvlak van de concurrentiële- of bedrijfstakomgeving en de dimensie van de
omgeving als geheel van hulpbronnen. Een toename van de concurrentie en het
economische denken in de thuiszorg in termen van doelmatigheid en doeltreffendheid
maakt dat een analyse van de concurrentiële omgeving nuttig kan zijn voor thuiszorg-
organisaties als hulpmiddel bij het bepalen van hun strategie. We gaan er daarbij
vanuit dat het streven naar efficiëntie en effectiviteit onder druk van concurrentie een
belangrijke rol speelt bij herstructurering van de thuiszorgbranche en bij strategische
keuzes van organisaties in de branche.
Op het niveau van de concurrentiële omgeving zijn met name de strategisch manage-
ment literatuur, in het bijzonder de literatuur op het gebied van concurrentie-analyse,
en de `industrial organization' theorie (economische markttheorie) relevant voor deze
studie. Beide vakgebieden hebben we in paragraaf 3.3 van dit hoofdstuk nader toe-
gelicht. Belangrijke overeenkomsten tussen de vakgebieden hebben betrekking op het
theoretische kader van waaruit bedrijfstakken worden bestudeerd. Een belangrijk
verschil is het perspectief van waaruit dat gebeurt. Strategisch management bestudeert
de bedrijfstak vanuit het perspectief van de organisatie en kijkt naar de gevolgen van
de bedrijfstakstructuur voor de resultaten (onder meer winst) van individuele organi-
saties. Bij de economische industriële organisatietheorie ligt het accent op de samen-
leving en de gevolgen van de bedrijfstakstructuur voor de maatschappelijke welvaart.
In deze studie kiezen we voor het vijf krachten model van Porter als kern van het
instrumentarium voor het analyseren van veranderingen in de thuiszorgbranche. Met
dit model heeft Porter de inzichten uit de industriële organisatietheorie vertaald en
uitgewerkt voor managers op het niveau van 'business units'. In zijn vijf krachten model
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gaat Porter er vanuit dat het ondernemingsresultaat grotendeels afhankelijk is van vijf
concurrentiekrachten die op hun beurt weer worden beïnvloed door kenmerken van de
bedrijfstakstructuur. Het model dat in paragraaf 3.4 ís uitgewerkt, vormt een belangrijke
basis voor concurrentiestrategie, ofwel beslissingen over de bedrijfstak waarin men
actief wil zijn, de juiste positionering in deze bedrijfstak enlof het beïnvloeden van de
bedrijfstakstructuur in de richting van een grotere winstgevendheid.
Op basis van kritische kanttekeningen die we hebben geplaatst bij het model van
Porter hebben we het model aangepast en aangevuld met relevante concepten uit
andere theorieën. Hierna volgt een schematische weergave van het analytische kader
dat hiervan het resultaat is. Dit schema is geïnspireerd door het multicausale structuur-
gedrag-resultaat (SGR) model uit de industriële organisatietheorie.

Overzicht 3.10: Conceptueel model voor het onderzoek

MACRO-OMGEVING, w.o. overheidsbeleid

invkied van
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tceleve ran ciers
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BEDRIJFSTAK

RESULTAAT
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De kern van het analytische kader wordt gevormd door een analyse van de bedrijfs-
takstructuur. Deze zal worden beschreven aan de hand van de structuurkenmerken uit
het vijf krachten model van Porter. Dit model hebben we uitgebreid met twee krachten:
de (directe) invloed van de overheid en relaties met aanbieders van parallelle comple-
mentaire produkten. We veronderstellen dat de bedrijfstakstructuur gevolgen heeft voor
het resultaat (de winstgevendheid) op het niveau van de individuele organisaties en de
bedrijfstak als geheel. In het laatste geval gaat het om welvaartswinst in termen van
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technische efficiëntie (produktiviteit), allocatíeve efficiëntie en dynamische efficiëntie
(innovativiteit).
In lijn met het multicausale SGR model gaan we er voorts vanuit dat (verandering) in
de bedrijfstakstructuur wordt beïnvloed door de macro-omgeving en door strategisch
gedrag van de organisaties in de bedrijfstak. Deze elementen van het analytische
kader hebben we in paragraaf 3.5 en 3.6 uitgewerkt. Het instrumentarium voor de
macro-omgeving is gebaseerd op de PEST-analyse: de invloed van politiekelregule-
rende, economische, sociaal-culturele en technologische factoren. Bij het instrumen-
tarium voor (concurrentie-)strategie hebben we een onderscheid gemaakt tussen
concurrentieverminderende en positieverbeterende strategie.
In ons analytische kader veronderstellen we dat omgekeerd de bedrijfstakstructuur ook
van invloed is op het strategisch gedrag van thuiszorgorganisaties en op het overheids-
beleid. De bedrijfstakstructuur definieert de waaier van strategische mogelijkheden
voor individuele organisaties en kan mede richting geven aan het overheidsbeleid
(macro-omgeving) met betrekking tot de bedrijfstak. Bovendien veronderstellen we dat
strategisch gedrag ook rechtstreeks kan worden beïnvloed door de institutionele
context (macro-omgeving).

Hiermee is het voorlopige analytische kader voor deze studie in dit hoofdstuk uiteen-
gezet. In het volgende hoofdstuk bekijken we welke aanpassingen van het bedrijfs-
kundige instrumentarium nodig zijn met het oog op de toepasbaarheid voor de
thuiszorg en rekening houdend met verschillen tussen het bedrijfsleven en de thuis-
zorg.
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4 Vertaling van het bedrijfskundige instrumen-
tarium naar de thuiszorg

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe toepassing van de bedrijfskundige
concepten voor brancheanalyse mogelijk gemaakt kan worden voor de thuiszorg, reke-
ning houdend met de specifieke kenmerken van de thuiszorg en de gezondheidszorg.
De in het vorige hoofdstuk beschreven analyse-instrumenten zijn in de meeste
gevallen ontworpen voor bedrijven in de profit sector. Toepassing van deze analyse-
instrumenten is zinvol voor thuiszorginstellingen gezien de ontwikkelingen in de
branche (zie hoofdstuk 2). Toch zijn het management en de branche als geheel niet
gebaat bij het klakkeloos overnemen van manieren van denken en handelen, die in het
bedrijfsleven hun waarde hebben bewezen. Unieke kenmerken en behoeften van de
branche waarop we de instrumenten in deze studie willen toepassen beperken de
overdraagbaarheid van ideeën uit de profít sector en maken een aanpassing van de
instrumenten gewenst. Welke unieke kenmerken en behoeften van de gezondheids-
zorg en in het bijzonder de thuiszorg een aanpassing van de gekozen instrumenten
zinvol maken, staat in dit hoofdstuk centraal.
Allereerst geven we in paragraaf 4.2 een indeling van relevante sectoren in de
Nederlandse economie. Met behulp van deze indeling wordt de positie van de thuis-
zorg verhelderd ten opzichte van de profit sector waarvoor het analyse-instrumen-
tarium ontworpen is. Tevens biedt de indeling de mogelijkheid de sectoren met elkaar
te vergelijken op enkele relevante kenmerken. In paragraaf 4.3 worden de verschillen
tussen de thuiszorg en de profit sector verder uitgewerkt. De unieke kenmerken van de
thuiszorg die aanpassing van het instrumentarium noodzakelijk maken komen daarbij
aan bod. Vervolgens worden verschillende suggesties gedaan voor aanpassing van de
bedrijfskundige concepten zoals geschetst in het conceptuele model in hoofdstuk 3.
Dat gebeurt allereerst in paragraaf 4.4 waarin het concurrentiekrachten model van
Porter wordt aangepast (deel I van het analytisch kader). Vervolgens komt in paragraaf
4.5 deel II van het analytisch kader aan bod, de macro-omgeving, gevolgd door deel III
in paragraaf 4.6, het analytisch kader voor strategie. Tot slot wordt in paragraaf 4.7 het
onderdeel 'resultaten op organisatie- en bedrijfstakniveau' uit het conceptuele model
aangepast. In aansluiting op het aangepaste analytisch kader wordt in paragraaf 4.8
aangegeven op welke wijze de theoretische concepten zullen worden toegepast op de
gekozen casus in de empirische studie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
samenvatting en conclusies.

4.2 Een indeling in sectoren

In deze paragraaf geven we op basis van een aantal criteria een indeling van orga-
nisaties in de Nederlandse economie in sectoren (paragraaf 4.2.1). Hiermee wordt in
paragraaf 4.2.2 de positie van de thuiszorg ten opzichte van de private profit sector
waarvoor het analyse-instrumentarium grotendeels ontworpen is verhelderd.
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4.2.1 Een Indeling op basis van rechtsvorm, doelstelling en
financieringsbron

Indelingscriteria
In de literatuur worden diverse indelingen gehanteerd om verschillen tussen orga-
nisaties en de sectoren waarin ze actief zijn te kunnen beschrijven. Het onderstaande
overzicht geeft een aantal veel voorkomende indelingen weer met de bijbehorende
criteria waarop ze gebaseerd zijn.

Overzicht 4.1: Criteria voor het onderscheiden van typen organisaties en sectoren

Indelingscriteria Typen organisaties ~ sectoren

Rechtsvorm . Publiek- versus privaatrechtelijke organisaties
(publieke- versus private sector)

. Juridisch zelfstandige versus juridisch onzelfstandige
organisaties

Doelstelling . Profit versus non-profit-organisaties (profit versus
non-profit sector)

Financieringsbron en . Privaat versus collectief gefinancierde organisaties
wijze van bekostiging . Economisch zelfstandige versus economisch

onzelfstandige produktieorganisaties
(ondernemingen versus (semi-)overheidsdiensten)

Kenmerken van de . Standaard Bedrijfsindeling van het CBS
activiteiten~produktie . Producerende versus dienstverienende organisaties

. Professionele versus niet-professionele organisaties

Bronnen: zie ondermeer Van der Aa 8 Elfring (1996), Oster (1995), de Groot (1994), Douma
(1994), CBS (1993), Nutt 8 Backhoff (1992), Koteen (1991), Stevers (1981).

De eerste drie criteria kunnen worden gecombineerd tot één indeling van organisaties
in sectoren (zie overzicht 4.2). Met deze indeling kan een groot deel van de in de lite-
ratuur gebruikte terminologie rondom typen organisaties en sectoren worden verdui-
delijkt. Een tweede belangrijke indeling is gebaseerd op kenmerken van de activiteiten
van organisaties. Een veel gebruikte indeling op basis van dit criterium is de Standaard
Bedrijfsindeling (SBI) die het CBS gebruikt voor het weergeven van statistieken van
bedrijven in onze samenleving. De SBI en de positie van de thuiszorg daarbinnen zijn
in hoofdstuk 2 reeds aan bod gekomen. We beperken ons hierna tot de overige criteria.
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Overzicht 4.2: Indeling in sectoren op basis van rechtsvorm, doelstelling en
financieringsbron

Rechtsvorm
Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk
(Publieke sector) (Private sector)

Doelstelling

Geen winstoogmerk

Financieringsbron Financieringsbron

Collectieve Particuliere Collectieve Particuliere

middelen middelen middelen middelen

(uit verkoop)
(giftenlver-
koop)

(Ook wel genoemd: Overheids-
- Non-profit of budget- sector

sector, excl. (bv. defensie,
verenigingen openbaar be-

- Kwartaire sector, incl. stuur)
verenigingen)

Winstmaximalisatie

Gesubsidieerde Vereni-
en gepremieer- gingen,
de sector kerken, e.d.
(bv. ondervvijs,
gezondheids-
zorg, thuiszorg)

(Ook wel genoemd: - Staats- - Onderne-
- Profitsector of bedrijven mingen
- Marktsector)

Bron: bewerking op basis van Stevers (1981) en de Groot (1994)

Hierna lichten we de typen organisaties en sectoren uit het overzicht toe.

1 Publieke 'non-profit' sector ( overheidssector)
Op basis van het criterium rechtsvorm kunnen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
organisaties worden onderscheiden. De rechtsvorm hangt samen met eigendomsrech-
ten en zeggenschap. Bij privaatrechtelijke organisaties ligt het juridisch eigendom en
de zeggenschap in handen van particulieren. Dit kunnen aandeelhouders zijn, de leden
van een vereniging of het bestuur (raad van toezicht) van een stichting. Bij de meeste
publiekrechtelijke organisaties is de vraag naar het juridisch eigendom moeilijk te
beantwoorden, met uitzondering van de zogenaamde staatsbedrijven, waarbij de over-
heid 1000~o van de aandelen bezit. Bij de organisaties in de overheidssector, ook wel
overheidsinstanties genoemd, is geen sprake van aandelen. De instanties worden
betaald door de overheid, maar het geld daarvoor is afkomstig uit belastingen (collec-
tieve middelen) dus betaald door de mensen in de samenleving. In deze situatie is in
juridische zin geen sprake van eigendom, omdat eventuele eigendomsrechten bij deze
organisaties niet overdraagbaar zijn bijvoorbeeld op een aandelenbeurs. Wel ligt de
formele zeggenschap over de organisaties in de overheidssector bij de overheid
(Keuning, 1995). Overheidsorganisaties staan onder direct politiek gezag (Joldersma,
Mouwen, Otto en Geurts, 2000).
Overheidsorganisaties kunnen vele vaak maatschappelijke doelstellingen nastreven.
Ze zijn niet gericht op het maximaliseren van winst ten behoeve van aandeelhouders.
Organisaties in de overheidssector kunnen dus tot de publieke non-profit organisaties
worden gerekend.

105



Financiering van deze organisaties vindt plaats op basis van collectieve middelen, met
name belastinggelden. Inkomsten worden in de regel niet gegenereerd op basis van de
verkoop van diensten of produkten.

2 Publieke 'profit' sector ( staatsbedrijven)
Wanneer de overheid zowel het juridisch eigendom als de zeggenschap over een
organisatie in handen heeft, wordt gesproken over een staatsbedrijf. Staatsbedrijven
hebben veelal de vorm van een naamloze vennootschap. De aandelen zijn volledig in
het bezit van de overheid. Als tegenprestatie voor het geïnvesteerde kapitaal streeft de
overheid als aandeelhouder naar (een zo hoog mogelijke) winst. Staatsbedrijven kun-
nen dus tot de publieke profit sector worden gerekend. De inkomsten van staats-
bedrijven worden gegenereerd uit de verkoop van diensten of produkten.

3 Private 'profit' sector (ondernemingen)
Wanneer in de praktijk over 'het bedrijfsleven' wordt gesproken, wordt meestal de
private profit sector bedoeld.
Bij privaatrechtelijke organisaties ligt het juridisch eigendom en de zeggenschap in
handen van particulieren. Indien dit aandeelhouders betreft, spreekt men van private
profit organisaties. Als 'tegenprestatie' voor het geïnvesteerde risicodragende kapitaal
wensen de geldverschaffers (aandeelhouders) namelijk een zo hoog mogelijke winst-
uitkering.
Dit betekent dat de doelstelling van bedrijven in deze sector in het algemeen gericht zal
zijn op het maximaliseren van winst ten behoeve van de aandeelhouders. Bij het
realiseren van deze doelstelling hebben de ondernemingen te maken met marktwer-
king (prijsmechanisme) en concurrentiekrachten die de winst van de individuele onder-
nemingen onder druk kunnen zetten. Om deze reden wordt de private profit sector ook
wel de 'marktsector' genoemd. De rechtsvorm waarvoor wordt gekozen is meestal een
besloten of een naamloze vennootschap.
Bedrijven in de private profit sector genereren inkomsten uit de verkoop van produkten
of diensten aan klanten. Simon (1989) maakt op basis hiervan een onderscheid tussen
marktorganisaties en taakorganisaties. Marktorganisaties krijgen hun geld meestal
rechtstreeks van hun klanten. Taakorganisaties worden gefinancierd door een subsi-
diegever (bijvoorbeeld het rijk, de gemeente, de zorgverzekeraar) die opdracht geeft
hiervoor een bepaalde taak te vervullen~. Taakorganisaties worden vooral aangetrof-
fen in de private 'non-profd' sector.

4 Private'non-profit' sector
De organisaties in de private non-profit sector bevinden zich ergens op het continuUm
tussen overheidsorganisaties en marktorganisaties (Joldersma et al., 2000). De
meeste organisaties in de gezondheidszorg kunnen tot deze sector worden gerekend.
Ze verschillen van pure overheidsorganisaties doordat ze niet onder direct politiek
gezag staan. Evenals bij de private profit organisaties (marktorganisaties) zijn het
juridische eigendom en de zeggenschap bij private non-profit organisaties in handen
van particulieren. De (oorspronkelijke) investeerders zijn echter geen aandeelhouders,
maar (notabele) burgers of de individuele leden van een organisatie, die voor hun
investering geen tegenprestatie in de vorm van winst eisen. Private non-profit organisa-
ties verschillen van pure marktorganisaties doordat niet winstmaximalisatie maar maat-
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schappelijke doelstellingen centraal staan naast het zorg dragen voor een gezonde
exploitatie.
De rechtsvorm van private non-profit organisaties is meestal een stichting of een
vereniging. Bij de laatste ligt de uiteindelijke zeggenschap bij de leden. Bij een stichting
heeft het bestuur de uiteindelijke zeggenschap. In de gezondheidszorg worden veel
stichtingen en verenigingen aangetroffen. Vroeger zette het stichtingsbestuur van zorg-
instellingen, waarin veelal verschillende belanghebbende partijen vertegenwoordigd
waren, de beleidslijnen uit voor de directies. Tegenwoordig staan de besturen veel
meer op afstand en vindt een omvorming plaats richting raden van toezicht, conform de
raden van commissarissen in het bedrijfsleven. In dit model verschuift de zeggenschap
naar de directies, die zich steeds vaker raad van bestuur gaan noemen.
Stichtingen en verenigingen zijn aan bepaalde regels gebonden. Bijvoorbeeld het
maken van winst ten behoeve van aandeelhouders is voor deze organisaties wettelijk
en statutair niet toegestaan en ten aanzien van de (hoogte van de) reserves kan de
overheid regels stellen.
Veel private non-profit organisaties verschillen daarnaast van pure marktorganisaties
doordat ze hun inkomsten niet rechtstreeks van klanten krijgen maar van subsidie-
gevers aan wie ze verantwoording dienen af te leggen. In de private non-profit sector
kunnen twee typen organisaties worden onderscheiden op basis van het criterium
'financieringsbron'.

4a Gesubsidieerde private non-prof;t organisaties
Deze organisaties ontvangen hun inkomsten uit collectieve middelen, zoals belastingen
en verplichte collectieve premies. Deze middelen worden door de overheid respectie-
velijk sociale verzekeraars geïnd. Verdeling van de middelen over de organisaties vindt
plaats via subsidies van de overheid of afspraken met sociale verzekeraars (bijvoor-
beeld zorgverzekeraars) over budgetten enlof produktie.
Van der Velpen (1994:12) verstaat onder een gesubsidieerde organisatie het volgende:
'een organisatie die van een financier de opdracht heeft gekregen om binnen bepaalde
(al dan niet ruim omschreven) grenzen schaarse middelen (meestal diensten) te
verdelen over bepaalde (al dan niet ruim omschreven) klantgroepen, zonder dat daarbij
het financiële prijsmechanisme als leidend principe gebruikt mag worden'. Gesubsi-
dieerde organisaties opereren dus op twee markten: de primaire markt waar ze hun
diensten leveren aan mensen die daaraan behoefte hebben en de subsidiemarkt waar
ze met andere instellingen concurreren om de schaarser wordende financiën. Een
prijssignaal in de relatie met klanten ontbreekt.
Voorbeelden van organisaties in deze sector zijn onderwijs- en zorginstellingen. In veel
gevallen betreft het dienstverlenende instellingen, zonder winstoogmerk en gericht op
het zo goed mogelijk verlenen van hun diensten.

4b Particulier gefinancierde private non-proft organisaties
Zij ontvangen hun inkomsten voornamelijk uit de volgende bronnen.
. Giften, fondsen en lidmaatschapsgelden van burgers, sponsors of leden (zonder

individuele tegenprestatie, dus niet direct gerelateerd aan de verkoop van pro-
dukten).

. Directe betalingen van klanten aan aanbieders gerelateerd aan de verkoop van
produkten. De klant betaalt de prijs van een bepaald produkt volledig of gedeel-
telijk uit eigen middelen (eigen bijdrage).

107



~ In de gezondheidszorg kunnen tot de particuliere middelen ook de premiegelden
van vrijwillige (aanvullende) particuliere verzekeringen gerekend worden. Deze
worden geïnd door zorgverzekeraars, die de zorgaanbieders rechtstreeks betalen
voor verleende diensten aan verzekerden of het geconsumeerde bedrag aan hun
verzekerden restitueren. De relatie tussen dienst en betaling is directer dan bij de
budgetsubsidies op basis van verplichte collectieve premies. Toch worden ook de
premies voor vrijwillige (aanvullende) particuliere verzekeringen vaak tot de
collectieve middelen (lasten) gerekend door de overheid in het kader van haar
economische beleid.

Voorbeelden van organisaties in deze sector zijn verenigingen op het terrein van
bijvoorbeeld welzijn en sport en kerken.

Niet alle organisaties kunnen eenduidig in deze indeling worden ondergebracht. In de
praktijk zal eerder sprake zijn van een continuiim tussen overheidsorganisaties en
marktorganisaties dan van de pure organisatievormen.
Bijvoorbeeld in de profit sector bestaan naast staatsbedrijven en particuliere bedrijven
'gemengde bedrijven' waarbij een deel van de aandelen in handen van de overheid is.
Bij deze bedrijven is sprake van een publiek-privaat mixs'. Mengvormen komen we ook
tegen in de private non-profit sector. Vaak zijn organisaties in deze sector voor hun
inkomsten afhankelijk van een mix van financieringsbronnen. Een voorbeeld hiervan is
een school die naast subsidie van de overheid ook een eigen bijdrage van de ouders
ontvangt. Ook in de zorgsector is dit een veel voorkomend verschijnsel. Daamaast
wordt de grens tussen overheids-, non-profit- en marktorganisaties steeds vager (Van
der Velpen, 1994:10, Joldersma et al., 2000:18, Bryson, 1988:3). Sommige marktorga-
nisaties kunnen niet zonder een flinke subsidie van de overheid overeind blijven. Aan
de andere kant ontwikkelen steeds meer overheidsorganisaties en gesubsidieerde
organisaties als gevolg van veranderingen in de omgeving een commerciële afdeling,
zoals bijvoorbeeld de thuiszorginstellingen. Bij deze organisaties is met andere woor-
den een verschuiving gaande in de richting van de markt.

4.2.2 Positie van de thuiszorg

De meeste organisaties in de gezondheidszorg en de thuiszorg behoren tot de gepre-
mieerde en gesubsidieerde sector. Het zijn private non-profit instellingen met een voor-
namelijk collectieve financiering op basis van wettelijke premies.
In hoofdstuk 2 is reeds naar voren gekomen dat het private initiatief een belangrijke rol
heeft gespeeld bij het ontstaan en de ontwikkeling van de thuiszorg. In de beginfase
van de ontwikkeling vond financiering nog voornamelijk plaats op basis van particuliere
middelen (giften, fondsen, eigen bijdragen en dergelijke). In de loop der tijd is de over-
heid zich steeds meer gaan bemoeien met de financiering van private initiatieven in de
zorgsector. Een uitgebreid sociaal ziektekostenverzekeringsstelsel werd in het leven
geroepen en de rol van collectieve financiering nam toe. Hiermee schoven de organi-
saties op in de richting van overheidsorganisaties en werden ze ook wel aangeduid als
semi-overheidsorganisaties of verstatelijkte organisaties (De Waal, Schuyt en Verveen,
1994). Inmiddels is weer een verschuiving gaande in de richting van marktorganisaties
ook wel aangeduid als een verschuiving van verstatelijking naar ondememerschap
(Van der Grinten en Kasdorp, 1999).
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Momenteel worden de thuiszorgorganisaties voornamelijk gefinancierd door zorgkan-
toren op basis van AWBZ-premiegelden (collectieve middelen). Daarnaast ontvangen
de instellingen inkomsten uit andere ( particuliere) bronnen, zoals het persoongebonden
budget, eigen bijdragen van klanten, lidmaatschapsgelden en betalingen van particu-
liere verzekeraars op basis van aanvullende verzekeringen van particulier verzekerden.
In de praktijk is dus sprake van een mix van financieringsbronnen. Dit geldt ook voor
veel andere organisaties in de gezondheidszorg. Het merendeel van de zorgvoorzie-
ningen wordt gefinancierd uit collectieve middelen, opgebracht via verplichte collec-
tieve premies (ZFW en AWBZ) of vrijwillige particuliere ziektekostenpremies.
De meeste zorginstellingen in de private non-profit sector hebben de rechtsvorm van
een stichting of een vereniging. Dit past bij de regelgeving dat collectief gefinancierde
instellingen geen winstdoelstelling mogen hebben ten behoeve van aandeelhouders.
De kruisorganisaties hadden vóór de AWBZ-financiering in 1980 meestal de vorm van
een vereniging ( ledenorganisatie). Sinds de invoering van de AWBZ hebben de kruis-
organisaties zich veelal opgesplitst in een ledenorganisatie (de kruisvereniging) ener-
zijds en een werkorganisatie in de vorm van een stichting voor het uitvoeren van het
AWBZ-takenpakket anderzijds. Tegenwoordig is als gevolg van het ' wegkwijnen' van
de lokale verenigingen een beweging gaande richting het integreren van de werk- en
de ledenorganisatie. De juridische structuur die hier veelal voor wordt gekozen is de
structuurcotiperatie, bestaande uit een stichting enerzijds en een B.V. voor de leden-
organisatie anderzijds.

Verder komen ook private profit instellingen voor, bijvoorbeeld in de ziekenhuisbranche
(privéklinieken) en in de thuiszorg. Een voorbeeld van private profit instellingen in de
thuiszorg zijn de particuliere (commerciële) thuiszorgbureaus. Zij ontvangen collectieve
middelen via het persoonsgebonden budget maar worden voor het overige grotendeels
privaat gefinancierd op basis van onder meer aanvullende particuliere verzekeringen
en directe eigen betalingen van klanten. Dit betekent dat ze in principe winst mogen
maken ten behoeve van aandeelhouders, die risicodragend kapitaal hebben geïnves-
teerd. In de praktijk hebben ze dan ook zelden de vorm van een stichting of vereniging.
Particuliere bureaus opgericht door reguliere thuiszorginstellingen hebben soms wel de
stichtingsvorm. Deze organisaties richten zich evenals de andere particuliere bureaus
met name op de privaat gefinancierde markt en zijn dus een voorbeeld van privaat
gefinancierde (private) non-profit thuiszorginstellingen.

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de thuiszorgbranche ten
minste twee typen van organisaties ofwel populaties omvat.
. Een groot deel van de aanbieders in de branche heeft de kenmerken van een

private non-profit instelling met een collectieve financiering. Deze thuiszorgaan-
bieders opereren voornamelijk op de collectief gefinancierde AWBZ-markt. Ze
worden ook wel toegelaten instellingen of reguliere thuiszorgaanbieders
genoemd.

. Een ander deel van de aanbieders in de branche heeft de kenmerken van een
private profit organisatie. Deze thuiszorgaanbieders zijn met name actief op de
particulier gefinancierde markt. Ze worden ook wel 'niet-toegelaten' instellingen of
particuliere thuiszorgaanbieders genoemd.

Binnen de populatie van toegelaten instellingen kan op basis van kenmerken van de
activiteiten verder onderscheid gemaakt worden tussen kruiswerk-, gezinszorg- en
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geïntegreerde thuiszorgorganisaties. De laatsten leveren alle door ons gedefinieerde
thuiszorgdiensten (verpleging en lichamelijke en huishoudelijke verzorging). Bij het
kruiswerk ligt het accent op verpleging en lichamelijke verzorging. De gezinszorg levert
met name lichamelijke en huishoudelijke verzorging.

We kunnen hieruit concluderen dat 'de' thuiszorg niet bestaat. Er zijn tenminste twee
populaties te onderscheiden die op enkele essentiële kenmerken van elkaar verschil-
len. Dit zou kunnen betekenen dat het instrumentarium op de ene populatie beter
toepasbaar is dan op de andere.
Het in hoofdstuk 3 geschetste bedrijfskundige instrumentarium is in het algemeen
ontworpen voor de (private) profit sector. De uitgangspunten in het model van Porter
sluiten namelijk grotendeels aan bij de kenmerken van deze sector: aanbieders streven
naar het maximaliseren van winst ten behoeve van aandeelhouders en er is sprake
van een markt- en prijsmechanisme en van klanten die het produkt of de dienst niet
alleen 'consumeren' maar ook betalen (particuliere middelen uit verkoop).
Wat betreft 'de' thuiszorg sluiten deze uitgangspunten meer aan bij de hoofdzakelijk
particulier gefinancierde (profit) thuiszorginstellingen dan bij de voornamelijk AWBZ-
gefinancierde (non-profit) instellingen. De gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de
toepasbaarheid van het instrumentarium voor 'de' thuiszorg worden in de volgende
paragraaf besproken op basis van een nadere uitwerking van de belangrijkste verschil-
len tussen kenmerken van 'de' thuiszorg en de marktsector (profit sector).

4.3 Specifieke kenmerken van 'de' thuiszorg

In paragraaf 4.3.1 worden de specifieke kenmerken van toegelaten instellingen op de
AWBZ-gefinancierde markt èn van particuliere aanbieders op de particulier gefinan-
cierde markt vergeleken met de kenmerken van de marktsector en de belangrijkste
uitgangspunten van de profit theorie (het bedrijfskundige instrumentarium). Relevante
verschillen worden beoordeeld op hun gevolgen voor de toepasbaarheid van het
instrumentarium. In paragraaf 4.3.2 vatten we de belangrijkste kritische kanttekeningen
bij het analyse-instrumentarium samen vanuit de specifieke kenmerken van 'de' thuis-
zorg en trekken we conclusies over de toepasbaarheid van het instrumentarium.

4.3.1 Relevante verschillen tussen 'de' thuiszorg en de marktsector

In het onderstaande overzicht worden de belangrijkste verschillen tussen de markt-
sector en de twee onderscheiden populaties binnen de thuiszorg samengevat. De
verschillen worden hierna toegelicht.
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Overzicht 4.3: Relevante verschillen tussen de marktsector en 'de' thuiszorg

Marktsector
(profit sector)

1) Specifieke ken- geen algemene - normatief goed
merken produkt uitspraken - heterogeniteit
en produktie- mogelijk - simultaniteit
proces - onaantastbaarheid

- vertrouwensgoed
- professionele dienst
- vergankelijkheid

Thuiszorgbranche

Toegelaten (non-profit)
instellingen op AWBZ-

gefinancierde markt

2) Juridisch aandeelhou-
eigendom en ders (BVINV)
zeggenschap en directie

3) Publiek toezicht gering

4) Bron van directe betaling
inkomsten door klanten

5) Positie klant sterk

particuliere burgers
(stichting of vereni-
ging), bestuurldirectie,
leden

veel
subsidie ( budget) van
zorgkantoor

i.h.a. zwak
scheiding beslissen-
genieten-betalen

6) Cotirdinatie- markt- en prijs- sturinglregulering door
mechanisme mechanisme overheid, budgetsys-

teem

7) Concurrentie prímair om primair om middelen,
klanten, concur- concurrentie op kwali-
rentie op prijs teit en produktiviteit;
enlof kwaliteit ook samenwerking

8) Doelstelling maximaliseren pluriform, zo goed
winst t.b.v. aan- mogelijk vertenen van
deelhouders diensten

9) Bedrijfskolom van grondstof geen 'halfprodukten'
tot eindprodukt

Particuliere (profit)
instellingen op part.
gefinancierde markt

- heterogeniteit
- simultaniteit
- onaantastbaarheid
- vertrouwensgoed
- professíonele dienst
- vergankelijkheid

beiden mogelijk

gemiddeld

klant en verzekeraar

minder zwak

prijsmechanisme

primair om klanten,
concurrentie op prijs
enlof kwaliteit

afhankelijk van
rechtsvorm

geen 'halfprodukten'

1 Specifieke kenmerken van het produkt en produktieproces
Wat betreft de marktsector kunnen hierover gezien de diversiteit moeilijk algemene
uitspraken worden gedaan. De in het overzicht genoemde specifieke kenmerken van
het produkt 'verpleging en lichamelijke en huishoudelijke verzorging thuis' hebben vaak
gevolgen voor de andere kenmerken uit het overzicht (voor de produktkenmerken zie
onder meer: Joldersma et al., 2000, Maussart, 1995, Lapré en Rutten, 1988, Oster,
1995, Kool, 1995, Van der Velpen, 1994). Voor zover dat het geval is behandelen we
de consequenties voor het bedrijfskundige instrumentarium bij de andere kenmerken.

II1



~ Collectief gefinancierde thuiszorg wordt door de overheid gezien als een norrna-
tief goed waarbij rechtvaardigheídsoverwegingen in het geding zijn. De overheid
vindt dat burgers recht hebben op gezondheidszorg en heeft in de grondwet haar
plicht om dit recht te realiseren vastgelegd. De overheid doet dit met name via de
sociale ziektekostenverzekering waarmee 'garanties' worden geschapen voor
een goede toegang tot onder andere thuiszorgdiensten voor individuele burgers,
ongeacht hun financiële situatie of ziekterisico. De sociale ziektekostenverzeke-
ring heeft gevolgen voor onder meer de wijze van financiering en sturing in de
branche (punten 4 en 6). Instellingen die collectief gefinancierde thuiszorg-
voorzieningen leveren (de toegelaten instellingen) krijgen 'subsidie' via de zorg-
kantoren en hebben te maken met veel overheidsregulering. De particulier
gefinancierde thuiszorgorganisaties hebben in mindere mate met regelgeving te
maken en kunnen meer marktconform opereren.

. Heterogeniteit van het produkt: er is sprake van een specifiek produkt, gericht op
een individu met een specifieke aandoening en omstandigheden. De dienstverle-
ning is maatwerk, dat aan de behoeften van de individuele klant moet worden
aangepast. Het ontbreken van een homogeen produkt betekent dat geen sprake
kan zijn van volledige concurrentie en een efficiënt functionerende markt. Dit lijkt
overigens meer te gelden voor verpleging en lichamelijke verzorging dan voor
huishoudelijke verzorging waarbij standaardisering beter mogelijk is. Bij hetero-
gene produkten bestaat het gevaar van onnodig hoge prijzen. Het 'falen van de
markt' op dit punt heeft gevolgen voor het sturingsmechanisme (punt 6). Het
'marktfalen' leidt ertoe dat de overheid ingrijpt in de collectief gefinancierde
thuiszorgbranche door middel van regulering van prijs en volume (vaste prijzen
en macrobudget ofwel schaarse middelen). De overheid reguleert de prijs en het
volume ook om de kosten in de hand te houden. Het effect van verzekeren is
namelijk dat mogelijk onnodig veel of dure zorg wordt geconsumeerd vanwege
het ontbreken van een afweging tussen kosten en baten bij de gebruiker. Dit
verschijnsel, dat consumenten meer zorg gaan gebruiken wanneer ze daarvoor
verzekerd zijn dan wanneer ze het zelf zouden moeten betalen, wordt aangeduid
met de term 'moral hazard' (Lapré en Rutten, 1988). Voor particulier gefinan-
cierde thuiszorgorganisaties worden prijzen en volume niet gereguleerd.

~ Simultaniteit en ontastbaarheid van het produkt: de produktie en consumptie van
zorg vallen samen. De zorggebruiker neemt (behalve bij huishoudelijke verzor-
ging) deel aan het produktieproces. Dit resulteert in een ervaring van de klant die
nauwelijks objectiveerbaar of tastbaar is. Het produkt is ongrijpbaar en het oor-
deel over de kwaliteit ervan is inherent subjectief omdat de klant met het produkt
verweven is. Klanten zullen het produkt vooral beoordelen op zichtbare aspecten
waaronder hygiëne en tijdstip van de zorg en op het proces (relationele
aspecten). De professionele kwaliteit van het produkt zelf is voor klanten echter
veel moeilijker te beoordelen. Hierdoor bestaat het gevaar dat er ondeugdelijke
produkten worden aangeboden. Dit vormt een andere reden voor marktregulering
door de overheid met name op het punt van kwaliteits- en opleidingseisen. Deze
eisen gelden in het algemeen ook voor de particulier gefinancierde thuiszorg-
organisaties. Behalve met deze min of ineer 'objectieve' kwaliteitseisen zullen
thuiszorginstellingen bij hun strategie rekening moeten houden met de meer
subjectieve perceptie van klanten. Het imago en de reputatie van de dienstverle-
ner of instelling spelen daarbij een belangrijke rol.
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. Thuiszorg is een vertrouwensgoed: een goed waarbij vertrouwen en reputatie
een belangrijke rol spelen omdat de kwaliteit ervan door klanten moeilijk te
beoordelen is (Oster, 1995, Kool, 1995). Dit soort goederen worden vaak door
non-profrt organisaties geleverd, die niet gericht zijn op winstmaximalisatie voor
aandeelhouders ( zie punt 8). Een naar winst strevende aanbieder zou in deze
situatie namelijk een prikkel kunnen hebben om klanten te misbruiken door te
lage kwaliteit te leveren of een hogere prijs dan nodig is te vragen. Een non-profit
organisatie heeft deze prikkel veel minder en wekt dus meer vertrouwen, maar
dient tegelijkertijd zijn reputatie hoog te houden. Voor profit thuiszorgaanbieders
zou dit betekenen dat ze meer moeite moeten doen om het vertrouwen te winnen
van klanten. Vertrouwen en reputatie kunnen dus een belangrijke entreebarrière
vormen in de thuiszorg.

. Thuiszorg wordt geleverd door professionele dienstverleners. De kwaliteit van de
dienstverlening is hierdoor sterk afhankelijk van de professional die de dienst
levert en de (externe) professionele normen waardoor deze wordt aangestuurd.
De deskundigheid, betrokkenheid, autonomie en machtspositie van professionals
hebben met name gevolgen voor de strategie van thuiszorginstellingen. Ten
eerste is het management hiervoor vaak afhankelijk van de professionals die de
diensten leveren en kennis over de markt hebben. Ten tweede maakt de machts-
positie van professionals de kans op weerstand bij verandering groot met als
gevolg een mogelijk gebrek aan aanpassingsvermogen ( inertie). Ten slotte
bestaat het gevaar van een sterkere gerichtheid op het vak en vakgenoten dan
op klanten en financiers.

. Vergankelijkheid van het produkt: thuiszorg vindt altijd hier en nu plaats.
Voorraadvorming ís niet mogelijk. Dit vereist een zekere mate van overcapaciteit
om met fluctuaties in de vraag om te gaan. Daarnaast stelt het hoge eisen aan
de planning van de zorg. Wanneer de personeelscapaciteit niet goed is afge-
stemd op de vraag lopen de levertijden op en ontstaan wachtlijsten. Wachtlijsten
vormen een belangrijk 'middel' bij collectief gefinancierde thuiszorginstellingen
om de kosten en daarmee het beperkte budget in de hand te houden. Omge-
keerd kunnen wachtlijsten bij complementaire aanbieders de druk op de kosten
van thuiszorgaanbieders vergroten doordat patiënten langer in de thuiszorg
blijven hangen of eerder uit het zieken-, verpleeg- of verzorgingshuis worden
ontslagen. Bij het instrumentarium zal rekening moeten worden gehouden met de
rol van wachtlijsten.

2 Juridisch eigendom en zeggenschap
Bij marktorganisaties èn bij beide typen thuiszorgorganisaties zijn het juridische eigen-
dom en de zeggenschap in particuliere handen.Verschillen zijn in de vorige paragraaf
aan bod gekomen. Het feit dat met name AWBZ-gefinancierde thuiszorgorganisaties
niet te maken hebben met aandeelhouders omdat ze een stichting of vereniging zijn,
heeft tot gevolg dat niet naar winstmaximalisatie wordt gestreefd. De consequenties
daarvan voor het instrumentarium worden bij het onderwerp 'doelstelling' behandeld.

3 Publiek toezicht
Het gaat hierbij om de mate waarin toezicht wordt uitgeoefend door externe partijen op
het handelen van organisaties en daarmee de mate waarin externe verantwoordelijk-
heid naar de samenleving dient te worden afgelegd ( Nutt en Backhoff, 1992). Ook
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marktorganisaties hebben te maken met publiek toezicht van bijvoorbeeld milieu-
organisaties of keuringsdiensten. De belangrijkste controle wordt echter uitgeoefend
door de marktpartijen (vragers en aanbieders) zelf. Klanten gaan als het hen niet
aanstaat naar een andere aanbieder.
Met name bij AWBZ-gefinancierde thuiszorgorganisaties is de invloed van publiek
toezicht in het algemeen veel groter dan bij marktorganisaties vanwege de belangen
van diverse zogenaamde 'stakeholders'. Belangrijke stakeholders zijn niet alleen de
klanten (gebruikers) maar ook de financiers. In de thuiszorg zijn dat met name de
zorgkantoren. Dit zijn door de overheid aangewezen zorgverzekeraars die de AWBZ
uitvoeren en de AWBZ-gelden in een bepaald gebied verdelen. De thuiszorginstelling
legt over de besteding van het AWBZ-budget verantwoording af aan het zorgkantoor.
Daarnaast wordt over de besteding van bepaalde (extra) subsidiegelden soms recht-
streeks verantwoording afgelegd aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ, voor-
heen Ziekenfondsraad, ZFR). Dit orgaan voert bepaalde subsidieregelingen uit,
beheert de AWBZ-gelden (het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, AFBZ) en
controleert en houdt toezicht op de zorgkantoren en ziekenfondsen. Een ander orgaan
dat toezicht uitoefent op thuiszorginstellingen is de geneeskundige inspectie voor de
volksgezondheid. De inspecteurs zijn onder meer belast met de handhaving van de
wettelijke voorschriften op het gebied van de volksgezondheid, zoals voorschriften op
het gebied van kwaliteit.
De relatief grote invloed van publiek toezicht in de thuiszorg maakt een aanpassing van
het instrumentarium noodzakelijk, met name wat betreft ons concurrentiekrachten
model gebaseerd op Porter (zie schema in paragraaf 3.7). Aan de kant van afnemers
hebben thuiszorgorganisaties niet alleen te maken met de gebruikers van zorg maar
ook met de onderhandelingsmacht van de financiers. Dit geldt ook voor particuliere
(profit) aanbieders voor zover ze tevens middelen ontvangen van particuliere verzeke-
raars of ziekenfondsen. Overige toezichtsorganen oefenen voornamelijk indirect
invloed uit op de branche vanuit de institutionele (macro-)context. Met de belangen van
de vele stakeholders moet ook bij het formuleren van de strategie van de organisatie
rekening worden gehouden.

4 Positie van de klant
Een aantal kenmerken aan de vraagzijde van de markt leidt ertoe dat de positie van
klant in de AWBZ-gefinancierde thuiszorg in het algemeen veel zwakker is dan in de
marktsector. Eerder is al aan orde gekomen dat de klant vaak moeilijk de professionele
kwaliteit van de dienst kan beoordelen. Daar komt nog bij dat klanten vaak niet
autonoom kunnen bepalen wat ze op welk moment nodig hebben. Het moment van
consumptie is vaak onzeker en informatie over wat men nodig heeft en over het
beschikbare aanbod ontbreekt vaak. Er is met andere woorden geen sprake van
volledige consumentensoevereiniteit (Lapré en Rutten, 1988).
De onzekerheid van de vrager over het moment van consumptie vormt een belangrijke
reden voor het bestaan van de verplichte collectieve verzekering voor thuiszorg. Hier-
door wordt een scheiding aangebracht tussen 'genieten' en 'betalen'. De gebruiker
betaalt niet direct voor de dienst en heeft hierdoor minder macht dan bij marktorgani-
saties. Een deel van de macht in de thuiszorg ligt bij de financiers. De consequenties
hiervan voor ons concurrentiekrachten model gebaseerd op Porter zijn bij het vorige
punt aan bod gekomen.
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Het feit dat de klant niet zelf zou kunnen bepalen wat ze nodig heeft, hoeveel en van
wie heeft tot gevolg dat zogenaamde zaakbemiddelaars of verwijzers deze rol vaak op
zich nemen in de gezondheidszorg. Belangrijke verwijzers voor de thuiszorg zijn huis-
artsen en ziekenhuizen. Vaak zijn deze verwijzers tevens complementaire aanbieders.
Hierop komen we bij het onderwerp 'bedrijfskolom' terug. Verwijzers helpen de klant
met name bij de beslissing welke aanbieder ze nodig hebben. Daarnaast beslist sinds
1997 een zogenaamd regionaal indicatieorgaan (RIO) welke en hoeveel zorg de klant
nodig heeft. Het RIO reguleert met andere woorden de toegang tot de AWBZ-zorg met
als doel de schaarse middelen zo objectief en onafhankelijk mogelijk te verdelen. De
klant zelf heeft immers geen kostenprikkel vanwege de verzekering en de aanbieder is
mogelijk niet objectief. Anders dan bij marktorganisaties is het bij AWBZ-gefinancierde
thuiszorgorganisaties daarom niet de klant die beslist en de macht heeft. Er is sprake
van een scheiding tussen 'beslissen; genieten' en 'betalen' met als gevolg dat de
organisaties behalve gebruikers en financiers ook 'beslissers' (verwijzers en indicatie-
organen) tevreden moeten stellen. Deze 'beslissers' worden in de gezondheidszorg
vaak poortwachters genoemd vanwege hun functie om onnodig gebruik te voorkómen
door zorgvuldige verwijzing en indicatiestelling. De belangrijke invloed van poort-
wachters op de afzet van thuiszorgorganisaties heeft consequenties voor ons model
gebaseerd op Porter dat hiermee nog geen rekening houdt.
De positie van de klant op de particuliere thuiszorgmarkt is minder zwak. Het indicatie-
orgaan speelt hier geen rol, de klant heeft meer keuzevrijheid en meer invloed wanneer
hij zelf betaalt. We gaan er dan wel van uit dat de klant zelf goed kan beoordelen wat
hij nodig heeft en een keuze kan maken uit het aanbod. In de praktijk zal dit zeker niet
altijd het geval zijn.

5 Bron van inkomsten
Het feit dat niet de klant maar financiers (zorgkantoren) de belangrijkste bron van
inkomsten zijn voor AWBZ-gefinancierde thuiszorginstellingen heeft vooral gevolgen
voor de afnemerszijde van ons model gebaseerd op Porter. Dit is hiervoor reeds aan
bod gekomen.
Het ontbreken van een relatie tussen 'genieten' en 'betalen' heeft ook gevolgen voor de
strategie van thuiszorginstellingen. Het vergroten van de afzet en het marktaandeel ligt
met een gegarandeerd vast budget bijvoorbeeld minder voor de hand. Overigens wordt
via het persoonsgebonden budget de relatie tussen 'genieten' en 'betalen' deels weer
hersteld en in handen van de klant gelegd. Ook bij eigen bijdragen is de relatie aan-
wezig.
Voor particuliere thuiszorgorganisaties is de relatie tussen 'genieten' en'betalen' duide-
lijker aanwezig, maar ook zij zijn voor een deel afhankelijk van financiers. De inkom-
sten afkomstig van particuliere verzekeraars zijn overigens wel direct gerelateerd aan
de verleende diensten vanwege de betaling per 'eenheid' (bijvoorbeeld per uur) van
een bepaalde dienst. Dit betekent dat particuliere organisaties wel een prikkel hebben
om de afzet te vergroten.

6 Codrdinatiemechanisme
In de profit sector is sprake van een marktmechanisme. Dat wil zeggen dat beslis-
singen over onder meer produktie en consumptie door aanbieders en vragers worden
genomen. Het prijsmechanisme cobrdineert in grote lijnen deze beslissingen en zorgt
er voor dat vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd.
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In de AWBZ-gefinancierde thuiszorg is geen sprake van een (volledig vrij) markt- en
prijsmechanisme. Beslissingen over vraag en aanbod liggen slechts in beperkte mate
bij vragers en aanbieders en de prijzen worden voor een belangrijk deel gereguleerd in
de vorm van vaste tarieven die geen goede afspiegeling vormen van de gemaakte
kosten . Aan de andere kant is het ook niet zo dat de thuiszorg volledig centraal wordt
aangestuurd door de overheid52. Cotirdinatie vindt plaats via een budgetsysteem en in
toenemende mate via een systeem van (verreken-)prijzen (zie Verheijen, 1993). Beide
systemen zijn gebaseerd op delegatie van beslissingen in plaats van centrale besluit-
vorming door de overheid of beslissingen via de markt. Bij het budgetsysteem worden
beslissingen gedelegeerd aan zorgkantoren die budgetten verstrekken aan de thuis-
zorginstellingen die het geld besteden. Een (lumpsum) budget is input-georiénteerd.
Het systeem van verrekenprijzen is outputgeoriënteerd en sluit meer aan bij het
prijsmechanisme in de markteconomie. Er wordt als het ware een 'quasi-markt' ge-
creëerd, waarbij de output (dienst) wordt verleend tegen een afgesproken prijs per
eenheid gerelateerd aan de werkelijke kosten. Omdat de prijs tot stand komt door
afspraken tussen zorgkantoren en thuiszorgaanbieders kan geen sprake zijn van een
echte markt waarbij vragers (consumenten) en aanbieders de prijs bepalen. Sinds
halverwege de jaren negentig vindt bij de AWBZ-gefinancierde thuiszorginstellingen
geleidelijk een verschuiving ptaats van een volledig input-georiënteerd lumpsum bud-
get naar een outputgeoriënteerd systeem van kostprijsberekening en produktie-
afspraken. Van vrije prijzen is hierbij echter nog geen sprake. Vrije (of beter gezegd
maximum-) prijzen gelden wel voor diensten die worden verkocht in het kader van het
persoonsgebonden budget en voor een deel van de AWBZ-middelen waar om
geconcurreerd wordt met nieuwe toetreders (Sola van het budget en de extra wachtlijst-
middelen).
Het grotendeels ontbreken van een prijsmechanisme heeft belangrijke gevolgen voor
ons model gebaseerd op Porter dat uitgaat van een markt- en prijsmechanisme. De
kerngedachte van het model is dat bij intensieve concurrentie (intern en extern) de
winst van de onderneming(en) in de bedrijfstak wordt aangetast via de prijzen die
onder druk komen te staan en via een kostenverhoging die niet vertaald kan worden in
een prijsverhoging. De interpretatie van deze kerngedachte moet voor de AWBZ-
gefinancierde thuiszorg worden aangepast. De'winst' van thuiszorginstellingen wordt in
het algemeen niet onder druk gezet als gevolg van neen,vaartse druk op de prijzen,
maar als gevolg van druk op de inkomsten (daling opbrengsten bij gelijk blijvende
kosten) en op de kosten (stijgende kosten bij gelijkblijvend budget). In deze studie
spreken we in het vervolg niet meer over winst bij thuiszorginstellingen maar over
surplus, hetgeen we definiëren als het positieve verschil tussen inkomsten en uitgaven
ofwel het exploitatieoverschot (voor een toelichting hierop wordt verwezen naar punt 8
hierna en paragraaf 4.7).
Voor de particulier gefinancierde thuiszorgorganisaties gaat de kemgedachte van het
model van Porter in grote lijnen wel op. Op de particuliere markt zijn de prijzen vrij en
worden beslissingen in belangrijke mate overgelaten aan vragers en aanbieders.

7 Concurrentie
De aanwezigheid van een marktmechanisme wil nog niet zeggen dat er ook daad-
werkelijk concurrentie is (voor het onderscheid tussen deze begrippen wordt verwezen
naar noot 2 bij hoofdstuk 1). De mate van concurrentie is afhankelijk van de marktvorm
(bedrijfstakstructuur). Bij een monopolistische marktvorm is nauwelijks sprake van
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concurrentie. Andersom is concurrentie niet onlosmakelijk verbonden met een markt-
en prijsmechanisme. Concurrentie beperkt zich niet tot organisaties in de marktsector.
In allerlei sectoren waar sprake is van schaarste aan middelen, capaciteiten en derge-
lijke zoals in de collectief gefinancierde thuiszorg, kan concurrentie voorkomen. De
vorm daarvan verschilt echter met die van marktorganisaties.
Ten eerste concurreren marktorganisaties primair om de klanten omdat zij de belang-
rijkste bron van inkomsten vormen. AWBZ-gefinancierde thuiszorgorganisaties concur-
reren daarentegen primair om de schaarse middelen die worden verstrekt door finan-
ciers. Het concurreren om meer klanten heeft weinig zin wanneer de financier niet
bereid is deze groei te vertalen in een groter budget. Concurrentie kan wel plaats-
vinden om de goedkopere gebruiker of de cliént met minder ernstige klachten. Daar-
naast wordt steeds meer rechtstreeks om de klanten (afzet) geconcurreerd als gevolg
van bijvoorbeeld het PGB, nieuwe toetreders die mee kunnen dingen naar een deel
van de AWBZ-middelen en outputfinanciering. Dit betekent een verschuiving van de
oriëntatie van financiers naar klanten. Particuliere thuiszorgorganisaties zijn net als
marktorganisaties primair gericht op het verwerven van meer klanten, ook wanneer
financiering door verzekeraars plaatsvindt. Meestal wordt namelijk per dienst betaald
en niet op basis van een lumpsum budget of produktieafspraken.
Ten tweede verschilt de aard van de concurrentie. Marktorganisaties kunnen op prijs,
kwaliteit of produkten concurreren. In de AWBZ-gefinancierde thuiszorg waar een
prijsmechanisme grotendeels ontbreekt vindt concurrentie vooral plaats op basis van
(verschil in) produkten en kwaliteit. Concurrentie op prijs en kosten (produktiviteit) doen
geleidelijk hun intrede als gevolg van het PGB en het 'vrijgeven' van een deel van de
AWBZ-middelen. Voor particuliere thuiszorgorganisaties geldt dat prijsconcurrentie
mogelijk is naast concurrentie op kwaliteit en produkten.

De gevolgen van het grotendeels ontbreken van prijsconcurrentie voor ons model
gebaseerd op Porter zijn bij het vorige punt besproken. Het surplus kan onder druk
komen te staan door een daling van de inkomstenlmiddelen waarom wordt geconcur-
reerd. Daarnaast heeft het ontbreken van prijsconcurrentie gevolgen voor de strategie.
Een strategie bij collectief gefinancierde thuiszorginstellingen zal in de meeste gevallen
niet direct gericht zijn op het verlagen van de prijzen. Deze staan immers vast. Een
kostenstrategie richt zich met andere woorden niet op 'de goedkoopste willen zijn'. Wel
kan een strategie gericht op verlaging van kosten en verbetering van doelmatigheid
gericht zijn op het versterken van de eigen positie ten opzichte van andere aanbieders
tegenover financiers en daarmee op het behoud of stijging van de inkomsten.
Daamaast moet in de thuiszorg behalve met concurrentie rekening worden gehouden
met samenwerking. Het model van Porter gaat er vanuit dat organisaties alleen met
elkaar concurreren (onderlinge rivaliteit). Samenwerking ziet Porter niet als een voor de
hand liggende optie. Thuiszorgaanbieders werken onderling ook veel samen. Hierdoor
wordt de positie in de markt versterkt en 'onnodige' concurrentie vermeden. De neiging
bestaat om de dienst van de concurrent eerder als aanvullend op het eigen pakket te
zien dan als een potentieel vervangende dienst (Joldersma et al., 2000). Het con-
currentiedenken is hierdoor niet altijd even sterk. Daar komt nog bij dat de maatschap-
pelijke verantwoordetijkheid van organisaties in de thuiszorg noodzaken tot een goede
afweging tussen enerzijds rivaliteiUconcurrentie en anderzijds samenwerking. Het
realiseren van maatschappelijke doelstellingen (zie volgende punt) lijkt niet zonder-
meer gebaat bij concurrentie. Het model moet hierop aangepast worden.
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8 Doelstelling
Voor marktorganisaties is het maximaliseren van de winst voor aandeelhouders niet de
enige doelstelling maar wel een heel belangrijke. Het vormt een belangrijke voor-
waarde voor het voortbestaan van de organisatie. Bovendien maakt het de realisatie
van de doelen waarvoor de organisatie is opgericht (voorzien in bepaalde behoeften)
mede mogelijk. In die zin kan winst bij marktorganisaties worden gezien als een
belangrijk ondersteuningsdoel (Krijnen, 1994).
Het model van Porter is gebaseerd op het maximaliseren van winst ten behoeve van
aandeelhouders. Dit moet worden vertaald voor de thuiszorg. AWBZ-gefinancierde
thuiszorgorganisaties zijn niet gericht op winst ten behoeve van aandeelhouders, maar
op het zo goed mogelijk verlenen van hun diensten binnen een bepaald budget. Ze
vervullen een maatschappelijke functie en worden geacht om de schaarse middelen
die hen ter beschikking staan zo goed mogelijk te verdelen over bepaalde klanten-
groepen en tegelijkertijd kwaliteit te Ieveren conform geaccepteerde normen en wen-
sen van klanten. Het (geringe) surplus dat mag worden gecreëerd (verschil tussen
inkomsten en uitgaven) is niet bedoeld voor aandeelhouders of het management maar
dient uiteindelijk te worden aangewend voor maatschappelijke doeleinden zoals het
verbeteren van de dienstverlening of het helpen van meer klanten. De instelling wordt
met andere woorden geacht'maatschappelijke winst' te creëren in termen van kwaliteit
van zorg (aansluiting op wensen van klanten, innovatie), doelmatigheid (zoveel moge-
lijk klanten helpen binnen het beschikbare budget) en toegankelijkheid van zorg (geen
wachtlijsten). Financiers worden geacht hierop toe te zien.
De verwachting van de overheid is dat door meer concurrentie binnen de AWBZ op het
punt van maatschappelijke winst verbetering valt te behalen. Concurrentie stimuleert
de organisatie om de kwaliteit te verbeteren en zodoende klanten te behouden.
Daamaast stimuleert het tot verbetering van de doelmatigheid (meer klanten binnen
hetzelfde budget helpen) waarmee men financiers gunstig stemt en middelen aan zich
kan binden. In beide gevallen wordt het surplus van de organisatie onder druk gezet en
komt de 'winst' in principe ten goede aan de samenleving indien de marktlconcurrentie
goed werkt. Dat laatste is voor een belangrijk deel afhankelijk van de marktstructuur
(zie onder punt 7).
Particuliere thuiszorgorganisaties op de particulier gefinancierde markt kunnen zowel
de stichtingsvorm hebben als de vorm van een commerciële BV of NV. In het eerste
geval werkt het zoals hiervoor beschreven en zal het surplus als het goed is onder druk
van concurrentie worden omgezet in maatschappelijke winst. Bíj een BV of NV kan het
maximaliseren van winst ten behoeve van aandeelhouders expliciet de doelstelling zijn
en hoeft de interpretatie van ons model gebaseerd op Porter niet te worden aangepast.

9 Bedrijfskolom
Marktorganisaties maken veelal deel uit van een bedrijfskolom of produktieketen, waar-
in de goederenstroom van de initiële producent van grondstoffen tot de eindgebruiker
(consument) het uitgangspunt vormt. Een bedrijfskolom wordt gevormd door een
sequentiële aaneenschakeling van producenten enlof dienstverleners die hun comple-
mentaire (haff)produkten of diensten gekoppeld aan produkten~ leveren aan een
volgende schakel in de keten. Tegenover deze goederenstroom staat in tegenover-
gestelde richting een geldstroom. Het concurrentiekrachten model van Porter gaat in
principe uit van de aanwezigheid van een bedrijfskolom. Dit betekent dat aan de kant
van de toeleveranciers behalve arbeid en kapitaal ook goederen (grondstoffen en
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halfprodukten) kunnen worden geleverd. Bovendien hoeven de afnemers niet per se
eindgebruikers te zijn maar kunnen ze ook een volgende producent in de keten zijn.
In de gezondheidszorg kan niet echt worden gesproken van een goederenstroom. De
verschillende aanbieders in de gezondheidszorg leveren de diensten direct aan de
cliënt en niet aan elkaar. (Thuis)zorg is met andere woorden een 'eindprodukt' dat
wordt geleverd aan 'finale' consumenten in de bedrijfskolom. Van 'halfprodukten' in een
keten is geen sprake, tenzij de patiëntenstroom in plaats van de goederenstroom
centraal wordt gesteld. De patiënt wordt in dat geval beschouwd als 'grondstof , die
voor een volgende bewerking in de keten wordt doorverwezen naar de volgende
aanbieder. Het laatste leidt echter tot interpretatieproblemen in het model van Porter,
omdat er niet direct een geldstroom tegenover deze patiëntenstroom staat. Bovendien
is het vanwege de vele verwijzingen over en weer tussen aanbieders lastig een een-
duidige patiéntenstroom te definiëren. Een en ander geldt zowel voor de collectief als
de particulier gefinancierde thuiszorgorganisaties.

Het ontbreken van een goederenstroom heeft gevolgen voor ons model gebaseerd op
Porter. Andere aanbieders van zorg kunnen strikt genomen niet als toeleverancier of
afnemer in het model worden geplaatst. De rol van sequentiéle (volgtijdelijke) comple-
mentaire aanbieders is echter wel van zodanig belang in de thuiszorg dat het model
van Porter hierop moet worden aangepast. Complementaire aanbieders zijn wederzijds
afhankelijk van elkaar en kunnen door verwijzingen of stagnatie bij de uitstroom druk
uitoefenen op elkaars budget. De rol van verwijzers naar de thuiszorg is eerder al aan
bod geweest. Daarnaast dienen ook de aanbieders waarnaar de thuiszorgorganisaties
op hun beurt verwijzen een plaats te krijgen in ons model gebaseerd op Porter.
Behalve sequentiële complementaire aanbieders in de keten spelen ook aanbieders
die gelijktijdig met het produkt thuiszorg hun complementaire produkten leveren een
rol. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om chronisch zieke patiënten die behalve thuiszorg
ook een aangepaste woning nodig hebben en welzijnsvoorzieningen. Met het belang
van dergelijke parallelle (gelijktijdige) complementaire aanbieders die elkaars produkt
aanvullen en aantrekkelijker maken voor de klant, is op grond van de reflectie op het
model van Porter in het vorige hoofdstuk reeds rekening gehouden.

4.3.2 Kritische reflectie op het analyse-instrumentarium

De belangrijkste verschillen tussen kenmerken van beide typen thuiszorgorganisaties
en marktorganisaties leiden tot de volgende conclusies met betrekking tot de toepas-
baarheid van het bedrijfskundige instrumentarium voor 'de' thuiszorg. We beperken ons
daarbij tot het concurrentiekrachten model gebaseerd op Porter (zie hoofdstuk 3,
overzicht 3.10).
. Het model houdt geen rekening met de scheiding tussen beslissen, genieten en

betalen in de thuiszorg. Dit betekent dat het model aangepast moet worden ten
aanzien van de rol van financiers (zorgkantoren en zorgverzekeraars) en
poortwachters (verwijzers en indicatiestellers). Afgezien van de indicatiestellers
geldt dit voor beide typen organisaties.

. Het model is gebaseerd op de aanwezigheid van een goederenstroom in een
bedrijfskolom. Bij beide typen thuiszorgorganisaties is hiervan geen sprake. Er is
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wel sprake van wederzijds afhankelijke relaties tussen sequentiële complemen-
taire zorgaanbieders. Hierop dient het model aangepast te worden.

. De kerngedachte van het model is gebaseerd op het maken van winst ten
behoeve van aandeelhouders. Dit moet in elk geval voor de AWBZ-gefinancierde
thuiszorgorganisaties vertaald worden. Zij worden geacht het eventueel behaalde
surplus aan te wenden ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen ('maat-
schappelijke winst') .

. Het model is gebaseerd op het markt- en prijsmechanisme. De winst van
organisaties in de bedrijfstak wordt door concurrentie onder druk gezet via neer-
waartse druk op de prijzen of opwaartse druk op de kosten. Het grotendeels
ontbreken van een prijsmechanisme bij de AWBZ-geflnancierde thuiszorg-
organisaties maakt dat de werking van het model voor deze organisaties voor
een deel anders geïnterpreteerd moet worden.

. Het model van Porter gaat er van uit dat organisaties alleen met elkaar con-
curreren. In de thuiszorg moet mede met het oog op maatschappelijke winst ook
rekening worden gehouden met samenwerking. Het model dient hierop te worden
aangepast.

~ In het vorige hoofdstuk is reeds aan bod gekomen dat in het oorspronkelijke
model van Porter (1980, 1985) de overheid niet expliciet als aparte concurrentie-
kracht is opgenomen. Met name in de AWBZ-gefinancierde thuiszorg moet
behalve met een indirecte rol van de overheid via wet- en regelgevíng ook
rekening worden gehouden met de directe invloed van de overheid op het
surplus van de thuiszorgorganisaties. In hoofdstuk 3 hadden we het model hierop
al aangepast, zij het op andere niet zorg-gerelateerde gronden.

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de hoofdzakelijk AWBZ-gefinan-
cierde thuiszorgorganisaties minder goed voldoen aan de uitgangspunten in het model
van Porter dan particulier gefinancierde thuiszorgorganisaties. Toch zijn de verschillen
tussen beide typen thuiszorgorganisaties minder groot dan zij op het eerste gezicht
lijken. Bepaalde aanpassingen van het model blijken ook noodzakelijk voor de parti-
culiere thuiszorg. Dit betreft met name de rol van verwijzers, sequentiële complemen-
taire aanbieders en soms ook financiers.
Voor de AWBZ-gefinancierde thuiszorgorganisaties dient het model van Porter nog
verder te worden aangepast. Dit is noodzakelijk vanwege het grotendeels ontbreken
van het prijsmechanisme en het streven naar winstmaximalisatie ( non-profit karakter).
Het ontbreken van deze kenmerken in de collectieve gefinancierde thuiszorgbranche
heeft vooral te maken met het feit dat de overheid thuiszorg als een normatief goed
ziet, waartoe alle burgers toegang moeten hebben via een collectieve verzekering. De
toegang tot de collectief gefinancierde thuiszorg wordt beperkt tot een aantal toe-
gelaten instellingen waarvoor deels andere regels gelden dan voor de particuliere
organisaties.
Overigens zorgen veranderingen in de AWBZ-gefinancierde thuiszorg wel voor een
verschuiving richting meer markt-Iprijsmechanisme, waardoor concurrentie deels ook
op de prijs kan plaatsvinden en rechtstreeks om de klanten in plaats van om de
middelen. Hierdoor wordt de aansluiting met de uitgangspunten in het model van
Porter vergroot.
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Voor de organisaties in de privaat gefinancierde thuiszorgbranche hoeft het model van
Porter niet verder te worden aangepast, omdat een markt-Iprijsmechanisme en het
streven naar winstmaximalisatie hier niet ontbreken.

In deze paragraaf hebben we de belangrijkste verschillen tussen 'de' thuiszorg en de
marktsector verhelderd. Op basis van deze verschillen kunnen we in de volgende
paragrafen (4.4 tot en met 4.7) suggesties doen voor aanpassing van de bedrijfs-
kundige concepten zoals geschetst in het conceptuele model voor deze studie in
hoofdstuk 3. We beginnen daarbij in paragraaf 4.4 met deel I van het analytisch kader,
het concurrentiekrachten model gebaseerd op Porter. In paragraaf 4.5 en 4.6 worden
achtereenvolgens deel II en III van het analytisch kader aangepast, de macro-
omgeving en strategisch gedrag. Tot slot vertalen we het laatste onderdeel uit het
conceptuele kader, 'resultaten op organisatie- en bedrijfstakniveau', naar de thuiszorg
(paragraaf 4.7).

4.4 Aanpassing deel I van het analytisch kader: het concurrentie-
krachten model

In deze paragraaf vertalen we het concurrentiekrachten model naar de thuiszorg.
Suggesties voor aanpassing van het model hebben betrekking op de volgende
aspecten.
1. De interpretatie van de kerngedachte en werking van het model (achterliggende

redenaties in het model).
2. De concurrentiekrachten en partijen in het model.
3. De achterliggende structuurdeterminanten.
Deze punten worden in de hierna volgende paragrafen behandeld.

4.4.1 De interpretatie van het model

Voor het deel van de AWBZ-middelen waarvoor maximumtarieven zijn ingesteld
(bijvoorbeeld het PGB) hoeft de interpretatie van het model van Porter niet te worden
aangepast. Dit geldt ook voor de particulier gefinancierde thuiszorg.
Voor de AWBZ-gefinancierde thuiszorg waarvoor een prijsmechanisme ontbreekt
evenals een streven naar winstmaximalisatie voor aandeelhouders moet de inter-
pretatie van de werking van het model worden aangepast. Centraal in het concurrentie-
krachten-model staat de vraag: wie profiteert van het surplus in de branche of anders
gezegd wie 'berooft' de bestaande instellingen in de branche van hun surplus en hoe
gebeurt dat.
De vraag wie (welke partijen) het surplus in de thuiszorgbranche onder druk kunnen
zetten komt bij het volgende punt aan bod. De vraag hoe dat gebeurt moet voor de
AWBZ-gefinancierde thuiszorg deels anders worden beantwoord dan voor de markt-
sector waarvoor een normaal prijsmechanisme werkt. In de marktsector kan de winst
van de bedrijfstakconcurrenten wegvloeien onder druk van de onderhandelingsmacht
of dreiging van één van de vijf concurrentiekrachten (partijen) in het model van Porter.
Dit gebeurt doordat bedrijfstakconcurrenten hun prijzen naar beneden moeten aan-
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passen of anders klanten en dus inkomsten (en winst) verliezen. Daarnaast kunnen
bedrijfstakconcurrenten hun surplus kwijtraken als gevolg van een kostenverhoging
onder druk van concurrentie zonder dat prijsverhoging mogelijk is. Deze kostenverho-
ging kan bijvoorbeeld nodig zijn om de kwaliteit te verbeteren in de concurrentieslag.
In de vorige paragraaf hebben we opgemerkt dat het creëren van een (beperkt) surplus
ook voor AWBZ-gefinancierde thuiszorginstellingen belangrijk is sinds de invoering van
de budgetfinanciering en meer concurrentie. Het surplus dient echter te worden
aangewend voor maatschappelijke doeleinden ofwel het cre~ren van maatschappelijke
winst. Dit betekent dat het surplus zoveel mogelijk ten goede moet komen aan de
klanten (kwaliteit, zoveel mogelijk klanten helpen binnen budget, geen wachtlijsten).
Door concurrentie wordt het surplus van AWBZ-gefinancierde thuiszorginstellingen in
het algemeen niet onder druk gezet als gevolg van neerwaartse druk op de prijzen,
maar als gevolg van druk op de inkomsten (daling opbrengsten I budget bij gelijk
blijvende kosten) en op de kosten (stijgende kosten bij gelijkblijvend of minder snel
stijgend budget). De verhouding tussen opbrengsten (budget) en gemaakte kosten
speelt dus een belangrijke rol. Uitgaande van schaarste aan middelen in de thuiszorg
(macro- en instellingsbudget) kan het surplus van de bestaande thuiszorginstellingen in
de branche op de volgende manieren 'wegvloeien'.
~ Daling van de opbrengsten bij gelijkblijvende (of hogere) kosten onder druk van

de concurrentiekrachten. De middelen van financiers vloeien weg naar nieuwe
toetreders, andere brancheconcurrenten of substituten. Kosten blijven mogelijk
gelijk omdat personeel niet meteen afvloeit en daarnaast het aantal klanten niet
per se hoeft te zijn afgenomen. In het laatste geval wordt dezelfde hoeveelheid
(of ineer) klanten geholpen met een geringer budget.

~ Meer of 'zwaardere' cliënten helpen binnen nagenoeg hetzelfde budget onder
druk van verzekeraars, nieuwe toetreders, substituten en complementaire aan-
bieders die patiënten proberen af te wentelen, omdat ze zelf een wachtlijst
hebben.

~ Verhoging van de kwaliteit en service van het aanbod bij gelijkblijvend budget
onder druk van verschillende concurrentiekrachten. Zonder verbetering van de
doelmatigheid zal in dit geval een verlies optreden voor de organisatie.

In het onderstaande overzicht worden de mogelijke situaties van surplus en verlies
voor thuiszorgorganisaties samengevat door veranderingen in de inkomsten af te
zetten tegen veranderingen in het aantal en de zwaarte van cliënten. In het overzicht is
geen rekening gehouden met een eventuele kostenverhoging als gevolg van verhoging
van de kwaliteit en service.

Overzicht 4.4: Situaties van surplus (t) en veriies (-) voor thuiszorgorganisaties

Aantal en 'zwaarte' van cliisnten
lager gelijk ho er

Inkomsten lager tl- - --
gelijk t t~- -
hoger f} t t~-

De situaties rechts boven in het overzicht (meer of zwaardere cliënten helpen voor
hetzelfde geld of evenveel of ineerizwaardere cliënten helpen voor minder geld) leiden
tot een verlies voor de thuiszorginstellingen. Enkele strategieën die de instelling ter
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beschikking staan om verliezen in deze situaties te voorkómen of een mogelijk verlies
om te buigen in een surplus zijn:
. het vergroten van de doelmatigheid;
. afwenteling op klanten bijvoorbeeld door ze op een wachtlijst te plaatsen, aan

een strengere selectie te onderwerpen (aanscherpen indicatiecriteria) of op de
kwaliteit van zorg te beknibbelen (bijvoorbeeld door rantsoenering);

. afwenteling op het personeel bijvoorbeeld door ontslag of beperking van
contracten;

. afwenteling op andere (complementaire of substituerende) aanbieders van zorg.

De mogelijkheden voor afwenteling van (potentiële) verliezen door thuiszorgorganisa-
ties zijn afhankelijk van de concurrentiekracht van de genoemde partijen en de
branchestructuur. De situaties rechts boven in het overzicht kunnen leiden tot een
verlies van maatschappelijke winst, namelijk wanneer de branchestructuur het toelaat
dat (potentiële) verliezen van thuiszorgorganisaties onder invloed van bepaalde par-
tijen (krachten) worden afgewenteld op andere partijen. Wanneer de thuiszorginstel-
lingen gezien de branchestructuur niet in staat zijn af te wentelen, zijn er nog twee
mogelijkheden. Ofwel de instelling 'kiest' voor verbetering van de doelmatigheid zonder
verlies van kwaliteit. In dat geval is sprake van maatschappelijke winst zonder verlies
van surplus voor de thuiszorginstelling. Ofwel de instelling aanvaardt het verlies van
surplus dat gepaard gaat met de druk om meer of zwaardere cliënten te helpen voor
hetzelfde geld of evenveel of ineerizwaardere cliënten te helpen voor minder geld. In
dat geval gaat maatschappelijke winst dus ten koste van het eigen surplus.
In de situaties waarin de thuiszorgorganisaties een mogelijk surplus kunnen behalen
(links onder in de tabel) is het eveneens afhankelijk van de concurrentiekrachten of de
thuiszorgorganisaties in de branche in staat zullen zijn dit surplus voor zich zelf te
behouden of 'gedwongen' zullen worden het aan te wenden om de kwaliteit en
daarmee de maatschappelijke winst te verhogen.
Kortom: het is afhankelijk van de concurrentiekrachten welke situatie in het overzicht
het meest waarschijnlijk is en of de instellingen in de branche in staat zullen zijn een
mogelijk verlies af te wentelen of een mogelijk surplus voor zich zelf te behouden.

Het model van Porter gaat uit van een 'zero-sum game'. Dat wil zeggen dat het surplus
van de ene partij ten koste gaat van dat van de andere partij. In hoofdstuk 3 hebben we
geconstateerd dat ook sprake kan zijn van 'win-win' situaties in een bedrijfstak. Door
innovatie en samenwerking met bijvoorbeeld complementaire aanbieders kan de totale
winst in de bedrijfstak worden verhoogd.
In de thuiszorgbranche en de gezondheidszorg in het algemeen wordt veel samen-
gewerkt (zie bijvoorbeeld Oster, 1995). Bij de interpretatie van de werking van het
model van Porter moeten we hiermee rekening houden. De vraag is niet alleen wie het
surplus in de thuiszorgbranche onder druk zet, maar ook wie kansen biedt voor het
vergroten van de totale maatschappelijke winst in de branche. Met name relaties met
complementaire aanbieders zijn hierbij van belang (zie paragraaf 4.4.2).
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4.4.2 Concurrentiekrachten en partijen in het model

Als gevolg van de scheiding tussen genieten, betalen en beslissen zijn de goederen-
Idienstenstroom, geldstroom en 'beslis-linformatiestroom' in de thuiszorg niet in één
hand verenigd. Daarnaast ontbreekt in feite een goederenstroom in een bedrijfskolom.
Dit heeft tot gevolg dat ons concurrentiekrachten model gebaseerd op Porter (zie
hoofdstuk 3) verder moet worden aangevuld met een aantal concurrentiekrachten voor
de thuiszorg.
Ten eerste betreft het de onderhandelingsmacht van financiers (zorgkantoren en
verzekeraars) en poortwachters' (verwijzers en indicatiestellers) die als het ware bij de
'koop' van thuiszorgdiensten zijn betrokken.
Ten tweede zijn er de complementaire aanbieders. In de gezondheidszorg kunnen
twee concurrentiekrachten rond complementaire aanbieders worden onderscheiden: 1)
de onderhandelingsmacht van sequentiële complementaire zorgaanbieders die de
patiënt ná hulp van de thuiszorginstelling (moeten) overnemen en 2) relaties met
parallelle complementaire aanbieders die tegelijk met de thuiszorg hun produkt leveren
(zie paragraaf 4.3.1 punt 9). Verwijzers zijn in principe ook sequentiële complementaire
aanbieders, maar deze onderscheiden we als een aparte groep van actoren ('poort-
wachters').
In hoofdstuk 3 hebben we het model van Porter reeds aangevuld met parallelle
complementaire aanbieders die de totale winst in de bedrijfstak kunnen verhogen door
samenwerking en innovatie ('win-win' situaties). Het betreft aanbieders die gelijktijdig
met de thuiszorg hun produkten aanbieden aan dezelfde klant. Dit komt met name voor
bij chronisch zieke of oudere mensen die van meerdere voorzieningen tegelijkertijd
gebruik maken, zoals bijvoorbeeld dagopvang, thuiszorg, woningaanpassing en wel-
zijnsvoorzieningen. Relaties met de aanbieders van deze voorzieningen kunnen maat-
schappelijke winst opleveren.
Daarnaast heeft de thuiszorg te maken met sequentiële complementaire aanbieders
aan wie de klant die aan thuiszorg niet meer genoeg heeft wordt overgedragen, zoals
verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen. Deze aanbieders kunnen doordat ze
wachtlijsten hebben en de doorstroom vanuit de thuiszorg belemmeren het surplus van
de thuiszorginstellingen onder druk zetten. Bovendien kan de kwaliteit van zorg in
gevaar komen omdat thuiszorg voor deze cliënten niet toereikend is. Voor verwijzers
(complementaire aanbieders aan de instroomkant van de thuiszorg) geldt een soort-
gelijke redenering. Met name 'verwijzende' ziekenhuizen kunnen via afwenteling van
klanten het surplus van de thuiszorginstelling onder druk zetten. Afhankelijk van de
onderhandelingsmacht van sequentiële complementaire aanbieders zullen thuiszorg-
instellingen in staat zijn zich tegen de druk op hun surplus te verweren. Samenwerking
kan ook hier een mogelijkheid zijn om enerzijds de druk te verminderen en anderzijds
gezamenlijk de maatschappelijke winst te vergroten.

Resumerend hebben we in de thuiszorgbranche te maken met de volgende concur-
rentiekrachten en actoren:
1. Dreiging van nieuwe toetreders.
2. Intensiteit van de rivaliteit tussen bestaande concurrenten (thuiszorgaanbieders).
3. Dreiging van aanbieders van substituten.
4. Onderhandelingsmacht van gebruikers.
5. Onderhandelingsmacht van financiers (zorgkantoren en verzekeraars).
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6. Onderhandelingsmacht van poortwachters (verwijzers en indicatiestellers).
7. Relaties met parallelle complementaire aanbieders en onderhandelingsmacht

van sequentiële complementaire aanbieders.

8. Onderhandelingsmacht van toeleveranciers (van arbeid, kapitaal en materiaal).
9. Invloed van de overheid.
De concurrentiekracht van deze actoren kan het surplus van de thuiszorgaanbieders in
de branche onder druk zetten of juist de mogelijkheid bieden de totale maatschap-
pelijke winst in de branche te vergroten.
Voordat we ingaan op de werking en determinanten van de afzonderlijke concurrentie-
krachten voor de thuiszorg (paragraaf 4.4.3) bespreken we hierna eerst de positie van
de nieuw toegevoegde actoren aan het in hoofdstuk 3 gepresenteerde model geba-
seerd op Porter (financiers, poortwachters en complementaire aanbieders). De overige
actoren blijven op hun oorspronkelijke plaats in het model.

Financiers (zorgkantoren, verzekeraars), poortwachters (verwijzers, indicatiestellers)
en complementaire aanbieders kunnen in principe op verschillende wijzen in het model
van Porter worden opgenomen.
Gebruikers zelf worden conform het model van Porter aan de afnemerszijde van het
model opgenomen. Daarnaast ligt het voor de hand ook de financiers aan de afne-
merszijde op te nemen omdat zij de betaling voor de gebruiker regelen. Zij vertegen-
woordigen de geldstroom die tegenover de'goederenstroom' staat.
Het plaatsen van poortwachters (verwijzers en indicatiestellers) en complementaire
aanbieders in het model levert meer problemen op. Het beschouwen van deze actoren
als leveranciers respectievelijk afnemers stuit op interpretatieproblemen, omdat niet
echt sprake is van een goederen-Idienstenstroom in een bedrijfskolom. Zorgaanbie-
ders leveren hun diensten niet aan elkaar maar direct aan de cliënt (finale consument).
Beslissers en complementaire aanbieders kunnen wel als leverancier of afnemer
worden gezien wanneer het begrip goederenstroom wordt opgerekt tot patiéntenstroom
in een bedrijfskolom. In dat geval wordt een ruimere interpretatie gegeven van de
begrippen leverancier en afnemer.
Op grond van de bovengenoemde overwegingen worden drie alternatieven gepresen-
teerd voor aanpassing van het model van Porter.

1 Het model sterk in lijn laten met het oorspronkelijke model van Porter
Bij dit alternatief wordt de oorspronkelijke interpretatie aangehouden van de begrippen
goederen-Idienstenstroom, afnemers en toeleveranciers. De goederen-Idienstenstroom
en niet de patiëntenstroom staat centraal. Het model ziet er als volgt uit.
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Overzicht 4.5: Eerste aangepaste variant op het model van Porter

invloed van overheid

dreiging van potentiële
nieuwe toetreders

~ ~

onderhandelingsmacht van
toeleveranciers van arbeid,

kapitaal en hulpmiddelen

intensiteit van de rivaliteit
tussen bestaande

concurcenten

relaties met parallelle
complementaire aanbieders

onderhandelingsmacht van
sequentiële compl. aanbieders

dreiging van substituten

poortwachters:
verwijzers, indicatietellers

onderhandelings-
macht van gebruikers

financiers: zorgkantoren,
verzekeraars

Bestaande concurrenten, substituten, potentiële toetreders en de overheid blijven
hetzelfde in dit model. De belangrijkste aanpassing heeft plaatsgevonden aan de kant
van de afnemers. Gebruikers (cliënten) worden beschouwd als de hoofdafnemers.
Verzekeraars, verwijzers en indicatiestellers vormen zogenaamde bemiddelaars of
zaakwaarnemers voor de gebruikers en hebben als zodanig een afgeleide en geen
zelfstandige positie in het model.
Als toeleveranciers voor de thuiszorg zijn in het model alleen opgenomen leveranciers
van arbeid, kapitaal (geld) en hulpmiddelen die nodig zijn bij de bedrijfsvoering (bijvoor-
beeld apparatuur, software, verband- en andere hulpmiddelen voor gebruikers). Voor
kapitaal betalen de thuiszorginstellingen rente, voor arbeid wordt loon betaald en hulp-
middelen betalen de instellingen met geld.
Relaties met parallelle complementaire aanbieders waren in hoofdstuk 3 reeds als
aparte concurrentiekracht in het model van Porter opgenomen. We hebben daaraan
toegevoegd de onderhandelingsmacht van sequentiële complementaíre aanbieders. Zíj
worden in het model evenals de verwijzers niet beschouwd als toeleveranciers of
afnemers.
De belangrijkste voordelen van dit model zijn:
~ het betreft een redelijk correcte interpretatie van het oorspronkelijke model van

Porter;
. het model is hierdoor niet te gecompliceerd.
Het belangrijkste nadeel is: het model doet onvoldoende recht aan de zelfstandige rol
en invloed van financiers en poorfinrachters in de branche. Zij reguleren de geldstroom
en de klanten-lorderstroom en oefenen daarmee rechtstreeks invloed uit op het surplus
van de brancheconcurrenten.

2 Ruimere interpretatie van de begrippen goederenstroom, tceleverancier en
afnemer

Wanneer naast de goederen-Idienstenstroom de patiëntenstroom centraal wordt
gesteld in het model kunnen de begrippen toeleverancier en afnemer ruimer worden
geïnterpreteerd. Poortwachters kunnen bij dit alternatief beschouwd worden als toe-
leverancier (van patiënten) met een zelfstandige invloed op het surplus van de
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brancheconcurrenten. Zij vormen een aparte concurrentiekracht. Dit geldt ook voor de
sequentiële complementaire aanbieders die bij deze variant worden beschouwd als
afnemers (van patiënten). Daarnaast wordt de onderhandelingsmacht van financiers
als een aparte kracht in het model opgenomen. De overige krachten zijn hetzelfde als
bij de eerste variant.

Overzicht 4.6: Tweede aangepaste variant op het model van Porter

onderhandelingsmacht van
tceleveranciers van arbeid,
kapitaal en hulpmiddelen

onderhandelingsmacht van
poorlwachters: verwijzers,

indicatiestellers

relaties met parallelle
complementaire aanbieders

intensiteit van de rivaliteit
tussen bestaande

concurrenten

afnemers

onderhandelingsmacht van
financiers: zorgkantoren,

verzekeraars

onderfiandelingsmacht van
gebruikers

onderhandelingsmacht van
sequentiële compl aanb~eders

De belangrijkste voordelen van deze variant zijn:
. Het model doet recht aan de zelfstandige invloed van financiers, poortwachters

en sequentiële complementaire aanbieders;
. Het belang van rivaliteit om de pati~nten èn de middelen in de gezondheidszorg

komt in het model expliciet naar voren.
De belangrijkste nadelen van deze variant zijn:
. Het model gaat uit van een nogal geforceerde en kunstmatige interpretatie van

het begrip bedrijfskolom dat oorspronkelijk alleen de goederenstroom in de keten
omvat;

. Tegenover het 'doorgeven' van patiënten in de keten staat geen geldstroom. Dit
wijkt nogal af van het centrale idee achter een bedrijfskolom: een goederen-I
dienstenstroom waar tegenover een geldstroom in omgekeerde richting gaat. De
vraag wat in de bedrijfskolom in omgekeerde richting tegenover de patiënten-
stroom staat is lastig te beantwoorden.

. Vanwege de vele verwijzingen over en weer tussen de aanbieders in de keten is
het lastig een eenduidige en dominante patiëntenstroom te definiëren. Afhanke-
lijk van de aard van het probleem van de cliënt zijn vele 'routes' door de keten
mogelijk. Het zou te ver voeren om deze allemaal afzonderlijk te behandelen.

. Het model blinkt niet uit in helderheid en eenvoud vanwege de twee verschil-
lende stromen die centraal worden gesteld in de bedrijfskolom. Bovendien kan
het verwarrend zijn dat bepaalde aanbieders op het ene moment verwijzer en op
het andere moment toeleverancier zijn van de thuiszorg (zie vorige punt).

3 Omvorming van het model tot negen krachten model
In de laatste variant worden alle negen genoemde groepen van actoren als zelf-
standige concurrentiekrachten in het model opgenomen. Het idee van de goederen- ~
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dienstenstroom laten we echter in tact. Dit betekent dat andere zorgaanbieders of
verwijzers niet worden gezien als toeleverancier of afnemer in het model, maar als één
van de invloedrijke groepen van actoren rond thuiszorgaanbieders. Het model ziet er
als volgt uit.

Overzicht 4.7: Derde aangepaste variant op het model van Porter

MACRO-OMGEVING

BRANCHE

invloed van overheid

dreiging van potentiële
nieuwe toetreders1 onderhandelingsmacht van

financiers (zorgkantoren,
verzekeraars)

onderhandelingsmacht
van toeleveranciers
van arbeid, kapitaal,

hulomiddelen

intensiteit van
de rivaliteit
tussen

bestaande
onderhandelingsmacht
van afnemers (cliënten)

wncurrenten

onderhandelingsmacht van
poortwachters (verwijzers,

indicatiestellers)

dreiging van aanbieders
van substituten

onderhandelingsmacht van
sequentiële compl. aanbieders

relaties met parallelle
complementaire aanbieders

De centrale gedachte bij deze variant is dat bepaalde groepen van actoren in de
omgeving van thuiszorgaanbieders in de branche direct invloed kunnen uitoefenen op
het surplus en de bedrijfsvoering van deze thuiszorgaanbieders. Deze groepen van
actoren in de branche worden op hun beurt beïnvloed door de macro-omgeving.
Partijen in de macro-omgeving waaronder de overheid, belangengroepen en branche-
organisaties, oefenen via wetten, regels, afspraken en normen invloed uit op de
concurrentiekrachten en daarmee indirect op het surplus en de maatschappelijke winst
in de branche.
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De voordelen van dit model zijn:
. het idee van goederen-Idienstenstroom in een bedrijfskolom wordt gehandhaafd

en niet verruimd tot patiëntenstroom;
. het model doet recht aan de zelfstandige en directe invloed van relevante

groepen van actoren;
. het model is hierdoor helder èn volledig.
Een nadeel van het model is:
. het grote aantal concurrentiekrachten maakt het model in de praktijk wellicht

minder hanteerbaar dan de eerste variant.

Conclusie
Voor deze studie kiezen we voor de derde variant op het model van Porter dat we
dopen als het Porter-plus model. De belangrijkste nadelen van de eerste twee varian-
ten worden in dit model ondervangen door de keuze voor een zelfstandige positie van
met name financiers en poortwachters in het model en het handhaven van de oor-
spronkelijke interpretatie van de goederen-Idienstenstroom in de bedrijfskolom. Het
nadeel van de gekozen variant geldt ook voor de tweede variant en deels voor de
eerste variant.
Nu we voor de thuiszorg hebben vastgesteld welke concurrentiekrachten van belang
zijn en wat hun positie in het Porter-plus model is, kunnen we in de volgende paragraaf
de determinanten van de afzonderlijke concurrentiekrachten waar nodig aanpassen en
uitwerken voor de thuiszorg.

4.4.3 Structuurdeterminanten

In deze paragraaf stellen we vast welke structuurdeterminanten per concurrentiekracht
zullen worden gebruikt in deze studie. We nemen daarbij de structuurdeterminanten in
het model van Porter zoals besproken in paragraaf 3.4.1 als uitgangspunt. De
determinanten waarvan op voorhand kan worden beoordeeld dat ze niet van toepas-
sing zijn op de thuiszorg worden voor gebruik in deze studie weggelaten. De overige
determinanten worden in principe gebruikt bij de empirische beschrijving en op basis
daarvan beoordeeld op hun toepasbaarheid. Sommige determinanten zullen we voor
de thuiszorg op een andere manier formuleren. Daarnaast zullen we enkele voor de
thuiszorg belangrijke determinanten moeten toevoegen aan het model. Tot slot werken
we voor de nieuwe concurrentiekrachten globaal een aantal structuurdeterminanten uit.
Bij de aanpassingen concentreren we ons voornamelijk op de collectief gefinancierde
thuiszorg. De analytische beschrijving van structuurveranderingen in de thuiszorg-
branche in hoofdstuk 6 zal zich ook voornamelijk op dit deel van de branche richten.
Ten eerste omdat de aanpassingen voor dit deel van de branche groter zullen zijn dan
voor de particulier gefinancierde thuiszorg (zie paragraaf 4.3.2). Ten tweede omdat dit
deel van de branche veel groter is dan de particulier gefinancierde thuiszorg in termen
van aantal instellingen, personeel en opbrengsten (zie hoofdstuk 2). Bij de beschrijving
hierna lichten we alleen de veranderingen ten opzichte van de structuurdeterminanten
in het oorspronkelijke model van Porter toe. Voor het overige wordt verwezen naar de
toelichting bij de structuurdeterminanten in paragraaf 3.4.1.
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1 Dreiging van potentiële nieuwe toetreders
De dreiging van potentiële nieuwe toetreders hangt samen met toetredingsbarrières.
Hoge entreebarrières in de thuiszorg hebben niet zo zeer tot gevolg dat de zittende
organisaties bovengemiddelde winsten kunnen behalen, maar dat nieuwe organisaties
moeite hebben om klanten en middelen van financiers naar zich toe te trekken en
economisch levensvatbaar te functioneren (Oster, 1995). Daarbij gaat het om factoren
die wel in het nadeel van toetreders zijn maar niet van de zittende organisaties zijn.
Een belangrijke entreebarrière voor de thuiszorg is reputatie, imago en vertrouwen
(1.1). Eerder hebben we opgemerkt dat particuliere (profit) thuiszorgaanbieders die
willen toetreden tot de collectief gefinancierde markt wellicht meer moeite moeten doen
om het vertrouwen te winnen van gebruikers, financiers en verwijzers. Deze 'klanten'
hebben mogelijk meer vertrouwen in de zittende (non-profit) aanbieders. Bij Porter
komt loyaliteit en merkgevoeligheid van klanten aan bod bij produktdifferentiatie (1.2).
Gezien het belang voor de thuiszorg behandelen we reputatie, imago en vertrouwen in
deze studie als aparte entreebarrière. Schaalvoordelen (1.3) in de profit sector hebben
betrekking op de mogelijkheid om meer geavanceerde technologie te gebruiken bij een
grotere schaal. Dit levert een kostenvoordeel op. In de thuiszorg kunnen schaal-
voordelen bijvoorbeeld betrekking hebben op de mogelijkheid meer gespecialiseerd
personeel in te zetten. De kosten daarvan kunnen gespreid worden over meer klanten.
Specifieke 'bezittingen' (materiële en immatenële activa) of voordelen (1.4) is een
andere entreebarrière die we hebben toegevoegd aan het model. Bezittingen (activa)
zijn specifiek voor een markt wanneer ze bij uittreding uit de markt van weinig waarde
zijn. Voor het kunnen leveren van thuiszorg en het opbouwen van vertrouwen van
klanten speelt niet alleen kapitaal een rol maar ook specifieke 'bezittingen' als kennis
en relaties met verwijzers en financiers (zie ook 1.6). Investeringen in specifieke
'bezittingen' verhogen de uittredingskosten. Overstapkosten (1.5) hebben in de thuis-
zorg niet alleen betrekking op de gebruiker maar ook op de financier en de verwijzer.
Toegang tot distributiekanalen (1.6) heeft in de thuiszorg veelal betrekking op de
aanwezigheid van (langdurige) relaties met partijen die de thuiszorgaanbieder kunnen
voorzien van klanten en middelen, zoals verwijzers en financiers. Daarnaast vormt de
ledenorganisatie van het kruiswerk een belangrijk distributiekanaal. Ten aanzien van
het overheidsbeleid (1.8) hebben thuiszorgaanbieders bijvoorbeeld te maken met het
erkenningenbeleid. De entreebarrières worden samengevat in het onderstaande over-
zicht. Afwezigheid van deze entreebarrières vergroten de concurrentie.

Overzicht 4.8: Dreiging van potentíële nieuwe toetreders: entreebarrières

1.1 Reputatie, imago, vertrouwen
1.2 Produktdifferentiatie (werkelijk en

gepercipieerd)
1.3 Schaalvoordelen
1.4 Benodigd kapitaal en specifieke

'bezittingen' (activa)
1.5 Overstapkosten van gebruiker, financier

en verwijzer(hoog)
1.6 Toegang tot distributiekanalen (voor afzet

van diensten en genereren van
inkomsten)

1.7 Kostenvoordelen bestaande bedrijfstak-
concurrenten onafhankelijk van schaal
. Eigendom van produkt-technologie
~ Gunstige toegang tot inputs
~ Gunstige locaties
~ Voordeel t.a.v. overheidssubsidies
. Bezit van leer-lervaringscurve

1.8 Overheidsbeleid
1.9 Te verwachten tegenmaatregelen (scherp)
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2 Intensiteit van de rivaliteit tussen bestaande concurrenten
Intensieve concurrentie in de collectief gefinancierde thuiszorgbranche heeft meestal
niet een prijsverlaging tot gevolg (vanwege vaste tarieven) maar wel een inkomsten-
verlaging of kostenverhoging als gevolg van produktdifferentiatie, kwaliteitsverbetering
of de druk van financiers om meer klanten te helpen voor hetzelfde budget. Deze
acties kunnen bij intensieve concurrentie noodzakelijk zijn om klanten te behouden en
verzekerd te blijven van de middelen van financiers.
De intensiteit van de rivaliteit in de thuiszorg is groot wanneer sprake is van een groot
aantal concurrenten die min of ineer evenwichtig verdeeld zijn wat betreft grootte en
middelen (2.1). Bij een kleiner aantal concurrenten of een onevenwichtige verdeling
kan in het algemeen gemakkelijker (concurrentieverminderende) cotirdinatie of samen-
werking ontstaan. In de thuiszorg heeft het overheidsbeleid een belangrijke invloed op
het (beperkte) aantal aanbieders in een bepaald gebied. Behalve rivaliteit speelt
samenwerking tussen brancheconcurrenten een belangrijke rol in de thuiszorg. De
intensiteit van de rivaliteit is mede afhankelijk van de aard van de relaties tussen
concurrenten ofwel de mate van samenwerking (2.2). Samenwerking vermindert de
rivaliteit. Hoewel dit punt meer te maken heeft met gedrag dan met structuur voegen
we de determinant'aard van de relaties' toch toe aan het model gezien het belang voor
de thuiszorg. Bij de bedrijfstakgroei (2.3) speelt in de thuiszorg behalve een groei van
de vraag ook een groei van de beschikbare middelen van financiers een rol ('macro-
budget'). Bij langzame groei of stagnatie van de totale beschikbare middelen gaat een
groei van het marktaandeel en de middelen van de ene organisatie ten koste van de
ander. Dit maakt de rivaliteit intensiever. De verhouding tussen vraag en middelen
komt tot uitdrukking in wachtlijsten. Grote wachtlijsten (groei van de vraag groter dan
groei van de middelen) verlagen de concurrentie om de klanten maar verhogen de
concurrentie om de middelen. Onder punt 2.4 zijn de voorraadkosten, waarvan in de
thuiszorg geen sprake is, geschrapt. Vaste kosten en met name personeelskosten
spelen wel een rol. Hoge vaste kosten noodzaken tot behoud van afzet en kunnen tot
felle concurrentie leiden. De karakteristieken (van produkten) van de concurrenten
spelen ook een belangrijke rol. De mogelijkheden voor produktdifferentiatie en diver-
siteit tussen concurrenten heeft in de thuiszorg onder meer te maken met de moge-
lijkheid tot specialisatie (2.5). Overstapkosten (2.6) in de thuiszorg kunnen bijvoorbeeld
betrekking hebben op duurzaam opgebouwde relaties tussen aanbieders enerzijds en
gebruikers, financiers en verwijzers anderzijds. Lage overstapkosten verhogen de
rivaliteit. Schaalvoordelen in de thuiszorg zouden het noodzakelijk kunnen maken dat
produktiecapaciteit in grote hoeveelheden moet worden toegevoegd (2.7). Dit zal
echter niet zo zeer leiden tot overcapaciteit en prijsconcurrentie maar mogelijk wel tot
een fellere concurrentie om de middelen.
De determinant 'periodieke overcapaciteit' als gevolg van de conjunctuurgevoeligheid
van de branche hebben we geschrapt. De vraag naar thuiszorg is mede als gevolg van
verzekering niet afhankelijk van de conjunctuur (geringe prijselasticiteit). De beschik-
bare middelen voor de thuiszorg (macro-budget) kunnen wel conjunctuurgevoelig zijn.
Voor zover dit een rol speelt komt het aan de orde bij de determinant bedrijfstakgroei
(2.3). De determinanten van rivaliteit worden samengevat in het onderstaande over-
zicht. Tussen haakjes staat steeds de richting van de determinanten aangegeven
waarbij de intensiteit van de rivaliteit wordt vergroot.
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Overzicht 4.9: Intensiteit van de rivaliteit tussen bestaande concurrenten

2.1 Concentratie (gering) en evenwicht in marktaandelen
2.2 Aard van de relaties tussen concurrenten (geringe mate van

samenwerking(sbereidheid))
2.3 Bedrijfstakgroei in termen van vraag en middelen (langzaam)
2.4 Vaste kosten (hoog)
2.5 Produktdifferentiatie (gering)
2.6 Overstapkosten van gebruikers, financiers en verwijzers (gering)
2.7 Produktie in grote hoeveelheden in geval van schaalvoordelen
2.8 Verscheidenheid van concurrenten (groot)
2.9 Strategische (ondernemings-)belangen (groot)
2.10 Uittredingsbarrières (hoog)

3 Dreiging van aanbieders van substituten
Concurrentie kan ook afkomstig zijn uit gerelateerde branches die substituutprodukten
bieden. De aanwezigheid van substituten kan een bedreiging vormen voor het aan-
trekken van klanten en middelen door thuiszorgaanbieders. Aan de andere kant
kunnen substituutprodukten zoals (niet professionele) mantelzorg voor de thuiszorg
ook een mogelijkheid bieden om via afwenteling van klanten de druk op het eigen
budget te verlichten. Dit zal vooral een rol spelen bij aanwezigheid van voldoende
klanten of zelfs wachtlijsten. Substituten vormen dan ook pas echt een dreiging wan-
neer thuiszorgaanbieders relatief weinig klanten hebben ten opzichte van hun budget
of in ieder geval geen wachtlijst hebben (3.1) en wanneer het verlies van klanten een
verlies van middelen met zich meebrengt.
De dreiging van substituten kan voor de thuiszorg van twee kanten komen: gebruikers
(met een persoonsgebonden budget) die voor het substituut kiezen enlof financiers die
hun middelen verschuiven van thuiszorg naar substituten. Beschikbaarheid van
substituten vormt vooral een dreiging wanneer ze een relatief gunstige prijs-prestatie-
verhouding hebben oiwel tegen lagere kosten of inet betere resultaten worden
geleverd (3.2). In de thuiszorg speelt daarbij de kruiselasticiteit van de vraag een rol.
De kruiselasticiteit is groot wanneer de vraag van gebruikers en financiers naar het
substituut sterk toeneemt bij een stijging van de prijs (kosten) van thuiszorg. Voor
gebruikers spelen de kosten een rol voor zover men zelf (gedeeltelijk) de zorgproduk-
ten betaalt via bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget of eigen bijdragen. Een
grote kruiselasticiteit van de vraag in combinatie met een gunstige prijs-prestatie
verhouding van het substituut verhoogt de dreiging van het substituut. Of gebruikers en
financiers daadwerkelijk zullen overstappen op het substituut zal mede afhangen van
de overstapkosten (3.3). De geneigdheid van gebruikers en financiers om te substitue-
ren (3.4) heeft in de thuiszorg onder meer betrekking op langdurige relaties met de
aanbieder(s) in de bedrijfstak en het imago van het substituut. Tot slot kan een
behoorlijk surplus in de branche van het substituut (3.5) een dreiging vormen voor de
thuiszorg. Wanneer de concurrentie in de branche van het substituut aanwakkert kan
de kwaliteit van het produkt als gevolg van het surplus snel toenemen waardoor het
een aantrekkelijker alternatief wordt. De determinanten voor de dreiging van aanbie-
ders van substituten voor thuiszorg worden in het onderstaande overzicht samengevat.
Tussen haakjes staat de richting van de determinanten aangegeven waarbij de
dreiging van substituten en de concurrentie groot is.
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Overzicht 4.10: Dreiging van aanbieders van substítuten

3.1 Het aantal klanten bij thuiszorgaanbieders t.o.v. het budget (relatief gering, geen wacht-
lijsten)

3.2 Prijs-prestatie- (kosten-baten-) verhouding van substituten (relatief gunstig) en kruis-
elasticiteit van de vraag (groot)

3.3 Overstapkosten van gebruikers, financiers, verwijzers (laag)
3.4 Geneigdheid van gebruikers en financiers tot substitueren (groot)
3.5 Surplus in de bedrijfstak van het substituut (relatief groot)

4 Onderhandelingsmacht van gebruikers
Afhankelijk van de onderhandelingsmacht van gebruikers kunnen zij het surplus van
aanbieders in de thuiszorgbranche afromen door betere kwaliteit of ineer service te
eisen. In sommige gevallen kunnen ze ook lagere prijzen bedingen, bijvoorbeeld op de
particuliere markt en een klein deel van de AWBZ-markt waaronder het persoons-
gebonden budget. Bij een grote onderhandelingsmacht van klanten moet aan hun
eisen wel gehoor worden gegeven op straffe van verlies van klanten en budget (voor
zover het budget gebaseerd is op klanten I produktie).
Porter maakt een onderscheid tussen determinanten van de onderhandelingsmacht en
prijsgevoeligheid. Prijsgevoeligheid van gebruikers speelt in de AWBZ-gefinancierde
thuiszorg alleen een rol voor zover de gebruiker zelf betaalt. Voor zover de klant
verzekerd is en de financier betaalt speelt de prijs voor de klant geen rol. De klant is
met andere woorden niet prijsgevoelig als gevolg van verzekering (geringe prijselasti-
citeit). De prijsgevoeligheid van betalende gebruikers in de thuiszorg hangt samen met
de prijs van het produkt in relatie tot het inkomen of het PGB van de gebruiker (4.8).
Wanneer de eigen bijdrage bijvoorbeeld een groot deel van de inkomsten opslokt zal
men eerder geneigd zijn te zoeken naar goedkopere alternatieven (met een geringere
eigen bijdrage). In de thuiszorg speelt hierbij wel de vraag in hoeverre de klant
keuzevrijheid heeft (4.1). Wanneer klanten bijvoorbeeld via indicatiestelling 'gedwon-
gen' worden tot afname van bepaalde diensten of slechts de keuze hebben uit een
gering aantal alternatieven is hun onderhandelingsmacht gering. De prijsgevoeligheid
van de gebruiker zal verder groter zijn wanneer er nauwelijks sprake is van differen-
tiatie in produkten van verschillende aanbieders is (4.9). Tot slot zal de thuiszorg-
gebruiker gevoeliger zijn voor de príjs wanneer de kwaliteit van de diensten niet zo
belangrijk wordt gevonden (4.10). Enkele determinanten van prijsgevoeligheid verval-
len voor gebruik in deze studie. Het betreft: 'winstmarge van afnemers' en 'mogelijkheid
van afnemers tot het beïnvloeden van beslissingen van consumenten'. In de thuiszorg
is namelijk geen sprake van organisaties of branches die diensten afnemen maar van
finale consumenten.
De onderhandelingsmacht van gebruikers is groter naarmate de concenfratie van ge-
bruikers ten opzichte van de thuiszorgaanbieders groot is (4.2). Een beperkt aantal
grote gebruikers vormt een grotere bedreiging dan vele kleine gebruikers. De concen-
tratie hangt samen met het consumptievolume van de (drie of vier) belangrijkste
gebruikers (4.3). Hoe groter het percentage van de totale hoeveelheid diensten van de
aanbieders dat door deze gebruikers wordt geconsumeerd, hoe groter de noodzaak
om deze gebruikers te behouden. De concentratie van gebruikers in de thuiszorg zal in
het algemeen gering zijn tenzij ze zich hebben georganiseerd. In de thuiszorg speelt bij
het aantat gebruikers ook de aanwezigheid van wachtlijsten een rol. Een 'overvloed'
aan (potentiële) gebruikers beperkt hun onderhandelingsmacht. Overstapkosten van
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gebruikers (4.4) hebben in de thuiszorg vaak een emotioneel en in mindere mate een
financieel karakter. Vanwege het veelal intensieve karakter van de thuiszorgdiensten
kunnen de emotionele overstapkosten hoog zijn. Gebruikers hebben meer onderhan-
delingsmacht wanneer aantrekkelijke substituten of altematieven voor de thuiszorg-
dienst beschikbaar zijn (4.5) of wanneer ze de dienst zelf kunnen organiseren door
achterwaartse integratie (4.6). De invloed van deze determinanten hangt samen met
de eerder genoemde keuzevrijheid van de gebruikers (4.1). Deze determinant moet
voor de thuiszorg worden toegevoegd aan het model. Informatie bij gebruikers (4.7)
heeft in de thuiszorg in het algemeen betrekking op kwaliteit en in mindere mate op
prijzen en kosten. Bij gebrekkige informatie hebben gebruikers minder macht omdat zij
de diensten van concurrenten moeilijker kunnen vergelijken. In het onderstaande
overzicht worden de determinanten van de onderhandelingsmacht van gebruikers in de
thuiszorg samengevat. Tussen haakjes staat de richting van de determinanten aange-
geven waarbij de onderhandelingsmacht van gebruikers en de concurrentie groot is.

Overzicht 4.11: Onderhandelingsmacht van gebruikers
Onderhandelingsmacht:
4.1 Keuzevrijheid van de gebruikers (groot)
4.2 Concentratie van gebruikers t.o.v. aanbieders (relatief groot)
4.3 Consumptievolume van de (drie of vier) belangrijkste gebruikers (relatief groot)
4.4 (Emotionele) overstapkosten van gebruikers t.o.v. aanbieders (gering)
4.5 Substitutiemogelijkheden (groot)
4.6 Vermogen gebruikers tot achterwaartse integratie (relatief hoog)
4.7 Informatie van gebruikers over kwaliteit en prijzen (volledig)
Prijsgevoeligheid:
4.8 Prijs van het produkt in relatie tot het inkomen of PGB van de gebruiker (hoog)
4.9 Produktdifferentiatie (gering)
4.10 Belang van de kwaliteit van produktenldiensten voor gebruikers (gering)

5 Onderhandelingsmacht van financiers (zorgkantoren en verzekeraars)
Financiers kunnen het surplus van aanbieders in de thuiszorgbranche afromen door
betere kwaliteit of ineer service te eisen voor hetrelfde budget, hogere produktiviteit af
te dwingen (meer produktie voor hetzelfde budget) of in sommige gevallen lagere
prijzen te bedingen. De mogelijkheden daartoe hangen samen met de onderhande-
lingsmacht van financiers ofwel de mate waarin men afhankelijk is van de thuiszorg-
aanbieders in de branche. De determinanten van de onderhandelingsmacht van finan-
ciers komen grotendeels overeen met die van gebruikers. Ze worden in het onder-
staande overzicht samengevat.
Bij contracteervrijheid speelt de vraag in hoeverre zorgkantoren en verzekeraars
keuzevrijheid hebben bij het sluiten van contracten met thuiszorgaanbieders of (wet-
telijk) gedwongen worden om contracten te sluíten met bepaalde door de overheid
erkende aanbieders (5.1). Een hoge concentratie van de financiers ten opzichte van de
aanbieders (beperkt aantal grote financiers) zou in de thuiszorg een toename van de
concurrentie om de middelen tot gevolg kunnen hebben (5.2). Concentratie bij de thuis-
zorgaanbieders (onderlinge samenwerking) en een beperkte hoeveelheid aanbieders
en capaciteit in de thuiszorg (wachtlijsten) kunnen tegenwicht bieden aan de macht van
financiers. Het aankoopvolume van financiers heeft in de thuiszorg betrekking op het
aandeel van de bijdragen van de belangrijkste financiers op het totale budget van de
thuiszorginstellingen (5.3). Wanneer dit groot is, is de macht van deze financiers groot.
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Overstapkosten van financiers hebben in de thuiszorg niet alleen betrekking op finan-
ciële maar ook op emotionele kosten (5.4). Emotionele kosten kunnen hoog zijn
wanneer bijvoorbeeld wanneer bestaande (langdurige) relaties op het spel worden
gezet. De onderhandelingsmacht zal dus mede afhankelijk van zijn van bestaande
relaties. Substitutiemogelijkheden (5.5) voor financiers hangen in de thuiszorg onder
meer samen met de vrijheid van financiers om met middelen te schuiven. De beschik-
baarheid van informatie voor financiers (5.6) heeft in de thuiszorg vaak betrekking op
kwaliteit, kosten en produktiviteit en soms ook op prijzen. Het vermogen tot achter-
waartse integratie van financiers vervalt voor deze studie, omdat het zorgverzekeraars
in de te onderzoeken periode wettelijk verboden was om zelf zorgdiensten te leveren.
Sinds 2000 is dit verbod opgeheven en mogen ziekenfondsen zorginstellingen exploi-
teren.
De prijsgevoeligheid van financiers kan voor zover geen sprake is van prijzen worden
vertaald in kostenbewustzijn. Bij het prijs-lkostenbewustzijn van financiers spelen
behalve de bij de gebruikers reeds genoemde determinanten ook de twee andere
determinanten die Porter noemt een rol. Naarmate het surplus van de financiers (5.10.)
lager is zal de prikkel om de kostenlprijzen van de aanbieders laag te houden groter
zijn. In de thuiszorg speelt hierbij ook de vraag in hoeverre financiers financieel risico
lopen op hun bestedingen. Met andere woorden zijn ze verantwoordelijk voor even-
tuele tekorten. De mogelijkheid beslissingen van gebruikers te beïnvloeden (5.11)
bestaat in de thuiszorg met name bij particuliere financiers. Zij kunnen bijvoorbeeld via
een 'preferred provider' polis met de premiebetaler de afspraak maken dat alleen van
geselecteerde aanbieders gebruik wordt gemaakt.
Bij de determinanten in het onderstaande overzicht staat tussen haakjes aangegeven
wanneer de onderhandelingsmacht van financiers groot is.

Overzicht 4.12: Onderhandelingsmacht van financiers

Onderhandelingsmacht:
5.1 Contracteervrijheid van financiers (groot)
5.2 Concentratie van financiers t.o.v. aanbieders (relatief groot)
5.3 Aankoopvolume van de belangrijkste financiers ( relatief groot)
5.4 Overstapkosten ( financieel en emotioneel) van financiers t.o.v. aanbieders ( gering)
5.5 Substitutiemogelijkheden (groot)
5.6 Informatie van financiers over kwaliteit, kosten, produktiviteit en prijzen ( volledig)
Prijsge voeligheidlkostenbe wustzijn:
5.7 Prijs ( kosten) van het produkt in relatie tot de totale bestedingen van de financier (hoog)
5.8 Produktdifferentiatie ( gering)
5.9 Belang van de kwaliteit van produktenldiensten voor financiers (gering)
5 10 Surolus van financiers (gering) en financieel risico ( groot)
;' n~1~ge ~;K~~e~ .~. ~e 7P ~v~, e:en van beslissingen van gebruíkers (groot)

6 Onderhandelingsmacht van poortwachters (verwijzers en indicatiestellers)
Verwijzers naar de thuiszorg zoals huisartsen en ziekenhuizen, kunnen het surplus van
thuiszorgaanbieders beïnvloeden doordat ze invloed hebben op beslissingen van
gebruikers. Dit heeft gevolgen voor de instroom (vraag) en de afzet in de branche.
Verwijzers kunnen het surplus van de thuiszorginstellingen op twee manieren onder
druk zetten. Enerzijds door cliënten langer vast te houden of naar anderen te verwijzen
waardoor de thuiszorgaanbieders in de branche op den duur inkomsten van financiers
mislopen (bij koppeling tussen klantenlproduktie en budget). Anderzijds door cliënten
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af te wentelen op de thuiszorg om de druk op het eigen budget (van de verwijzer) te
ontlasten of het eigen surplus op peil te houden. Wanneer een stijging van het aantal
cliënten in de thuiszorg niet of slechts in geringe mate wordt vertaald in meer middelen
stijgt de druk op het budget en surplus van de thuiszorginstellingen. Afhankelijk van de
onderhandelingsmacht van verwijzers zullen thuiszorginstellingen in staat zijn het aan-
tal gebruikers op peil te houden en de druk op het budgeUsurplus te verlagen indien
nodig. Samenwerking kan hierbij een rol spelen.
De onderhandelingsmacht van verwijzers hangt samen met het belang van de
verwijzers voor de thuiszorg (6.1) en andersom het belang van de thuiszorg voor de
verwijzers (6.2). Hoe komen de gebruikers in het algemeen bij de thuiszorg terecht en
hoe belangrijk zijn bepaalde verwijzers voor de afzet van de thuiszorgaanbieders? Dit
zal mede samenhangen met de concentratie van de verwíjzers ten opzichte van de
concentratie van thuiszorgaanbieders (6.3). Een beperkt aantal grote verwijzers legt
meer gewicht in de schaal dan vele kleine. Het belang van de thuiszorg voor verwijzers
(6.2) hangt onder meer samen met de wijze waarop venvijzers worden gefinancierd en
of ze wachtlijsten hebben. Een ziekenhuis wordt bijvoorbeeld per opname betaald en
heeft dus belang bij een zo hoog mogelijke doorstroom en uitstroom, zeker wanneer
sprake is van wachtlijsten. De thuiszorg vervult hierbij een belangrijke rol vanwege de
mogelijkheid om patiënten door te schuiven naar de thuiszorg en daarmee de eigen
exploitatie te bewaken. Wanneer dit niet mogelijk is als gevolg van wachtlijsten bij de
thuiszorg zal de motivatie om naar alternatieven te zoeken groot zijn of inen 'dumpt' de
patiënt op de wachtlijst bij de thuiszorg. De mogelijkheid die de verwijzer heeft om
patiënten af te wentelen en de verdere verzorging stop te zetten speelt hierbij een rol
(6.4). Het zoeken naar alternatieven (6.5) zal mede afhankelijk zijn van de beschik-
baarheid daarvan. Hoe meer aantrekkelijke alternatieven beschikbaar zijn (bijvoorbeeld
nieuwe toetreders), hoe groter de onderhandelingsmacht van verwijzers. Bestaande
thuiszorgaanbieders worden hierdoor minder belangrijk voor verwijzers. De onderhan-
delingsmacht is ook groter wanneer de financiële en emotionele overstapkosten voor
verwijzers (6.6) geringer zijn of verwijzers de mogelijkheid hebben om thuiszorg zelf te
organiseren ('voorwaartse' integratie, 6.7). De overstapkosten zullen groter zijn wan-
neer sprake is van goede enlof langdurige (samenwerkings jrelaties met thuiszorg-
aanbieders.
Indicatiestellers spelen voor de thuiszorg vooral een rol wanneer de indicatiestelling
buiten de thuiszorginstellingen plaatsvindt. Voor verpleging en verzorging vindt sinds
1997 een objectieve indicatiestelling door het regionale indicatieorgaan plaats. Dit
orgaan kan het surplus van thuiszorginstellingen onder druk zetten als gevolg van de
mogelijkheid om de omvang van de vraag te beïnvloeden (6.8). Thuiszorginstellingen
verliezen hierdoor de greep op de instroom. Wanneer ze de indicatiestelling zelf
kunnen doen, kan de vraag in principe worden aangepast aan het aanbod. Hierdoor
heeft men een instrument in handen om de exploitatie sluitend te maken en het surplus
te beïnvloeden.
De determinanten voor de onderhandelingsmacht van poortwachters worden in het
onderstaande overzicht samengevat. Tussen haakjes staat aangegeven in welk geval
de onderhandelingsmacht groot is.
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Overzicht 4.13: Onderhandelingsmacht van poortwachters (verwijzers, indicatiestel-
lers)

Onderhandelingsmacht van verwijzers
6.1 Belang van verwijzers voor de (afzet van) thuiszorgaanbieders (groot)
6.2 Belang van de thuiszorgaanbieders voor verwijzers (gering)
6.3 Concentratie van verwijzers t.o.v. thuiszorgaanbieders (groot)
6.4 Mogelijkheid van verwijzer om gebruiker af te wentelen op thuiszorg
6.5 Beschikbaarheid van alternatieven voor verwijzers (groot)
6.6 Overstapkosten van verwijzers (gering)
6.7 Vermogen van verwijzers tot 'voorwaartse' integratie, het zetf organiseren van thuiszorg

(groot)
Onderhandelingsmacht van indicatiestellers
6.8 Mogelijkheid om de omvang van de vraag te beïnvloeden (groot)

7 Relaties met parallelle complementaire aanbieders en onderhandelings-
macht van sequentiële complementaire aanbieders

Parallelle complementaire aanbieders leveren hun produktenldiensten gelijktijdig met
de thuiszorg aan dezelfde klant. Het betreft produktenldiensten die de consumptie van
thuiszorg aantrekkelijker maken zoals dagopvang, woningaanpassing, welzijnsvoorzie-
ningen en hulpmiddelen. Parallelle complementaire aanbieders kunnen de totale
(maatschappelijke) winst in de bedrijfstak verhogen door samenwerking met thuiszorg-
aanbieders en innovatie ('win-win' situaties). Innovaties en samenwerking bieden de
mogelijkheid meer geld naar de branche te trekken en de kwaliteit van leven van de
gebruiker (maatschappelijke winst) te verbeteren.
Sequentiéle complementaire aanbieders zoals verzorgings- en verpleeghuizen bieden
zorg aan gebruikers voor wie thuiszorg niet meer genoeg is. Thuiszorginstellingen ver-
wijzen hun cliënten door naar deze aanbieders. De determinanten van de onderhan-
delingsmacht van complementaire aanbieders vormen dan ook grotendeels het spie-
gelbeeld van de onderhandelingsmacht van verwijzers (zie onderstaande overzicht).
Voor een toelichting op de determinanten wordt verwezen naar het vorige punt.
Complementaire aanbieders volgend op de thuiszorg kunnen het surplus van thuis-
zorginstellingen beïnvloeden door belemmering van de uitstroom uit thuiszorginstel-
lingen als gevolg van wachtlijsten. De meer complexe en dure cliënten blijven hierdoor
in de thuiszorg hangen. Dit gaat ten koste van het surplus van thuiszorginstellingen
indien zij hiervoor geen extra budget krijgen. Bovendien kan de kwaliteit van zorg in
gevaar komen omdat enerzijds thuiszorg voor deze cliënten niet toereikend is en
anderzijds de zorg voor deze cliënten ten koste kan gaan van de zorg voor andere
cliënten en tot wachtlijsten kan leiden. Afhankelijk van de onderhandelingsmacht van
sequentiële complementaire aanbieders zullen thuiszorginstellingen in staat zijn zich
tegen de druk op hun surplus te verweren. Samenwerking kan hier een mogelijkheid
zijn om enerzijds de druk te verminderen en anderzijds gezamenlijk de maatschap-
pelijke winst te vergroten.
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Overzicht 4.14: Parallelle en sequentiële complementaire aanbieders (volgend op
thuiszorg)

Relaties met parallelle complementaire aanbieders
7.1 Aanwezigheid van relaties met parallelle complementaire aanbieders en mogelijkheden tot

innovatie (groot)
Onderhandelingsmacht van sequentiële complementaire aanbieders
7.2 Belang van complementaire aanbieders voor thuiszorgaanbieders (groot)
7.3 Belang van thuiszorgaanbieders voor (de afzet van) complementaire aanbieders (gering)
7.4 Concentratie van complementaire aanbieders t.o.v. thuiszorgaanbieders (groot)
7.5 Mogelijkheid van complementaire aanbieders om gebruikers van thuiszorg te weigeren

(groot)
7.6 Beschikbaarheid van alternatieven voor de zorg ná thuiszorg (gering)
7.7 Overstapkosten van thuiszorgaanbieders (groot)
7.8 Vermogen van complementaire aanbieders tot 'achterwaartse' integratie, het zelf

organiseren van thuiszorg (groot)

8 Onderhandelingsmacht van toeleveranciers ( van arbeid, kapitaal en
materiaal)

We behandelen dit punt hier summier. Een analyse van de arbeids-, kapitaal- en hulp-
goederenmarkt zou vanwege de complexiteit ervan een apart onderzoek vergen. Met
name de onderhandelingsmacht van toeleveranciers van arbeid is relevant voor de
thuiszorg. Arbeid wordt geleverd door individuele (potentiële) werknemers. Zij worden
vertegenwoordigd door vakbonden, die over CAO's onderhandelen en onder andere
loonafspraken maken. Loon kan worden gezien als de prijs voor arbeid. Bij een krappe
arbeidsmarkt zullen thuiszorgaanbieders meer met elkaar moeten concurreren om
werknemers. Dit kan een kosten- of loonsverhoging tot gevolg hebben en ten koste
gaan van het surplus van thuiszorgorganisaties. Dit is zeker het geval wanneer de
loonsverhoging niet kan worden verwerkt in de budgetafspraken met financiers.
Afhankelijk van de onderhandelingsmacht van werknemers is de druk op het surplus
van thuiszorgaanbieders meer of minder groot. De determinanten van de onderhan-
delingsmacht komen overeen met de door Porter genoemde determinanten van toe-
leveranciers. Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De determinanten
worden in het onderstaande overzicht samengevat. Tussen haakjes wordt aangegeven
in welk geval de onderhandelingsmacht van werknemers groot is.

Overzicht 4.15: Onderhandelingsmacht van toeleveranciers van arbeid

8.1 Concentratie van (potentiële) werknemers t.o.v. thuiszorgaanbieders en schaarste (relatief
groot)

8.2 Substituerende inputs voor thuiszorgaanbieders (afwezig)
8.3 Belang van thuiszorgaanbieders voor (de afzet van) werknemers (gering)
8.4 Belang van de diensten van werknemers voor thuiszorgaanbieders in termen van o.a.

kwaliteit en kosten van de thuiszorgprodukten (groot)
8.5 Differentiatie van inputs, uniekheid van werknemers (groot)
8.6 Overstapkosten van thuiszorgaanbieders t.o.v. werknemers (groot)
8.7 Dreiging voorwaartse integratie van werknemers in verhouding tot achterwaartse

integratie door thuiszorgorganisaties (relatief groot)
8.8 Kosten van arbeid t.o.v. totale kosten van thuiszorgaanbieders (laag)
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9 Invloed van de overheid
Bij deze concurrentiekracht gaat het om de directe invloed van de overheid op het
surplus van thuiszorginstellingen. Behalve dat de overheid randvoorwaarden stelt in de
vorm van wet- en regelgeving die indirect van invloed zijn op het surplus in de branche
kan de overheid soms ook rechtstreeks het surplus afromen. Het opleggen van
efficiencykortingen is hiervan een voorbeeld. De overheid treedt hierbij op in de rol van
onderhandelingspartner waarmee (in meer of mindere mate) zaken gedaan kunnen
worden. Een ander voorbeeld is de provincie die deels optreedt als financier van
bepaalde projecten. Voor deze studie handhaven we de in hoofdstuk 3 genoemde
determinanten voor deze kracht (zie overzicht). Invloed door macht en in het uiterste
geval dwang is gebaseerd op de mogelijkheid te sanctioneren. Wanneer de andere
partij wordt overtuigd zonder machtsuitoefening is sprake van invloed door gezag. Van
invloed op basis van toegekende legitimiteit is sprake wanneer de andere partij moet
gehoorzamen op basis van wetten of andere afspraken.

Overzicht 4.16: Invloed van de overheid

9.1 Mate waarin overheid invloed uitoefent door macht
9.2 Mate waarin overheid invloed uitoefent door gezag
9.3 Mate waarin overheid invloed uitoefent op basis van toegekende legitimiteit

Op basis van de belangrijkste verschillen tussen 'de' thuiszorg en de marktsector
hebben we in deze paragraaf de kern van conceptuele model voor deze studie, het
Porter-plus model, gepresenteerd en uitgewerkt. Hierna richten we ons in paragraaf 4.5
op deel II van het analytisch kader, de aanpassing van het instrumentarium voor de
macro-omgeving.

4.5 Aanpassing deel II van het analytisch kader: de macro-om-
geving

Een belangrijke drijvende kracht achter veranderingen in de branchestructuur is de
ontwikkeling van de macro-omgeving. In deze paragraaf doen we op basis van speci-
fieke kenmerken van de thuiszorg suggesties voor aanpassing van het analytische
kader voor de macro-omgeving.

Voor het analyseren van de macro-omgeving gebruiken we de PEST-analyse als
basis. PEST staat voor politiekelregulerende, economische, sociaal-culturele ( inclusief
demografische) en technologische factoren.
Voor de thuiszorg is met name de overheid (politieke ontwikkelingen) belangrijk. De
overheid stelt randvoorwaarden aan de branche in de vorm van wetgeving, ze stelt de
voor de thuiszorg maximaal beschikbare middelen vast en voert herstructureringen
door. Het overheidsbeleid is voor de thuiszorg dus van groot belang. Het gaat daarbij
om trends in wetgeving, organisatie en sturing van de gezondheidszorg (centraal-
decentraal, meerlminder marktwerking, open-eind- versus budgetfinanciering, beoorde-
ling op output) en inhoudelijke trends (zorg-op-maat, zorgvernieuwing et cetera). Deze
trends kunnen grote gevolgen hebben voor de concurrentieverhoudingen en de
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klanten- en geldstroom in de thuiszorg. Daarnaast speelt bij de politieke ontwikkelingen
ook regulering door brancheorganisaties (beleid, eisen, spelregels) een rol.
In de thuiszorg zijn verder demografische ontwikkelingen als (dubbele) vergrijzing en
ontgroening van belang. Deze ontwikkelingen beïnvloeden zowel de omvang van de
vraag (gebruikerskant) als de beschikbare capaciteit in de vorm van personeel (toe-
leveranciers). We zullen er in deze studie daarom apart aandacht aan besteden.
Daarnaast zijn epidemiologische ontwikkelingen van belang voor de thuiszorg. Veran-
deringen in ziektebeelden hebben gevolgen voor de aard van de vraag (gebruikers-
kant) en het daarvoor benodigde personeel. We voegen dit element toe aan de PEST
factoren en besteden er in deze studie aandacht aan voor zover we over gegevens
beschikken.
Sociaal-culturele ontwikkelingen hebben betrekking op veranderingen in sociale patro-
nen (bijvoorbeeld migranten en echtscheidingen) en in 'waarden' van mensen. Het
laatste geeft aan wat mensen echt belangrijk vinden. Dit kan de vraag naar thuiszorg
beïnvloeden, hetgeen zowel de gebruikers- als de personeelskant van de thuiszorg
raakt. Bijvoorbeeld de wens van ouderen om thuis te blijven wonen in plaats van in een
verzorgingshuis en de waardering van buitenshuis werken van dochters van thuis-
wonende ouderen spelen hierbij een rol.
Economische trends kunnen de thuiszorg aan de financierskant enlof de gebruikers-
kant raken. Een verslechtering van de economie kan leiden tot een daling van de (groei
van) beschikbare middelen voor de thuiszorg. Daarnaast daalt wellicht de vraag door-
dat klanten minder geld kunnen besteden (via eigen bijdragen, contributies).
Technologische ontwikkelingen onder meer op het gebied van automatisering en
geavanceerde apparatuur zijn ook in de thuiszorg van belang. Ze raken de gebruikers-
kant van de organisatie en veranderen de wijze van dienstverlening, bijvoorbeeld door-
dat patiënten thuis kunnen worden geholpen in plaats van in het ziekenhuis (nier-
dialyse) of doordat ouderen met alarmsystemen thuis verzorgd kunnen worden. Deze
ontwikkelingen kunnen ook de concurrentieverhoudingen beïnvloeden, omdat instel-
lingen zich op elkaars terrein gaan begeven.

Voor de thuiszorg hebben we de PEST-analyse dus uitgebreid met demografische en
epidemiologische ontwikkelingen.

4.6 Aanpassing deel III van het analytisch kader: strategisch gedrag

Macro-ontwikkelingen en veranderingen in de branchestructuur hebben gevolgen voor
de strategische keuzen van thuiszorgaanbieders. De gekozen strategieën vormen op
hun beurt een belangrijke drijvende kracht achter veranderingen in de branche-
structuur. In deze paragraaf worden de bedrijfskundige concepten voor strategie zoals
in hoofdstuk 3 besproken, vertaald naar de thuiszorg. De vraag die daarbij centraal
staat is welke strategieën thuiszorginstellingen kunnen hanteren om hun surplus en de
maatschappelijke winst te vergroten. Met name verschillen met de marktsector komen
daarbij aan bod en de noodzakelijke aanpassingen aan het instrumentarium op grond
daarvan.
In hoofdstuk 3 hebben we een onderscheid gemaakt tussen concurrentievermin-
derende en positieverbeterende strategie. Deze komen hierna achtereenvolgens aan
de orde.
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4.6.1 Concurrentieverminderende strategieën

De door de overheid beoogde concurrentie in de thuiszorg kan worden geneutraliseerd
of verminderd door strategieën van thuiszorgaanbieders gericht op verandering van de
structuur van de bedrijfstak en het maken van samenwerkingsafspraken.
De mogelijkheden om de structuur van de branche in een voor de organisatie gunstige

zin te beïnvloeden hoeven voor de thuiszorg niet vertaald te worden. Fusies, vermin-
dering van onzekerheid via bijvoorbeeld informatiesystemen, het opwerpen van
toetredingsbelemmeringen en het vergroten van produktdifferentiatie zijn concepten
waarmee we in de thuiszorg goed uit de voeten kunnen.
Met betrekking tot mogelijke samenwerkingsafspraken die we in hoofdstuk 3 als voor-
beeld hebben genoemd, merken we hier op dat het maken van prijsafspraken in de

thuiszorg slechts mogelijk is voor zover de prijzen (min of ineer) vrij zijn. Voor de
collectief gefinancierde thuiszorginstellingen liggen de prijzen (tarieven) voor een be-
langrijk deel vast. Tariefafspraken worden op landelijk niveau jaarlijks door de koepel-
organisaties van thuiszorginstellingen en zorgverzekeraars gemaakt. Wel kunnen
thuiszorgaanbieders afspraken maken over bijvoorbeeld de (verdeling van de) produk-
tie en de markt, wie wat mag leveren voor welke klanten en in welk gebied. Ook zijn

afspraken mogelijk tussen bestaande thuiszorgaanbieders en zorgkantoren of verwij-

zers die in het nadeel kunnen zijn van nieuwkomers (of andersom afspraken van
nieuwkomers die de nadelig kunnen zijn voor bestaande aanbieders). We benadrukken

hier dat het gaat om voorbeelden zonder daarmee uitputtend te willen zijn.

4.6.2 Positieverbeterende strategieën

Positieverbeterende strategieën zijn in de (collectief gefinancierde) thuiszorg in het

algemeen niet gericht op het behalen van winsten die boven het bedrijfstakgemiddelde
liggen. Om de continuïteit van de organisatie te garanderen dient echter wel een

surplus (of sluitende exploitatie) behaald te worden. Hiervoor is het noodzakelijk zich
zeker te stellen van voldoende klanten en inkomsten. In de concurrentiestrijd om de
middelen en de klanten kunnen diverse positieverbeterende strategieën worden gehan-
teerd voor het behalen van concurrentievoordeel. In hoofdstuk 3 zijn aan de orde
geweest: generieke strategieën (de 'strategy clock') en wijzen van realiseren van de
gekozen strategie.

De generieke strategieën kunnen voor de thuiszorg als volgt worden vertaald.
. Een 'lagere prijsllagere toegevoegde waarde' strategie (meestal voor een speci-

fiek prijsgevoelig marktsegment) kan voor de thuiszorg worden vertaald in een
'kosten-focus' strategie voor zover een prijsmechanisme ontbreekt. Dit betekent
dat de thuiszorgaanbieder een kostenvoordeel probeert te behalen binnen een
bepaatd marktsegment. Een manier waarop dit kan gebeuren is het selecteren
van relatief goedkope aantrekkelijke cliënten. Voor collectief gefinancierde thuis-
zorgaanbieders die AWBZ-produkten leveren is het op deze manier selecteren
van een bepaald marktsegment niet mogelijk vanwege de aannameplicht (zorg

moet voor iedereen toegankelijk zijn). Op de particulier gefinancierde markt is
selectie in principe wel mogelijk.
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~ Een 'lagere prijsNergelijkbare toegevoegde waarde' strategie (meestal gericht op
een breed publiek) kan net als de vorige strategie worden vertaald in een kosten-
strategie bij het ontbreken van een prijsmechanisme voor de thuiszorg. Thuis-
zorgaanbieders die deze strategie nastreven proberen 'goedkoper te zijn dan de
concurrenten, dat wil zeggen dat ze voor hetzelfde budget meer klanten kunnen
helpen of voor minder budget dezelfde hoeveelheid klanten. Een dergelijke
strategie zou nodig kunnen zijn om niet de gunst van de financier en daarmee
inkomsten te verliezen. Daarbij moet tegelijkertijd niet de kwaliteit ten opzichte
van de concurrent uit het oog worden verloren.

~ Een 'hybride' strategie kan voor de thuiszorg worden vertaald als een strategie
gericht op zowel lagere kosten (voor zover prijsmechanisme ontbreekt) als een
hogere toegevoegde waarde ten opzichte van concurrenten. Bij deze strategie
streven thuiszorgaanbieders naar lage kosten om te kunnen investeren in kwali-
teit en produktdifferentiatie (en meer klanten te kunnen helpen). Op deze manier
kan binnen hetzelfde of een lager budget een beter produkt worden geleverd
(voor meer klanten). Dit zou nodig kunnen zijn om klanten en inkomsten van
financiers te behouden.

~ De brede differentiatiestrategie (hogere toegevoegde waarde voor een iets
hogere of dezelfde prijs) betekent voor thuiszorgorganisaties dat men een beter
produkt levert voor hetzelfde aantal klanten binnen hetzelfde budget of dat men
een iets hoger budget probeert te realiseren voor een beter produkt. Hoewel een
beter produkt meer klanten zou kunnen trekken is het in de thuiszorg nog niet
gegarandeerd dat dit ook meer middelen oplevert. Als dit niet het geval is komen
we al snel bij een hybride strategie uit.

~ De differentiatie-focus strategie is vergelijkbaar met de vorige strategie maar dan
voor een smal marktsegment. Het is de collectief gefinancierde thuiszorgaanbie-
ders wettelijk niet toegestaan zich voor wat betreft de 'AWBZ-produkten' te
beperken tot een bepaald marktsegment. Aan iedereen voor wie bepaalde zorg
noodzakelijk en geïndiceerd is moet in principe worden geleverd. Wel is het soms
mogelijk met een speciaal produkt voor een bepaalde groep cliënten extra inkom-
sten te genereren (bijvoorbeeld middelen ten behoeve van zorgvernieuwing). Op
de particulier gefinancierde markt is het mogelijk zich te beperken tot een speci-
fiek (beter betalend) marktsegment.

~ De zogenaamde 'failure' strategieën richten zich in de thuiszorg voor zover een
prijsmechanisme ontbreekt op: een vergelijkbare of lagere toegevoegde waarde
voor een hoger budget (hogere kosten) of een lagere toegevoegde waarde voor
een vergelijkbaar budget (gelijke kosten). In feite gaat het hier om 'maatschap-
pelijk verlies'. In het bedrijfsleven hebben deze strategieën slechts kans van
slagen bij hoge toetredingsbarrières en geen of geringe rivaliteit (monopolist)
door bijvoorbeeld wettelijke bescherming. Met andere woorden wanneer sprake
is van zwakke concurrentiekrachten ofwel een imperfecte markt. In de thuiszorg
is de kans dat deze strategieén zich voordoen aanwezig vanwege onder meer
een grote mate van budgetgarantie.

Deze strategieën zijn in principe gericht op het vergroten van het surplus van de
instelling en het garanderen van de continuïteit. Met uitzondering van de 'failure'
strategieën kunnen ze echter evenzeer handvaten bieden voor het vergroten van de
maatschappelijke winst.
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De in hoofdstuk drie genoemde wijzen van realisatie van generieke strategieën en ont-
wikkelingsrichtingen (produkt-markt-financiers combinaties) betreffen: interne ontwik-
keling, fusies en acquisitie en gezamenlijke ontwikkeling en strategische allianties. In
principe kunnen alle vormen worden aangetroffen in de thuiszorg. Alleen acquisities
komen bij stichtingen niet voor. Met name fusies (horizontale en verticale integratie met
gelijksoortige respectievelijk ongelijksoortige aanbieders) en allerlei samenwerkings-
vormen zijn relevant in het kader van deze studie, omdat ze mede de structuur van de
bedrijfstak kunnen veranderen.

4.7 Resultaten op organisatie- en bedrijfstakniveau

Veranderingen in de branchestructuur en strategie van thuiszorgaanbieders hebben
gevolgen voor de 'resultaten op het niveau van de organisatie en de branche als
geheel'. In deze paragraaf passen we dit onderdeel uit het conceptuele model (zie
schema in paragraaf 3.7) aan voor de thuiszorg. De vraag die daarbij centraal staat is
aan de hand van welke indicatoren prestaties op organisatie- en brancheniveau voor
de thuiszorg kunnen worden gemeten. Verschillen met de marktsector op dit punt zijn
voor de toegelaten (non-profit) instellingen op de collectief gefinancierde markt groter
dan voor de particuliere profit instellingen op privaat gefinancierde markt. We richten
ons dan ook met name op de collectief gefinancierde thuiszorg.

Niveau van de individuele organisaties
Op het niveau van de individuele organisaties kijkt Porter naar de gevolgen van veran-
deringen in de bedrijfstakstructuur voor de winstgevendheid van organisaties in de
bedrijfstak. Prestaties worden met andere woorden uitgedrukt in winstgevendheid. De
prestaties van de onderneming zijn afhankelijk van de prestaties (winstgevendheid)
van de bedrijfstak waartoe de onderneming behoort en van de vraag in hoeverre de
onderneming het beter of slechter doet dan het bedrijfstakgemiddelde (concurrentie-
voordeel). Het eerste hangt samen met de bedrijfstakstructuur, het tweede met de
gekozen strategie van de onderneming.
De winstgevendheid van een onderneming kan op verschillende manieren worden
gemeten. Krijnen (1994) noemt de volgende indicatoren: nettowinstmarge (nettowinsU
omzet), rentabiliteit eigen vermogen, rentabiliteit totaal vermogen, (groei van) netto-
winst per aandeel, aandeelhouderswaarde, toegevoegde waardelloonsom, omzeU
loonsom, omzet per werknemer en toegevoegde waarde per werknemer. In elemen-
taire zin gaat het om het verschil tussen opbrengsten (inkomsten) en kosten van een
bepaald goed dat wordt geproduceerd of vefiandeld (Grant, 1995:79). Hierbij is
discussie mogelijk over welke kosten precies worden meegewogen (Heemstra e.a.,
1985:361).
Non-profit organisaties zoals veel thuiszorginstellingen zijn niet gericht op een winst-
uitkering ten behoeve van aandeelhouders. Vanwege de veelal diffuse doelstellingen
van non-profits is het niet eenvoudig indicatoren te vinden voor hun prestaties of
effectiviteit (Ruys, 1994). Wentink (1997) onderscheidt voor organisaties zonder winst-
oogmerk de volgende objectieve directe maatstaven om prestaties te meten: verhou-
ding kostenlopbrengsten, verhouding van directe en indirecte kosten, budgetbeheer,
faalkosten, verhouding investeringlopbrengst, loonquotum en waardering door finan-
ciers. Als mogelijke indirecte maatstaven noemt hij: marktaandeel, bezettingsgraad,
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afval en uitval, toeleveringen, beheersing van het voorbrengingsproces, doorlooptijden,
orderverwerking, levertijd, klachtenafhandeling, ontwikkelings- en introductietijd voor
nieuwe produkten, omloopsnelheid van voorraden, efficiënt gebruik van middelen en
produktiviteit. Daarnaast noemt hij meer subjectieve maatstaven als de waardering
door klanten, personeel en maatschappij.
In deze studie gaan we er van uit dat ook non-profit thuiszorgorganisaties streven naar
een positief verschil tussen inkomsten en kosten ofwel een exploitatieoverschot. Om
verwarring te voorkomen noemen we dit geen winst maar surplus. Een belangrijke
indicator voor dit surplus bij thuiszorginstellingen is de groei of afname van de
zogenaamde 'reserve aanvaardbare kosten' (RAK). Dit zijn de reserves die men mag
opbouwen wanneer men een bepaald (maximum) percentage van de afgesproken
aanvaardbare kosten (budget) op jaarbasis overhoudt. Deze reserves mag de instelling
dus in principe zelf behouden.
Aan de andere kant wordt van de thuiszorginstellingen verwacht dat ze ten minste een
deel van het (potentiële) surplus investeren in maatschappelijke doeleinden ofwel het
creëren van 'maatschappelijke winst'. In deze studie hanteren we de volgende indica-
toren voor maatschappelijke winst.
. Kwaliteit van zorg (directe maatstaven: innovatie, differentiatie, aansluiting op

wensen van klantenlzorg op maat; indirect: aanwezigheid kwaliteitsbeleidl-
systeem).

~ Doelmatigheid (maatstaven: groei van het aantal geholpen klanten binnen het
budget, verhouding directelindirecte kosten, produktiviteit).

. Toegankelijkheid van zorg. Hieraan zitten ten minste twee aspecten: materiële
beschikbaarheid ofwel het evenwicht tussen vraag en aanbod en financiële
bereikbaarheid van verantwoorde zorg. In deze studie kijken we met name naar
de materiële beschikbaarheid. Maatstaven hiervoor zijn wachtlijsten, wachttijden
en spreiding van de voorzieningen.

Ook ondernemingen in de marktsector raken een deel van het (potentiële) surplus in
de bedrijfstak kwijt aan klanten via lagere prijzen (hogere doelmatigheid) en betere
kwaliteit en service. Deze vorm van 'maatschappelijke winst' komt in de marktsector tot
stand onder druk van concurrentie en de onderhandelingsmacht van klanten. In de
thuiszorg wordt door diverse partijen waaronder de financiers en de inspectie toe-
gezien op de maatschappelijke winst. Introductie van elementen van marktwerking in
de thuiszorg heeft als doel de doelmatigheid te verbeteren en kwaliteit en service voor
gebruikers te verhogen. De vraag is of ineer concurrentie in de thuiszorg daadwerkelijk
heeft geleid tot een verbetering van de maatschappelijke winst of dat het vooral heeft
geleid tot een groter surplus voor de thuiszorgaanbieders. Concurrentieverminderend
gedrag kan er bijvoorbeeld toe leiden dat thuiszorgaanbieders het surplus naar zich
toetrekken. De vraag is vervolgens wat ze met dat surplus hebben gedaan.

Niveau van de branche als geheel
Op het niveau van de branche als geheel kijkt Porter naar de totale winstgevendheid in
de branche. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de potentiële winst in
een branche en de werkelijke winst voor de producenten in de branche (Grant,
1995:56). De potentiële winst is het verschil tussen de waarde van het produkt of de
dienst afgemeten aan de prijs die de klant bereid is te betalen en de kosten van de
input voor de produktie. De waarde van een produkt of dienst voor een klant en wat hij
bereid is te betalen is afhankelijk van de sterkte van zijn behoefte, zijn onderhan-
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delingsmacht en de beschikbaarheid van substituten. Het deel van deze waarde dat
boven de kosten uitkomt, wordt door de concurrentiekrachten verdeeld tussen klanten
en producenten. Naarmate de concurrentie tussen producenten in de branche sterker
is en de entréebarriéres geringer, neemt het deel van de waarde dat ten goede komt
aan de producenten (het producentensurplus) af omdat geen hoge prijzen kunnen
worden berekend. Het consumentensurplus neemt navenant toe. Daarnaast kan een
deel van het surplus worden opgeëist door leveranciers die afhankelijk van hun onder-
handelingsmacht hoge prijzen voor de input kunnen berekenen. De potentiële winst in
de branche kan dus hoger zijn dan de werkelijke totale winst voor de producenten in de
branche.
In deze studie gaan we als indicator voor de winstgevendheid van de totale branche uit
van het producentensurplus. In de thuiszorgbranche kan dit worden afgemeten aan de
groei of afname van alle 'reserves aanvaardbare kosten' van de thuiszorgaanbieders in
de branche bij elkaar opgeteld.

Binnen de industriële organisatietheorie wordt onder het begrip winstgevendheid
welvaartswinst verstaan. De industriële organisatietheorie bestudeert de gevolgen van
de bedrijfstakstructuur voor de welvaartswinst in termen van technische, allocatieve en
dynamische efficiëntie. Voor de thuiszorg kan hieronder het volgende worden verstaan.
. Technische efficiëntie: de doelmatigheid waarmee de produktiefactoren binnen

de organisaties worden ingezet (maatstaven: produktiviteit, verhouding directe en
indirecte kosten).

. Allocatieve etficiéntie: de doelmatigheid van de verdeling van de produktiefacto-
ren over de produktie- (en consumptie)huishoudens. Een verdeling is allocatief
efficiënt wanneer geen hogere totale produktie mogelijk is door een andere
verdeling van de middelen. Wanneer een hogere produktie kan worden bereikt
bijvoorbeeld door de middelen in de thuiszorg in te zetten in plaats van intra-
muraal of bij particulier- in plaats van collectief gefinancierde thuiszorgaanbieders
is sprake van allocatieve inefficiëntie.

. Dynamische efficiëntie is de mate waarin de organisaties in de thuiszorgbranche
zorg dragen voor vernieuwingen.

In deze studie gebruiken we naast deze indicatoren voor het begrip welvaartswinst de
eerder genoemde indicatoren voor maatschappelijke winst om prestaties op branche-
niveau te meten. Het gaat daarbij met name om kwaliteit van zorg en toegankelijkheid
in de totale thuiszorgbranche (in Noord-Brabant).

4.8 Aanpak van de empirische studie

In de voorgaande paragrafen is het bedrijfskundige instrumentarium via een logisch
'theoretisch debat' verbijzonderd naar de thuiszorg en geoperationaliseerd. Hierna
wordt aangegeven op welke wijze de instrumenten zullen worden toegepast op de
gekozen casus in de empirische studie. Achtereenvolgens wordt daarbij ingegaan op
de gekozen casus, de wijze van dataverzameling en de wijze waarop de analyse en
beschrijving van de resultaten van het empirische onderzoek zullen plaatsvinden.
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De casus
Het empirische onderzoek heeft een beschrijvend en verkennend karakter. Aan de
hand van de aangepaste bedrijfskundige instrumenten en met name het Porter-plus
model wordt een eerste kwalitatieve verkennende analyse gegeven van de dynamiek
in de structuur van de thuiszorgbranche. Het onderzoekstype dat wordt toegepast is
een 'case study'. Een gevalsstudie is een onderzoek waarbij:
1 een hedendaags verschijnsel bestudeerd wordt in zijn feitelijke context;
2 de grenzen tussen het verschijnsel en de context niet altijd even duidelijk zijn;
3 meerdere bronnen gebruikt worden voor het verzamelen van data (Yin, 1989).
De casus waarvoor we in deze studie gekozen hebben is de thuiszorgbranche in de
provincie Noord-Brabant in de periode van 1987 tot 1997. Voor een motivering van
deze keuze wordt verwezen naar hoofdstuk 1. Het verschijnsel dat we bestuderen is de
herstructurering van de thuiszorgbranche en de gevolgen daarvan voor het surplus van
de thuiszorginstellingen en de maatschappelijke winst van de branche als geheel. De
dynamiek in de branchestructuur proberen we via een retrospectieve analyse inzichte-
lijk te maken. We doen dit door per structuurkenmerk steeds eerst een schets te geven
van de situatie anno 1997. Vervolgens blikken we terug om de veranderingen tussen
1987 en 1997 te analyseren en beschrijven.
De dynamiek in de branchestructuur kan niet los worden gezien van de context,
bestaande uit overheidsbeleid, andere macro-ontwikkelingen en strategische (re)akties
van thuíszorginstellingen. Er is sprake van een complexe wisselwerking tussen struc-
tuur en context. Voor de afbakening van de grenzen van de thuiszorgbranche in deze
studie wordt verwezen naar hoofdstuk 2. De keuze voor een functionele afbakening
waarbij niet het type instelling maar het produkt richtinggevend is, maakt dat verschui-
vingen in bijvoorbeeld het soort aanbieders in de branche en andere structuur-
kenmerken in beeld kunnen worden gebracht. Om dit soort verschuivingen door de tijd
heen op een heldere manier inzichtelijk te kunnen maken kiezen we in deze studie
voor het perspectief van de `traditionele' gevestigde thuiszorginstellingen rond 1987 en
hun latere gefuseerde opvolgers. Dat wil zeggen alle nieuwe aanbieders op het terrein
van thuiszorg vanaf 1987 in deze studie worden getypeerd als 'nieuwe toetreders tot
de markt'. Verder zal een analyse van de gevolgen van structuurveranderingen voor
(maatschappelijke) winst vooral betrekking hebben op de sinds 1987 gevestigde
aanbieders en niet op de nieuwe toetreders tot de markt.

Met de gevalstudie beogen we in het kader van de probleemstelling het volgende:
~ verdieping van de inzichten en verbanden uit het voorlopige globale conceptuele

model;
~ een eerste inzicht verkrijgen in de bruikbaarheid van het bedrijfskundige instru-

mentarium en in het bijzonder van het Porter-plus model;
~ inzichten genereren voor overheden en thuiszorgorganisaties met betrekking tot

hun (maatschappelijk verantwoord) handelen.
Het accent ligt daarbij op een exploratieve analytische beschrijving en niet op een
verklaring van de veranderingen in de structuur van de thuiszorgbranche.

Dataverzameling
Bij de empirische gegevensverzameling gericht op het verkrijgen van inzicht in de
dynamiek in de structuur van de thuiszorgbranche in Noord-Brabant, is gebruik
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gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden en gegevensbronnen (datatriangu-
latie). De belangrijkste worden hierna genoemd.
~ Literatuurstudie: onderzoeksrapporten, waaronder brancherapporten, en tijd-

schriftartikelen. Voor een overzicht wordt verwezen naar de literatuuropgave.
. Documentenonderzoek: het verwerven en analyseren van met name kwalitatieve

gegevens uit onder meer jaarverslagen, beleidsnotities en gedenkboeken van
thuiszorginstellingen in Noord-Brabant, stukken uit het archief van de Provinciale
Noord-Brabantse Kruisvereniging, beleidsnotities van koepelorganisaties, regio-
visies en dergelijke. Daarnaast is gebruik gemaakt van diverse periodieken,
waaronder'de Uitkijk' van de ZFR, Zorgverzekeraars Journaal (later ZN Journaal)
van Zorgverzekeraars Nederland en krantenberichten uit landelijke en regionale
dagbladen.
Voor een overzicht van jaarverslagen van thuiszorginstellingen in Noord-Brabant
waarover we konden beschikken wordt verwezen naar bijlage 4.1. In de jaar-
verslagen zijn vaak behalve kwalitatieve ook kwantitatieve gegevens te vinden.
De verslagen zijn geanalyseerd aan de hand van een themalijst (zie bijlage 4.2).
Hierin zijn in ieder geval de volgende onderwerpen opgenomen: diensten, doel-
groepen, omvang en prestaties van de organisatie, ontwikkelingen in de omge-
ving en strategische keuzen. Het werken met een themalijst vergroot de
mogelijkheid van vergelijking tussen de organisaties onderling en in de tijd. Het
laatste is overigens lastig op basis van de jaarverslagen, vanwege de beperkte
beschikbaarheid van jaarverslagen (met name verslagen van 1995 en 1996).

. Raadplegen van statistieken, registraties en gegevensbestanden voor het ver-
werven en analyseren van kwantitatieve gegevens. De volgende bronnen zijn in
ieder geval geraadpleegd: Financiële Overzichten Zorg, later Jaar Overzicht Zorg
(kosten, uitgaven, beleidsontwikkelingen), Databank Thuiszorg van de LVT
(cliënten, personeel, produktie, kosten; vanaf 1993), het Wijkverpleegkundig Ad-
ministratie Systeem (van 1980 tot 1989), cijfers van het CBS (aantal organisaties,
personeel, financiën), Ziekenfondsraad (afgegeven erkenningen), NZi (basis-
gegevens Instellingen van intramurale gezondheidszorg). Voor een uitgebreid
overzicht van geraadpleegde statistieken wordt verwezen naar de literatuur-
opgave. In het algemeen kan worden gesteld dat de beschikbaarheid van organi-
satie- en branchegegevens in de thuiszorg en andere sectoren in de gezond-
heidszorg te wensen over laat. Het verzamelen van kwantitatieve gegevens voor
dit onderzoek heeft dan ook veel tijd in beslag genomen.

~ Oriënterende interviews: in een vroeg stadium van het onderzoek heeft een
tiental oriënterende gesprekken plaatsgevonden met zowel 'sleutelfiguren' in de
thuiszorg als (direct) betrokken partijen in Noord-Brabant. Een lijst van geïnter-
viewde personen is te vinden in bijlage 4.3. Sleutelfiguren zijn personen die op
grond van hun ervaring en deskundigheid inzicht kunnen geven in de ontwik-
kelingen die zich in de thuiszorg hebben voorgedaan. Direct betrokkenen zijn
representanten van de organisaties die deel uitmaken van de te onderzoeken
bedrijfstak (thuiszorginstellingen en zorgverzekeraars in Noord-Brabant). Het
doel van de gesprekken was inzicht te verkrijgen in de belangrijkste verande-
ringen in de structuur van de thuiszorgbranche, de belangrijkste drijvende krach-
ten hierachter en de (verandering in) strategische keuzen van thuiszorginstel-
lingen in Noord-Brabant. Een checklist voor de interviews is te vinden in bijlage
4.4.
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Bij de empirische gegevensverzameling (kwantitatief en kwalitatief) ligt het accent op
documenten, statistieken en registraties en minder op de interviews. Dit heeft als voor-
deel dat een interpretatie van de dynamiek in de branche zoveel mogelijk kan
gebeuren op basis van feitelijk 'objectief materiaal in plaats van 'subjectieve' visies van
geïnterviewde respondenten.

Analyse en weergave van de resultaten
Bij de weergave van de resultaten van het empirische onderzoek hebben we er omwille
van de overzichtelijkheid voor gekozen allereerst een schets te geven van de macro-
ontwikkelingen met het accent op het overheidsbeleid tussen 1987 en 1997 en de
potentiéle gevolgen hiervan voor de structuur van de thuiszorgbranche (hoofdstuk 5).
Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk 6 de feitelijke veranderingen in de branche-
structuur, die het gevolg zijn van een wisselwerking tussen overheidsbeleid, andere
macro-ontwikkelingen en strategische reakties van de thuiszorginstellingen in de
branche. Hoewel een beschrijving van de macro-ontwikkelingen geen doel op zich is,
net zo min als een beschrijving van strategische gedrag dat is, is inzicht in de macro-
omgeving van groot belang voor het begrijpen en op hun waarde kunnen beoordelen
van veranderingen in de branchestructuur. Vandaar dat we een aparte beschrijving
geven van de macro-ontwikkelingen.

Bij de manier waarop de analyse en de beschrijving van de resultaten plaatsvindt is de
volgende toelichting noodzakelijk.
De aangepaste concurrentiekrachten en structuurdeterminanten worden op een kwali-
tatieve wijze gebruikt. Dat wil zeggen dat we ze gebruiken om te beoordelen of de druk
op het surplus van de thuiszorginstellingen is toe- of afgenomen. We doen dat op een
kwalitatieve manier zonder exact te tellen en meten hoeveel determinanten de druk
precies verhogen dan wel verlagen. Een dergelijke kwantitatieve meting uitgedrukt in
bijvoorbeeld het percentage van de determinanten dat de druk verhoogt (of verlaagt)
zou veronderstellen dat geen sprake is van onderlinge samenhang of overlap van
determinanten en dat bovendien iedere determinant van even groot belang is voor het
surplus. In de praktijk zal dit waarschijnlijk niet het geval zijn.
In deze studie wordt gebruik gemaakt van de beoordeling van de onderzoeker. Wat
bijvoorbeeld beoordeeld zal moeten worden is het belang (gewicht) van de concur-
rentiekrachten en structuurdeterminanten in de omgeving, hoe ze met elkaar samen-
hangen en elkaar beïnvloeden, hoe duurzaam de ontwikkelingen zijn en welke gevol-
gen ze hebben voor (het surplus van) de thuiszorginstellingen. De krachten in de
omgeving zullen elkaar soms versterken en soms conflicterend zijn. Zelden zullen alle
krachten in de omgeving dezelfde richting uitwijzen. De schatting van de invloed van
de krachten is met de nodige onzekerheid omgeven. Het is dan ook mogelijk dat een
herhaling van dit onderzoek, waarbij gebruik gemaakt wordt van hetzelfde instrumen-
tarium en hetzelfde of aanvullend empirisch materiaal, enigszins verschillende uitkom-
sten oplevert. Dit probleem is inherent aan ieder type omgevingsanalyse en kan niet
eenvoudig worden opgelost (zie ook Fahey en Narayanan, 1986:54).
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4.9 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is de derde onderzoeksvraag beantwoord. Deze vraag luidde: 'Welke
aanpassingen van het bedrijfskundige instrumentarium moeten plaatsvinden met het
oog op de toepasbaarheid voor de thuiszorg en rekening houdend met verschillen
tussen het bedrijfsleven en de thuiszorg'?
Allereerst hebben we op basis van een indeling van de Nederlandse economie in een
aantal relevante typen sectoren en organisaties de positie van de thuiszorg verhelderd
ten opzichte van de profit sector waarvoor het gekozen analyse-instrumentarium
ontworpen is. Op basis van de criteria rechtsvorm, doelstelling en financieringsbron
hebben we de volgende sectoren onderscheiden: de publieke non profit sector (over-
heidssector), de publieke profit sector (staatsbedrijven), de private non profit sector
(gesubsidieerd of particulier gefinancierd) en de private profit sector of marktsector
(ondernemingen). Vervolgens hebben we geconstateerd dat de thuiszorgbranche ten
minste twee belangrijke typen organisaties ofwel populaties omvat: private non profit
instellingen met een hoofdzakelijk collectieve financiering (AWBZ) en private profit
organisaties die met name op de particulier gefinancierde markt actief zijn. De
uitgangspunten van het gekozen bedrijfskundige instrumentarium sluiten grotendeels
aan bij de kenmerken van organisaties in de marktsector. Deze organisaties hebben
onder meer te maken met een markt- en prijsmechanisme, winstmaximaliserend
gedrag en de aanwezigheid van betalende klanten.
Op basis van een nadere analyse van de belangrijkste verschillen tussen kenmerken
van de marktsector en de beide typen thuiszorgorganisaties hebben we geconcludeerd
dat de (profit) particulier gefinancierde thuiszorgorganisaties beter voldoen aan de
uitgangspunten in het model van Porter dan de collectief gefinancierde organisaties.
Voor een samenvatting van de belangrijkste verschillen wordt verwezen naar overzicht
4.3 in paragraaf 4.3.1. De verschillen tussen de marktsector en 'de' thuiszorg hebben
behalve op de eerder genoemde criteria van rechtsvorm, doelstelling en financierings-
bron (bron van inkomsten) bovendien betrekking op de positie van de klant, het
sturingsmechanisme (markt- en prijsmechanisme versus overheid), de aard van de
concurrentie en de bedrijfskolom. Op grond van de belangrijkste verschillen hebben we
kritische kanttekeningen geplaatst bij de toepasbaarheid van met name het concur-
rentiekrachten model van Porter voor 'de' thuiszorg. Vervolgens hebben we het Porter-
plus model voor de thuiszorg gepresenteerd en uitgewerkt en hebben we suggesties
gedaan voor aanpassing van de overige bedrijfskundige concepten zoals geschetst in
het conceptuele model in hoofdstuk 3. Hieronder geven we het voor de thuiszorg
aangepaste conceptuele model voor deze studie weer. De dubbele pijlen in het
schema geven weer dat sprake is van wederzijdse beïnvloeding.

149



Overzicht 4.17: Aangepast conceptueel model voor het onderzoek

MACRO-OMGEVING: politiekehegulerende fadoren (overheidsbeleid), economische, demografische,
epidemidogische, sociaal-culturele, tedinologische fadoren

BEDRIJFSTAK
BRANCHESTRUCTUUR(PORTER-PLUS MODEL)
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De kern van het analytische kader wordt gevormd door het aangepaste model van
Porter, dat we gedoopt hebben als het Porter-plus model (zie middenkader van figuur
4.17). Het betreft een negen krachten model, dat in principe voor beide typen thuis-
zorgorganisaties toepasbaar is. Twee krachten waren in het vorige hoofdstuk reeds
toegevoegd aan het oorspronkelijke model van Porter:
~ invloed van de overheid en;
~ relaties met parallelle complementaire aanbieders.
Drie andere krachten zijn op basis van specifieke kenmerken van de thuiszorg
toegevoegd:
~ de onderhandelingsmacht van verwijzers en indicatiestellers (poortwachters);
~ de onderhandelingsmacht van financiers;
~ de onderhandelingsmacht van sequentiële complementaire aanbieders waarnaar

thuiszorgorganisaties op hun beurt verwijzen.
Deze aanvullingen zijn met name gebaseerd op de scheiding tussen beslissen,
genieten en betalen in de thuiszorg en het ontbreken van een echte goederen- I
dienstenstroom in een bedrijfskolom. De genoemde partijen spelen een belangrijke rol
in de thuiszorg in die zin dat ze het surplus van de thuiszorgorganisaties onder druk
kunnen zetten. De wijze waarop dat gebeurt wijkt met name bij de AWBZ-gefinancierde
thuiszorginstellingen af van organisaties in de marktsector vanwege het grotendeels
ontbreken van een prijsmechanisme (zie paragraaf 4.3.1 punt 6). Hierdoor moet de
interpretatie van de werking van het model van Porter voor deze organisaties worden
aangepast (zie paragraaf 4.4.1). Voor particuliere (profit) thuiszorgorganisaties is dit
niet nodig. De gedeeltelijke verschuiving richting meer markt-Iprijsmechanisme binnen
de collectief gefinancierde thuiszorg maakt overigens dat de werking van het model
voor dat (geringe) deel geen aanpassing behoeft. Tot slot hebben we de structuur-
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determinanten van de concurrentiekrachten in het model van Porter aangepast en
aangevuld ( zie paragraaf 4.4.3).

De basis voor het analytische kader voor de macro-omgeving wordt gevormd door de
PEST-factoren: politiekelregulerende, economische, sociaal-culturele en technolo-
gische factoren. Voor de thuiszorg spelen daarnaast demografische en epidemiolo-
gische ontwikkelingen een rol.

Bij het analytische kader voor concurrentiestrategie hebben we een onderscheid
gemaakt tussen concurrentieverminderende en positieverbeterende strategie. Toepas-
sing van de in hoofdstuk 3 uitgewerkte concepten op de thuiszorg lijkt in het algemeen
geen grote problemen op te leveren. Wat betreft positieverbeterende strategieën zijn
voor deze studie met name de generieke strategieën van de 'strategy clock' relevant
(kosten, differentiatie, focus en 'failure' strategieën) en de wijzen waarop deze worden
gerealiseerd. De generieke strategieën hebben we vertaald naar de thuiszorg.

Veranderingen in de branchestructuur en de strategie van thuiszorgaanbieders hebben
gevolgen voor het resultaat op organisatie- en bedrijfstakniveau. Voor de thuiszorg
hebben we de winstgevendheid als indicator voor het resultaat op organisatieniveau
vertaald in 'surplus' (verschil tussen inkomsten en kosten) en 'maatschappelijke winst'.
Het eerste kan worden afgemeten aan de groei of afname van de reserves van de
thuiszorgorganisaties. Maatschappelijke winst van de organisaties kunnen we meten
aan de hand van kwaliteit van zorg, doelmatigheid en toegankelijkheid van de
individuele organisaties. Hiervoor hebben we in paragraaf 4.7 indicatoren benoemd.
Het resultaat op het niveau van de branche vormt een optelsom van het (producenten)
surplus en de maatschappelijke winst van de individuele thuiszorgorganisaties. Daar-
naast kan het resultaat op brancheníveau worden gemeten aan de hand van indica-
toren voor welvaartswinst (technische, allocatieve en dynamische efficiëntie).

Hiermee is het bedrijfskundige instrumentarium voor analyse van de branchestructuur
op een deductieve wijze verbijzonderd naar 'de' thuiszorg en geoperationaliseerd. Het
aangepaste conceptuele model gaan we in de volgende hoofdstukken toepassen op de
thuiszorg. Dat wil zeggen dat we aan de hand van de aangepaste bedrijfskundige
concepten een analytische beschrijving geven van de herstructurering van de thuis-
zorgbranche in Noord-Brabant van 1987 tot 1997. We beginnen daarbij met een
beschrijving van de macro-ontwikkelingen die van invloed zijn op de branchestructuur.
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5 Sectorbeleid van de overheid en overige
macro-ontwikkelingen in de thuiszorg

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving en analyse gegeven van de belangrijkste
veranderingen in de macro-omgeving van de Brabantse thuiszorginstellingen tussen
1987 en 1997. Voor de ontwikkelingen leidend tot het startpunt van deze beschouwing
(1987) wordt verwezen naar hoofdstuk 2. De onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk
centraal staan zijn: welke relevante macro-ontwikkelingen, met het accent op het
overheidsbeleid ten aanzien van de thuiszorg, hebben van 1987 tot 1997 plaats-
gevonden en welke mogelijke gevolgen hebben deze voor de concurrentiekrachten en
structuur van de thuiszorgbranche in Noord-Brabant en voor het surplus van de
thuiszorgorganisaties en de maatschappelijke winst in de branche. De feitelijke veran-
deringen in de structuur van de thuiszorgbranche, die het gevolg zijn van een
wisselwerking tussen overheidsbeleid, macro-ontwikkelingen in ruimere zin en strate-
gische keuzes van organisaties in de branche, komen in het volgende hoofdstuk aan
bod.
Een analyse van de macro-omgeving wordt in dit hoofdstuk gebruikt om de belang-
rijkste veranderingen in de structuur van de thuiszorgbranche te kunnen opsporen.
Voor de analyse maken we gebruik van de PEST-factoren (politiekelregulerende,
economische, sociaal-culturele en technologische ontwikkelingen), die we voor de
thuiszorg hebben aangevuld met demografische en epidemiologische ontwikkelingen.
Het accent ligt daarbij op het overheidsbeleid en wet- en regelgeving ten aanzien van
thuiszorg vanwege hun belangrijke rol bij de herstructurering van de branche~. Bij de
beschrijving en analyse van macro-ontwikkelingen selecteren we met name die ontwik-
kelingen die relevant zijn met het oog op (duurzame) veranderingen in de concur-
rentiekrachten en de structuur van de branche.
We beginnen in paragraaf 5.2 met een beschrijving van demografische en epidemio-
logische ontwikkelingen, economische, sociaal-culturele en technologische ontwikke-
lingen. In paragraaf 5.3 komen vervolgens de politieke ontwikkelingen aan bod. Het
accent ligt daarbij op het overheidsbeleid ten aanzien van de thuiszorg. Bij elk van de
macro-ontwikkelingen die we in de paragrafen 5.2 en 5.3 beschrijven zullen we steeds
kort stilstaan bij hun afzonderlijke betekenis voor de structuur van de thuiszorgbranche.
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zullen we de ontwikkelingen meer in
samenhang met elkaar analyseren. We doen dit door per concurrentiekracht in het
Porter-plus model aan te geven wat de belangrijkste macro-omgevingsfactoren zijn die
van invloed kunnen zijn op de dynamiek in de concurrentiekrachten en branche-
structuur.

153



5.2 Autonome macro-omgevingsfactoren

In deze paragraaf worden de veranderingen in de autonome macro-omgevingsfactoren
beschreven. Autonome factoren zijn factoren die niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn
door de organisaties in de thuiszorgbranche of door de overheid. Niet autonome
factoren kunnen wel substantieel worden beïnvloed. In de praktijk ligt de scheiding
tussen autonome en niet-autonome ontwikkelingen niet zo strikt en is eerder sprake
van een continuum van niet beïnvloedbaar (autonoom) tot uiterst beïnvloedbaar (niet-
autonoom). Hierna komen de volgende ontwikkelingen aan bod in volgorde van auto-
noom naar iets minder autonoom: demografische en epidemiologische ontwikkelingen
(5.2.1), economische (5.2.2), sociaal-culturele (5.2.3) en technotogische ontwikkelingen
(5.2.4). We schetsen daarbij de landelijke trends en voor zover relevant en gegevens
beschikbaar zijn eveneens de trends in Noord-Brabant. De cijfers die we presenteren
hebben zoveel mogelijk betrekking op de te onderzoeken periode van 1987 tot 1997.
Soms zijn gegevens niet precies van deze jaren maar wel van omliggende jaren
bekend. In sommige gevallen wordt verder terug in de tijd gekeken om de duur-
zaamheid van de trend te kunnen bepalen.

5.2.1 Demografische en epidemiologische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen rond de gezondheidstoestand van de
bevolking (epidemiologische ontwikkelingen) hebben gevolgen voor de omvang en
aard van de vraag naar gezondheidszorg, het gebruik van diensten en de kosten daar-
van. Dit heeft weer gevolgen voor de kenmerken en structuur van de thuiszorgbranche,
zoals de omvang en groei van de branche, het aantal aanbieders, de produkten die
worden geleverd en de samenwerking met andere aanbieders. Hierna worden enkele
voor de thuiszorg relevante demografische (1) en epidemiologische (2) ontwikkelingen
genoemd.

1) Demografische ontwikkelingen
Demografische ontwikkelingen die relevant zijn voor de thuiszorgbranche betreffen de
bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling naar leeftijd, geslacht en gezins-
situatie. Uit onderzoek van het CBS is namelijk gebleken dat deze factoren van invloed
zijn op de vraag naar hulp van wijkverpleging en gezinsverzorging. Oudere leeftijds-
groepen, (oudere) vrouwen en (oudere) alleenstaanden doen vaker een beroep op
wijkverpleging in gezinsverzorging dan jongere leeftijdsgroepen, mannen en meer-
persoonshuishoudens (Swinkels, 1997) ss

Bevolkingsomvang
De bevolkingsomvang in Nederland en in Noord-Brabant is in de periode van 1985 tot
1997 met 10,6'~o respectievelijk 12,40~o gegroeid (zie bijlage 5.1). Voor de periode van
1980 tot 2001 is de groei 13,50~o voor Nederland en 15,60~o voor Brabant. Tussen 1998
en 2020 neemt het aantal bewoners in Brabant toe met 90~o en in Nederland met 80~0
(Van Tits en Muffels, 2000). Volgens de middenvariant van de CBS-bevolkingsprog-
nose wordt het tempo van de groei van de bevolkingsomvang geleidelijk aan minder
om uiteindelijk rond het jaar 2030 tot staan te komen. Dit heeft te maken met veroude-
ring van de bevolking en daarmee gepaard gaande stijgende sterfte (SCP, 1998).
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Bevolkingssamenstelling
Niet alleen de bevolkingstoename maar met name de veranderende bevolkingsopbouw
leidt tot een stijging in de vraag naar (thuis)zorg en daarmee gepaard gaande kosten.
Met name het aspect leeftijd is daarbij relevant. Het is algemeen bekend dat de
gezondheidstoestand met het klimmen der jaren verslechtert. Ouderen hebben naar
verhouding veel (chronische) gezondheidsklachten en maken daarom ook relatief vaak
gebruik van thuiszorg en andere medische voorzieningen (Swinkels, 1997).
Wat betreft de leeftijdsopbouw van de bevolking valt met name de vergrijzing op. Het
aandeel van bejaarden en daarbinnen de hoogbejaarden in de totale bevolking loopt
op. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van het onderstaande overzicht (voor een
uitgebreider overzicht wordt verwezen naar bijlage 5.1). Uit het overzicht blijkt dat het
vergrijzingsproces in Noord-Brabant veel sneller verloopt dan gemiddeld in Nederland.
Tussen 1985 en 1997 is het totale aantal 65-plussers in Brabant met 50,50~o gegroeid
tegenover 25,70~o in Nederland. Het relatief geringere aandeel van ouderen in Noord-
Brabant ten opzichte van Nederland wordt hierdoor snel ingelopen. Op de langere
termijn zet de vergrijzing in sterke mate door. Tussen 2010 en 2040 zal het aandeel
van mensen van 65 jaar en ouder in de totale bevolking toenemen van 150~o tot 250~0
(SCP, 1998). De vergrijzing zal ook in de toekomst sneller verlopen voor Noord-
Brabant dan voor Nederland. Prognoses wijzen uit dat de groei van het aantal 65-
plussers tussen 1994 en 2035 1170~o zal zijn tegenover 87,20~o voor heel Nederland
(Muffels en van Houdenhoven, 1996). Voor de 75-plussers is de verwachte groei
tussen 1994 en 2015 in Noord-Brabant zelfs dubbel zo groot ats in Nederland, namelijk
720~o tegenover 360~0 (zie bijlage 5.2, Commissie Van Veldhoven, 1996). Dit zal na 2015
leiden tot een groter aandeel 75-plussers in Noord-Brabant dan in Nederland als
geheel.
De sterke vergrijzing heeft gevolgen voor de vraag naar onder meer thuiszorg. De
Commissie Van Veldhoven concludeerde in 1996 dat de provincie Noord-Brabant circa
17 miljoen gulden tekort kwam voor de thuiszorg ten opzichte van de landelijke
verdeling van de middelen. Dit zou niet alleen het gevolg zijn van een meer dan
gemiddelde vergrijzing, maar ook van een achterstand op het gebied van verpleeghuis-
capaciteit.

Overzicht 5.1: Aandeel (in or van de totale bevolkingsomvang) en groei van het
totale aantal ouderen in Nederland en Noord-Brabant 1980-2001

Groei (o~o) Gr~oei
1980 1985 1990 1995 1997 2001 85,97 (~o)80-'Ol

Nederland 65 jr en ouder 11,5 12,0 12,8 13,2 13,4 13,6 25,7 34,6
80jrenouder 2,2 2,8 2,9 3,1 3,1 3,2 39,3 65,6

Noord- 65 jr en ouder 9,0 9,7 10,8 11,7 12,2 13,0 50,5 66,3
Brabant 80jren ouder 1,5 1,8 2,2 2,4 2,5 2,6 60,4 99,2

Bronnen: Eigen berekeningen op basis van gegevens Provincie Noord-Brabant (CBSIC-info),
CBS Maandstatistiek van de bevolking 1989-1997, CBS Regionaal statistisch zakboek 1982 en
1987 en CBS-Statline (2002)

Naast leeftijd speelt ook geslacht een belangrijke rol bij de vraag naar hulp van
wijkverpleging en gezinsverzorging. Met name 'oudere' vrouwen veroorzaken een extra
druk op de thuiszorg als gevolg van de relatief slechtere gezondheid van vrouwen en
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een daarmee samenhangende hogere consumptie (Swinkels, 1997). Het aandeel van
vrouwen in de groep'ouderen' is groter dan in de totale bevolking en neemt toe met de
leeftijd (zie onderstaande overzicht). Dit heeft te maken met de gemiddeld hogere
levensverwachting van vrouwen. Het aandeel van vrouwen in de oudere bevolking van
Noord-Brabant verschilt nauwelijks van Nederland.

Overzicht 5.2: Percentage vrouwen en mannen in de 'oudere' bevolking van
Nederiand en Noord-Brabant 1985 en 1997

65 jaar en ouder 80 jaar en ouder Totale bevolking
Regio Jaar Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
Nederland 1985 40,2 59,8 49,5 50,5

(n-1.729.746) (n- 14.453.833)

1997 40,3 59,7 30,1 69,9 49,4 50,6
(n- 2.083.839) (n- 487.419) (n-15.567.107)

Noord-Brabant 1985 41,2 58,8 50,1 49,9
(n- 204.381) (n- 2.112.971)

1997 41,2 58,8 30,2 69,8 50,0 50,0
(n- 280.620) (n- 57.468) (n- 2.304.094)

Bronnen: Eigen berekeningen op basis van het CBS Regionaal statistisch zakboek 1982 en
1987 en CBS-Statline (2002)

Wat betreft de gezinssituatie is het aantal alleenstaanden in Nederland tussen 1985 en
1995 met bijna 15a~o toegenomen (SCP, 1998). In 1995 was 310~o van de huishoudens
alleenstaand, in 1985 was dit 270~0. Tussen 1981 en 1995 bedroeg de toename van
alleenstaande huishoudens ruim 400~0. Deze trend zet zich naar verwachting van het
CBS in de toekomst voort. Volgens de middenvariant van de prognoses zal het
aandeel van de alleenstaanden in het totaal van de huishoudens tussen 1995 en 2015
oplopen van 310~o tot 400~0 (SCP, 1998). De groep alleenstaanden is zeer divers en
omvat niet alleen verweduwde (oudere) personen, maar ook alleenstaande jongeren
en (gescheiden) mensen van middelbare leeftijd.
Vooral door een groeiend aantal oudere alleenstaanden zal de vraag naar thuiszorg
toenemen. Onderzoek op basis van de Enquéte Beroepsbevolking Ouderen wijst uit
dat met name het gebruik van gezinsverzorging voor alleenstaande ouderen significant
hoger is dan voor meerpersoonshuishoudens, ook na controle voor verschillen in
leeftijd en geslacht (Swinkels, 1997). Uit onderzoek op basis van de CBS Gezond-
heidsenquête blijkt dat alleenstaande ouderen ook meer gebruik maken van wijkver-
pleging (zie onderstaand overzicht).

Overzicht 5.3 : Percentage (alleenstaande) ouderen vanaf 55 jaar dat gebruik maakt
van thuiszorg

Wijkverpleging oIo Gezinszorg o~o
Alleenstaanden 55 jaar en ouder 6 18
Leden van paren 55 jaar en ouder 2 4

Bron: CBS Gezondheidsenquéte 1992-1994 (uit: CBS, alleenstaanden in Nederland, 1996)
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2) Epidemiologische ontwikkelingen
Vraag en aanbod in de thuiszorgbranche worden behalve door demografische ontwik-
kelingen ook beïnvloed door de gezondheidstoestand van de bevolking. Deze kan
worden gemeten aan de hand van verschillende aspecten, waaronder de sterfte en de
daaruit af te leiden (gezonde) levensverwachting, de aan- of afwezigheid van ziekten
en aandoeningen en de kwaliteit van leven (gebaseerd op ervaren gezondheid, beper-
kingen en handicaps). Deze worden hierna in grove lijnen geschetst.

Sterfte en ( gezonde) levensverwachting
Het absolute aantal sterfgevallen in Nederland is van 1987 tot 1997 met 110~o gestegen
door een toenemende bevolkingsomvang en een vergrijzende bevolking. De gestan-
daardiseerde sterfte, waarbij voor de leeftijdsopbouw van de bevolking is gecorrigeerd,
daalt echter enigszins met name voor mannen (zie onderstaande overzicht). Met de
afname van de sterfte is de levensverwachting gestegen. Deze bedraagt voor mannen
die in 1997 geboren zijn ruim 75 jaar en voor vrouwen 80,5 jaar (CBS-Statline, 2002).
De (tangere) levensduur bestaat voor een deel uit ongezonde jaren. Uit onderzoek
blijkt dat voor het jaar 1994 het aantal gezonde jaren voor mannen en vrouwen bijna
gelijk was, respectievelijk 60,1 en 60,3 bij een levensverwachting van 74,6 en 80,3
(Maas, Hoeymans, Van Baal en Kramers, 1998). In de periode 1983-1994 bleek de
gezonde levensverwachting nauwelijks veranderd te zijn. Wel vond een significante
verschuiving plaats naar meer jaren van 'lichte ongezondheid' en minder jaren met een
'matige gezondheid'. Het feit dat mensen gemiddeld genomen ouder worden, heeft dus
tot gevolg dat meer jaren in (lichte) ongezondheid worden doorgebracht (zie ook het
volgende punt). De behoefte aan thuiszorg neemt hierdoor toe.

Overzicht 5.4: Absolute en gestandaardiseerde sterfte naargeslacht, 1987-1997

Absoluut
Jaar
1987 122.199
1997 135.783

Bron: CBS-Statline (2002)

Gestandaardiseerde sterfte (per 1000)
Totaal Mannen Vrouwen
8,7 9,2 8,1
8,1 8,2 8,0

Kwaliteit van leven
De meer subjectieve gezondheidskenmerken, samengevat in de term kwaliteit van
leven, lijken als gevolg van de daling van de gestandaardiseerde sterfte en de vergrij-
zing enigszins achteruít te gaan (zie onderstaande overzicht). Hoewel de overgrote
meerderheid van de Nederlandse bevolking zich nog steeds gezond voelt (810~o in
1998 tegenover 800~o in 1985), stijgt het percentage van de bevolking met chronische
aandoeningen of handicaps van 210~o in 1987 naar 240~o in 1999 (SCP, 2000). Het
percentage personen dat als gevolg hiervan lichte belemmeringen ervaart stijgt even-
eens. Het meest opvallend is de stijging van het percentage personen dat tijdelijke
beperkingen in de dagelijkse activiteiten ervaart. Onder ouderen neemt dit percentage
sterker toe dan onder de gehele bevolking ( Van Baal, 1997a). Deze trendmatige
ontwikkeling verhoogt de druk op de thuiszorg.
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Overzicht 5.5: Het voorkomen van tijdelijke beperkingen en van belemmeringen
door chronische aandoeningen ofhandicaps (in procenten)

1987 1991 1995 1999
Tijdelijke beperkingen 11 14 15
Chronische aandoeningen of handicaps 21 22 19 24
~ Geen belemmeringen 4 4 4 5
~ Lichte belemmeringen 11 12 10 12
. Ernstige belemmeringen 5 6 5 6

Bronnen: SCP (AVO'87-'99), Van Baal (1997a)

Regionale gegevens uit de jaarlijkse Gezondheidsenquête van het CBS onder thuis-
wonenden wijzen uit dat de ervaren gezondheid in de provincie Noord-Brabant niet
significant afwijkt van het gemiddelde in heel Nederland. De leefgewoonten (roken en
drinken) van Brabanders zijn daarentegen wel significant ongezonder. Voor een drietal
perioden zijn de resultaten uit de Gezondheidsenquête door het CBS samengevoegd:
1985 tlm 1988, 1989 tlm 1992 en 1992 Um 1995. De resultaten worden in het onder-
staande overzicht weergegeven. De verschillen in percentages tussen Nederland en
Noord-Brabant zijn alleen voor roken en drinken significant. Voor regionale verschillen
in de gezondheid(stoestand) en leefstijl bínnen de provincie wordt verwezen naar een
artikel van Van Baal (1997b, 1997c). Hieruit blijkt dat in de periode 1989 tlm 1995 de
bevolking van Stadsgewest Breda op basis van gezondheids- en leefstijlindicatoren
significant minder gezond is (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht). De betekenis van
deze resultaten voor de behoefte aan en consumptie van thuiszorg is niet geheel
duidelijk. Gezien de geringe verschillen hebben we in ieder geval geen reden aan te
nemen dat (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) de behoefte aan thuiszorg in Noord-
Brabant groter zou zijn dan gemiddeld in Nederland.

Overzicht 5.6: Ervaren gezondheidstoestand en leefgewoonten Nederland en
Noord-Brabant a

'85-'88 '89-'92 '92-'95
o~o Personen met'minder goede' gezondheid Nederland 17 18,1 19

Brabant 16,5 18,1 19
o~o Pers. met activiteitenbeperking in 14 dgn. Nederland 11 13 13

Brabant 12 13 13
o~o Rokers Nederland 37 36,5

Brabant 40 39,5
oIo Pers. met overmatig alcoholgebruik ` Nederland 12,5 13

Brabant 15 15,5

Bronnen: CBS Gezondheidsenquéte, Van Baal (1997b, 1997c), Frenken (1993, 1990)

e De percentages voor Brabant zijn gecorrigeerd voor regionale verschillen in leeftijd en
geslacht.

D Minder goede gezondheid omvat de categorieën: gaat wel, soms goed en soms slecht en
slecht.

` Met overmatig alcoholgebruik wordt bedoeld minstens 1x per week 6 of ineer glazen op een
dag.
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Ziekten en aandoeningen
Wat betreft ziekten en aandoeningen is een verschuiving opgetreden van acute
infectieziekten naar chronische aandoeningen en (meer acute) aandoeningen die sterk
met levensstijl samenhangen, zoals kanker, hart- en vaatziekten en ongevallen. Veel
voorkomende chronische aandoeningen zijn CARA, reuma en diabetes mellitus
(suikerziekte). Chronische aandoeningen komen meer voor dan 20 tot 25 jaar geleden,
hoewel niet bij alle aandoeningen sprake is van een toename (SCP, 1998). De
toename is deels het gevolg van de langere levensduur van mensen en de vergrijzing
van de bevolking. Daarnaast speelt bijna altijd ook de vroegere opsporing van ziekten
een rol. Een toename van het aantal mensen met één of ineer chronische aandoe-
ningen leidt tot een verandering in de omvang en aard van de vraag naar verpleging en
verzorging thuis. De behoefte aan (gespecialiseerde) zorg neemt toe (van der Windt,
Calsbeek en Hingstman, 1998). Daarnaast vragen complexe chronische aandoeningen
en aandoeningen als kanker en hart- en vaatziekten steeds vaker om een op elkaar
afgestemd en multidisciplinair aanbod van meerdere zorgaanbieders.

Concluderend kunnen we stellen dat sprake is van een groeiende behoefte aan thuis-
zorg. Mensen worden gemiddeld genomen ouder. Als gevolg van de toename van het
aantal ouderen lijkt de gezondheidstoestand van de bevolking enigszins achteruit te
gaan en het aantal mensen met chronische aandoeningen en tijdelijke beperkingen toe
te nemen. Daarnaast zorgen een relatief hoog percentage oudere vrouwen en de
toename van het aantal alleenstaanden voor een groeiende behoefte aan thuiszorg.
Bovendien neemt als gevolg van de dubbele vergrijzing (mensen van 80 jaar en ouder)
de complexiteit van de zorgvraag en de zwaarte van de indicaties toe.
Voor de thuiszorgbranche betekent dit dat in principe sprake is van een groeimarkt,
waardoor bestaande aanbieders kunnen groeien en nieuwe aanbieders kunnen
toetreden. De intensiteit van de rivaliteit in een groeimarkt zal worden getemperd,
omdat voor iedereen voldoende ruimte aanwezig is. De groei van het collectief gefinan-
cierde aanbod in de branche wordt echter begrensd door het macrobudget van de
overheid dat achterblijft bij de groei van de vraag (zie onder economische ontwikke-
lingen). De hierdoor ontstane schaarste aan middelen in de branche kan juist leiden tot
meer concurrentie om de middelen.
Voor de instellingen in de thuiszorg betekenen de vergrijzing en de groeiende vraag in
combinatie met een beperkt budget dat op de 'collectief gefinancierde markt' de druk
toeneemt om steeds meer klanten te helpen binnen hetzelfde budget. Dit kan ten koste
gaan van het surplus enlof de maatschappelijke winst (wachtlijsten). Vergroting van de
omzet en het surplus kunnen onder meer worden gezocht op de particulier gefinan-
cierde markt die groeimogelijkheden biedt (zie hierna onder economische ontwik-
kelingen). Daamaast betekent de groeiende complexiteit van de zorgvraag dat produk-
ten gespecialiseerder moeten worden en diverse (complementaire) aanbieders steeds
afhankelijker worden van elkaar voor het kunnen bieden van adequate zorg.

De vraag naar en consumptie van thuiszorg worden niet alleen bepaald door demo-
grafische factoren en het vóórkomen van gezondheidsproblemen. Daarnaast spelen
bijvoorbeeld ook het overheidsbeleid, de beschikbaarheid van het aanbod en de (tech-
nologische) mogelijkheden van de medische dienstverlening een rol. Bij chronische
aandoeningen is bovendien de draagkracht van mensen met beperkingen en hun
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sociale omgeving van belang. Trends in deze factoren komen in de volgende
paragrafen aan bod.

5.2.2 Economische ontwikkelingen

Economische groei of stagnatie en ontwikkelingen rond de verzorgingsstaat (terug-
dringen van de collectieve lasten) hangen nauw met elkaar samen. Belangrijke trends
op beide fronten worden hierna besproken.

Groei van de economie en koopkracht
Voorafgaand aan de periode 1987-1997 stagneerde de groei van de nationale econo-
mie als gevolg van de oliecrises van 1973 en 1979. Tussen 1979 en 1987 kwam de
gemiddelde groei van het nationaal inkomen nauwelijks boven de 10~o uit (SCP,
1998:98). De werkloosheid steeg tot ruim 100~o in 1983. Als gevolg van de stijgende
kosten van de gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen liep het financierings-
tekort op tot bijna 9o~a in 1982. Deze ontwikkelingen leidden met name in de tachtiger
jaren tot een stringent bezuinigíngsbeleid door de kabinetten Lubbers I, II en III. Vanaf
1987 verbeterden de economische groeicijfers en daalde de werkloosheid naar óo~a in
1997. De vrijwillige loonmatiging door de vakbeweging en een gekortwiekte sociale
zekerheid worden in het algemeen gezien als de belangrijkste voorwaarden hiervoor.
De koopkracht~ (gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling) steeg in de periode van 1985
tot 1997 met ruim 130~0 (zie onderstaand overzicht). Een belangrijk deel van deze
stijging vond plaats aan het eind van de jaren tachtig (1985-1990 ruim 100~0). Ook voor
ouderen steeg de koopkracht, hoewel in iets mindere mate. In termen van bruto-
inkomen wijkt Noord-Brabant in 1998 niet af van het landelijk gemiddelde, hetgeen
doet vermoeden dat de koopkracht in Noord-Brabant zich op een vergelijkbare manier
heeft ontwikkeld als de landelijke trend (CBS, 2000:220).
Met name de groei van het aantal koopkrachtige ouderen is van betekenis voor de
thuiszorg. Door het achterblijven van de groei van de collectief gefinancierde thuiszorg
bij de vraag (zie volgende punt) is het aannemelijk dat de vraag van koopkrachtige
hulpbehoevende ouderen een uitweg vindt op de privaat gefinancierde markt. Instel-
lingen in de thuiszorgbranche worden met andere woorden geconfronteerd met een
groeiende private thuiszorgmarkt. Ook na 1997 houden de economische groei en
verbetering van de werkgelegenheid aan. Het is de vraag of dit in de toekomst zo zal
blijven. De eerste tekenen van een stagnatie van de economie worden in 2001
zichtbaar.

Overzicht 5.7: Koopkrachtontwikkeling in constante prijzen (1985-100)

1987 1990 1997 1999
Totaal personen (cum o~o t.o.v. 1985) 4,8 10,3 13,3 15,6
Personen 65 jaar en ouder (idem) 4,0 6,9 9,1 12,0
Pensioenontvangers 3,8 7,0 9,5 12,6

Bron: CBS-Statline (2002)
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Kostenbeheersing en schaarste in de thuiszorg
De stagnatie van de economische groei eind jaren zeventig begin jaren tachtig had
gevolgen voor het beleid van de overheid dat zich ging richten op onder meer het
terugdringen van het financieringstekort en beheersing van de collectieve lasten. De
zorgkosten die deel uitmaken van de collectieve lasten voor zover ze collectief gefinan-
cierd worden, moesten worden beheerst, zodat de premies van ziekenfonds en AWBZ
zo min mogelijk zouden stijgen. Op deze manier hoopte men de loonkosten in de hand
te kunnen houden en de koopkracht te kunnen verbeteren. Kostenbeheersing in de
gezondheidszorg heeft vanaf eind jaren zeventig tot ver in de jaren negentig centraal
gestaan. Enkele instrumenten die de overheid hanteerde om de kosten in de gezond-
heidszorg te beheersen zijn: het macrobudget en de jaarlijks toegestane (volume)groei
zoals vastgelegd in het Financiële Overzicht Zorg (later: Jaaroverzicht Zorg), budget-
tering van de zorginstellingen en regulering van de tarieven (WTG), regulering van de
intramurale capaciteit (vergunningen op basis van de WZV) en regulering van de
toetreding (erkenning vereist op basis van de ZFW en AWBZ).
Het macrobudget bepaalt de financiéle ruimte en groei in de zorgsector. De toegestane
reële volumegroei (dat wil zeggen los van de groei als gevolg van inflatie) voor de twee
achtereenvolgende kabinetsperioden '86-'89 en '89 '94 was 10~o per jaar voor de gehele
zorgsector (Ministerie van WVC, FOGM, 1986 en FOZ, 1990). In de periode '94-'98
bedroeg de toegestane reële volumegroei jaarlijks 1,30~0 (Ministerie van VWS, FOZ,
1994). Volgens berekeningen van het NZi (1994) kon hiermee de vraag naar gezond-
heidszorg niet worden opgevangen. Hiervoor zou ten minste 2,30~o nodig zijn met als
gevolg dat de discrepantie tussen zorgvraag en zorgaanbod, ook wel de 'zorgkloof
genoemd, zou toenemen (NZi, 1994).
Het beleid om gebruik en kosten te beheersen heeft zich in de periode 1987 tot 1997
met name op de sterk groeiende intramurale sector gericht en in mindere mate op de
extramurale voorzieningen waaronder de thuiszorg (trend naar substitutie van intra-
murale- door extramurale zorg, zie volgende punt). Met name de eerstelijnsvoor-
zieningen (huisarts, kruiswerk en maatschappelijk werk) mochten met uitzondering van
de gezinsverzorging harder groeien dan de rest van de gezondheidszorg. De kosten
van het kruiswerk mochten tussen '86 en '89 jaarlijks reëel met 20~o groeien (Ministerie
van WVC, FOGM, 1986). Ook in de periode daarna werd extra geld uitgetrokken voor
thuiszorg en ouderenzorg. In vergelijking met de periode vóór 1986 waarin het kruis-
werk jaarlijks met 4o~a mocht groeien was de toegestane groei echter relatief gering
(Ministerie van WVC, FOGM, 1985). Bovendien vonden in de jaren tachtig bezuini-
gingen plaats op de gezinsverzorging. Daarnaast werd in de periode 1987-1997 vooral
op de intramurale voorzieningen bezuinigd (beddenreductie, budgetkortingen). Des-
ondanks zijn de kosten van intramurale voorzieningen in deze periode ongeveer net zo
snel gestegen als de kosten van thuiszorg met uitzondering van de verzorgingshuizen
(zie overzicht 5.8). Het beleid gericht op een verschuiving van de kosten van intra- naar
extramuraal lijkt dus te zijn mislukt. Voor Brabant lijkt dit nog sterker te gelden dan voor
heel Nederland.
In Noord-Brabant is ten opzichte van heel Nederland sprake van een geringere groei
van thuiszorgkosten tussen '85 en '96 en een sterkere groei van de verpleeghuis-
kosten. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat sprake is van schaarste aan middelen
voor thuiszorg in Brabant. De opbrengsten (beschikbare middelen) voor thuiszorg per
65-plus inwoner zijn in 1985 in Noord-Brabant hoger dan in Nederland (zie overzicht
5.9). In 1996 is dit echter omgeslagen in lagere opbrengsten per 65-plus inwoner. Dit is
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waarschijnlijk het gevolg van de snellere vergrijzing in Noord-Brabant. Eerder is al
aangegeven dat de commissie Van Veldhoven (1996) voor 1996 een tekort berekende
voor de thuiszorg van ongeveer 17 miljoen. Bij een snelle vergrijzing en zonder extra
middelen voor Brabant zal de schaarste in de thuiszorg in de toekomst snel groter
worden. Afwenteling van cliénten op de verpleeg- of verzorgingshuizen is daarbij
nauwelijks mogelijk gezien de relatief geringe capaciteit en hoeveelheid middelen
(kosten) per 65-plus inwoner bij met name verpleeghuizen (zie bijlagen 5.3 en 5.5).
Ook het LCW vond in een onderzoek voor heel Nederland aanwijzingen voor
schaarste in de thuiszorg ondanks het overheidsbeleid gericht op versterking van de
thuiszorg (Van der Windt e.a., 1998). Volgens dit onderzoek was het gebruik van thuis-
zorg in de periode 1990 tot 1995 minder hard gestegen dan op grond van demo-
grafische ontwikkelingen verwacht kon worden. In deze periode steeg het aantal
cliënten in de thuiszorg (verpleging en verzorging) met gemiddeld 0,80~o per jaar, terwijl
de demografisch bepaalde groei van de zorgvraag 1,30~o per jaar was (Van der Windt
e.a., 1998). Volgens de auteurs duidt dit op schaarste en rantsoenering van de thuis-
zorg.
Voor de thuiszorgbranche heeft de beperkte en bij de vraag achterblijvende groei van
de collectieve middelen consequenties voor onder meer de concurrentie om de midde-
len (zie terug) en de positie van financiers. Zorgkantoren zullen in de rol van kritische
zorginkoper met een beperkt budget meer invloed willen uitoefenen op een doelmatige
besteding van de collectieve middelen.

Overzicht 5.8: Kosten van zorg in Nederland en Noord-Brabant 1985-1996 (in
lopende prijzen)

Totale kosten Kosten per 65-plus inwoner
(in min. guldens) (in guldens)

1985 1996 Groei ( o~o) 1985 lggg
Góoei

( ~o)
Thuiszorg' Nederland 2.296,3 3.793,8 65,2 1327,5 1840,9 38,7

Brabant 314,9 479,4 52,2 1540,7 1750,1 13,6

Verzorgings- Nederland 4.498,2 5.433 20,8 2600,5 2636,3 1,4
huizen Brabant 577,4 719,1 24,5 2825,1 2625,1 -7,1

Verpleeghuizen Nederland 3.613,1 5.981,9 65,6 2088,8 2902,6 39
Brabant 411,6 743,3 82,2 2013,9 2713,5 34,7

Ziekenhuizenb Nederland 11.073 17.952,1 62,1
Brabant 1.376,4 2.094,2 52,2

Totale gez.zorg Nederland 40.846 61.314 50,1

Bronnen: Maandbericht gezondheid CBS 1982-1999, Statistiek van de gezinsverzorging en de
gezinshulp 1985 (CBS), Intramurale gezondheidszorg 1985-1996 (CBS), Statistiek van de
bejaardenoorden 1985-1996 (CBS), eigen berekeningen op basis Maandstatistiek van de
bevolking 1996 (CBS) en Regionaal statistisch zakboek 1982 en 1987 (CBS). Voor een
toelichting op de berekening van de thuiszorgkosten voor Noord-Brabant wordt verwezen naar
bijlage 6.8 overzicht 2.
e Met thuiszorg wordt bedoeld: erkende instellingen die één of ineer activiteiten uitoefenen op

het gebied van gezinsverzorging, kruiswerk, kraamzorg en entadministraties.
b De ziekenhuiskosten zijn exclusief de kosten van specialisten en psychiatrische zieken-

huizen. De kosten per 65-plus inwoner zijn voor ziekenhuizen niet berekend, omdat
ziekenhuizen minder dan de overige voorzieningen voornamelijk op ouderen zijn gericht.
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Overzicht 5.9: Opbrengsten van thuiszorginstellingen in Nederland en Noord-Brabant
1985-1996

Totale opbrengsten Kosten per 65-plus inwoner (in
(in min. guldens) guldens)

1985 1996 Groei ( o~o) 1985 1996 Groei (o~o)
Thuiszorg Nederland 2.297,0 3.784,9 64,8 1327,9 1836,6 38,3

Brabant 319,9 478,8 49,7 1565,2 1747,9 11,7

Bronnen: Maandbericht gezondheid CBS 1982-1999, Statistiek van de gezinsverzorging en de
gezinshulp 1985 (CBS), eigen berekeningen op basis Maandstatistiek van de bevolking 1996
(CBS) en Regionaal statistisch zakboek 1982 en 1987 ( CBS). Voor een toelichting op de
berekening van de thuiszorgopbrengsten voor Noord-Brabant wordt verwezen naar bijlage 6.8
overzicht 2.

De schaarste in de thuiszorg wordt behalve door het macrobudget en de groei van de
vraag op basis van demografische ontwikkelingen ook bepaald door de gevolgen van
kosten- en volumebeheersing bij intramurale voorzieningen. Sinds het midden van de
jaren zeventig streeft de overheid naar kostenbeheersing door extramuralisering van
de zorg, ofwel substitutie van dure intramurale door goedkopere extramurale zorg.
Extramurale zorg is alle zorg waarvoor geen opname plaatsvindt, bijvoorbeeld thuis-
zorg en dagbehandeling door zieken- en verpleeghuizen. Voor de ziekenhuizen heeft
het streven naar substitutie geleid tot een reductie van het aantal bedden, een kortere
verpleegduur en een sterke toename van het aantal dagverpleegdagen en poliklinische
verrichtingen (zie onderstaand overzicht en bijlage 5.6). Ook het aantal verzorgings-
huisbedden is sterk gereduceerd ondanks de groei van het aantal 65-plussers. Daar
staat een groei van het 'extramurale' aanbod van verzorgingshuizen tegenover, waar-
onder kortdurende opname, dagverzorging, nachtopvang, maaltijdverstrekking en
aansluiting op een alarmsysteem (zie ook bijlage 5.4). Alleen het aantal verpleeg-
huisbedden is in de periode 1985-1997 toegenomen met name voor psychogeria-
trische patiënten (zie bijlage 5.5 overzicht 2). Gerelateerd aan het aantal 65-plus
inwoners is het aantal verpleeghuisbedden echter wel afgenomen (zie bijlage 5.5). Het
extramurale aanbod van verpleeghuizen in de vorm van dagbehandelingen is toe-
genomen. Zowel in de 'cure' - als in de 'care' sector is met andere woorden sprake van
een verschuiving van intra- naar extramurale voorzieningen.
Dit heeft grote gevolgen voor de thuiszorgbranche. Door de 'afbouw' van intramurale
voorzieningen als gevolg van kosten- en volumebeheersing vallen belangrijke substitu-
ten voor thuiszorg weg. Enerzijds biedt dit voor de thuiszorg groeimogelijkheden,
omdat een groeiende groep ouderen met (zwaardere) beperkingen en mensen die
nazorg nodig hebben na ontslag uit het ziekenhuis een beroep doen op thuiszorg.
Anderzijds dreigt de druk op het surplus van thuiszorginstellingen onevenredig zwaar
te worden als gevolg van afwenteling van cliënten op de thuiszorginstellingen door
intramurale aanbieders en het feit dat de groei van de middelen in de thuiszorg geen
gelijke tred houdt met de stijgende vraag naar zorg. De concurrentie om de middelen
zou hierdoor kunnen toenemen. Daarnaast krijgt de thuiszorg door de trend van
extramuralisering door intramurale instellingen te maken met nieuwe toetreders op
haar terrein en branchevervaging. In het volgende hoofdstuk komen we hierop uit-
gebreid terug.
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Overzicht 5.10: Kerngegevens intramurale instellingen Nederland en Noord-Brabant,
1985-199 7

Groei
1985 1990 1995 1997 (a~o)

Ziekenhuizen
Aantal erkende bedden e Nederland 56.853 53.344 49.064 47.720 -16,1

Brabant 8.544 8.210 7.754 7.764 -9,1
Gemiddelde verpleegduur Nederland 12,1 10,9 9,5 9,2 -24

Brabant 11,5 10,5 9,3 8,9 -22,6
Aantal dagverpleegdagen Nederland 164,5 333,5 538,4 600,2 265
(x1000)b Brabant 35,3 60 89,5 97,9 177,3

Verpleeghuizen
Aantal erkende bedden a Nederland 48.641 51.282 54.661 56.384 15,9

Brabant 5.692 6.113 6.715 6.989 22,8

Aantal dagbehandelings- Nederland 2.368 3.151 3.969 4.253 79,6
plaatsen ` Brabant 281 426 548 576 105

Verzorgingshuizen
Aantal bedden a Nederland 148.738 140.140 128.040 117.309 -21,1

Brabant 18.226 17.955 17.348 16.638 -8,7

Aantal cliënten kortdurende Nederland 2.040 13.990 20.869 24052 71,9 9
opname d Brabant 1.475 ` 1.543 1.850 25,4
Aantal cliënten Nederland 1.128 11.756 15.930 15.026 27,8 9
dagverzorging' Brabant 2.540 ` 2.091 1.722 32,2

Bronnen: Instellingen van intramurale gezondheidszorg, Basisgegevens 1980, 1985, 1990 Um
1998 (NZi), Statistiek van de bejaardenoorden 1985 Um 1996 (CBS), gegevens CBS Statline.

Het aantal erkende bedden is het aantal bedden waarvoor een erkenningsbeschikking is
afgegeven. Dit geldt ook voor de verpleeghuizen. Het aantal erkende bedden hoeft in de
praktijk niet overeen te komen met het werkelijke aantal aanwezige bedden. Onder bedden
bij verzorgingshuizen wordt verstaan: verzorgingsplaatsen, ziekenbedden en bedden in niet
erkende verpleegafdelingen.
Bij dagverpleging vindt geen opname plaats. Dagverpleging betreft minimaal 2 en maximaal
24 uur.
Dagbehandeling wordt uitsluitend gedurende de dag of een gedeelte daarvan verleend. Het
genoemde aantal omvat de plaatsen voor zowel somatisch zieken als psychogeriatrische
patiënten.
24 uurs-opvang in een verzorgingshuis, gedurende een beperkte periode (meestal 6 tot 8
weken).
Verzorging, opvang, begeleiding gedurende de dag in het verzorgingshuis.
Deze cijfers hebben betrekking op 1992. Het groeipercentage heeft betrekking op 1992-
1997.
Dit betreft het groeipercentage tussen 1990 en 1997.

Tot slot zijn de economische ontwikkelingen en het streven van de overheid naar
beheersing van de collectieve lasten van invloed op het beleid rond sturing en ordening
van de gezondheidszorg. De richting van deze invloed is echter onduidelijk. Terwijl de
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overheid onder invloed van financiële omstandigheden in de jaren zeventig koos voor
een sterke rol van de overheid, werd in de jaren tachtig de voorkeur gegeven aan een
terugtredende overheid en 'meer markt'. Vergelijkbare economische omstandigheden
kunnen dus tot verschillende ordeningsprincipes leiden. Op het overheidsbeleid ten
aanzien van ordening en sturing van de gezondheidszorg komen we in paragraaf 5.3
terug.

Geconcludeerd kan worden dat de economische ontwikkelingen diverse mogelijke
gevolgen met zich meebrengen voor de thuiszorgbranche. De stijgende koopkracht
van (oudere) mensen kan een groeiende particulier gefinancierde markt tot gevolg
hebben. De kans daarop wordt groter naarmate de schaarste aan middelen in de
collectief gefinancierde thuiszorg toeneemt. Schaarste is het gevolg van enerzijds een
toenemende zorgvraag als gevolg van demografische, epidemiologische, technolo-
gische en beleidsmatige ontwikkelingen waaronder het substitutiebeleid van de over-
heid en anderzijds de (te) beperkte groei van de financiële middelen als gevolg van
economische ontwikkelingen in samenhang met het kostenbeheersingsbeleid van de
overheid. Schaarste aan collectieve middelen in de thuiszorg kan leiden tot een
verhoogde onderlinge rivaliteit om de middelen (en klanten) en een sterkere rol van
financiers, die wellicht hogere eisen gaan stellen aan een doelmatige besteding van de
beperkte middelen. Kostenbeheersing en schaarste aan middelen bij intramurale
instellingen kan daarnaast de druk op het surplus van de thuiszorg verhogen door het
deels wegvallen van intramurale substituten en de afwenteling van cliënten op de
thuiszorg als gevolg daarvan. Bovendien krijgt de thuiszorg mogelijk met nieuwe
toetreders te maken, namelijk de intramurale instellingen die mede onder druk van
kostenbeheersing en substitutie extramurale produkten gaan leveren en zich op de
thuiszorgmarkt gaan begeven. Anderzijds kunnen de ontwikkelingen leiden tot juist
meer samenwerking met de intramurale instellingen met het oog op een verantwoorde
besteding van de beperkte collectieve middelen.

5.2.3 Sociaal-culturele ontwikkelingen

Hierna komen enkele relevante sociaal-culturele ontwikkelingen met het oog op veran-
deringen in de structuur van de thuiszorgbranche aan bod.

De waarde van gezondheid
Nederlanders vinden een goede gezondheid het belangrijkste dat men in het leven kan
hebben. In 1996 onderschreef 530~o deze mening (SCP, 1998). Dit levert een spanning
op met het overheidsbeleid dat gericht is op beheersing van de groei. De onvrede met
bezuinigingen op het vlak van sociale zekerheid neemt sinds het begin van de jaren
tachtig dan ook toe. Deze ontevredenheid gaat samen met de wens tot verdere
uitbreiding van de sociale zekerheid (SCP, 1998). Wat de gevolgen hiervan zijn voor
bijvoorbeeld het stelsel van de gezondheidszorg en introductie van elementen van
marktwerking is moeilijk te zeggen.

Individualisering
In het algemeen is sprake van een toenemende mate van individualisering. Dat wil
zeggen dat de autonomie van het individu ten opzichte van zijn directe omgeving
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groeit. Dit uit zich bijvoorbeeld in een toenemend aantal echtscheidingen, alleen-
staanden en diverse huishoudensvormen naast het traditionele gezin, emancipatie van
de vrouw en een toenemende mate van normatieve autonomie en individuele vrijheid.
Voor de thuiszorg heeft deze trend onder meer gevolgen voor de behoefte aan profes-
sionele zorg. Door de individualisering kunnen hulpbehoevende mensen in mindere
mate terugvallen op hun directe omgeving voor (informele) zorg. De behoefte aan en
afhankelijkheid van professionele zorg neemt hierdoor toe. Individualisering kan voor
de thuiszorgbranche dus gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van aanbieders
van substituten of 'complementen' in de vorm van informele zorg (zie ook onder
arbeidsparticipatie van vrouwen).

Emancipatie van patiënten
De emancipatie en het mondiger worden van de patiënt in de afgelopen jaren heeft
vooral gevolgen voor de aard van de vraag naar (thuis)zorg en de positie van de
patiënt. Individuele patiënten willen meebeslissen over de zorg die ze krijgen en geven
duidelijker hun wensen en eisen aan. Ze willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en
zoveel mogelijk privacy en autonomie genieten. Ze verlangen zorg op maat en zijn
desnoods bereid hiervoor extra te betalen. Deze trend stelt eisen aan de kwaliteit en
differentiatie van het aanbod van thuiszorg en verhoogt de concurrentie op kwaliteit
niet alleen met gelijksoortige (particuliere) aanbieders maar ook met bijvoorbeeld
verpleeg- en verzorgingshuizen. Bij de laatste instellingen vindt een verhoging van de
kwaliteitsstandaard plaats (onder andere meer privacy), waardoor ze mogelijk een
aantrekkelijk alternatief worden voor thuiszorg. De emancipatie van de patiënt heeft
daarnaast geleid tot een toename van het aantal patiëntenorganisaties met name aan
het einde van de jaren tachtig (Verkaar, 1991). Mede als gevolg van het door de
overheid gevoerde patiëntenbeleid sinds het begin van de jaren tachtig is de positie
van deze organisaties en van de individuele patiënt in de gezondheidszorg versterkt.
Enkele wetten die de positie van patiënten versterken zijn: de Wet op de Genees-
kundige Behandelingsovereenkomst, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector
en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De patiënt zal waarschijnlijk steeds meer
betrokken worden in de sturing en het beleid van de gezondheidszorg (Kruijff e.a.,
STG, 1997).

Opleidingsniveau
Het gemiddelde opleidingsniveau neemt in Nederland nog steeds toe (van 15a~o hoger
opgeleiden ín 1990 naar 200~o in 1995; SCP, 1997). Dit is relevant voor de vraag naar
zorg aangezien het SCP een positief verband heeft aangetoond tussen een lage
opleiding en de behoefte aan c.q. het ontvangen van zorg. Een stijgend opleidings-
niveau zou kunnen betekenen dat de behoefte aan zorg afneemt dan wel stabiel blijft.
Daarnaast kan worden verwacht dat mensen met een hoger opleidingsniveau mon-
diger zijn. De consequenties daarvan zijn hiervoor besproken.

Arbeidsparticipatie van vrouwen
Een toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen (van ruim 350~o in 1987 naar 530~o in
1997; SCP, 1998:357) heeft tot gevolg dat de mogelijkheden voor informele hulp
afnemen. Onderzoek wijst uit dat het netwerk van mensen met beperkingen tot minder
informele steun bereid zal zijn dan gevraagd wordt (De Boer, Hessing-Wagner, Mootz
en Schoemakers-Salkinoja, 1994). Het toenemende beroep dat op mantelzorgers
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wordt gedaan is mede het gevolg van de extramuralisering en vergrijzing. De geringe
toename van de thuiszorg die hier tegenover staat is niet toereikend, waardoor de
schaarste voor een deel zal worden afgewenteld op de informele zorg (SCP, 1998).
Voor de thuiszorg betekent een afname van de informele hulp het deels wegvallen van
aanbieders van substituten of complementaire zorg, waardoor de druk op de thuiszorg
toeneemt.

Altochtone ouderen
Een sterk groeiend aantal allochtone ouderen (zie onderstaand overzicht) en het feit
dat deze groep een slechtere gezondheid heeft dan autochtone ouderen heeft gevol-
gen voor de behoefte aan verpleging en verzorging thuis. Cijfers van het aantal
allochtone ouderen zijn volgens het CBS pas beschikbaar sinds 1995 (Van der Windt
e.a., 1998). Trendcijfers over de periode 1987-1997 zijn daarom niet voorhanden. Uit
de onderstaande cijfers blijkt dat Noord-Brabant relatief minder allochtone (65-plus)
inwoners heeft dan Nederland in zijn geheel. De groei van het aantal allochtonen gaat
echter sneller dan in Nederland en is bovendien groter dan de groei van het aantal
autochtone mensen. Op grond van deze trendcijfers ligt het in de lijn der verwachting
dat het aantal allochtone ouderen ook in de periode 1987-1997 relatief snel gegroeid
is. Hoewel dit niet direct hoeft te leiden tot een toename van de zorgvraag gezien de
signalen van onderconsumptie in deze groep (Van der Windt e.a., 1998), heeft het in
ieder geval gevolgen voor de aard van de te verlenen zorg. Kippersluis-Verbij en De
Gouw (1996) wijzen op de noodzaak voor specifiek op allochtonen gerichte zorgverle-
ning, waarbij rekening wordt gehouden met cultuurspecifieke opvattingen en wensen.

Overzicht 5.11: Absoluut en relatief aantal allochtonen in Nederland en Noord-
erabant 1997-2001

Allochtonen
1s97 2001 ~97-~01

absoluut '~o absoluut o~o Groei
(a~o)

Alle Nederland 2.554.285 16,4 (n-15.567.107) 2.870.230 18 (n-15.987.075) 12,4
leeftijden Brabant 296.180 12,9 (n-2.304.094) 337.275 14,2 (n-2.375.1 i6) 13,9

65 jaar en Nederland 185.395 8,9 (n-2.083.839) 215.065 9,9 (n-2.174.501) 16
ouder Brabant 22.685 8,1 (n-280.620) 26.755 8,7 (n-307.540) 17,9

Bron: CBS-Statline (2002)

Resumerend kan worden gesteld dat sociaal-culturele ontwikkelingen, los van demo-
grafische en epidemiologische ontwikkelingen, de vraag naar professionele thuiszorg
doen toenemen en de aard van de vraag doen veranderen (meer zorg op maat voor
ouderen en allochtonen).
Voor de thuiszorgbranche betekenen de ontwikkelingen dat niet alleen sprake is van
een groeimarkt, maar ook dat eisen worden gesteld aan de kwaliteit en differentiatie
van het aanbod. De concurrentie op kwaliteit zou hierdoor kunnen toenemen. Aanbie-
ders van aantrekkelijke alternatieven zouden het kunnen gaan opnemen tegen de
bestaande thuiszorginstellingen, bijvoorbeeld private aanbieders met private arran-
gementen. Ook kan het betekenen dat samenwerking en relaties met complementaire
aanbieders belangrijker worden ten behoeve van het leveren van zorg op maat.
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Daarnaast hebben de ontwikkelingen met name gevolgen voor de onderhandelings-
positie van de gebruiker (patiënt) die door een kritische houding sterker lijkt te worden.
Tot slot valt als gevolg van de individualisering en een toenemende arbeidsparticipatie
van vrouwen een deel van de aanbieders van substituten (of complementen) in de
vorm van informele zorg weg, waardoor de druk op de thuiszorg wordt verhoogd.
Voor de thuiszorginstellingen betekenen deze ontwikkelingen enerzijds een verhoging
van de druk op het beperkte budget en anderzijds de uitdaging om in te spelen op de
eisen die worden gesteld aan kwaliteit en differentiatie van het aanbod.

5.2.4 Technologische ontwikkelingen

De medisch-technische ontwikkelingen in de gezondheidszorg zijn zeer talrijk. Het
aanbod schept daarbij meteen zijn eigen vraag. Er is dan ook voortdurend sprake van
een spanning tussen technische mogelijkheden en schaarse financiële middelen. Hier-
na noemen we enkele opvallende ontwikkelingen en hun betekenis voor de thuiszorg-
branche (zie onder meer SCP, 1998):
~ Verbetering van diagnostische apparatuur heeft geleid tot een scherpere en vroe-

gere diagnosestelling van een aantal ziekten, waardoor effectievere behandeling
mogelijk is. Mede hierdoor is de sterfte aan bijvoorbeeld kanker en hart- en vaat-
ziekten afgenomen, steeg de levensverwachting en is een verschuiving opgetre-
den van acute naar chronische ziekten. De gevolgen daarvan voor de thuiszorg
zijn eerder onder demografische en epidemiologische ontwikkelingen aan bod
gekomen.

~ Ontwikkelingen in de operatietechniek, de toename van het aantal niet-invasieve
ingrepen en innovaties bij geneesmiddelen hebben ertoe geleid dat behande-
lingen voor patiënten minder belastend zijn geworden. Ingrepen waarvoor men
eerst meerdere dagen in het ziekenhuis moest verblijven kunnen nu poliklinisch
of via een dagbehandeling worden verricht. Behalve een verbetering van de
kwaliteit van leven van personen met een bepaalde aandoening heeft dit ook tot
gevolg dat de druk op de thuiszorg in sommige gevallen is toegenomen. Patiën-
ten die voorheen in het ziekenhuis verbleven, herstellen nu thuis van hun ziekte
al dan niet met hulp van de thuiszorg.

~ Een toename van (medisch) technologische mogelijkheden in de thuissituatie,
waaronder mobiele diagnostische technieken en mogelijkheden van monitoring
en bewaking van allerlei lichaamsfuncties, leiden eveneens tot een uitbreiding
van de vraag naar thuiszorg en het specialistischer worden van deze vraag.
Tevens biedt het ziekenhuizen in toenemende mate de mogelijkheid om patiën-
ten thuis te behandelen en zich op het 'territorium' van de thuiszorg te begeven.

~ Ontwikkelingen en innovaties op het gebied van hulpmiddelen en aanpassingen
in de thuissituatie maken het mogelijk dat hulpbehoevende mensen langer thuis
kunnen blijven wonen. Substitutie van een verzorgings- of verpleeghuisopname
door thuiszorg wordt hierdoor mogelijk gemaakt.

~ Naast medische technologie zijn ook ontwikkelingen in de informatie- en commu-
nicatietechnologie van belang voor de thuiszorg. Enkele belangrijke ontwikke-
lingen zijn onder andere elektronische patiëntendossiers, medische chipcards en
internettechnieken. Deze technieken kunnen het handelen van hulpverleners
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verbeteren, evenals de communicatie tussen hulpverleners binnen en tussen
zorgorganisaties en de continuïteit van zorg. Het vergemakkelijkt de samenwer-
king en samenhang tussen verschillende zorgvormen. In de zorgsector wordt
eind jaren negentig in relatief beperkte mate gebruik gemaakt van informatietech-
nologieën ten behoeve van het primaire proces en de ondersteuning van inter-
acties tussen actoren (RVZ, 1996 en SCP, 1998). Informatiesystemen van ver-
schillende zorgaanbieders zijn nauwelijks aan elkaar gekoppeld en er wordt nog
relatief weinig gewerkt aan standaardisatie, uniformiteit en protocollering van het
gegevensverkeer (STG, Kruijff e.a., 1997).

Concluderend kunnen we stellen dat als gevolg van de ontwikkeling van medische - en
informatietechnologie de mogelijkheden voor behandeling en verzorging in de thuis-
situatie zijn toegenomen. Voor de thuiszorgbranche betekent dit dat niet alleen sprake
is van een groeimarkt (hoewel deze wordt begrensd door beperkte financiële mid-
delen), maar ook van een verschuiving van de vraag naar meer specialistische en op
elkaar afgestemde produkten in de thuissituatie. Enerzijds kan dit een stimulans
vormen voor samenwerking tussen verschillende (complementaire) zorgaanbieders in
de thuissituatie. Anderzijds kan het teiden tot verhoging van de concurrentie, doordat
bijvoorbeeld ziekenhuizen en thuiszorginstellingen zich met behulp van technologie op
elkaars terrein gaan begeven (vervaging van branchegrenzen). Daarnaast maakt tech-
nologie de extramuralisering van ziekenhuizen mogelijk (poliklinische en dagbehan-
deling), waardoor het substituut 'ziekenhuisopname' deels wegvalt en de druk op de
thuiszorg wordt verhoogd. Ook voor verpleeg- en verzorgingshuizen geldt dat opnames
deels kunnen worden gesubstitueerd door thuiszorg met behulp van verbeterde hulp-
middelen en aanpassingen in huis.
Voor de thuiszorginstellingen betekenen deze ontwikkelingen enerzijds een verhoging
van de druk op het beperkte budget en anderzijds de mogelijkheid om te groeien met
name in de richting van meer complexe en specialistische zorg.

5.3 Niet autonome macro-omgevingsfactoren: sectorbeleid van de
overheid

In deze paragraaf komen politieke factoren en in het bijzonder het overheidsbeleid ten
aanzien van thuiszorg aan bod. We gaan daarbij met name in op beleidsontwikkelingen
die een rol spelen bij veranderingen in de structuur en concurrentiekrachten van de
thuiszorgbranche. Behalve feitelijke maatregelen zoals vastgelegd in wet- en regel-
geving zijn ook beleidsvoornemens zoals verwoord in onder meer nota's, brieven van
de minister en de Jaaroverzichten Zorg (JOZ)57 van belang. Deze voornemens lokken
namelijk ook reakties en anticiperend gedrag uit van organisaties in de branche. Dit
gedrag kan vervolgens weer effecten hebben op de branchestructuur.
In paragraaf 5.3.1 belichten we allereerst het beleid en de wet- en regelgeving van de
rijksoverheid ten aanzien van de structuur, sturing en financiering van de gezond-
heidszorg in het algemeen in de periode 1987-1997. Met name de plannen en maat-
regelen rond stelselherziening, die mede de ontwikkelingen in de thuiszorgbranche
hebben beïnvloed, komen hierbij aan bod. Vervolgens gaan we in paragraaf 5.3.2 in op
het beleid en de maatregelen van de overheid specifiek op het terrein van de
verpleging en verzorging thuis. Gezien de raakvlakken met andere branches op het

169



terrein van verpleging en verzorging voor somatisch zieken en hulpbehoevenden,
waaronder de ziekenhuiszorg ('cure') en verpleeg- en verzorgingshuiszorg ('care')
komen ook enkele belangrijke beleidsontwikkelingen op deze terreinen aan bod.
Bij de beleidsontwikkelingen die we hierna behandelen zullen we steeds nagaan welke
mogelijke invloed ze hebben op de concurrentiekrachten en structuur van de branche.

5.3.1 Algemeen overheidsbeleid

Het overheidsbeleid ten aanzien van de structuur, sturing en financiering van de
gezondheidszorg in de periode 1987-1997 kan worden geplaatst tegen de politieke
achtergrond van drie achtereenvofgende kabinetten: Lubbers II (1986-1989), Lubbers
III (1989-1994) en Kok I(1994-1998). Tijdens deze opeenvolgende kabinetten zijn de
ideeën rond hervormingen van het zorgstelsel geëvolueerd van centrale sturing door
de overheid naar gereguleerde concurrentie en marktwerking en uiteindelijk naar een
combinatie van gereguleerde concurrentie en aanbodsturing door de overheid. Belang-
rijke markeringspunten voor deze evolutie worden gevormd door het rapport van de
commissie Dekker in 1987 en de overgang van Lubbers III (CDA-PvdA) naar Kok I
(PvdA-WD-D66) in 1994. De doelen die de overheid met de verschillende voorstellen
voor hervorming van het zorgstelsel nastreeft zijn niet wezenlijk veranderd tussen 1987
en 1997. Kostenbeheersing, verbetering van de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg
(aansluiten bij wensen van cliënten, zorg op maat) en meer keuzevrijheid voor cliënten
stonden en staan nog altijd hoog op de politieke agenda. Wat wel veranderde is de
wijze waarop en de instrumenten waarmee de overheid deze doelen wilde realiseren.
Hierna worden de hervormingen van het zorgstelsel en de gevolgen daarvan voor de
thuiszorgbranche in de achtereenvolgende kabinetten tussen 1987 en 1997 toegelicht
aan de hand van enkele belangrijke rapporten, nota's en maatregelen (zie onderstaand
overzicht). De selectie van deze documenten heeft plaatsgevonden op basis van de
relevantie voor veranderingen in de structuur en concurrentiekrachten van de thuis-
zorgbranche.
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Overzicht 5.12: Overheidsbeleid ten aanzien van structuur en sturing van de gezond-
heidszorg, 1987-1997

Eerste periode: Lubbers 11 (CDA-VVD); marktwerking en gereguleerde concurrentie (1986-
1989)
1987 . Rapport commissie Structuur en financiering gezondheidszorg (Dekker)
1988 . Nota Verandering verzekerd (modernisering zorgstelsel)
1989 . Invoering wetsvoorstel 1e fase stelselwijziging

- Nominale premie ziekenfondsen
- Uitbreiding AWBZ
- Begin budgettering ziekenfondsen (ZF)

Tweede periode: Lubbers 111 (CDA-PvdA); aanpassing en invoering van de plannen (1989-
1994)
1990 . Nota Werken aan zorgvernieuwing (Plan Simons)
1992 . Invoering Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase

- Verdere uitbreiding AWBZ
- Verdere budgettering ziekenfondsen

. Invoering Wet beperking contracteerplicht I invoering maximumtarieven
- Opheffing vaste werkgebieden ziekenfondsen
- Gedeeltelijke afschaffing contracteerplicht
- Verruiming reikwijdte individuele overeenkomst
- Maximumtarieven vrije beroepsbeoefenaren

. Nota Weloverwogen verder

. Rapport cie. Prijsvorming in de zorgsector (de Beer)
1993 . Rapport Raad op maat (parlementaire subcommissie-De Jong)
1994 . Rapport Onderzoek besluitvorming volksgezondheid (parlementaire subcommissie

Willems)

Derde periode: Kok 1(PvdA-VVD-D66); het verlaten van het 'grand design' van de
stelselherziening (1994-1998)
1995 . Nota Zorg in het regeerakkoord (mrt)

. Nota De prijs die zorg verdient (okt)
1996 . Extramurale geneesmiddelen weer uit AWBZ

. Terugdraaien nominale premie AWBZ

De eerste periode (1986-1989): Lubbers II; marktwerking en gereguleerde concur-
rentie
In 1986 stelde de overheid de commissie Structuur en frnanciering van de gezond-
heidszorg (commissie Dekker) in. Belangrijke redenen hiervoor waren onder meer de
alsmaar stijgende kosten in de gezondheidszorg, de intrekking van de Wet Voor-
zieningen Gezondheidszorg (één van de peilers van de Structuurnota Hendriks, zie
hoofdstuk 2) en knelpunten in het zorgstelsel. In het advies van de commissie Dekker
(1987) werden de problemen in de gezondheidszorg als volgt samengevat:

. De grenzen van de zorg verschuiven nog steeds. Dit leidt tot ethische en finan-
ciële problemen.

. De zorgverlening dient beter op de behoeften van de bevolking te worden afge-
stemd. Daartoe is een andere ordening van de voorzieningen nodig.

. De financiële structuur van de zorg is verbrokkeld. Hierdoor is sprake van rechts-
ongelijkheid en verschil in solidariteit tussen ziekenfonds en particulier. Geschei-
den financieringsstromen (AWBZ en ziekenfondslparticulier) zorgen voor schot-
ten tussen diverse voorzieningen en belemmeren substitutie en zorg op maat.
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~ Het stelsel bevat weinig of geen prikkels voor verzekeraars, aanbieders en
patiënten voor doelmatige en doeltreffende zorgverlening.

In het rapport wordt voorgesteld over te gaan tot een stelselherziening. Het nieuwe
stelsel zou uit de volgende hoofdetementen bestaan: een voor iedereen verplichte
basisverzekering, een vrijwillige aanvullende verzekering en gereguleerde concurrentie
(marktwerking). De rol van de overheid beperkt zich in de voorstellen tot het vaststellen
van het basispakket van verstrekkingen en de bekostiging daarvan, toezicht op de
kwaliteit en het regelen van de betrekkingen tussen marktpartijen.
De basisverzekering zou de AWBZ-voorzieningen en het grootste deel van het zieken-
fondspakket omvatten, bij elkaar ongeveer 85o~a van de totate kosten van de zorg-
voorzieningen. Naast deze basisverzekering zou men zich vrijwillig kunnen verzekeren
voor een aanvullend pakket van voorzieningen tegen betaling van een nominale
premie (een bepaald vast bedrag). De financiering van de basisverzekering zou wor-
den geregeld via een grotendeels inkomensafhankelijke premie (door de overheid vast
te stellen) en daarnaast een nominaal bedrag voor de verzekerden waarvan de hoogte
door de verzekeraars zelfs zou worden vastgesteld.
De basisverzekering moest worden uitgevoerd door 'zorgverzekeraars' (ziekenfondsen
en particuliere verzekeraars) die met elkaar zouden concurreren om de gunst van de
verzekerden op basis van kwaliteit en kosten. Hoe lager de kosten, hoe lager de
nominale premie. De zorgverzekeraars zouden naast een door hen zelf te innen
nominale premie een budget (normuitkering) uit de Centrale Kas ontvangen. De hoogte
daarvan zou worden bepaald door de omvang en samenstelling (gezondheidsrisico's)
van het verzekerdenbestand. Het financiële risico voor het toegekende budget zou
door de zorgverzekeraars worden gedragen.
Om invloed te kunnen uitoefenen op de kosten zou de contracteerplicht van zieken-
fondsen met zorgaanbieders komen te vervallen. Zorgaanbieders moesten hierdoor
met elkaar concurreren om de gunst van verzekeraars, die bij de onderhandelingen
zouden letten op de aard van de produkten, het volume, de prijs en de kwaliteit. Om
concurrentie tussen aanbieders mogelijk te maken moest niet alleen de contracteer-
plicht worden opgeheven, maar ook het systeem van wettelijke erkenningen. De
erkenningen gaven bepaalde instellingen het monopolie op een specifiek deel van het
zorgterrein (thuiszorg, ziekenhuis, verpleeghuis). Om deze monopolies op afgeba-
kende werkterreinen te doorbreken moesten de aanspraken van verzekerden niet
langer op basis van voorzieningen worden geregeld maar op basis van functies. Dat wil
zeggen dat bijvoorbeeld het recht op hulp van een kruisorganisatie zou worden
vervangen door het recht op de functie verpleging en verzorging (thuis), ongeacht
welke aanbieder dat zou leveren. Zorgverzekeraars zouden dan afspraken kunnen
maken met in principe alle aanbieders over bepaalde functies. Zorgaanbieders zouden
hierdoor niet langer een gegarandeerde afzet hebben voor hun volledige produkten-
pakket. Een functionele omschrijving van het verzekerdenpakket zou aldus de concur-
rentie tussen zorgaanbieders kunnen bevorderen en daarmee de flexibiliteit, doel-
matigheid, substitutie en vernieuwing van het aanbod.
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De commissie hechtte veel belang aan substitutie van intra- naar extramurale voorzie-
ningen en zorgvernieuwing. Het doorbreken van de (financiële) schotten tussen voor-
zieningen was hiervoor een vereiste. Tot slot wilde de commissie de vraag beheersen
met behulp van instrumenten als onafhankelijke indicatiestelling, pakketverkleining en
eigen bijdragen voor de patiënt.

Hoewel naar aanleiding van het rapport veel discussie ontstond over de inhoud van het
basispakket, de premieheffing en inkomensaspecten, marktwerking en de positie van
de zwakkeren, gaf het kabinet in de nota Verandering verzekerd (Ministerie van WVC,
1988) aan de plannen van de commissie Dekker in hoofdlijnen te willen volgen
(Elsinga, 1997). Men koos er echter voor niet in één keer te veranderen, maar gelei-
delijk met als belangrijk 'voertuig' de geleidelijke overheveling van voorzieningen naar
de AWBZ (basisverzekering) en gelijktijdige invoering van een nominaal premiedeel in
de ZFW.
Op 1 januari 1989 werd aldus een nominale premie geïntroduceerd in de ZFW en werd
de AWBZ uitgebreid met de verstrekkingen kunst- en hulpmiddelen en psychiatrische
zorg. Verder werd een begin gemaakt met de budgettering van de ziekenfondsen.
Eventuele tekorten van ziekenfondsen werden tot dan toe via een systeem van ver-
evening en nacalculatie jaarlijks aangezuiverd. Dit systeem zou geleidelijk worden
afgeschaft, waardoor de ziekenfondsen steeds meer financieel risico zouden lopen. De
oppositiepartij PvdA had bezwaren tegen de plannen.

Voor de thuiszorgbranche betekenden de plannen een revolutie. In termen van ons
Porter-plus model zou de onderhandelingsmacht van zorgverzekeraars en patiënten
worden vergroot (opheffen contracteerplicht, meer keuzevrijheid). De concurrentie tus-
sen thuiszorginstellingen onderling zou hierdoor worden aangewakkerd. Daarnaast zou
de dreiging van nieuwe toetreders zoals particuliere bureaus en intramurale instel-
lingen toenemen als gevolg van het doorbreken van monopolieposities (functiegerichte
benadering, verdwijnen erkenningensysteem). De grenzen tussen verschillende aan-
bieders zouden vervagen vanwege het vervallen van het monopolie op tot dan toe
wettelijk vastgelegde taken. De relatie met complementaire aanbieders zou onder druk
kunnen komen te staan, omdat complementaire aanbieders tevens potentiële toe-
treders kunnen worden wanneer ze zelf thuiszorg gaan leveren. De dreiging van
substituten zou kunnen verminderen door een verschuiving van middelen door zorg-
verzekeraars van intra- naar extramuraal. Marktwerking, het functiegerichte denken en
het doorbreken van schotten tussen instellingen zouden differentiatie en innovatie van
het aanbod tot gevolg kunnen hebben. Dit zou goed zijn voor de klant die eindelijk zorg
zou krijgen afgestemd op zijn behoeften.
Voor de thuiszorginstellingen betekende dit alles onder meer een toename van de
onzekerheid over de afzet, een toename van financiële risico's, de noodzaak tot klant-
gerichtheid en strategische keuzes gericht op prijs en kwaliteit teneinde patiënten en
financiers aan zich te binden en het ontstaan van een markt voor aanvullende produk-
ten gefinancierd uit aanvullende verzekeringen van klanten.
De daadwerkelijke realisatie van de plannen beperkte zich vooralsnog echter tot de
bovengenoemde maatregelen van het kabinet Lubbers II. Deze maatregelen hadden
nog weinig directe gevolgen voor de structuur van de thuiszorgbranche.
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De tweede periode ( 1989-1994): Lubbers III; aanpassing en invoering van de
plannen
In november 1989 trad na de val van het kabinet Lubbers II (CDAIWD) het nieuwe
kabinet Lubbers III (CDAIPvdA) aan. De verandering van coalitie bracht enige wijziging
van de voorstellen met zich mee. De nota tiVerken aan zorgvemieuwing' (Ministerie
van WVC, 1990), ook wel 'Plan Simons' genoemd naar de staatssecretaris voor Volks-
gezondheid, verschilde van de nota 'Verandering verzekerd' op de volgende punten:
een grotere omvang van de basisverzekering (950~o van de totale kosten van de
gezondheidszorg) en een groter aandeel van de inkomensafhankelijke premieheffing
ten opzichte van het nominale deel (verhouding 850~0 - 150~o in plaats van 75a~o - 250~0).

In januari 1992 werd de Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase
ingevoerd (Ministerie van WVC, 1991). De belangrijkste maatregelen worden hierna
genoemd.
~ Overheveling van de volgende voorzieningen naar de AWBZ per 1 januari 1992:

extramuraal te verstrekken geneesmiddelen, revalidatie, audiologische hulp en
en`elijkheidsonderzoek. De zorgaanspraken met betrekking tot deze voorzie-
ningen werden functioneel omschreven. Overheveling van huisartsenzorg en
overige geneesmiddelen stuitte vooralsnog op forse kritiek vanuit de samenleving
(koepelorganisaties) en de Eerste Kamer (Elsinga, 1997).

~ Uitbreiding van de financiéle verantwoordelijkheid voor ziekenfondsen. Sinds
1993 worden naast de beheerskosten van ziekenfondsen ook de zorgkosten
gebudgetteerd. Dat wil zeggen dat ziekenfondsen hiervoor een bepaald norm-
bedrag krijgen. Tegelijkertijd worden de verevening en nacalculatie van de zorg-
kosten geleidelijk verder afgebouwd, waardoor ziekenfondsen daadwerkelijk
meer financieel risico gaan dragen.

Daarnaast werden per 1 januari 1992 de volgende maatregelen ingevoerd op basis van
de Wet beperking contracteerplicht I invoering maximumtarieven (Ministerie van WVC,
1991):
~ Opheffing van de vaste (regionale) werkgebieden van ziekenfondsen. Sinds 1992

mogen ziekenfondsen landelijk werken. Hierdoor ontstaat meer keuzevrijheid
voor verzekerden. Bovendien ontstaat als gevolg van het doorbreken van de
regionale monopolieposities meer onderlinge concurrentie tussen ziekenfondsen.
Een belangrijk gevolg hiervan is schaalvergroting door fusies tussen zieken-
fondsen met het oog op het behalen van kostenvoordeel. Deze fusies hebben
tevens tot doel de onderhandelingsmacht ten opzichte van aanbieders van zorg
te vergroten.

~ Voor de vrije beroepsbeoefenaren (huisartsen, fysiotherapeuten, enzovoorts)
wordt de contracteerplicht van ziekenfondsen afgeschaft. Dit betekent dat zieken-
fondsen vanaf 1992 niet meer verplicht zijn met iedere beroepsbeoefenaar in het
werkgebied een contract te sluiten. Voor instellingen geldt nog steeds een
contracteerverplichting van de ziekenfondsen.

~ De kracht van landelijke overeenkomsten tussen ziekenfondsen en beroeps-
beoefenaren (de zogenaamde Modelovereenkomst of Uitkomst van Overleg)
wordt afgezwakt en het accent komt meer op lokale~regionale overeenkomsten te
liggen.
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. Voor vrije beroepsbeoefenaren worden maximumtarieven ingevoerd in plaats van
vaste tarieven. Dit is een eerste stap in de richting van vrijere prijsvorming.

De maatregelen beogen de verzekeraars een sterkere positie te geven (meer even-
wicht in de relatie met zorgaanbieders), zodat meer taken aan hen kunnen worden
overgelaten.

Aangezien de maatregelen voornamelijk betrekking hadden op vrije beroepsbeoefe-
naren, had de stelselwijziging tot zover nog steeds weinig directe gevolgen voor de
thuiszorginstellingen. Zij kregen nog altijd een min of ineer gegarandeerd budget van
de zogenaamde verbindingskantoren ( voorlopers van zorgkantoren) die de AWBZ
uitvoerden. De functie van verbindingskantoor werd uitgevoerd door de daartoe aan-
gewezen ziekenfondsen, die deze functie voor een bepaald gebied uitoefenden. De
verbindingskantoren waren niet gebudgetteerd voor de AWBZ-kosten.

Halverwege de kabinetsperiode ontstond steeds meer kritiek op de stelselwijziging en
het Plan Simons. Dit leidde in 1992 tot een herbezinning van het kabinet en het
verschijnen van de nota 'Weloven~vogen verder' ( Ministerie van WVC, 1992). Uit deze
nota blijkt dat het kabinet ondanks de kritiek wilde vasthouden aan stapsgewijze
modernisering van het zorgstelsel. De invoering zou echter nog voorzichtiger moeten
worden aangepakt: meer gefaseerd en afhankelijk gesteld van adviezen, evaluaties en
dergelijke.

Eén van de adviezen die voor de thuiszorg relevant was, was afkomstig van de
commissie Prijsvorming in de gezondheidszorg (commissie de Beer). De commissie
bracht in 1992 het rapport ' Op zoek naar een passende prijs' uit, waarin de mogelijk-
heden voor vrije prijsvorming in de zorgsector werden geanalyseerd. De commissie
oordeelde dat deze mogelijkheden per sector moesten worden bekeken en heeft de
volgende sectoren onderzocht: thuiszorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg, medisch
specialistische geneeskunde en topklinische zorg en zorgverzekeraars. De algemene
conclusie van het onderzoek luidde dat marktwerking en vrije prijsvorming onder
bepaalde voorwaarden toereikend zouden zijn om gewenste resultaten te bereiken,
zoals doelmatigheid, kostenbeheersing en evenwicht tussen vraag en aanbod. De
voorwaarden waaraan diende te worden voldaan hadden onder meer betrekking op
wetgeving die de kwaliteit waarborgt en vrijheid voor verzekeraars inzake de vaststel-
ling van de hoogte van de nominale premie. De route naar vrije prijsvorming diende
stapsgewijs plaatsvinden, te beginnen met de thuiszorg. De marktstructuur en -
kenmerken van de thuiszorg waren volgens de commissie namelijk relatief goed
toegesneden op marktwerking en vrije prijsvorming. Een ander argument was dat de
branche zelf al inspeelde op de verwachte martctwerking. De LVT was met het oog op
de stelselwijziging namelijk al bezig met de ontwikkeling van een systeem van lande-
lijke produktdefiniëring, een kostprijsmodel ( produktprijzen), een geobjectiveerd indi-
catiesysteem en kwaliteitsnormering. Kortom: de thuiszorg stond hoog op de priori-
teitenlijst voor marktwerking.

Een ander advies dat niet zo zeer direct betrekking had op de stelselwijziging, maar
wel relevant was voor de relatie tussen overheid en partijen in de gezondheidszorg,
was het rapport 'Raad op maat' van de parlementaire subcommissie-De Jong (1993).
In dit rapport wordt gepleit voor een algehele herziening van de adviesstructuur binnen
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de rijksoverheid. Deze herziening moest leiden tot een meer efficiënte besluitvorming
en herstel van het 'primaat van de politiek'. Voor de gezondheidszorg betekende dit
concreet een reorganisatie van advies- en uitvoeringsorganen en het beperken of
afschaffen van de vertegenwoordiging van allerlei koepelorganisaties in deze organen.
Het belangrijkste adviesorgaan zou de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg worden
(RVZ, voorheen Nationale Raad voor de Volksgezondheid, NRV). De RVZ, ZFR (later:
College voor Zorgverzekeringen) en COTG ( later: College tarieven gezondheidszorg)
zouden worden samengesteld uit onafhankelijke kroonleden. De beoogde reorganisatie
is in de jaren daarna uitgevoerd.
Voor de thuiszorgbranche betekende dit een verlies van invloed van de koepel-
organisatie(s) op het beleid van de overheid. Hier zou tegenover staan dat belangrijke
beslissingen steeds meer door zorgaanbieders en verzekeraars zelf genomen zouden
worden. Het strategische initiatief zou hierdoor verschuiven van het landelijke niveau
van de koepelorganisaties naar de instellingen in de branche.

Gedurende de kabinetsperiode werd het draagvlak voor het Plan Simons steeds
minder. Na diverse kritische adviezen van de ZFR (1993) en de NRV (1993) en het
rapport van de commissie Willems (parlementaire subcommissie 'Onderzoek besluit-
vorming volksgezondheid', 1994) zag het nieuwe kabinet Kok I, dat in augustus 1994
aantrad, uiteindelijk af van het 'grand design' van de stelselwijziging van Simons. De
parlementaire subcommissie die het verloop van de besluitvorming rond de stelsel-
wijziging onderzocht, bracht de trage voortgang van de plannen in verband met de vele
actoren en belangen in de gezondheidszorg, het strategisch gedrag en de uiteen-
lopende visies omtrent de ordening in de gezondheidszorg. De commissie conGu-
deerde dat de onwil van verschillende partijen in het veld een belangrijke verklaring
vormde voor het mislukken van de herstructurering van de gezondheidszorg.

Concluderend kan worden gesteld dat de maatregelen ten aanzien van de stelsel-
wijziging ook in deze kabinetsperiode nog geen directe gevolgen hadden voor de
(structuur van de) thuiszorgbranche. Marktwerking bleef echter als een zwaard van
damocles boven de branche hangen. Dit vooruitzicht tezamen met de traagheid en
onduidelijkheid van het overheidsbeleid hadden wel degelijk consequenties voor de
thuiszorgbranche, doordat de thuiszorginstellingen en de LVT gingen anticiperen op de
overheidsplannen en hun eigen strategische koers gingen varen. In het volgende
hoofdstuk zullen we zien dat de verwachte marktwerking bijvoorbeeld mede de fusie-
goff tussen thuiszorginstellingen in gang heeft gezet. De concentratie in de branche is
hierdoor enorm toegenomen. Met andere woorden: de feitelijke overheidsmaatregelen
ten aanzien van stelselwijziging hadden weliswaar nauwelijks directe gevolgen voor de
structuur van de thuiszorgbranche, maar wel indirect via strategische reakties van
thuiszorginstellingen in de branche op de beleidsvoornemens van de overheid.

De derde periode ( 1994-1998): Kok I; het verlaten van het 'grand design' van de
stelselherziening
Met het eerste paarse kabinet in 1994 (PvdA, WD, D66) en Borst-Eilers als minister
voor Volksgezondheid werd het 'grand design' voor een nieuwe organisatie van de
gezondheidszorg verlaten. De visie bleef echter ongeveer hetzelfde: een terughou-
dende rol van de overheid, geloof in marktwerking en 'ondernemerschap'. In plaats van
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een stelselherziening kwam het accent te liggen op diverse maatregelen binnen de
bestaande verzekeringsstructuur.

In de nota Zorg in het regeerakkoord' (Ministerie van VWS, 1995) werd het beleid
verder uiteengezet. De mate waarin de regering ruimte wilde laten voor marktwerking
was nauw verbonden met de voorziene ordening van het verzekeringsstelsel in drie
compartimenten ( Nyfer, 1997).
. Het eerste compartiment, de AWBZ, omvat de langdurige zorg en de particulier

onverzekerbare risico's (globaal: ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en
geestelijke gezondheidszorg). In dit compartiment blijft een strikte aanbodregu-
lering gelden (WZV en WTG). Financiering vindt plaats via inkomensafhankelijke
premies. De aanspraak wordt vastgesteld door onafhankelijke indicatiestelling.
Effectuering van de aanspraak geschiedt door de verbindingskantoren ( later:
zorgkatoren). Marktwerking beperkt zich hier tot de invoering van het persoons-
gebonden budget. Voor het overige moet vraaggerichte zorg worden gereali-
seerd via regiovisies die totstandkomen op basis van overleg tussen aanbieders,
patiënten en verzekeraars in de regio.

~ Het tweede compartiment, de ZFW en particuliere verzekering, omvat de
'gewone' ziektekosten (globaal de curatieve zorg: ziekenhuizen, medisch specia-
listen, huisartsen, paramedische zorg en geneesmiddelen). De bedoeling was dat
de particuliere verzekeringen en de ziekenfondsverzekeringen naar elkaar toe
zouden convergeren, zodat op den duur éé n wettelijk verplichte verzekering zou
ontstaan. Verzekeraars zouden voor dit compartiment worden gebudgetteerd en
ondernemingsrisico gaan dragen. Ook zou meer (gereguleerde) concurrentie tus-
sen aanbieders worden geïntroduceerd.

. In het derde compartiment valt de zorg waar de burgers zelf de verantwoorde-
lijkheid voor dragen. Betaling gebeurt via aanvullende (vrijwillige) verzekeringen
of particuliere middelen. Op termijn zou de invloed van de overheid hier worden
beperkt tot het mededingingsbeleid en zou sprake zijn van vrije concurrentie.

De plannen betekenden een (voorlopig) afscheid van een brede voor iedereen
geldende basisverzekering. Een aantal maatregelen die in het kader daarvan reeds
waren genomen, werden in 1996 weer teruggedraaid: extramurale geneesmiddelen
zijn weer overgeheveld van de AWBZ naar de gewone ziektekostenverzekeringen en
de nominale premie binnen de AWBZ is weer afgeschaft.

De nota 'De prijs die zorg verdienP (Ministerie van VWS, 1995) bevat een uitwerking
van de nota 'Zorg in het regeerakkoord' op het terrein van de tarieven en verzeke-
raarsbudgettering. Enkele belangrijke voorstellen in deze nota betreffen:
. Een strakke budgetdiscipline in het eerste compartiment, de 'care' (toetsing van

gemaakte budgetafspraken door het COTG aan het macro-kader, aanpassing
budgetniveaus bij dreigende overschrijdingen, meer kostenconforme tarieven).

. Het stapsgewijs risicodragend maken van ziekenfondsen in het tweede comparti-
ment (afbouw verevening en nacalculatie van 900~o respectievelijk 750~o in 1995
naar Oo~o in 1998). Budgettering van particuliere verzekeraars gebeurt via een
nader vast te stellen premiebandbreedte.

. Invoering van een systeem van produktprijzen ter vervanging van de huidige
budgettering van ziekenhuizen (regulering van de tarieven op grond van de WTG
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zou voor de variabele kosten uiteindelijk komen te vervallen). Uiteindelijk moet
worden toegewerkt naar prijsvorming via de markt.

~ Een fundamentele herziening van de mededingingswetgeving (WEM) om concur-
rentieverminderend gedrag van partijen in het tweede en derde compartiment
adequaat te kunnen aanpakken. Het 'misbruiksysteem', waarin de minister moet
aantonen waarom bepaalde mededingingsafspraken of gedragingen in strijd zijn
met het algemene belang, zou plaats moeten maken voor een verbodsysteem
voor mededingingsafspraken en misbruik van economische machtspositie.

Veel van de voorstellen in de nota's 'Zorg in het regeerakkoord' en 'De prijs die zorg
verdient', waaronder het PGB, onafhankelijke indicatiestelling, regiovisie, budgettering
van ziekenfondsen en verandering van de WEM zijn in de jaren daarna (deels) inge-
voerd. Dit komt verder aan de orde in de volgende paragraaf bij het overheidsbeleid
ten aanzien van de thuiszorg.
Bij de ordening in drie compartimenten kiest de overheid niet duidelijk voor één
ordeningsmechanisme. In feite lopen twee ordeningsmechanismen door elkaar heen:
enerzijds aanbodregulering en samenwerking tussen diverse aanbieders in het eerste
compartiment en anderzijds (gereguleerde) concurrentie in het tweede en derde
compartiment. Het risico daarbij is dat door de gescheiden financieringsstromen van
het eerste en tweede compartiment opnieuw schotten tussen de voorzieningen worden
gecreëerd (Van der Grinten en Schut, 1995). Ook ontstaat het probleem van mogelijke
afwenteling van zorg door verzekeraars van het tweede naar het eerste compartiment
waarvoor de verzekeraars niet gebudgetteerd zijn.

Voor de thuiszorgbranche die in principe is ondergebracht bij het 'concurrentieloze'
eerste compartiment, is de onduidelijkheid van het beleid groot. In de thuiszorgbranche
worden namelijk bij uitzondering wèl elementen van marktwerking geïntroduceerd (zie
volgende paragraaf), terwijl tegelijkertijd regionale samenwerking in het eerste compar-
timent wordt gepropageerd. Het overheidsbeleid is in dit opzicht dubbel. Enerzijds
wordt de vorming van regionale conglomeraten van aanbieders toegejuicht door de
overheid onder de noemer van integrale zorg, continuïteit van zorg en zorg op maat.
Anderzijds wil men concurrentie en zou kartelvorming juist bestreden moeten worden
om dit mogelijk te maken.
De gevolgen van het overheidsbeleid voor de structuur van de thuiszorgbranche gaan
dan ook verschillende kanten op: enerzijds meer concurrentie en druk op het surplus
van thuiszorginstellingen als gevolg van onder meer de dreiging van nieuwe toetreders
en anderzijds meer samenwerking in de regio om de schaarse collectieve middelen zo
efficiënt mogelijk te benutten en zo goed mogelijk te verdelen. Deze ambivalentie
maakt het uitstippelen van een lange termijn beleid voor de thuiszorginstellingen lastig.
Behalve met onduidelijk en inconsistent structuurbeleid van de overheid heeft de
thuiszorg in deze regeerperiode ook te maken met een strakke budgetdiscipline,
kostenbeheersing en volumebeperking. In het nieuwe Budgettaire Kader Zorg (BKZ)
gaan strengere regels gelden voor het compenseren van incidentele overschrijdingen
op de macro-begroting voor de zorg. Voor de gevolgen van de kostenbeheersing voor
de thuiszorg wordt verwezen naar paragraaf 5.2.2 (economische ontwikkelingen). De
thuiszorg heeft vooral te maken met substitutie en afwenteling door intramurale
instellingen. Wat betreft de ziekenhuizen hebben ook de verzekeraars belang bij
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afwenteling op de thuiszorg, omdat zij wel voor het tweede compartiment maar niet
voor het eerste compartiment (deels) risicodragend zijn.

Resumerend kan worden gesteld dat het algemene structuurbeieid van de overheid ten
aanzien van de gezondheidszorg in de periode van 1987 tot 1997 geëvolueerd is van
marktwerking en gereguleerde concurrentie binnen één basisverzekering voor alle
ziektekosten naar een mix van twee ordeningsmechanismen, namelijk marktwerking en
(gereguleerde) concurrentie in het tweede en derde verzekeringscompartiment en
aanbodregulering in het eerste compartiment. De plannen van Dekker en Simons
zouden grote gevolgen gehad hebben voor de structuur van de thuiszorgbranche. De
feitelijke effectuering van marktwerking voor de thuiszorg liet echter lang op zich
wachten (tot ongeveer 1994). Ondertussen anticipeerden thuiszorginstellingen en de
LVT op de beleidsvoornemens van de overheid, waardoor een geheel eigen dynamiek
ontstond in de branche. In de periode Kok I werden wel allerlei beleidsmaatregelen
genomen die direct consequenties hadden voor de thuiszorgbranche. De branche werd
echter geconfronteerd met inconsistent overheidsbeleid: enerzijds elementen van
marktwerking en concurrentie en anderzijds stringente aanbodregulering en samen-
werking in de regio om de schaarse middelen zo goed mogelijk te verdelen.
Of sprake is van een duurzame trend naar meer marktwerking is moeilijk te zeggen. De
plannen van Dekker en Simons zijn tussen 1987 en 1997 behoorlijk afgezwakt en
marktwerking in de thuiszorg is in 1997 weer bevroren. Toch zijn er de afgelopen tijd
weer ontwikkelingen die duiden op een trend naar meer marktwerking. Zo werden in
2001 weer nieuwe toetreders toegelaten tot de thuiszorgmarkt die mochten meedingen
naar de extra wachtlijstmiddelen. Daarnaast kan worden verwezen naar de plannen
rond modernisering van de AWBZ (zie nota 'Zicht op zorg', Ministerie van VWS, 1999)
en vernieuwing van het zorgstelsel (zie nota 'Vraag aan bod', Ministerie van VWS,
2001), die eveneens elementen van marktwerking bevatten. Deze ontwikkelingen lijken
er op te wijzen dat de centrale sturende rol van de overheid in de jaren zeventig
definitief heeft plaatsgemaakt voor meer verantwoordelijkheid en strategische keuze-
vrijheid voor het management van de uitvoerende partijen en meer ruimte voor de
markt.

In deze paragraaf hebben we voornamelijk gekeken naar het overheidsbeleid ten
aanzien van de structuur en sturing van de gezondheidszorg in het algemeen. In de
volgende paragraaf gaan we in op het overheidsbeleid ten aanzien van verpleging en
verzorging thuis en in iets bredere zin verpleging en verzorging voor somatisch zieken
en hulpbehoevenden, inclusief verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg ('care') en
ziekenhuiszorg ('cure').

5.3.2 Overheidsbeleid ten aanzien van verpleging en verzorging
(thuis)

Net als in de vorige paragraaf lichten we het overheidsbeleid ten aanzien van verple-
ging en verzorging (thuis) voor somatisch zieken I hulpbehoevenden toe aan de hand
van enkele belangrijke rapporten, nota's en maatregelen in de periode 1987-1997 (zie
onderstaande overzicht). Het beleid valt wederom goed te schetsen aan de hand van
de drie achtereenvolgende kabinetsperioden die ieder een belangrijke strategische
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fase inluiden voor de thuiszorg. De eerste fase start met de budgettering van het
kruiswerk en het Dekker-rapport en loopt tot 1990, het jaar waarin het rapport 'Van
samenwerken naar samengaan' een fusiegolf tussen kruiswerk- en gezinszorginstel-
lingen te weeg brengt. De tweede fase loopt tot 1994, het jaar waarin de eerste nieuwe
toetreders tot de AWBZ-gefinancierde thuiszorg worden toegelaten. Het einde van de
laatste fase (1994-1997) wordt gemarkeerd door het bevriezen van de marktwerking.

Overzicht 5.13: Overheidsbeleid ten aanzien van verpleging en verzorging (thuis)
voor somatisch zieken en hulpbehoevenden, 1987-1997

Eerste periode: Lubbers ll (CDA-VVD); beoogde marktwerking, budgettering en
schaalvergroting kruiswerk ('86-'89)
1987 . Rapport Commissie Dekker: substitutie en versterking van de eerste lijn door

gereguleerde concurrentie en één financieringsbron kruiswerk en gezinsverzorging
. Budgettering van het kruiswerk en ontwikkeling van input- naar outputfinanciering

1989 . Financiering gezinszorg op basis van AWBZ-subsidieregeling
. Subsidieregeling Ziekenfondsraad Substitutie verpleeghuiszorg

Tweede periode: Lubbers lll (CDA-PvdA); ilntegratie kruiswertc en gezinszorg ('89-'94)
1990 . Rapport heroverwegingswerkgroep doelmatigheidsonderzoek en

organisatiestructuur gezinsverzorging en kruiswerk ('Van samenwerken naar
samengaan')

. Subsidieregeling Ziekenfondsraad aanvullende intensieve thuiszorg
1991 . Nota Thuiszorg in de jaren '90

. WBO Reikwijdteverbreding

. Vrije marge regeling verpleeghuizen

. Subsidieregeling Ziekenfondsraad Coórdinatie Vrijwilligerswerk

Derde periode: Kok I(PvdA-VVD-D66); Concurrentie èn samenwerking ('94-'98)
1994 . Toelaten van nieuwe toetreders tot AWBZ-gefinancierde thuiszorg

. Modernisering curatieve zorg (commissie Biesheuvel)

. Modernisering ouderenzorg (commissie Welschen)
1995 . Persoonsgebonden budget V8V Quni)

. Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring zorg verpleging en verzorging 1995,
opgevolgd in 1996 door Regeling Zorg Op Maat Verpleging en Verzorging
(zorgvernieuwingsfonds)

1996 . Flexibilisering van de Ziekenfondswet (flexizorg regeling)
. Marktwerking in de AWBZ voor thuiszorg

- Afbouw budgetgarantie met 5ol0 oplopend tot 350~o in 5 jaar tijd
- Gedeeltelijke contracteervrijheid zorgverzekeraars
- Systeem van maximumprijzen

. Wetten m.b.t. kwaliteit van zorg en patiëntenrechten: KWZ (1996), Wet BIG (1997),
WMCZ (1996), WKCZ (1996), WGBO (1995)

1997 . Thuiszorg (kruiswerk en gezinsverzorging) als één geïntegreerde aanspraak in
AWBZ en harmonisatie eigen bijdragen KW en GV

.'Knip' in thuiszorg (overheveling deel thuiszorg naar 2e compartiment)

. Onafhankelijke indicatiestelling V8V

. Nota'Thuiszorg en zorg thuis': bevriezen marktwerking en toekomstvisie thuiszorg

. Financiering verzorgingshuizen via AWBZ subsidieregeling tot 2001
(Overgangswet Verzorgingshuizen) en ontwikkeling regiovisies
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Ontwikkelingen in het overheidsbeleid ten aanzien van verpleging en verzorging
worden hierna in paragraaf 5.3.2.2 verder uitgewerkt aan de hand van enkele belang-
rijke rapporten, nota's en maatregelen per kabinetsperiode (zie onderstaand overzicht).
De selectie van deze documenten heeft plaatsgevonden op basis van hun relevantie
voor veranderingen in de structuur en concurrentiekrachten van de thuiszorgbranche.
Allereerst volgt hierna in paragraaf 5.3.2.1 een korte beschrijving van de belangrijkste
wet- en regelgeving en financiering ten aanzien van verpleging en verzorging (thuis)
anno 1987. Met deze beschrijving als uitgangspunt kunnen de veranderingen in het
overheidsbeleid tussen 1987 en 1997 goed worden geplaatst.

5.3.2.1 Wet- en regelgeving en financiering verpleging en verzor-
ging (thuis) anno 1987

De belangrijkste instellingen voor verpleging en verzorging (thuis) voor somatisch zie-
ken en huipbehoevenden in 1987 zijn: kruisorganisaties, gezinszorginstellingen, ver-
zorgingshuizen, verpleeghuizen en ziekenhuizen.

Kruisorganisaties
Hulp door kruisorganisaties werd in 1987 gefinancierd op basis van de AWBZ (sinds
1980). Het basistakenpakket waarvoor kruisorganisaties werden gefinancierd was
vastgelegd in het Verstrekkingenbesluit van 1979 (voor het pakket zie noot bij hoofd-
stuk 2). Het basistakenpakket omvatte onder meer verpleging en verzorging. In het
Besluit Erkenningsnormen kruisorganisaties (1981) waren de eisen vastgelegd waar-
aan de organisatie diende te voldoen om een erkenning te verkrijgen. Deze eisen
hadden onder meer betrekking op de minimale omvang van de organisatie en de ratio
personeel - aantal inwoners in een bepaald verzorgingsgebied. Alleen met een
erkenning kwam een organisatie in aanmerking voor tariefgoedkeuring door het COTG
op basis van de WTG en financiering in het kader van de AWBZ. De tarieven op basis
waarvan declaraties plaatsvonden bij het verbindingskantoor kwamen niet overeen met
de kosten van produkten maar fungeerden als een soort rekeneenheid om de hoogte
van het budget te kunnen bepalen. Vanaf 1980 werd gewerkt met een soort historisch
budget gebaseerd op de hoeveelheid personeel en middelen die men op dat moment
had (inputfinanciering). Vanaf 1987 werden de kruisorganisaties gebudgetteerd op
basis van bepaalde vaste budgetparameters (zie verderop).
Om in aanmerking te komen voor hulp van een kruisorganisatie moest men lid zijn van
de kruisvereniging en contributie betalen. Daarnaast vonden een intake en indicatie-
stelling plaats door een wijkverpleegkundige van de organisatie zelf.
De erkende kruisorganisaties waren monopolist in hun werkgebied. De erkenning had
namelijk betrekking op een vast werkgebied waarvoor in principe niet meer dan één
erkenning werd afgegeven.

Gezinszorginstellingen
Gezinsverzorging werd in 1987 gefinancierd op basis van de 'Rijkssubsidieregeling
Gezinsverzorging 1985'. Onder gezinsverzorging werd verstaan de hulp van huishou-
delijke of verzorgende aard, eventueel aangevuld met hulp van persoonlijke of begelei-
dende aard voor personen die in verband met ziekte, herstel, ouderdom, gehandicapt

18]



zijn, overlijden, psycho-sociale en relationele problemen in ieder geval behoefte
hebben aan hulp van huishoudelijke aard ( Ministerie van WVC, FOGM, 1985). De
subsidieregeling viel binnen het toenmalige ministerie van WVC onder de welzijns-
voorzieningen. De rijkssubsidie was begrensd ( macrobudget) en men kon er geen
rechten aan ontlenen zoals bij de AWBZ-verzekering. Naast de rijkssubsidie vond
bekostiging van gezinszorginstellingen plaats middels inkomensafhankelijke eigen
bijdragen (zogenaamde retributies). Voor gezinszorg werd doorgaans een hogere
eigen bijdrage betaald dan voor kruiswerk. Voor zover de door het rijk gesubsidieerde
gezinszorginstellingen niet in de hulpvraag konden voorzien, konden hulpvragers in
bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor particuliere hulp op basis van de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswer5e of de Algemene Bijstandswet. De aanvraag
hiervoor verliep via de betreffende gezinszorginstelling, die eveneens alle indicaties
voor de omvang van de hulp uitvoerde. Voor de indicatiestelling waren landelijke
richtlijnen beschikbaar. Sinds 1984 zijn de gezinszorginstellingen gebudgetteerd voor
alle kosten. Hierdoor hebben de instellingen een grotere beleidsvrijheid en verantwoor-
delijkheid voor de organisatie van de hulpverlening gekregen (Ministerie van WVC,
FOGM, 1986).

Verzorgingshuizen
Verzorgingshuizen vielen in 1987 onder de Wet op de Bejaardenoorden (1963). De
planning van de capaciteit van verzorgingshuizen lag in handen van de provincies
(sinds 1972). Ook de financiering geschiedde door provinciale overheden (sinds 1985).
Hiervoor werden door het ministerie van WVC WBO-doeluitkeringen verstrekt aan de
provincies op basis van het aantal 75-plus inwoners59. Verzorgingshuizen werden
daarnaast bekostigd op basis van eigen bijdragen van bewoners. Deze konden flink
oplopen omdat rekening werd gehouden met het inkomen en vermogen van de
bewoner. In feite kwam het er op neer dat de bewoner die het kon betalen bijna de
volledige pensionprijs per maand betaalde.
Voor opname in een verzorgingshuis bestond een onafhankelijk indicatiesysteem op
basis van het Besluít Opneming Bejaardenoorden uit 1977. In 1989 is het 'Besluit
indicatie-advisering Bejaardenoorden en Verpleeginrichtingen' van kracht gegaan. De
verantwoordelijkheid voor de indicatie-advisering lag bij 68~W van de gemeenten. De
feitelijke adviseríng gebeurde door een gemeentelijke commissie. Via een restrictief
toelatingsbeleid van de opname-indicatiecommissies streefde de overheid een vermin-
dering van het aantal opname-indicaties na.
Tegelijkertijd streefde de overheid ernaar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten
wonen. In het kader daarvan is het zogenaamde flankerend ouderenbeleid in het leven
geroepen. Twee regelingen zijn daarbij relevant. Ten eerste de in 1987 in werking
getreden Welzijnswet die gemeenten de verantwoordelijkheid geeft voor dienstverle-
ning aan zelfstandig wonende ouderen, zoals warme maaltijdvoorziening, alarmering,
sociaal-culturele activiteiten en gebruik van de ziekenboeg. Deze voorzieningen kun-
nen door verzorgingshuizen of andere aanbieders worden geleverd. Ten tweede is er
het Reikwijdtebesluit W80 van 1984 dat provincies de mogelijkheid biedt geldmiddelen
in het kader van de WBO aan te wenden voor niet in verzorginghuizen verblijvende
ouderen met een positieve indicatie. Sinds de Welzijnswet in 1987 waarbij middelen
voor flankerend ouderenbeleid deels zijn overgeheveld van provincies (WBO) naar
gemeenten, is het Reikwíjdtebesluit WBO alleen nog van toepassing op de flankerend
beleid voorzieningen kortdurende opname en dag- en nachtverzorging (binnen de
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muren van het verzorgingshuis). Beide regelingen hebben, evenals de nog te bespre-
ken regeling 'subsidiëring substitutie verpleeghuiszorg', produktverbreding bij verzor-
gingshuizen gestimuleerd.

Verpleeghuizen
Verpleeghuizen zijn bedoeld voor mensen die niet (langer meer) aangewezen zijn op
een ziekenhuis, maar wel verpleging en verzorging nodig hebben die in de thuissituatie
of verzorgingshuizen niet geboden kunnen worden (Boot en Knapen, 1993). In ver-
pleeghuizen ligt de nadruk op reactivering.
Verpleeghuizen werden in 1987 gefinancierd in het kader van de AWBZ. Om voor
financiering in aanmerking te komen was een erkenning voor het exploiteren van de
voorziening vereist. Deze erkenning kon alleen worden verkregen wanneer men
beschikte over een vergunning voor de bouw van het verpleeghuis. Bouw en planning
van de capaciteit van verpleeghuizen werden geregeld in de WZV. Sinds 1984 zijn
verpleeghuizen gebudgetteerd. Budgetafspraken worden gemaakt tussen het verbin-
dingskantoor en verpleeghuizen in de regio op basis van het aantal bedden en
verpleegdagen. Tarieven worden vastgesteld door het COTG op basis van de WTG en
vormen geen weerspiegeling van de werkelijke kosten. Naast financiering op basis van
de AWBZ ontvingen verpleeghuizen ook inkomsten uit eigen bijdragen van patiënten.
De eigen bijdrage was gebonden aan een maximum per maand en afhankelijk van het
inkomen maar niet van het vermogen van de patiënt. Verpleeghuispatiënten betaalden
doorgaans dus minder eigen bijdrage dan verzorgingshuisbewoners.
Indicatiestelling voor opname in een verpleeghuis gebeurde tot 1989 door de instel-
lingen zelf. Sinds het 'Besluit indicatie-advisering Bejaardenoorden en Verpleeg-
inrichtingen' (1989) gebeurt de indicatiestelling door onafhankelijke commissies onder
verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hiermee werd net als bij de verzorgings-
huizen gestreefd naar beperking van het aantal opnames.
In 1987 waren ook een aantal relevante financieringsregelingen van kracht voor
'verpleeghuiszorg' buiten het verpleeghuis voor patiënten met een verpleeghuis-indi-
catie, die niet in het verpleeghuis konden worden verzorgd. Het betrof de 'Zwevende
bedden regeling', de'1 Oktober regeling' (1971)`~ en de'Tijdelijke Vergoedingsregeling
Ziekenhuisverblijfs'. Voor dit onderzoek is met name de 'Zwevende bedden regeling'
relevant. Met deze regeling konden de exploitatiegelden voor bedden waarvoor
plancapaciteit aanwezig was worden aangewend ten behoeve van verpleeghuiszorg
buiten de muren, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen (dependances, meerzorgafde-
lingen) of in de eerste lijn (thuiszorg). De regeling stimuleert met andere woorden
produktverbreding bij verpleeghuizen.

Ziekenhuizen
De financiering van ziekenhuizen waslis geregeld via de ZFW. Om in aanmerking te
komen voor financiering was een erkenning vereist. Bouw en planning van de
capaciteit waren net als bij verzorgingshuizen geregeld via de WZV. Budgettering van
de ziekenhuizen vond voor het eerst plaats in 1983. In 1988 is overgestapt van een
historisch budget naar functionele budgettering volgens bepaalde parameters. Voor de
variabele (produktiegebonden) budgetcomponent werden afspraken gemaakt met
ziekenfondsen en verzekeraars op basis van onder meer het aantal opnamen, ver-
pleegdagen, poliklinische bezoeken, dagbehandelingen en dergelijke. Financiering op
basis van deze parameters beperkt de ruimte voor zorgvernieuwing en verplaatsing
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van de zorg naar de thuissituatie (Breedveld e.a., 2000). Verder gaat van het aantal
opnames als budgetparameter een stimulans uit om patiënten zo snel mogelijk uit het
ziekenhuis te ontslaan, omdat iedere nieuwe patiëntlopname extra geld oplevert.
Budgettering bij ziekenhuizen stimuleert op deze manier afwenteling van verwijzers
(ziekenhuizen) op thuiszorginstellingen.

5.3.2.2 Trends in overheidsbeleid ten aanzien van verpleging en
verzorging, 1987-1997

De eerste periode ( 1986-1989): Lubbers II; beoogde marktwerking en budgette-
ring en schaalvergroting kruiswerk
Het overheidsbeleid ten aanzien van verpleging en verzorging thuis stond in deze
periode hoofdzakelijk in het teken van de beoogde marktwerking en gereguleerde
concurrentie (zie paragraaf 5.3.1). Via concurrentie wilde de overheid onder meer
kostenbeheersing, zorgvernieuwing, versterking van de eerste lijn en substitutie
realiseren. Wat betreft substitutie ging het vooral om een verschuiving van gespeciali-
seerde duurdere tweedelijnsvoorzieningen (intramuraal) naar de goedkopere kern-
voorzieningen in de eerste lijn (kruiswerk, gezinsverzorging, huisartsgeneeskunde en
algemeen maatschappelijk werk). Behalve door concurrentie heeft de overheid
getracht haar doelen via enkele andere maatregelen te realiseren, zoals budgettering
van het kruiswerk, een meer uniforme financiering tussen kruiswerk en gezinszorg en
een financieringsregeling voor substitutie van verpleeghuiszorg.

~ Rapport Commissie Dekker.. substitutie en versterking van de eerste lijn door
gereguleerde concurrentie en één financieringsbron kruiswerk en gezinsverzor-
ging

Niet zo zeer het streven naar substitutie en versterking van de eerste lijn maar wel de
manier waarop men dat wilde bereiken vormde een trendbreuk met de periode daar-
voor (zie hoofdstuk 2). In de jaren zeventig en begin jaren tachtig richtte de overheid
zich op maatregelen als beddenreductie, bouwbeheersing en budgettering bij intra-
murale instellingen. Versterking van de eerste lijn gebeurde door volumegroei, vernieu-
wing van het aanbod en verbetering van de samenhang tussen de voorzieningen via
een regionale ordening van het aanbod (regionalisering) en financiële stimulerings-
regelingen voor onder meer gezondheidscentra en home-teams. De commissie Dekker
(1987) en het kabinet pleitten daarentegen voor marktwerking om substitutie, een
sterke en meer samenhangende eerste lijn en vernieuwing en flexibilisering van het
aanbod in de gezondheidszorg te realiseren.
Daarnaast vormde volgens de commissie Dekker één uniforme financieringsbron en
eigen bijdrage regeling voor de eerstelijnsvoorzieningen een belangrijke voorwaarde
voor een sterke eerste lijn en substitutie van de tweede naar de eerste lijn. Hierdoor
zouden samenwerking en afstemming binnen de eerste lijn niet langer worden
belemmerd. Bovendien zou aan de ongewenste substitutie tussen de gezinszorg en
het duurdere maar voor de klant goedkopere kruiswerk een einde komen door het
'harmoniseren' van de eigen bijdragen. De commissie wilde geen dwingende organi-
satievorm voorschrijven voor de nauwere samenwerking binnen de eerste lijn. Het
organiseren of stimuleren van samenwerkingsvormen door de overheid zou al snel tot
verstarring in plaats van flexibiliteit in het zorgaanbod leiden. In het stelsel zouden
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voldoende prikkels aanwezig zijn voor zorgverleners en verzekeraars om tot passende
vormen van samenwerking te komen.
Voor de thuiszorgbranche betekenden de plannen dat niet alleen onderling en met
andere aanbieders geconcurreerd zou gaan worden (zie paragraaf 5.3.1), maar ook
dat samenwerking met name met complementaire aanbieders in de eerste lijn niet
werd uitgesloten en zelfs aantrekkelijk zou kunnen worden om de concurrentiepositie
ten opzichte van andere (intramurale) aanbieders en verzekeraars te verbeteren.
Het zou echter nog tot 1997 duren voordat de financieringswijzen en eigen bijdragen
van kruiswerk en gezinsverzorging volledig geiiniformeerd zouden worden met als
gevolg dat vergaande samenwerking tussen kruiswerkorganisaties en gezinszorg-
instellingen vooralsnog belemmeringen ondervond.

. Financiering gezinsverzorging op basis van AWBZ-subsidieregeling
In 1989 werd wel de financiering van de gezinsverzorging veranderd van een rijks-
bijdrageregeling (rechtstreekse subsidie van WVC) in een AWBZ-subsidieregeling.
Verschillen met het kruiswerk bleven echter bestaan, omdat gezinsverzorging niet als
een wettelijke aanspraak werd geregeld maar als een subsidie die per definitie
begrensd is en waaraan geen rechten kunnen worden ontleend door de gebruiker.
Bovendien verschilden de eigen bijdragen nog altijd van elkaar.
Voor de thuiszorgbranche betekende deze maatregel dat belemmeringen voor samen-
werking tussen kruisorganisaties en gezinszorginstellingen enigszins werden weg-
genomen, maar tegelijkertijd een nieuw schot dreigde te ontstaan door het verschil
tussen een subsidie en een aanspraak. Dit verschil zou kunnen leiden tot ongewenste
verschuivingen naar de zorg die als aanspraak is geregeld (het duurdere kruiswerk).

. Budgettering van het kruiswerk en ontwikkeling van input- naar outputfinanciering
Naast de plannen voor marktwerking vormde de budgettering van het kruiswerk in
1987 een belangrijk markeringspunt voor deze periode. De budgettering op basis van
vaste parameters zoals het aantal (70-plus) inwoners in het verzorgingsgebied, de
oppervlakte van het verzorgingsgebied en van de gebouwen, zorgde voor een grotere
verantwoordelijkheid en beleidsvrijheid van de kruisorganisaties ten aanzien van de
besteding van het budget. Doordat de financiering in principe niet langer gekoppeld
was aan precieze normen voor de formatie ontstond meer ruimte voor eigen (strate-
gische) keuzen. Overigens was sprake van een geleidelijke overgang. Met een her-
allocatietraject dat tot 1995 heeft geduurd zijn geleidelijk de bij sommige instellingen
grote verschillen tussen de historisch gegroeide 'budgetten' en budgetten op basis van
de parameters rechtgetrokken. In 1995 zouden alle instellingen ongeveer het budget
moeten hebben volgens de vastgestelde parameters en zou de scheve verdeling in de
capaciteit over het land moeten zijn rechtgetrokken.
Vanaf midden jaren negentig is een traject ingezet waarbij produktieafspraken worden
gemaakt tussen de instelling en het verbindingskantoor. Door het volume van de
produktieafspraken te vermenigvuldigen met de vaste uurtarieven voor bijvoorbeeld
wijkverpleging en wijkziekenverzorging werd een belangrijk deel van het aanvaardbare
budget (op basis van de parameters) verkregen. Het resterende bedrag werd gefinan-
cierd door middel van een lumpsum bedrag dat per instelling verschillend kon zijn. Als
de produktie aan het eind van het jaar hoger zou zijn dan afgesproken, zou het budget
gelijk blijven maar het lumpsum bedrag worden verlaagd. Als de produktie lager zou
zijn, zou het budget wel worden verlaagd. De thuiszorginstellingen gingen met andere
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woorden financieel risico lopen. Uiteindelijk werd toegewerkt naar een systeem waarbij
het lumpsumbedrag geheel zou komen te vervallen en het budget volledig tot stand
zou komen op basis van produktieafspraken voor de verschillende produkten in de
thuiszorg met daaraan gekoppelde produktprijzen (tarieven) die een weerspiegeling
vormen van de werkelijk gemaakte kosten. Het kruiswerk maakt met andere woorden
een ontwikkeling door van inputfinanciering (volledig lumpsum budget) naar output-
financiering (produktieafspraken en 'outputpricing').
Voor de gezinsverzorging geldt een soortgelijke ontwikkeling van historische lumpsum
budgetten via herallocatie naar budgetten op basis van parameters62 en produktie-
afspraken.
De (mogelijke) gevolgen van de budgettering, herallocatie en outputfinanciering voor
de thuiszorgbranche worden hierna genoemd.

De herallocatietrajecten zouden grote gevolgen kunnen hebben voor de (omvang
van de) thuiszorgbranche in bepaalde gebieden. Bepaalde instellingen zullen er
geld bij gekregen hebben, anderen krijgen te maken met een 'krimpmarkt'. De over-
heid grijpt op deze manier door herallocatie in de bestaande marktverdeling in.
Budgettering zou een verdere schaalvergroting bij het kruiswerk en een toe-
nemende concentratie in de branche tot gevolg kunnen hebben. SchaaNergroting
was onder invloed van de overheid reeds in gang gezet sinds voor een erkenning
als kruiswerkorganisatie en daaraan gekoppelde financiering via de AWBZ (1980)
een minimale schaalgrootte werd geëist. Door budgettering zouden de financiële
verantwoordelijkheden en risico's voor de instellingen toenemen, waardoor verdere
schaalvergroting voor de hand zou liggen. Met een grotere schaal zou de overhead
kunnen worden teruggebracht, reallocatie-effecten kunnen worden opgevangen en
risico's van budgetoverschrijding kunnen worden beperkt.
Thuiszorginstellingen krijgen meer verantwoordelijkheden en lopen meer financiële
risico's dan voorheen. Door het systeem van produktieafspraken worden de inkom-
sten deels afhankelijk gemaakt van de feitelijke afzet. Een lagere feitelijke produktie
dan afgesproken zou immers kunnen leiden tot verlaging van het budget, tervvijl bij
een hogere produktie het risico wordt gelopen op verlies van surplus (geen com-
pensatie). Outputfinanciering kan op deze manier de concurrentie in de thuiszorg-
branche om de klanten en middelen vergroten. Voor de instellingen vereist output-
financiering bovendien een koppeling tussen produktiecijfers en financiële ge-
gevens. De produktie moet nauwkeurig worden bijgehouden, hetgeen kan leiden
tot de zogenaamde 'stopwatchzorg'. Dit kan weer negatieve gevolgen hebben voor
de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van arbeid.

~ Regeling Subsidiëring Ziekenfondsraad Substitutie verpleeghuiszorg (1989)
Deze regeling paste in het streven van de overheid naar substitutie. De regeling
maakte het voor verpleeghuizen mogelijk om substitutie voor verpleeghuisopname te
bieden vanuit de budgetneutrale ruimte of inet een aanvullende subsidie van de ZFR.
Hierdoor kon zorg verleend worden aan verpleeghuisgeïndiceerde verzekerden die niet
in een verpleeghuis waren opgenomen maar bijvoorbeeld in een verzorgingshuis of in
de thuissituatie verbleven. Het landelijke budget voor deze regeling werd verdeeld over
regio's. Bij de toekenning van de subsidies speelden de contactkantoren een grote rol.
De regeling is medio 1995 opgegaan in de 'Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring
zorg verpleging en verzorging 1995'. Per 1-1-'96 werd dit de Regeling Zorg op Maat
Verpleging en Verzorging. Met de regeling konden verpleeghuizen bijvoorbeeld tijde-
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lijke intramurale zorg bieden (24-uurszorg, crisisopvang en dag- of nachtverpleging),
dagbehandeling, dagopvang~-besteding~-verzorging of (extra) zorg in verzorgings-
huizen of in de thuissituatie. De regeling stimuleert met andere woorden net als de
'Zwevende bedden regeling' produktverbreding bij de verpleeghuizen.
De mogelijke gevolgen van de subsidieregeling en verbreding van het aanbod van
verpleeghuizen voor de thuiszorgbranche gaan in verschillende richtingen.
. Ten eerste maakt de regeling het mogelijk dat verpleeghuizen verpleging en ver-

zorging in de thuissituatie gaan leveren en zich met andere woorden als nieuwe
toetreder op de thuiszorgmarkt gaan begeven. Het gevaar hiervan voor het surplus
van de thuiszorginstellingen lijkt niet heel groot. Enerzijds omdat het nog maar de
vraag is of precies hetzelfde wordt geleverd als door thuiszorginstellingen en
anderzijds omdat de verpleeghuizen niet direct in het vaarwater van thuiszorg-
instellingen zitten door met gebruik van eigen of extra middelen thuiszorgdiensten
te leveren op een groeimarkt.

. Ten tweede zouden meer complementaire diensten (aanvullend op thuiszorg) be-
schikbaar kunnen komen, zoals bijvoorbeeld dagopvang. Hierdoor zou de druk op
het surplus van thuiszorginstellingen kunnen toenemen doordat ook de vraag naar
thuiszorg toeneemt, terwijl het budget van de instellingen niet of minder hard toe-
neemt. Patiënten kunnen als gevolg van de complementaire diensten van verpleeg-
huizen immers langer thuis verblijven.

. Ten derde zou de regeling kunnen worden gebruikt voor het leveren van substi-
tuten voor thuiszorg, zoals bijvoorbeeld tijdelijke intramurale zorg. Hierdoor zou de
druk op het surplus van de thuiszorg juist kunnen verminderen.

Resumerend kan worden gesteld dat het overheidsbeleid ten aanzien van thuiszorg
zich in deze periode voornamelijk heeft gericht op kostenbeheersing, zorgvernieuwing,
het bevorderen van substitutie van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg en versterking
van en samenwerking binnen de eerste lijn (kruiswerk, gezinszorg, huisartsen en
maatschappelijk werk). De overheid wilde deze doelen in eerste instantie realiseren via
marktwerking ofwel gereguleerde concurrentie. Daarnaast werden enkele andere
maatregelen getroffen, zoals de budgettering van het kruiswerk en een meer uniforme
financiering van kruiswerk en gezinszorg. Zowel de beoogde concurrentie als de
budgettering van kruisorganisaties en daarmee gepaard gaande financiële verant-
woordelijkheden vormden een stimulans voor schaalvergroting bij thuiszorginstellingen.

De tweede periode ( 1989-1994): Lubbers III; integratie kruiswerk en gezins-
verzorging
Deze kabinetsperiode staat vooral in het teken van de samenwerking en integratie
tussen kruisorganisaties en gezinszorginstellingen. Daarnaast blijven substitutie van de
tweede naar de eerste lijn en zorgvernieuwing (flexibilisering van het aanbod, zorg op
maat) belangrijke thema's. Integratie en substitutie spelen zich af tegen de achtergrond
van het geleidelijk verdwijnen van het draagvlak voor een stelselwijziging gebaseerd op
marktwerking in deze kabinetsperiode (zie paragraaf 5.3.1).
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~ Rapport 'Van samenwerken naar samengaan' van de herovenvegingswerkgroep
doelmatigheidsonderzoek en organisatiestructuur gezinsverzorging en kruiswerk
(Ministerie van VWC, 1990)

In dit rapport werd geconstateerd dat de doelmatigheid van kruisorganisaties en
gezinszorginstellingen in termen van direct produktieve uren kon verbeteren door
'thuiszorgbedrijven' te ontwikkelen van gezinsverzorging en kruiswerk met een geogra-
fische omvang van 250.000 inwoners. Verder werd gepleit voor substitutie binnen de
directe kosten door onder meer overheveling van taken van de wijkverpleegkundige
naar de wijkziekenverzorgende en een sterkere arbeidsverdeling en functiediffe-
rentiatie. Ook werden harmonisatie van de financiering en eigen bijdrage systemen
voorgesteld en ontwikkeling van een systeem van landelijke uniforme en geharmo-
niseerde richtlijnen voor indicatiestelling van beide zorgsoorten. Met de organisa-
torische integratie werd doelmatigheidswinst beoogd door vermindering van de over-
headkosten en reductie van de overlap in taken tussen wijkverpleging en gezinsverzor-
ging. Daarnaast was de verwachting dat de kwaliteít van zorg kon verbeteren door het
inzetten van de juiste deskundigheid op de juiste plaats en een betere afstemming van
het aanbod op de vraag.
Het kabinet nam de voorstellen van de werkgroep in grote lijnen over en stelde geld ter
beschikking ter bevordering van het proces van integratie. Met dit geld konden de
instellingen de aanloopkosten van de integratie financieren. In tegenstelling tot de
terughoudendheid die Dekker betrachtte bij het 'voorschrijven' van samenwerkings-
vormen stuurde de overheid nu dus in feite rechtstreeks op fusies aan. Een extra
prikkel hiervoor werd gevormd door het feit dat de overheid een deel van de verwachte
integratiewinst door doelmatigheidsverbetering op voorhand bezuinigde op het
(macro)budget voor de thuiszorg (Ministerie van VWC, FOZ, 1992).
Voor de thuiszorgbranche had een en ander tot gevolg dat het ontstaan van grote
monopolistische geïntegreerde thuiszorginstellingen werd gestimuieerd. Voor de over-
heid vormde kostenbeheersing een belangrijk argument voor deze herstructurering van
de branche. De verwachte doelmatigheidswinst (surplus) bij de thuiszorginstellingen
als gevolg van de integratie werd door de overheid op voorhand deels 'afgeroomd' en
deels ter beschikking gesteld ten behoeve van een groter volume aan directe zorg-
verlening (maatschappelijke winst). Het is de vraag hoe consistent dit beleid was met
het streven naar marktwerking en meer concurrentie in de gezondheidszorg. Concur-
rentie zou door deze ontwikkeling eerder worden beperkt.

~ Nota Thuiszorg in de jaren '90 (Ministerie van WVC, 1991)
In deze nota zette het kabinet vanwege de nog steeds groeiende vraag naar thuiszorg
een stimuleringsbeleid ten aanzien van de thuiszorg uiteen. Dit beleid omvatte de
volgende aspecten van de thuiszorg: ondersteuning van informele zorg en vrijwilligers-
werk, bevordering van de samenhang en afstemming in de thuiszorg, stimulering van
het kwaliteitsbeleid, ondersteuning van informatievoorzieningen en bevordering van
gebruik van thuiszorgtechnologie. Voor al deze aspecten werd financiële ondersteu-
ning geboden. Samenhang en afstemming werd noodzakelijk gevonden omdat steeds
meer aanbieders, waaronder verpleeghuizen en verzorgingshuizen zorg in de thuis-
situatie gingen verlenen. In dit kader waren reeds het programma Zorgvernieuwing in
de Thuiszorg63 en de Demonstratieprojecten in de ouderenzorg`~ gestart. Daarnaast
werd ook weer integratie tussen kruiswerk en gezinsverzorging genoemd als belang-
rijke voorwaarde voor substitutie van intramurale instellingen naar de thuissituatie.
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Verder ging het kabinet met haar visie op de toekomst van de thuiszorg in deze nota
nog sterk uit van het nieuwe zorgstelsel met een functiegerichte benadering (zie
paragraaf 5.3.1). Het doorbreken van de (financiële) schotten tussen voorzieningen via
marktwerking in plaats van intensieve overheidssturing was noodzakelijk vond men om
de gewenste zorgvernieuwing en substitutie mogelijk te maken.
Voor de (structuur van de) thuiszorgbranche betekende deze nota geen spectaculair
andere koers maar eerder een voortzetting van het reeds in gang gezette beleid.

Ter ondersteuning van het substitutiebeleid van extra- naar intramuraal werd in deze
kabinetsperiode een aantal regelingen in het leven geroepen. Deze worden hierna
genoemd.

. Regeling subsidi~ring Ziekenfondsraad aanvullende intensieve thuiszorg (1990)
In 1990 is na experimenten met de financiering van aanvullende intensieve thuiszorg
voor terminale patiënten de subsidieregeling intensieve thuiszorg in het teven geroe-
pen. Onder aanvullende intensieve thuiszorg werd verstaan ' de zorg die pas wordt
verleend indien het zorgaanbod via reguliere kaders niet langer aan de hulpvraag kan
voldoen' ( Ministerie van WVC, FOZ, 1990:124). Het kruiswerk was in het kader van de
AWBZ bijvoorbeeld gelimiteerd tot maximaal 2,5 uur zorg per dag of 3 huisbezoeken.
Wanneer deze zorg niet voldoende was kon een beroep worden gedaan op de
subsidieregeling. De grens tussen reguliere en aanvullende intensieve thuiszorg was
met andere woorden niet zo zeer een zorginhoudelijke grens maar veeleer een
financiële grens. De regeling is in 1994 opgevolgd door de ' Regeling subsidiëring
Ziekenfondsraad intensieve thuiszorg 1994'. Voorwaarden voor het verkrijgen van de
subsidie waren een indicatie voor ziekenhuis- of verpleeghuisopname en een indicatie
voor intensieve thuiszorg voor maximaal drie maanden. Met name terminale patiënten
konden gebruik maken van de regeling.
De subsidie-toekenning werd over de ziekenfondsen verdeeld aan de hand van het
aantal 65-plus verzekerden. De ziekenfondsen konden vervolgens zelf een keuze
maken uit het beschikbare hulpaanbod op de zorgmarkt voor hun verzekerden. Dit
konden behalve instellingen voor kruiswerk en gezinszorg ook particuliere of intra-
murale instellingen zijn. Veel particuliere verzekeraars hadden ook aanvullende inten-
sieve thuiszorg in hun polissen opgenomen. De polisvoorwaarden liepen echter sterk
uiteen. Vergoeding werd meestal verbonden aan een opname-indicatie voor uitsluitend
ziekenhuizen, omdat hierbij in tegenstelling tot de AWBZ-gefinancierde verpleeg-
huiszorg substitutie van kosten kon plaatsvinden ( Delnoij en van der Kwartel, 1996).
De gevolgen van de regeling voor de thuiszorgbranche zijn als volgt samen te vatten.
- De overheid stimuleert het ontstaan van een nieuwe markt van intensieve thuis-

zorg. Het lijkt hierbij vooral te gaan om een nieuwe doelgroep voor thuiszorg. Het is
de vraag of het produkt zelf daarbij wezenlijk verschilt van de reguliere thuiszorg-
produkten.

- De subsidieregeling vormt een extra inkomstenbron voor thuiszorginstellingen,
maar zij zullen hierom moeten concurreren met andere aanbieders. Met andere
woorden in potentie kan het surplus worden vergroot, maar de inkomstenbron is
onzeker.

- Het surplus van de thuiszorginstellingen kan ook juist extra onder druk komen te
staan, omdat patiënten eerst een beroep moeten doen op de maximale reguliere
zorg van 2,5 uur per dag en vervolgens op de complementaire intensieve thuiszorg.
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Zonder intensieve thuiszorg konden deze patiënten voordien niet in de thuissituatie
worden opgevangen ( Ministerie van WVC, FOZ, 1989:107).

~ W80 Reikwijdteverbreding (1991)
Een wijziging van het Reikwijdtebesluit W80 van 1984 leidde ertoe dat verzorgings-
huizen vanaf 1991 ook zorg konden verlenen buiten de muren van het verzorgingshuis,
in de thuissituatie, aan voor het verzorgingshuis geïndiceerde ouderen bijvoorbeeld in
serviceflats of aanleunwoningen. Dit vormde een verbreding van de 'flankerend beleid
voorzieningen' die onder de bestaande regeling reeds mogelijk waren, namelijk kort-
durende opname en dag- en nachtverzorging (zie paragraaf 5.3.2.1).
De mogelijke gevolgen van de WBO reikwijdteverbreding voor de thuiszorgbranche
worden hierna genoemd.
- Produktverbreding bij verzorgingshuizen kan ertoe leiden dat thuiszorginstellingen

met nieuwe toetreders te maken krijgen. Het gevaar hiervan voor het surplus van
de thuiszorginstellingen lijkt niet heel groot omdat sprake is van een groeimarkt.
Het is echter niet ondenkbaar dat thuiszorg vanuit verzorgingshuizen ten koste kan
gaan van het aantal patiënten (marktaandeel) van thuiszorginstellingen. In de
situatie waarin het budget (deels) gekoppeld is aan de afzet kan dit een verlies van
inkomsten en surplus tot gevolg hebben.

- Produkten van verzorgingshuizen in het kader van de regeling die meer comple-
mentair zijn ten opzichte van thuiszorg, zoals bijvoorbeeld dagopvang, zouden
kunnen leiden tot meer druk op het surplus van thuiszorginstellingen. Als gevolg
van deze produkten kunnen patiënten namelijk langer thuis blijven wonen en neemt
ook de vraag naar thuiszorg toe, terwijl het budget van de thuiszorginstellingen niet
of minder hard toeneemt.

- Wanneer de regeling wordt gebruikt voor het leveren van substituten voor thuis-
zorg, zoais bijvoorbeeld kortdurende opname, zou de druk op het surplus van thuis-
zorginstellingen juist kunnen verminderen.

~ Vrije Marge Regeling verpleeghuizen (1991)
Deze regeling is in het leven geroepen om verpleeghuizen de ruimte te geven hun
wachtlijsten te ontlasten (Knippers, van Tits en Izeboud, 1997). De regeling maakte het
mogelijk dat het aantal plaatsen in een instelling, vooruitlopend op de realisering van
de in de bouwprioriteitenlijst vermelde initiatieven, maximaal 20~o en later 40~0 (sinds
1993) mocht afwijken van het erkende aantal. Dit percentage van het budget konden
de instellingen vrij besteden en bijvoorbeeld aanwenden ten behoeve van zorgvernieu-
wing. De regeling is medio 1995 opgegaan in de Regeling Ziekenfondsraad subsidié-
ring zorg verpleging en verzorging 1995. Per 1-1 '96 werd dit de Regeling Zorg op
Maat Verpleging en Verzorging.
Voor de mogelijke gevolgen van deze regeling voor de thuiszorgbranche wordt verwe-
zen naar de wat betreft doelstelling vergelijkbare Regeling Subsidiéring Ziekenfonds-
raad Substitutie verpleeghuiszorg uit 1989 (zie paragraaf 5.3.2.2, punt 2).

~ Regeling subsidiëring Ziekenfondsraad Cotirdinatie Vrijwilligerswerk 1991
Sinds 1991 is de ZFR middelen ter beschikking gaan stellen voor de financiering van
de cotirdinatie van vrijwilligerswerk. De regeling is medio 1995 opgegaan in de
'Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring zorg verpleging en verzorging 1995'. Per 1-1-
'96 werd dit de 'Regeling Zorg op Maat Verpleging en Verzorging'. In eerste instantie
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richtte de regeling zich vooral op financiering van cotirdinerende taken van thuishulp-
en oppascentrales voor gezinnen met een lichamelijk of geestelijk gehandicapt kind. In
1995 is de doelgroep verruimd met chronisch zieken, terminale thuiszorg, aids-buddy-
hulp en dementerende bejaarden. In 1996 is de regeling bedoeld voor de cotirdi-
nerende werkzaamheden van vrijwilligersorganisaties die zich richten op het verlenen
van thuiszorg op vrijwillige basis. De contactkantoren die de subsidie verstrekken
moeten volgens de regeling er voor zorgen dat de cobrdinatiefunctie van vrijwilligers-
organisaties wordt opgenomen binnen een instelling die zorg verleent in het kader van
de ZFW of AWBZ, bijvoorbeeld een thuiszorginstelling. Deze koppeling moet de
afstemming tussen professionele en vrijwillige thuiszorg bevorderen. Bovendien was
het de bedoeling te komen tot een goed functionerend codrdinatiepunt voor hulp vanuit
diverse vrijwilligersorganisaties op regionaal en lokaal niveau.
De gevolgen van de regeling voor de thuiszorgbranche kunnen verschillende kanten
uitgaan.
- Enerzijds zou een mogelijke groei van het (niet-professionele) vrijwilligerswerk als

substituut voor de professionele thuiszorg een dreiging kunnen vormen voor de
thuiszorginstellingen in de branche. Het is echter de vraag in hoeverre het vrij-
willigerswerk substituut is of eerder complementair aan de thuiszorg.

- Anderzijds zou het vrijwilligerswerk de druk op het budgeUsurplus van de thuiszorg-
instellingen juist kunnen verlichten, wanneer bepaalde taken worden overgenomen.
In het laatste geval zou een intensieve relatie met het cotirdinatiepunt vrijwilligers
(complementaire of substituut-aanbieder) een strategische keuze kunnen zijn.

Resumerend kan gesteld worden dat de overheid in deze periode nog steeds gericht
was op stelselwijziging en marktwerking. Het draagvlak hiervoor bij de uitvoerende
partijen was echter geleidelijk aan het afnemen (zie paragraaf 5.3.1). Tegen deze
achtergrond kunnen de rechtstreekse maatregelen van de overheid in deze periode
voor het bevorderen van substitutie van intramurale instellingen naar de thuissituatie,
zorgvernieuwing en het bevorderen van samenwerking en integratie tussen kruiswerk
en gezinszorginstellingen worden begrepen. Via allerlei financieringsregelingen werden
(intramurale) instellingen gestimuleerd over de grenzen van hun eigen organisatie
heen meer zorg op maat te leveren. Daarnaast stuurde de overheid via een doelmatig-
heidskorting rechtstreeks aan op fusies tussen kruisorganisaties en gezinszorg-
instellingen. Voor de structuur van de thuiszorgbranche betekenden deze ontwikke-
lingen een stimulans enerzijds voor het ontstaan van grote regionale monopolistische
thuiszorgorganisaties en anderzijds voor het doorbreken van schotten tussen be-
staande zorgaanbieders. Als gevolg van het laatste zou branchevervaging kunnen
optreden.

De derde periode ( 1994-1998): Kok I; concurrentie è n samenwerking
Deze kabinetsperiode kenmerkt zich door een zekere tweeslachtigheid van de over-
heid ten aanzien van de thuiszorg. Enerzijds staat het doorbreken van de regionale
thuiszorgmonopolies door nieuwe toetreders centraal en anderzijds wordt regionale
samenwerking met aanbieders op het terrein van verpleging en verzorging in het
eerste compartiment (AWBZ) gestimuleerd. Het beleid ten aanzien van verpleging en
verzorging speelt zich af tegen de achtergrond van de gewijzigde politieke koers wat
betreft de stelselherziening (zie paragraaf 5.3.1). De belangrijkste gebeurtenissen
komen hierna aan bod.
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~ Toelaten van nieuwe toetreders tot de AWBZ-gefinancierde thuiszorg
Hoewel dit kabinet afstapte van het idee van concurrentie voor de voorzieningen in het
eerste compartiment (AWBZ), werd in 1994 als gevolg van een maas in de wetgeving
de eerste nieuwe particuliere toetreder toegelaten tot de AWBZ-gefinancierde thuis-
zorgmarkt. Een erkenning als kruisorganisatie kon deze particuliere aanbieder (NTN)
niet geweigerd worden, omdat de overheid al dan niet bij vergissing had nagelaten de
voorwaarde in de AWBZ van niet meer dan één aanbieder per verzorgingsgebied te
continueren. Deze omissie had alleen betrekking op het kruiswerk en niet op de
gezinsverzorging. De overheid herstelde de maas in de wetgeving niet, zodat meer
nieuwe aanbieders toegang konden krijgen tot de collectieve middelen voor kruiswerk.
De verbindingskantoren waren namelijk wettelijk verplicht iedere erkende ( nieuwe)
aanbieder van kruiswerk te contracteren en financieren.
Voor de structuur van de thuiszorgbranche had de versoepeling van het erkenningen-
beleid in combinatie met de contracteerplicht van verbindingskantoren tot gevolg dat de
toetredingsbarrières lager werden.

~ Modernisering curatieve zorg
De commissie Modernisering curatieve zorg kwam in 1994 met het advies 'Gedeelde
zorg: betere zorg'. In dit advies staan de huisarts, medisch specialisten en ziekenhui-
zen centraal. De commissie kwam tot de conclusie dat de scheidslijnen tussen en
binnen de eerste en tweede lijn doelmatigheid in de weg stonden. Om de opnameduur
in het ziekenhuis tot een minimum te beperken en substitutie te bevorderen was het
noodzakelijk dat een zorgcontinuum tot stand zou komen van generalistische tot
specialistische zorg en transmurale zorg als een combinatie van beide daartussen in.
De commissie kwam met voorstellen voor een geïntegreerd medisch specialistisch
bedrijf en 'transmuralisering' ofwel het buiten de muren van het ziekenhuis leveren van
specialistische zorg. Met name het laatste is relevant voor de thuiszorgbranche. Met
transmurale zorg wordt bedoeld: de zorg die buiten de muren van het ziekenhuis wordt
geleverd (bij de patiënt thuis of in een hotel) en betrekking heeft op het gebied tussen
specialistische en generalistische zorgverleners (Vllieringa en Van Rijn, 1997). Het gaat
om zorg in aansluiting op of ter vervanging van ziekenhuisopname met als doel het
verkorten respectievelijk het voorkómen of uitstellen van een opname. Transmurale
zorgvormen stellen de patiënt centraal (zorg op maat) en worden toegepast in
complexe zorgsituaties (thuis) waarbij zowel generalistische als specialistische zorg
noodzakelijk is. Hoewel hierbij vaak sprake zal zijn van een samenwerkingsvorm
tussen ziekenhuis, thuiszorginstellingen en huisarts, kan het zwaartepunt ook bij één
van de aanbieders liggen.
In het kabinetsstandpunt over het advies van de commissie worden de ideeën rond
transmurale zorg overgenomen (Ministerie van VWS, 1995). Voorstellen voor het
wegnemen van barriéres voor transmurale zorg richten zich met name op huisartsen.
Verpleging en verzorging (thuiszorg) is in het standpunt nauwelijks terug te vinden.
Dit neemt niet weg dat de plannen gevolgen kunnen hebben voor de structuur van de
thuiszorgbranche. Enerzijds wordt door substitutie vanuit de ziekenhuizen een nieuwe
markt gecreëerd voor complexe, gespecialiseerde thuiszorg. Deze markt biedt kansen
voor groei van het budget en surplus bij de thuiszorginstellingen. Thuiszorginstellingen
kunnen voor deze zorg een beroep doen op de regeling voor intensieve thuiszorg (zie
terug). Anderzijds neemt de dreiging van nieuwe toetreders op de thuiszorgmarkt toe
als gevolg van produktverbreding door de ziekenhuizen. Ook wanneer de produkten
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van ziekenhuizen in de thuissituatie complementair zijn aan die van thuiszorginstel-
lingen kan de druk op het surplus van de thuiszorginstellingen worden vergroot. Het
verplaatsen van de zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie vergroot immers
ook de vraag naar gewone thuiszorg in aanvulling op de gespecialiseerde zorg door
ziekenhuizen, terwijl het budget voor thuiszorginstellingen niet of minder hard
toeneemt.

. Modernisering ouderenzorg
De commissie Modernisering Ouderenzorg (commissie Welschen) kwam in mei 1994
met het advies 'Ouderenzorg met toekomst'. Onder modernisering verstaat de com-
missie processen die erop gericht zijn bestaande zorgvoorzieningen beter af te
stemmen op de behoeften van ouderen zelf, waarbij tevens wordt geprobeerd de
beschikbare middelen zo doeltreffend en doelmatig mogelijk in te zetten. De commissie
kwam onder meer met de volgende voorstellen voor het oplossen van knelpunten: het
scheiden van wonen en zorg, opheffen van schotten in de financiering van ouderen-
zorg, kostenbeheersing door substitutie (groter beroep op thuis- en mantelzorg), extra
middelen voor transmurale zorg en thuiszorg, afstemming vraag en aanbod door
regionaal overleg tussen partijen (regiovisie) en onafhankelijke indicatiestelling.
In de nota'Modernisering ouderenzorg' (Ministerie van VWS, 1995) gaf het kabinet aan
het advies van de commissie in grote lijnen te volgen. De scheiding tussen wonen en
zorg voor verzorgingshuizen werd echter niet haalbaar geacht vanwege met name
inkomenseffecten en vergroting van onduidelijkheid. Er kwam een twee-kolommen-
model. De eerste kolom bestaat uit de verzorgings- en verpleeghuizen, waarvan de
financiering van verzorging èn verblijf in 1997 zou worden geharmoniseerd. De bewo-
ners van andere woningen zoals gewone woningen, aan- en inleunwoningen,
bejaardenwoningen, serviceflats en woonzorgcomplexen (de tweede kolom) vallen
onder volkshuisvesting. Zij kunnen een beroep doen op thuiszorg, welzijnsvoorzie-
ningen en individuele huursubsidie.
Verder onderschrijft het kabinet de noodzaak voor substitutie en het tot stand brengen
van een zorgcontinuum. Substitutie zou moeten plaatsvinden van verpleeghuizen naar
verzorgingshuizen, van verzorgingshuizen naar thuiszorg en van thuiszorg naar
informele zorg. Alle instellingen krijgen op deze manier te maken met een zwaardere
categorie patiënten. Het kabinet is echter terughoudend met inkrimping van de intra-
murale voorzieningen. Substitutie vereist een nauwe samenwerking tussen zorgaan-
bieders voor verpleging en verzorging en het tot stand brengen van een zorgcon-
tinuum. Voor de realisatie daarvan en het afstemmen van vraag en aanbod in de regio
wordt gekozen voor een vorm van centrale regie (in het eerste compartiment), waarbij
zorgverzekeraars, aanbieders, gemeenten en patiënten tot afspraken komen over
voorzieningen (regiovisie). Verder wordt voor de AWBZ-voorzieningen wettelijk een
onafhankelijke indicatiestelling voorgeschreven (zie verderop).
Voor de structuur van de thuiszorgbranche kunnen deze ontwikkelingen de volgende
gevolgen hebben.
- Thuiszorginstellingen kunnen worden geconfronteerd met 'afwenteling' door intra-

murale instellingen (substitutie) en een verhoging van de druk op het eigen surplus
als gevolg van een groeiende vraag naar thuiszorg. Dit vraagt om substitutie van
thuiszorg door mantelzorg en ondersteuning van vrijwilligerszorg.

- Een toename van de regionale samenwerking tussen verschillende complemen-
taire zorgaanbieders 'verpleging en verzorging' om maatschappelijke winst (doel-
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matigheidswinst) door substitutie te kunnen realiseren. Samenwerking in een zorg-
keten vermindert de concurrentie, maar vergroot de mogelijkheden voor het
verbeteren van het eigen surplus en de maatschappelijke winst (zorg op maat). Bij
concernvorming neemt bovendien de concentratie in de branche toe.
Een toename van nieuwe toetreders in de vorm van verzorgingshuizen op de
thuiszorgmarkt. 'Verzorgingshuizen nieuwe stijl' kunnen verschillende richtingen
inslaan en bijvoorbeeld de nadruk leggen op het bieden van intensieve verpleging
en verzorging of van diensten aan zelfstandig wonende ouderen binnen of juist
buiten het verzorgingshuis (Boeije en van den Dungen, 1997). Met name het
laatste kan een bedreiging vormen voor de bestaande thuiszorgaanbieders.

~ Regeling Ziekenfondsraad subsidiéring zorg verpleging en verzorging 1995 en
Regeling Zorg op Maat Verpleging en Verzorging 1996 (zorgvernieuwingsfonds)

Medio 1995 zijn de Vrije Marge Regeling verpleeghuizen, de Regeling Subsidiëring
Ziekenfondsraad Substitutie verpleeghuiszorg en de Regeling subsidiëring Zieken-
fondsraad Cobrdinatie Vrijwilligerswerk verenigd in de bovengenoemde regeling. Per 1-
1-'96 is dit de Regeling Zorg op Maat Verpleging en Verzorging geworden (ZOM VS~V).
Deze regeling omvat ook het persoonsgebonden budget (zie volgende punt). Voor een
toelichting op het onderdeel 'cobrdinatie vrijwilligerswerk' wordt verwezen naar de
toelichting bij de subsidieregeling Cotirdinatie Vrijwilligerswerk (1991). Wat betreft de
substitutieregelingen voor verpleeghuizen kan worden opgemerkt dat een belangrijk
verschil met de 'oude' substitutieregelingen is dat de middelen in de nieuwe regeling
minder direct gekoppeld zijn aan een verpleeghuis. De contactkantoren hebben meer
mogelijkheden om de middelen in te zetten waardoor het monopolie van verpleeg-
huizen over zorgvernieuwing wordt doorbroken.
Voor de instellingen in de thuiszorgbranche betekent dit dat ze in principe ook gebruik
zouden kunnen maken van deze middelen wanneer aan de gestelde voorwaarden
wordt voldaan. Voor andere mogelijke gevolgen voor de thuiszorgbranche wordt
verwezen naar de toelichting bij de Regeling Subsidiëring Ziekenfondsraad Substitutie
verpleeghuiszorg van 1989 (zie paragraaf 5.3.2.2, punt 1).

~ Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging
In juni 1995 is na experimenten begin jaren negentig het persoonsgebonden budget
voor verpleging en verzorging ingevoerd. Met het PGB zijn 'beslissen', 'genieten I
consumeren' en 'betalen' weer in één hand verenigd, namelijk die van de gebruiker.
Voor het verkrijgen van een PGB zijn een aantal voorwaarden van toepassing. De
cliënt moet een indicatie hebben en de budgethouder moet verplicht lid worden van
een budgethoudersvereniging. Deze vereniging krijgt een groot deel van het geld in
handen en betaalt hiervan het loon van verzorgenden en verpleegkundigen die de
gebruiker heeft ingehuurd en verzorgt de afdracht van sociale premies. Deze rol is later
toebedeeld aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Voor de structuur van de thuiszorgmarkt heeft het PGB grote gevolgen. De positie van
de gebruiker wordt sterker, omdat deze nu zelf de zorg inkoopt en het geld mag
besteden. Budgethouders bepalen zelf van wie ze de zorg betrekken, bijvoorbeeld een
erkende thuiszorginstelling of een particulier bureau. Bij deze keuze kunnen over-
wegingen als prijs en kwaliteit een rol spelen. Deze grotere keuzevrijheid heeft tot
gevolg dat bestaande thuiszorginstellingen te maken krijgen met nieuwe toetreders en
een toename van de onderlinge rivaliteit.
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Voor de thuiszorginstellingen heeft een en ander tot gevolg dat rekening moet worden
gehouden met de wensen van gebruikers en een gunstige prijs-kwaliteit verhouding
moet worden nagestreefd. Bestaande en nieuwe instellingen moeten met elkaar
concurreren om de PGB-middelen. De PGB-middelen werden evenals het zorgvernieu-
wingsfonds (zie terug) bekostigd uit kortingen op de budgetten van de bestaande
reguliere thuiszorginstellingen.

. Flexibilisering van de ZFW (1996)
De 'Tijdelijke subsidieregeling vervangende hulp ziekenfondsverzekering' ofwel flexi-
zorgregeling biedt de ziekenfondsen vanaf oktober 1996 de mogelijkheid om 30~o van
het variabele budget van het 2e compartiment vrij in te zetten voor zorgvernieuwende
projecten. De zogenaamde flexizorg-projecten moeten vanaf 1997 ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de ZFR. De zorg mag niet precies gelijk zijn aan een wettelijke
verstrekking in het 2e compartiment en moet bovendien een kostenbesparing opleve-
ren. Voorbeelden van flexizorg-projecten zijn thuisverpleging van diabetespatiënten
door een gespecialiseerde diabetesverpleegkundige van het ziekenhuis, projecten
waarbij patiënten eerder worden ontslagen uit het ziekenhuis en de behandeling en
verzorging thuis wordt voortgezet, zotels en ziekenhuisgerelateerde zorg voor CVA-
patiënten in een verpleeghuis na ontslag uit het ziekenhuis (Breedveld et al, 2000). De
regeling biedt met andere woorden mogelijkheden voor het verlenen van ziekenhuis-
zorg buiten de muren ofwel transmurale zorg. In algemene zin maakt de regeling
substitutie, zorg op maat en zorgvernieuwing binnen het 2e compartiment mogelijk.
Voor de thuiszorgbranche zou dit tot gevolg kunnen hebben dat extra middelen
beschikbaar komen voor thuiszorg. Het is echter de vraag in hoeverre deze middelen
ook bij thuiszorgorganisaties terechtkomen. De middelen maken het in ieder geval
mogelijk dat ziekenhuizen thuiszorgprodukten gaan leveren. De thuiszorgorganisaties
zouden hierdoor met nieuwe toetreders te maken kunnen krijgen op het gebied van de
kortdurende curatieve (en specialistische) thuiszorg. Het gevaar hiervan voor het
surplus van de thuiszorginstellingen lijkt echter niet groot omdat het om extra middelen
voor thuiszorg vanuit het 2e compartiment gaat. Wanneer ziekenhuizen de middelen
gebruiken voor zorg in de thuissituatie die complementair is aan de zorg van thuiszorg-
instellingen, kan de druk op het surplus van de thuiszorginstellingen wel worden
vergroot. Het verplaatsen van de zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie
vergroot immers ook de vraag naar gewone thuiszorg in aanvulling op de gespe-
cialiseerde zorg door ziekenhuizen, terwijl het budget van thuiszorginstellingen niet of
minder hard stijgt.

. Marktwerking in de AWBZ voor thuiszorg (1996)
De eerder genoemde lacune in de wetgeving had tot gevolg dat spontaan een stuk
marktwerking op gang was gekomen in de thuiszorg door toetreding van nieuwe aan-
bieders voor kruiswerk. Een volledige budgetgarantie voor de bestaande thuiszorg-
organisaties in combinatie met een contracteerplicht voor de zorgkantoren met de
nieuwe toegetreden thuiszorgorganisaties zou kunnen leiden tot een overschrijding van
de kosten voor thuiszorg. Daarom besloot de overheid tot een gefaseerde atbouw van
de budgetgarantie van de toegelaten kruisorganisaties, te beginnen met 50~o in 1996
oplopend tot 350~o in 2001. De gezinsverzorging zou later volgen. Met deze maatregel
werd de spontaan op gang gekomen concurrentie door overheid in feite geformaliseerd
en verder uitgebouwd met als doel vergroting van de doelmatigheid in de thuiszorg (TK
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23235111, 1996). Overigens werd de afbouw van de budgetgarantie voor 1997
bevroren op het niveau van 1996: 5a~o (TK 23235127, 1996).
Met de middelen die vrijkwamen door afbouw van de budgetgarantie werd enerzijds
financiële ruimte gecreëerd voor de financiering van nieuw toegelaten kruisorgani-
saties. Anderzijds konden de bestaande kruisorganisaties een deel van de middelen
proberen terug te contracteren op basis van produktieafspraken.
Voor de structuur van de thuiszorgbranche had de maatregel grote gevolgen. De
dreiging van nieuwe toetreders zou aanzienlijk kunnen toenemen nu voor hen ook
middelen ter beschikking kwamen ten koste van de bestaande aanbieders. Bovendien
zou de onderfinge rivaliteit tussen bestaande aanbieders kunnen toenemen. Voor de
bestaande thuiszorgaanbieders impliceerde de afbouw van de budgetgarantie in
combinatie met de 'versoepeling' van het erkenningenbeleid een aantasting van de
monopoliepositie, afname van de vanzelfsprekende continuiïeit van de instelling,
onzekerheid over afzet en budget en de noodzaak tot doelmatigheid, kostenbeheersing
en klantgerichtheid.

In april 1996 werd in een brief van de minister en staatssecretaris van VWS aan de
tweede kamer geconstateerd dat als gevolg van de spontaan op gang gekomen
concurrentie de markt voor thuiszorg uit evenwicht was geraakt (TK 23235111, 1996).
Er was sprake van een ongelijke concurrentiepositie tussen nieuwe en bestaande
thuiszorgaanbieders. Nieuwe aanbieders boden veelal slechts een deel van het pakket
aan en werkten met personeel onder andere condities dan de CAO-thuiszorg. Voor
dergelijke ongelijke concurrentieverhoudingen had de overheid bij de getroffen
maatregelen tot dan toe weinig oog gehad. In de brief werden de volgende voorstellen
gedaan voor het creëren van een zelfde uitgangspositie voor alle thuiszorgaanbieders.
- Vanaf 1997 zou er één geïntegreerde aanspraak op en financiering van thuiszorg

komen. ledere aanbieder moet een integraal pakket van thuiszorg (wijkverpleging I
wijkziekenverzorging, gezinsverzorging en hulpmiddelenuitleen) leveren, zodat
geen `krenten uit de pap' meer kunnen worden gehaald (voor toelichting zie
volgende punt). Het geïntegreerde pakket werd in 1998 geëffectueerd waarbij 1997
gold als een overgangsjaar. De afbouw van de budgetgarantie gold vanaf 1997
voor het totale, geïntegreerde pakket thuiszorg dus ook voor de gezinsverzorging.

- ledere aanbieder moet voldoen aan de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen.
Handhaving van de kwaliteitseisen ligt in handen van de inspectie.

- Het naleven van de arbeidsvoorwaarden (CAO thuiszorg). De overheid wilde
afspraken daarover aanvankelijk overlaten aan de sociale partners maar besloot
onder druk van het veld uiteindelijk toch tot het algemeen verbindend verklaren van
de CAO in 1999.

- Het vervallen van het systeem van individuele erkenningen. Voortaan zou de
gehele categorie instellingen die de nieuwe AWBZ-aanspraak Algemene Thuiszorg
verleende als toegelaten aangemerkt worden. Deze maatregel sloot aan bij de
Kwaliteitswet Zorginstellingen (april 1996). Volgens deze wet worden thuiszorg-
aanbieders die voldoen aan de kwaliteitseisen in de wet toegelaten voor
financiering in het kader van de AWBZ en ZFW. Het erkenningenstelsel kwam
hiermee te vervallen. In 1998 werd de toelating voor de gehele categorie overigens
weer vervangen door een individuele toelatingsregeling met voorschr'rften over
spreiding en behoefte (TK 23235145, 1997).
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Gedeeltelijke contracteervrijheid voor verbindingskantoren wat betreft het niet
gegarandeerde deel van het budget. Voor de bestaande erkende thuiszorgorgani-
saties betekende dit niet dat ze hun recht op een overeenkomst met het verbin-
dingskantoor verloren, maar wel dat de omvang van de overeenkomst kon
variëren. Voor de nieuwe aanbieders na 1-1 '97 werd de contracteerplicht geheel
opgeheven.
Verder werden de vaste tarieven voor het niet gegarandeerde deel van het budget
losgelaten en kwamen er maximumprijzen, zodat ook concurrentie op prijzen kon
plaatsvinden. Hierbij kon worden aangesloten op de ontwikkelingen rond produkt-
typeringen.

Verder werd per 1-9-'96 30 miljoen gulden extra uitgetrokken voor thuiszorg. De
middelen waren bedoeld voor het oplossen van knelpunten bij gezinszorginstellingen
(vereveningsproblematiek als gevolg van andere budgetparameters bij gezinszorg-
instellingen) en bij kruisorganisaties in regio's met relatief beperkte verpleeghuiscapa-
citeit.

~ Eén geïntegreerde aanspraak op thuiszorg in AWBZ en harmonisatie eigen
bijdragen kruiswerk en gezinsverzorging (1997)

In 1997 werden eindelijk de verschillen in financieringswijze tussen kruiswerk en
gezinsverzorging opgeheven. Vanaf januari 1997 is namelijk sprake van één geïnte-
greerde aanspraak op thuiszorg in de AWBZ. Het recht op de verstrekking Algemene
Thuiszorg is geregeld in artikel 15 Besluit Zorgaanspraken. Algemene Thuiszorg omvat
behalve verpleging (lichamelijke en huishoudelijke) verzorging ook het in bruikleen
verstrekken van verpleegartikelen. De regeling Ziekenfondsraad subsidiëring gezins-
verzorging en de 'oude' AWBZ-regeling voor het basispakket kruiswerk zijn met de
nieuwe regeling komen te vervallen. Thuiszorgaanbieders die Algemene Thuiszorg
wilden leveren in het kader van de AWBZ werden vanaf 1-1-98 verplicht een geïnte-
greerd pakket te leveren van verpleging, verzorging en uitleen van hulpmiddelen.
Verder werden de eigen bijdragen voor gezinszorg en kruiswerk 'geharmoniseerd'.
Voor beide 'werksoorten' moest een vaste toegangsbijdrage worden betaald (deze
verviel in 1999) en een bedrag van fl 10,- per uur tot een bepaald inkomensafhankelijk
maximum bedrag per maand. De inning verliep via het CAK en vereiste van de
thuiszorgorganisaties een registratie op de minuut.
De gevolgen voor de thuiszorgbranche kunnen in een aantal punten worden
samengevat.
- Formele samenwerking tussen kruiswerk en gezinsverzorging wordt nu in feite

wettelijk afgedwongen, aangezien het zelf ontwikkelen van het gehele integrale
pakket voor de meeste instellingen geen aantrekkelijke optie zal zijn. Dit kan leiden
tot concentratieverhoging in de branche, concurrentievermindering en verstericing
van de positie ten opzichte van financiers.

- Het concurrentievoordeel van kruisorganisaties ten opzichte van gezinszorginstel-
lingen wordt door uniforme eigen bijdragen opgeheven. Voor cliënten is het kruis-
werk niet langer goedkoper.

- Samenwerking wordt niet alleen opgelegd, maar ook financieel aantrekkelijker
gemaakt door de uniforme financiering. Substitutie van dure naar goedkopere
functies ofwel van kruiswerk naar gezinszorg wordt namelijk niet langer gefrus-
treerd, omdat cliénten voor het kruiswerk niet langer een aantrekkelijker eigen
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bijdrage betalen dan voor gezinszorg en omdat gezinszorg niet langer een
gelimiteerde subsidieregeling is. Door integratie zou de deels inefficiënte concur-
rentie tussen kruiswerk en gezinszorg dus kunnen worden opgeheven. Dit zou het
surplus van de thuiszorginstellingen ten goede kunnen komen. Bovendien zou de
concurrentiepositie ten opzichte van nieuwe toetreders er door kunnen verbeteren.
De 'concurrentieregels' tussen bestaande aanbieders worden met de maatregel
veranderd. ledereen moet hetzelfde pakket leveren, zodat 'krenten uit de pap
halen' met een selectief produktenaanbod niet meer mogelijk is.
De verplichting een integraal pakket te leveren kan een toetredingsbarrière vormen
voor kleine nieuwe toetreders. Zij moeten waarschijnlijk samenwerking zoeken met
grote (reguliere) thuiszorgorganisaties die de uitleen kunnen organiseren.

~ 'Knip' in de thuiszorg (1997)
In 1997 werd de financiering van een deel van de thuiszorg, namelijk de kortdurende
'ziekenhuisgerelateerde thuiszorg' (ZGT), overgeheveld van de AWBZ (18 compar-
timent) naar de ZFW en particuliere verzekeringen (28 compartiment). De ziekenhuis-
zorg werd reeds uit het 2e compartiment gefinancierd. Met de maatregel werden
substitutie en doelmatigheid in de curatieve zorg beoogd en meer samenhang tussen
ziekenhuizen en thuiszorg. Voor de ziekenfondsverzekerden verliep de financiering van
ZGT in het overgangsjaar 1997 vooralsnog via een subsidieregelíng van de ZFR in
plaats van een aanspraak in de ZFW. De kortdurende thuiszorg op basis van de
subsidieregeling ZFW omvatte verpleging en verzorging thuis voor ten hoogste 13
weken in aansluiting op verblijf in een ziekenhuis voor een bepaalde aandoening of ter
vervanging of bekorting van dat verblijf. De ziekenfondsen ontvingen subsidie voor
kortdurende thuiszorg en waren verantwoordelijk voor het maken van afspraken met
ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties over de levering en tarieven voor deze zorg.
Met ziekenhuizen konden ziekenfondsen overigens ook op basis van de flexizorg-
regeling afspraken maken over kortdurende thuiszorg (zie terug). Particuliere ziekte-
kostenverzekeraars waren vrij om hun polissen al dan niet aan te passen met betrek-
king tot kortdurende ziekenhuisgerelateerde thuiszorg.
De maatregel verving de subsidieregeling intensieve thuiszorg. Financiering van de
kortdurende thuiszorg vond dan ook deels plaats door overheveling van middelen uit
deze regeling (46 miljoen) en deels door overheveling van middelen uit de AWBZ (90
miljoen). Tegelijkertijd werden de thuiszorginstellingen op hun AWBZ-budgetten gekort.
Om het ingehouden geld terug te krijgen moest worden geconcurreerd met andere
thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen voor een contract met de ziekenfondsen. In
1998 werd de maatregel weer teruggedraaid vanwege onder meer het ontbreken van
een eenduidig onderscheid tussen enerzijds de AWBZ-aanspraak'algemene thuiszorg'
en anderzijds'ziekenhuisgerelateerde thuiszorg' (Ministerie van VWS, 1997a).
Voor de thuiszorgbranche heeft de 'knip' tot gevolg dat meer onderlinge rivaliteit kan
ontstaan tussen bestaande thuiszorgaanbieders om de middelen en cliënten. Daar-
naast zou de dreiging van nieuwe toetreders kunnen toenemen. Ziekenhuizen kunnen
immers ook de kortdurende ZGT gaan leveren. Voor de thuiszorginstellingen beteken-
de de 'knip': onzekerheid over afzet en budget, een toename van het bedrijfsrisico, de
mogelijkheid~kans te groeien en te 'verdienen' op deze markt, maar ook een enorme
administratieve rompslomp vanwege de verschillende financieringssystemen (18 en 2e
compartiment).
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~ Onafhankelijke indicatiestelling verpleging en verzorging (1997)
De indicatiestelling voor verpleging en verzorging moest vanaf 1997 worden verzorgd
door onafhankelijke Regionale Indicatieorganen (RIO's), onder verantwoording van
gemeenten. Met de komst van de RIO's zou de indicatiestelling voortaan objectief,
onafhankelijk en integraal (voor gehele V8~V en later ook andere functies) moeten
plaatsvinden. De thuiszorginstellingen die de indicatiestelling voorheen zelf deden
zouden hiermee een instrument verliezen om vraag en aanbod op elkaar af te stem-
men. De RIO's zouden voor een deel ook de functie van verwijzers overnemen die
voorheen bepaalden welke hulp een patiënt nodig had en naar wie ze daarvoor
doorverwezen. Het jaar 1997 gold als overgangsjaar voor de nieuwe regeling.
Voor de structuur van de thuiszorgbranche heeft de onafhankelijke indicatiestelling tot
gevolg dat de onderhandelingsmacht verschuift van verwijzers naar RIO's. Voor de
thuiszorginstellingen betekent dit mogelijk een verlies van invloed op patiëntenstromen
en afzet via het verwijzingsnetwerk en verlies van de mogelijkheid om zelf de vraag
(indicatie) af te stemmen op het aanbod en het beschikbare schaarse budget. Het
gevaar voor de afzet zal echter niet zo groot zijn gezien de stijgende vraag naar
thuiszorg. Wel kan onafhankelijke indicatiestelling bij schaarse middelen ten koste
gaan van het surplus van thuiszorginstellingen, indien men meer cliënten I hulpvraag
krijgt toegewezen dan men feitelijk aankan met het beschikbare budget. De onafhanke-
lijkheid van de indicatiestelling kan overigens voor een deel te niet gedaan worden
wanneer RIO, zorgkantoor en thuiszorginstellingen afspreken dat de indicatiestelling
voor eenvoudige niet complexe zorg wordt gemandateerd aan de thuiszorginstellingen.
Daarnaast zou de onafhankelijke indicatiestelling door RIO's tot gevolg kunnen hebben
dat de bestaande institutionele ordening van de gezondheidszorg plaatsmaakt voor
een functionele ordening. Dit zal met name het geval zijn wanneer indicaties voor
functies worden afgegeven in plaats van voor een bepaald type instelling. In
combinatie met meer contracteervrijheid voor zorgkantoren zou dit kunnen leiden tot
meer concurrentie in de thuiszorg.

~ Nota 'Thuiszorg en zorg thuis': bevnezen marktwerking en toekomstvisie
thuiszorg

In mei 1997 kwam de reeds lang door het kabinet aangekondigde samenhangende
visie op de toekomst van de thuiszorg. Deze visie zou een einde moeten maken aan
het ad hoc beleid van de afgelopen jaren ten aanzien van de thuiszorg.
In de nota besloot de minister de rust in de thuiszorg te herstellen. De verdere afbouw
van de budgetgarantie werd opgeschort en er zouden voorlopig (tot 2001) geen nieuwe
toetreders meer worden toegelaten, met uitzondering van enkele regio's waar sprake
was van een duidelijk tekort aan thuiszorg. De gereguleerde concurrentie in de
thuiszorg in het eerste compartiment werd hiermee bevroren op het huidige niveau. De
minister besloot hiertoe nadat er signalen waren gekomen over wachtlijsten en
knelpunten in de thuiszorg. Met het besluit was sprake van een duidelijke kentering in
het overheidsbeleid. De doelen van het overheidsbeleid waren nog steeds doel-
matigheid en klantgerichtheid in de thuiszorg, maar de wijze waarop men deze wilde
realiseren veranderde.
Op basis van de nota werden de volgende zaken in gang gezet.
- In het eerste compartiment: opschorting van gereguleerde concurrentie (markt-

werking) en tegelijkertijd ontwikkeling van regiovisies (zie volgende punt).
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Een vast basisbudget van 2,375 miljoen gulden per jaar vanaf 1998 voor de thuis-
zorgaanbieders die tussen 1994 en 1996 nieuw waren toegetreden, op voorwaarde
dat zij voldeden aan de daarvoor van toepassing zijnde voorwaarden.
Een traject van benchmarking om tot meer doelmatigheid te komen in de thuiszorg.
Dat wil zeggen dat instellingen met elkaar worden vergeleken op onder meer
doelmatigheid en kwaliteit.
Afschaffing van de knip in de thuiszorg per 1-1-'98 ( zie terug). Thuiszorg in het
tweede compartiment werd voortaan beperkt tot ziekenhuisverplaatste zorg.
Extra middelen voor de thuiszorg voor 1997 en 1998: 75 miljoen respectievelijk 103
miljoen voor het'oplossen' van wachtlijsten.

~ Overgangswet VerzorgingshuizerVRegeling subsidiënng verzorgingshuizen 1997
In 1997 is de financiering van verzorgingshuizen overgeheveld van de WBO naar een
subsidieregeling op basis van de AWBZ. Van 1997 tot 2001 is sprake van een over-
gangsfase en een Overgangswet Verzorgingshuizen. Vanaf 2001 moet sprake zijn van
een aanspraak op 'verzorgingshuiszorg' in het kader van de AWBZ. Met de afschaffing
van de WBO is een meer uniforme financiering van voorzieningen op het gebied van
ouderenzorg tot stand gekomen. Het verdwijnen van de schotten tussen voorzieningen
moet substitutie en betere afstemming van zorg op elkaar en op de vraag mogelijk
maken. Daarnaast zijn met de afschaffing van de WBO de plannende bevoegdheden
van de provincie ten aanzien van verzorgingshuizen teruggegeven aan het rijk. Het
laatste plan voor intra- en extramurale capaciteit van verzorgingshuizen is door de
provincies gemaakt voor de periode 1997-2001.
In de Overgangswet Verzorgingshuizen is tevens de regiovisie als planningsinstrument
wettelijke verankerd. Een regiovisie is "een (zwaarwegend) advies van de provincie
aan de Minister welke een vísie omvat, per gebied zoals bedoeld in artikel 3b van de
WZV, waarin ten minste de vraag naar en het aanbod van zorg in of door verpleeg-
huizen en verzorgingshuizen is aangegeven, die richtinggevend is voor een optimaal
aanbod aan zorgvoorzieningen en waarin ten minste het aanbod aan gezinsverzorging
en kruiswerk in relatie is gebracht met het aanbod van verzorgingshuizen en verpleeg-
huizen" (Tweede Kamer, 1995) (cursief EB). Voor de provincies is bij de totstandko-
ming van regiovisies een cotírdinerende rol weggelegd. De provincies moeten zorgen
dat de regiovisies worden opgesteld door de regionale veldpartijen, waaronder in ieder
geval: gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders, zorggebruikers en de provincie. De
regiovisie(s) worden door de provincie als zwaarwegend advies ingediend bij de
Minister, die op basis hiervan landelijk sectorale zorgplannen opstelt. Hoewel de lande-
lijke zorgplannen een sectoraal karakter hebben, zouden de provincies een multi-
sectoraal beleid moeten gaan stimuleren waarbij tenminste een relatie gelegd moet
worden tussen verpleging en verzorging intramuraal en thuiszorg. De ontwikkeling van
regiovisies staat in 1997 nog in de kinderschoenen (Nooren e.a., 1997), maar het is
duidelijk dat de provinciale overheden die de visie opstellen geen enkel ander machts-
middel hebben dan hun overredingskracht om het noodzakelijke, gezamenlijke aanbod
voor de doelgroep in kwestie tot stand te brengen (SCP, 1998).
Voor de structuur van de thuiszorgbranche hebben de harmonisatie van de financiering
in de ouderenzorg en ontwikkeling van regiovisies tot gevolg dat de concurrentie
tussen verschillende aanbieders op het terrein van verpleging en verzorging mogelijk
afneemt. In ieder geval wordt met de regiovisie regionale afstemming van het aanbod
en samenwerking tussen diverse zorgaanbieders gestimuleerd.
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. Wetten met betrekking tot kwaliteit van zorg en patiëntenrechten

Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ)
De Kwaliteitswet is sinds april 1996 van kracht. Het betreft een kaderwet die op
hoofdlijnen de kwaliteit bij zorginstellingen regelt. Instellingen die gebruik willen maken
van collectieve financiering (AWBZ, ZFV1n moeten aan de eisen in de Kwaliteitswet
voldoen om te worden toegelaten als aanbieder van AWBZ-IZFW-zorg. De kwali-
teitseisen fungeren dus als toelatingseisen voor de AWBZ en ZFW. De belangrijkste
eis is het hebben van een kwaliteitssysteem. De Inspectie draagt zorg voor de
uitvoering van de wet en de controle hierop. Met de Kwaliteitswet is het 'oude' erken-
ningenstelsel op basis van de AWBZ en ZFW aangepast. Het erkenningenstelsel was
gebaseerd op drie pijlers. De zorginstelling verkreeg een erkenning op basis van
spreidingscriteria, behoeftecriteria en kwaliteitseisen. Met de Kwaliteitswet is de laatste
pijler in het erkenningenstelsel (de kwaliteitseisen) komen te vervallen. Om te
benadrukken dat het erkenningenstelsel in veranderde vorm blijft bestaan is de term
'erkenning' in de ZFW en AWBZ gewijzigd in de term 'toelating'.
Voor de thuiszorgbranche vormen de eisen in de Kwaliteitswet mogelijk een toetre-
dingsbarrière voor nieuwe (particuliere) toetreders, zoals dat vroeger het geval was
met de kwaliteitseisen in het erkenningenstelsel. Wanneer ze de eisen 'ontduiken' zou
sprake kunnen zijn van oneerlijke concurrentie in de branche. Verder is de Kwaliteits-
wet bedoeld om kwalitatief verantwoorde zorg te garanderen voor patiënten. Het
creëren van maatschappelijke winst is daarmee als het ware wettelijk verplicht. De
investeringen die hiervoor noodzakelijk zijn kunnen ten koste gaan van het surplus van
de instellingen.

Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
Deze wet die sinds december 1997 van kracht is regelt de kwaliteit van beroeps-
beoefenaren in de gezondheidszorg. Voor de thuiszorg is relevant dat verpleegkun-
digen een registratieplicht hebben en voor registratie moeten voldoen aan bepaalde
voorwaarden. Herregistratie dient om de vijf jaar plaats te vinden. Bovendien is een
bekwaamheidsverklaring vereist voor het verrichten van medische handelingen.
De mogelijke gevolgen voor de thuiszorgbranche zijn vergelijkbaar met die van de
Kwaliteitswet Zorginstellingen. Voor de thuiszorginstellingen betekent het dat moet
worden geïnvesteerd in de bekwaamheid van het personeel door onder meer scholing
en deskundigheidsbevordering.

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), Klachtwet en Wet op
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WG80)
In het kader van de WMCZ die in 1996 van kracht is gegaan worden instellingen onder
meer verplicht een cliëntenraad te installeren. De Klachtwet verplicht de instellingen tot
het ontwikkelen en uitvoeren van een klachtenbeleid en -registratie. De WGBO (1995)
verplicht de arts voor iedere behandeling een 'informed consent' van de patiënt te
verkrijgen. De patiënt dient geïnformeerd te worden en toestemming te geven voor die
behandeling. De genoemde patiëntenwetgeving geldt evenals de kwaliteitswetgeving
ook voor particuliere thuiszorgorganisaties (op de particulier gefinancierde thuiszorg-
markt). De patiëntenwetgeving heeft vooral gevolgen voor de positie van de gebruiker
in de thuiszorgbranche. Deze zou moeten verbeteren door wettelijke verankering van

zoi



de rechten van patiënten. Met deze rechten zouden patiënten meer druk kunnen
uitoefenen op de kwaliteit van zorg.

In algemene zin vormen kwaliteits- en patiëntenwetgeving mogelijk een toetredings-
barriére voor particuliere thuiszorgaanbieders. Wanneer nieuwe toetreders zich niet
aan de eisen houden kan dit een oneerlijke prijsconcurrentie tot gevolg hebben.

Resumerend kan gesteld worden dat de overheid tussen 1994 en 1998 nog altijd
dezelfde doelen nastreefde als in de twee voorgaande perioden, maar dat ze daarbij
afzag van een ingrijpende stelselwijziging en marktwerking voor de gehele gezond-
heidszorg. De thuiszorg wordt in deze kabinetsperiode geconfronteerd met een zekere
tweeslachtigheid in het overheidsbeleid. Enerzijds stimuleert de overheid het door-
breken van de regionale thuiszorgmonopolies via allerlei concurrentiebevorderende
maatregelen, zoals het toelaten van nieuwe toetreders, afbouw van de budgetgarantie
en het PGB. Anderzijds wordt regionale samenwerking met aanbieders op het terrein
van verpleging en verzorging in het eerste compartiment (AWBZ) gestimuleerd via
onder meer regiovisies.

5.3.3 Afrondende opmerkingen

Op basis van de voorgaande schets van het overheidsbeleid ten aanzien van de
thuiszorg tussen 1987 en 1997 zijn in grove lijnen de volgende trends te herkennen:
~ van centrale aanbodregulering naar meer marktelementen;
~ van duidelijk afgebakende domeinenltaken van (thuis)zorgaanbieders naar het

doorbreken van monopolies door verandering van wet- en regelgeving en finan-
cieringswijzen;

~ van 'standaard' diensten naar 'zorg op maat', flexibiliteit en zorgvernieuwing via
het doorbreken van domeinen en schotten tussen instellingen;

~ van inputfinanciering naar outputfinanciering op basis van produktafspraken en -
prijzen;

~ van vaste en gegarandeerde financiering via AWBZ-aanspraken naar tijdelijke en
onzekere financiering via onder meer allerlei (tijdelijke) subsidieregelingen;

~ van financiering van instellingen naar financiering van gebruikers (PGB);
~ substitutie van intra- naar extramuraal en van thuiszorg naar mantel- en zelfzorg;
~ van samenwerking bínnen de eerste lijn (huisarts, kruiswerk, gezinszorg, maat-

schappelijk werk) en concurrentie tussen eerste- en tweede lijn (intramuraal) naar
samenwerking tussen eerste- en tweede lijn en concurrentie binnen de eerste lijn
tussen thuiszorginstellingen.

Deze trends hebben plaatsgevonden tegen de achtergrond van een veranderende
politieke koers ten aanzien van hervorming van het zorgstelsel. De ideeën evolueerden
van marktwerking en gereguleerde concurrentie binnen één basisverzekering voor alle
ziektekosten naar een mix van twee ordeningsmechanismen, namelijk marktwerking en
(gereguleerde) concurrentie in het tweede en derde verzekeringscompartiment en
aanbodregulering in het eerste compartiment.
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Voor de thuiszorg betekenden de plannen van Dekker en Simons rond gereguleerde
concurrentie in de eerste twee kabinetsperioden ( 1987-1994) een revolutie. In termen
van ons Porter-plus model zouden vrijwel alle concurrentiekrachten met deze plannen
in betekenis kunnen toenemen. De feitelijke effectuering van marktwerking voor de
thuiszorg liet echter lang op zich wachten (tot ongeveer 1994). Ondertussen antici-
peerden thuiszorginstellingen en de LVT op de beleidsvoornemens van de overheid,
waardoor een geheel eigen dynamiek ontstond in de branche. In de periode Kok I
(1994-1998) werden wel allerlei beleidsmaatregelen genomen die direct consequenties
hadden voor de thuiszorgbranche. De branche werd echter geconfronteerd met
inconsistent overheidsbeleid: enerzijds elementen van marktwerking en concurrentie
en anderzijds stringente aanbodregulering en samenwerking in de regio om de
schaarse middelen zo goed mogelijk te verdelen.
De mogelijke gevolgen van de geschetste ontwikkelingen in het overheidsbeleid en
andere macro-ontwikkelingen voor de structuur van de thuiszorgbranche komen in de
volgende paragraaf aan bod.

5.4 Betekenis van de macro-ontwikkelingen voor de thuiszorg-
branche

In deze paragraaf vatten we de macro-ontwikkelingen voor de thuiszorgbranche
samen. We doen dit door per concurrentiekracht in het Porter-plus model aan te geven
wat de belangrijkste macro-ontwikkelingen zijn met het oog op een mogelijke verande-
ring van de concurrentiekrachten en branchestructuur tussen 1987 en 1997 (feitelijke
veranderingen zijn niet alleen het gevolg van macro-ontwikkelingen maar ook van
strategisch gedrag van organisaties in de branche).

1 Rivaliteit en samenwerking tussen bestaande `concurrenten' in de branche
Ontwikkelingen die de onderlinge rivaliteit om de middeleNklanten en de druk op het
surplus van de thuiszorginstellingen mogelijk hebben verhoogd zijn:
. Achterblijven van de groei van collectieve middelen bij de groei van de vraag

naar thuiszorg (schaarste, 'krimpmarkt' als gevolg van beheersing collectieve
lasten).

. Budgettering van thuiszorgorganisaties en herallocatie-effecten.
~ Ontwikkeling van input- naar outputfinanciering op basis van produktieafspraken

(relatie tussen omzet en budget).
. Creëren van financieringsregelingen waarbij moet worden geconcurreerd om de

middelen: subsidieregeling aanvullende intensieve thuiszorg (ZFW) en later
ziekenhuisgerelateerde thuiszorg in 2e compartiment ('knip'), PGB, zorgvernieu-
wingsfonds (ZOM V8~V).

. Afbouw budgetgarantie AWBZ-zorg met 50~0 (1e compartiment) en versoepeling
erkenningensysteem kruisorganisaties.

~ Gedeeltelijke contracteervrijheid zorgkantoren en beperkte invoering maximum
tarieven.

Ontwikkelingen die de onderlinge rivaliteit en de druk op het surplus van de thuiszorg-
instellingen mogelijk hebben verlaagd zijn:
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~ Groei van de vraag naar thuiszorg als gevolg van demografische, epidemiolo-
gische, sociaal-culturele, technologische en beleidsmatige ontwikkelingen (groei-
markt).

~ Veranderingen in de aard van de vraag (meer complexe, gespecialiseerde zorg-
vraag en zorg op maat) als gevolg van hiervoor genoemde ontwikkelingen en
toename van produktdifferentiatie als gevolg hiervan.

~ Fusies en schaalvergroting bij kruiswerk- en gezinszorgorganisaties en integratie
tussen kruiswerk en gezinszorg mede gestimuleerd door overheid (monopolie-
vorming).

~ Regiovisie: bevorderen van regionale samenwerking tussen aanbieders, finan-
ciers en patiënten in 1e compartiment (modernisering ouderenzorg).

2 Dreiging van potentiële toetreders tot de thuiszorgbranche
Ontwikkelingen die de dreiging van potentiële toetreders en de druk op het surplus van
de thuiszorginstellingen mogelijk hebben verhoogd zijn:
. Versoepeling erkenningensysteem kruisorganisaties (toelaten nieuwe toetreders

AWBZ-zorg), afbouw budgetgarantie, contracteervrijheid en maximumtarieven.
~ Subsidieregeling aanvullende intensieve thuiszorg, 'knip' in thuiszorg, PGB: op

deze nieuwe markten was vrije toegang mogelijk voor nieuwe toetreders.
~ Substitutie- en zorgvernieuwingsbeleid. Trend naar extramuralisering en trans-

muralisering door intramurale instellingen onder invloed van allerlei subsidierege-
lingen, zoals 'Zorg op Maat V8V', subsidieregeling substitutie verpleeghuiszorg,
vrije marge regeling, reikwijdte regeling voor verzorgingshuizen, flexibilisering
van de ZFW: intramurale instellingen op thuiszorgmarkt, doorbreken van schotten
tussen instellingen.

Ontwikkelingen die de dreiging van potentiële toetreders en de druk op het surplus van
de thuiszorginstellingen mogelijk enigszins hebben verlaagd zijn:
~ Groei van de vraag naar thuiszorg.
~ Kwaliteits- en patiëntenwetgeving waaraan aanbieders moesten gaan voldoen.
. Verplicht leveren van integraal thuiszorgpakket (vanaf 1998) is barrière voor

kleine toetreders.

3 Dreiging van substituten
Ontwikkelingen die de dreiging van aanbieders van substituten en de druk op het
surplus van de thuiszorginstellingen mogelijk hebben verhoogd zijn:
~ Groei van diverse substituutprodukten vanuit intramurale instellingen mogelijk

gemaakt door verschillende financieringsregelingen (zie hiervoor).
~ Schaarste aan middelen op de collectief gefinancierde markt: ontstaan van parti-

culier gefinancierde substítuten voor koopkrachtige mensen (3e compartiment).
~ Cliënten die steeds mondiger worden en hogere eisen stellen aan de produkten.
Ontwikkelingen die de dreiging van aanbieders van substituten en de druk op het
surplus van de thuiszorginstellingen mogelijk hebben verlaagd zijn:
~ Wegvallen van belangrijke substituten door afname informele zorg en bedden-

capaciteit intramurale instellingen (substitutiebeleid).
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4 Onderhandelingsmacht van gebruikers
Ontwikkelingen die de onderhandelingsmacht van gebruikers en de druk op het surplus
van thuiszorginstellingen mogelijk hebben verhoogd zijn:
. Persoonsgebonden budget, keuzevrijheid gebruikers.
. Toenemende emancipatie, mondigheid patiënten: eisen aan kwaliteit en differen-

tiatie van het aanbod.
. Diverse wetten die de positie van patiënten versterken: Wet Geneeskundige

Behandelingsovereenkomst, Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen,
Klachtwet.

5 Onderhandelingsmacht van verzekeraars
Ontwikkelingen die de onderhandelingsmacht van financiers en de druk op het surplus
van thuiszorginstellingen mogelijk hebben verhoogd zijn:
. Gedeeltelijke contracteervrijheid en maximumtarieven voor AWBZ-thuiszorg

(voor het niet gegarandeerde deel van het budget).
. Toegenomen contracteervrijheid met betrekking tot: subsidieregeling aanvullende

intensieve thuiszorg, later ziekenhuisgerelateerde thuiszorg in 2e compartiment
('knip'), zorgvernieuwingsfonds ZOM V8~V.

. Flexibilisering van de ZFW.

. Kritischer houding van financiers als gevolg van schaarste aan middelen en
financiële risico's verzekeraars in 2Q compartiment.

6 Onderhandelingsmacht van 'poortwachters' ( verwijzers en indicatiestellers)
Ontwikkelingen die de onderhandelingsmacht van 'poortwachters' (huisartsen, zieken-
huizen, RIO's) en de druk op het surplus van thuiszorginstellingen mogelijk hebben
verhoogd zijn:
. Afwenteling van intramurale instellingen op thuiszorg door afname intramurale

capaciteit en kortere ligduur (sneller ontslag). Substitutiebeleid van de overheid
speelt hierbij belangrijke rol.

. Komst van het onafhankelijke Regionale Indicatie Orgaan (RIO) dat de indicatie-
stelling voor V8V verzorgt. Indicatiestelling en patiëntenstromen kunnen minder
makkelijk worden gestuurdlbeïnvloed door thuiszorginstellingen.

Ontwikkelingen die de onderhandelingsmacht van 'poortwachters' en de druk op het
surplus van thuiszorginstellingen mogelijk hebben verlaagd zijn:
. Toegenomen onderlinge afhankelijkheid tussen (ongelijksoortige) aanbieders als

gevolg van complexere aandoeningen bij cliénten en schaarste bij alle aan-
bieders.

7 Ondefiandelingsmacht van (sequentiële) complementaire aanbieders
Ontwikkelingen die de onderhandelingsmacht van complementaire aanbieders en de
druk op het surplus van thuiszorginstellingen mogelijk hebben verhoogd zijn:
. Als gevolg van substitutiebeleid beperkte beschikbaarheid van complementair

aanbod, met name mantelzorgers en intramurale capaciteit: verhoogt de macht
van deze aanbieders en maakt noodzakelijke uitstroom uit thuiszorg naar volgen-
de aanbieders lastig.

. Schaarse middelen bij complementaire aanbieders als gevolg van kostenbeheer-
sing: wachtlijsten.
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Ontwikkelingen die de onderhandelingsmacht van complementaire aanbieders en de
druk op het surplus van thuiszorginstellingen mogelijk hebben verlaagd zijn:
~ Toename van complementaire produkten waarvoor intramurale instellingen

afhankelijk zijn van thuiszorg (bijvoorbeeld dagopvang kan vaak alleen worden
aangeboden in combinatie van basisthuiszorg). Toenemende onderlinge afhan-
kelijkheid als gevolg van substitutiebeleid en toenemende complexiteit van de
vraag. Toenemende vraag thuiszorg verhoogt in dit geval echter druk op surplus.

Concluderend kan worden gesteld dat de in dit hoofdstuk geschetste macro-ontwik-
kelingen op diverse concurrentiekrachten inwerken. Met name het overheidsbeleid
gericht op verandering van de structuur van de branche heeft via diverse concurrentie-
krachten mogelijk de druk op het surplus van de thuiszorginstellingen verhoogd en de
maatschappelijke winst doen toenemen. Dit geldt in het bijzonder voor de dreiging van
nieuwe toetreders en onderlinge rivaliteit.

In dit hoofdstuk zijn de mogelijke gevolgen van het overheidsbeleid en andere macro-
ontwikkelingen voor de structuur van de thuiszorgbranche uiteengezet. Hiermee heb-
ben we de basis gelegd voor een beschrijving en analyse van de feitelijke veran-
deringen in de branchestructuur tussen 1987 en 1997 in het volgende hoofdstuk.
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6 Dynamiek in de structuur van de thuiszorg-
branche in Noord-Brabant: 1987-1997

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de veranderingen in de Brabantse thuiszorgbranche tussen
1987 en 1997 en hun gevolgen voor het surplus van de thuiszorginstellingen en de
maatschappelijke winst van de branche als geheel beschreven. De volgende onder-
zoeksvragen komen daarbij aan bod:
'Welke structuurveranderingen in de thuiszorgbranche in de provincie Noord-Brabant
hebben plaatsgevonden in de periode van 1987 tot 1997 en welke effecten hebben die
veranderingen op het surplus van de thuiszorginstellingen en de 'maatschappelijke
winst' van de branche in Noord-Brabant?'
Een analyse van de (veranderingen in de) branchestructuur is vooral relevant met het
oog op het surplus in de branche. Belangrijke vragen in dit verband zijn: welke partijen
(concurrentiekrachten) zijn zo sterk dat ze in staat zijn het surplus in de branche naar
zich toe te trekken, met andere woorden welke concurrentiekrachten en achterliggende
structuurdeterminanten zetten het surplus van bestaande thuiszorgorganisaties in de
branche onder druk, hoe hebben deze thuiszorgorganisaties daarop gereageerd
(strategieën om surplus te behouden) en hebben zij hun eventuele machtspositie ten
goede laten komen aan het eigen surplus eNof de maatschappelijke winst?
In het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat het overheidsbeleid tussen 1987 en 1997 in
grote lijnen gericht was op herstructurering van de thuiszorgbranche door elementen
van marktwerking. De verwachting van de overheid was daarbij dat meer concurrentie
zou leiden tot verbetering van de maatschappelijke winst in termen van doelmatigheid
en kwaliteitlservice. De vraag is nu hoe de maatschappelijke winst van de branche in
Brabant zich tussen 1987 en 1997 heeft ontwikkeld en in hoeverre die ontwikkeling
consistent is met de veranderingen in de concurrentiekrachten die door de overheid
teweeg zijn gebracht.
In paragraaf 6.2 geven we een beschrijving van de veranderingen in de concurren-
tiekrachten en achterliggende structuurdeterminanten van de Brabantse thuiszorg-
branche tussen 1987 en 1997. Het betreft een analytische beschrijving omdat de
gegevens geordend worden volgens het in hoofdstuk 4 aangepaste conceptuele kader
voor dit onderzoek met als kern het 'Porter-plus' model (zie paragraaf 4.9). De resul-
taten van de analyse zijn gebaseerd op onder meer jaarverslagen en interviews (zie
paragraaf 4.8). In paragraaf 6.3 schetsen we de effecten van de veranderingen in de
concurrentiekrachten in hun onderlinge samenhang op het surplus van thuiszorg-
instellingen en de maatschappelijke winst van de branche in Brabant. De vraag die
hierbij centraal staat is of de structuurveranderingen ook een verbetering inhielden voor
de samenleving in termen van maatschappelijke winst. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een samenvatting en conclusies.

~o~



6.2 Structuurveranderingen in de thuiszorgbranche

6.2.1 Het Porter-plus model

Hierna wordt het in hoofdstuk 4 ontwikkelde Porter-plus model nogmaals weerge-
geven`~.

Overzicht 6.1: Het Porter-plus model voor de thuiszorgbranche

dreiging van potentiële
nieuwe tcetreders

invloed van overheid

onderhandelingsmacht
van toeleveranGers I
van arbeid, kapitaal,

hulpmiddelen I

1
intensiteit van

de rivaliteit
tussen

bestaande
concurrenten

onderhandelingsmacht van
finanáers (zorgkantoren,

verzekeraars)

onderhandelingsmacht van
poortwachters (verwijzers,

indiptiestel lers)

on de rha n de Ii n gs ma cht
van afnemers (cliënten)

onderhandelingsmacht van
sequentiële compl. aanbieders

relaties met parallelle
complementaire aanbieders

dreiging van aanbieders
van substituten

De thuiszorgbranche hebben we in hoofdstuk 2 als volgt functioneel afgebakend: alle
organisaties die op enig moment professionele diensten leveren op het gebied van
'verpleging en7of lichamelijke of huishoudelijke verzorging in de thuissituatie' voor
lichamelijk zieke of hulpbehoevende mensen in de provincie Noord-Brabant. Het gaat
daarbij met name om ouderen, chronisch langdurig zieke en kortdurend zieke mensen.
Mensen met een psychische aandoening en lichamelijk of verstandelijk gehandicapten
blijven in dit onderzoek buiten beschouwing.
Daarnaast beperken we de analyse hoofdzakelijk tot de collectief gefinancierde thuis-
zorgbranche (1e compartiment AWBZ, 2e compartiment ZFW 'knip'lintensieve thuis-
zorg, PGB, subsidieregelingen en dergelijke; voor een toelichting op de financierings-
regelingen zie hoofdstuk 5)`~.
De gekozen afbakening heeft gevolgen voor de partijen die we aantreffen bij de
verschillende concurrentiekrachten in het Porter-plus model. In 1997 treffen we in de
thuiszorgbranche globaal de volgende onderlinge concurrenten, (potentiële) toetreders,
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aanbieders van substituten en complementen, 'poortwachters', financiers en gebruikers
aan (zie overzicht 6.2).

Overzicht 6.2: Partijen in de thuiszorgbranche volgens het Porter-plus model, 1997
Overheid

. Rijksoverheid

. Provinciale overheid

. Gemeentelijke overheid

(Potentiële) nieuwe
toetreders

Particuliere tz-org. met
toelating (op AWBZ-markt)
Part. tz-org. zonder toela-
ting (op PGB- of ZH-
gerelateerde markt)
Intramurale instellingen
Huisartsen met praktijkver-
pleegkundige

Financiers
. Zorgkantoren

(AWBZ, subs.reg.
Zorg op maat)

. Ziekenfondsen
(ZFW, subs.reg
intensieve thuiszorg
I'knip')

. Particuliere
verzekeraars

. (Patiënten zelf)~
Toeleveranciers arbeid

. Werknemers

'Poortwachters'
. RIO (regionaal indicatie

orgaan)
. Ziekenhuizen
. Huisartsen
. Familielvriendenlpatiënt

zelf
. Maatschappelijk werk
. Verpleeghuizen
. Verzorgingshuizen

Onderlinge rivaliteit
. Toegelaten 'reguliere' aan-

bieders:
- KW (kruiswerkorg.)
- GV (gezinszorginst.)
- RTO (regionale tz-org.

KW f GV)
. Nieuw toegelaten particu-

liere aanbieders
. Part. aanb. zonder

toelating
. Part. bureaus van 'regulie-

ren'
. Intramurale instellingen

met extramurale diensten:
- ZH (ziekenhuizen)
- VPH (verpleeghuizen)
- VZH

(verzor~ingshuizen)

Substituut-aanbieders
. Mantelzorgers, georgani-

seerd vrijwilligerswerk
(informele zorg)

. Intram. inst. (zh, vph, vzh)
- Opname (low care)
- Semimurale diensten

(dagbehandeling, -
opvang e.d.)

. Gebruikers zelf (zelfzorg
mbv technologie e.d.)

. Woningsbouwverenigingen

. Schoonmaakdiensten

Gebruikers ( patiënten)
. Van zorg in natura

(AW BZlZFW)
. Met PGB
. Met aanvullende

particuliere
verzekering of eigen
betalingen

Complementaire
aanbieders

Mantelzorgers,
georganiseerd
vrijwilligerswerk
(informele zorg)
Intram.inst. (zh, vph,
vzh)
- Opname

(medium I high
care)

- Semimurale
diensten (dag-
behandeling,
-opvang e.d.)

Huisartsen
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De keuze voor een functionele in plaats van institutionele afbakening van de branche
heeft tot gevolg dat het soort aanbieders in de branche door de tijd heen kan veran-
deren (zie paragraaf 2.2.2). In 1987 zag het beeld uit overzicht 6.2 er dan ook anders
uit dan in 1997. Veranderingen in de structuur van de thuiszorgbranche hebben
geresulteerd in een drastische verandering van partijen in de branche.

Hierna beschrijven we in de paragrafen 6.2.2 tot en met 6.2.9 per concurrentiekracht
de structuurveranderingen in de Brabantse thuiszorgbranche. De opbouw bij iedere
paragraaf (concurrentiekracht) is daarbij in grote lijnen steeds als volgt.
~ Een introductie waarin we een korte schets geven van onder meer de partijen die

worden aangetroffen bij de betreffende concurrentiekracht in Noord-Brabant en
de veranderingen die hierin zijn opgetreden tussen 1987 en 1997.

~ Beschrijving van de achterliggende beïnvloedende structuurdeterminanten. Per
determinant wordt steeds eerst de situatie anno 1997 geschetst. Hiervoor wordt
als peitdatum gekozen voor het moment vlak vóór de beslissing van de minister
om de marktwerking weer te bevriezen (zie hoofdstuk 5). Vervolgens geven we
een beschrijving van de veranderingen in de betreffende structuurdeterminant in
de periode 1987-1997. Deze veranderingen vinden plaats onder invloed van
enerzijds macro-ontwikkelingen en in het bijzonder het overheidsbeleid en ander-
zijds strategische reakties van thuiszorgorganisaties in de branche (zie het
conceptuele model in paragraaf 4.9 en 3.7). Voor de keuze van structuurdeter-
minanten en toelichting daarop wordt verwezen naar de paragrafen 4.4.3 en
3.4.1.

~ Een conclusie waarbij we ingaan op de sterkte van de concurrentiekracht anno
1997 en de toe- of afname van de sterkte in de onderzochte periode. Hoe sterker
de concurrentiekracht van één van de partijen in het Porter-plus model, hoe meer
deze partij het surplus van de thuiszorginstellingen in de branche onder druk zou
kunnen zetten.

In paragraaf 6.2.10 sluiten we af inet een samenvattende schets van de dynamiek van
alle concurrentiekrachten in hun onderlinge samenhang.

6.2.2 Rivaliteit en samenwerking tussen bestaande thuiszorg-
aanbieders

Introductie

De eerste concurrentiekracht is de onderlinge rivaliteit tussen bestaande thuiszorg-
aanbieders in de Brabantse thuiszorgbranche.
De bestaande aanbieders in 1987 op de collectief gefinancierde Brabantse thuis-
zorgmarkt waren voornamelijk erkende kruiswerkorganisaties en gezinszorginstellingen
(voor een overzicht van instellingen zie bijlage 6.2). Kruiswerkorganisaties leverden
wijkverpleging en wijkziekenverzorging. Gezinszorginstellingen waren voornamelijk
gericht op huishoudelijke verzorging en hulp bij lichamelijke verzorging (wassen, steun-
kousen e.d). Vaak hadden de instellingen duidelijk afgebakende werkgebieden waar ze
min of ineer monopolist waren. Particuliere (commerciële) thuiszorginstellingen waren
ook actief in de thuiszorg maar niet op de collectief gefinancierde markt. Dit veranderde
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in 1990 met de subsidieregeling voor aanvullende intensieve thuiszorg waar ook (niet
erkende) particuliere aanbieders gebruik van konden maken.
In 1997 ziet het beeld van onderlinge concurrenten er veel 'kleuriger' uit dan in 1987
(zie overzicht 6.2). Er zijn meer verschillende aanbieders actief in de thuiszorg als
gevolg van het overheidsbeleid gericht op substitutie door intramurale instellingen en
introductie van marktelementen en concurrentie (zie hoofdstuk 5). De volgende typen
aanbieders worden in 1997 op de collectief gefinancierde thuiszorgmarkt aangetroffen.
. De 'oude' toegelaten thuiszorginstellingen, ook wel reguliere instellingen

genoemd:
- kruiswerkorganisaties (KW);
- gezinszorginstellingen (GV);
- regionale thuiszorgorganisaties (RTO, fusie tussen KW en GV);
- regionale zorgconcerns (RZC, fusie tussen thuiszorg, verpleeghuizen,

verzorgingshuizen eNof ziekenhuizen).
Het betreft private non-profit organisaties met grotendeels collectieve financie-
ring. Daarnaast financiering uit onder meer eigen bijdragen van gebruikers, PGB,
aanvullende particuliere verzekeringen.

. 'Nieuw' toegelaten particuliere thuiszorginstellingen (op 5a~o van de AWBZ-markt).

. Private non-profit organisaties of non-profit onderdelen van commerciële
bureaus.

. Particuliere (commerciële) thuiszorgorganisaties zonder toelating.

. Private profit instellingen (winst ten behoeve van aandeelhouders toegestaan).
Actief op de ZFW-markt voor ziekenhuisgerelateerde-lintensieve thuiszorg en de
PGB-markt. Verder actief op de privaat gefinancierde markt: aanvullende parti-
culiere verzekeringen en directe eigen betalingen van gebruikers.

. Particuliere bureaus gelieerd aan 'reguliere' thuiszorginstellingen (zie particuliere
thuiszorgorganisaties zonder toelating).

. Intramurale instellingen: ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen (trans- en
eutramurale zorg).

Voor een overzicht van thuiszorginstellingen (toegelaten en particulier) in Noord-
Brabant in 1997 en de werkgebieden waarin ze actief zijn wordt verwezen naar bijlage
6.1. Voor een overzicht van toegelaten (erkende) thuiszorginstellingen in 1987 en de
veranderingen die tussen 1987 en 1997 hebben plaatsgevonden door hoofdzakelijk
fusies wordt verwezen naar bijlage 6.2.

In overzicht 6.3 wordt weergegeven welk type aanbieder op welk financieel markt-
segment van de thuiszorgbranche te vinden is in 1997 en in 1987. In dit overzicht is
ook in grote lijnen weergegeven welke 'regels' gelden voor deze marktsegmenten en
welke diensten worden geleverd voor welke doelgroepen.
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Bij de analyse van onderlinge rivaliteit in de thuiszorg is het van belang een onder-
scheid te maken naar financiële marktsegmenten, omdat de rivaliteit op de diverse
segmenten verschillend kan zijn. De overheid heeft vooral door veranderingen in
financieringswijzen gepoogd de bestaande marktstructuur te doorbreken en meer
marktgericht te makens'. Dit geldt met name voor de volgende marktsegmenten:
~ de 'niet gegarandeerde AWBZ-markt' (1e compartiment, afbouw budgetgarantie

bestaande thuiszorgorganisaties met 50~o sinds 1996);
. PGB-markt (1e compartiment, AWBZ-middelen in de vorm van PGB sinds 1995);
. 'ziekenhuisgerelateerde thuiszorg markt' (2e compartiment, ZFW sinds 1997;

voorheen subsidieregeling intensieve thuiszorg sinds 1990);
~ de markt voor zorgvernieuwingsgelden (subsidieregeling Zorg op Maat VáV in

AWBZ, voorheen diverse subsidieregelingen, en 30~o flexibiliteit in ZFW).

Hoe het overheidsbeleid heeft uitgewerkt voor de onderlinge rivaliteit in de Brabantse
thuiszorgbranche onderzoeken we hierna aan de hand van de structuurdeterminanten
voor onderlinge rivaliteit die we in hoofdstuk 4 voor de thuiszorg hebben onder-
scheiden.
Onderlinge rivaliteit (of interne concurrentie) ontstaat wanneer één of ineer branche-
concurrenten de druk voelt of de kans ziet om zijn positie binnen de branche te ver-
beteren en op die manier meer klanten enlof middelen van financiers naar zich toe te
trekken. In de collectief gefinancierde thuiszorgbranche heeft dat meestal niet een
prijsverlaging tot gevolg, tenzij geen sprake is van vaste tarieven. Intensieve rivaliteit
kan wel leiden tot een inkomstenverlaging of kostenverhoging als gevolg van nood-
zakelijke acties in de 'concurrentiestrijd' zoals produktdifferentiatie, kwaliteitsverbete-
ring of ineer klanten helpen binnen hetzelfde budget.
De structuurdeterminanten die de onderlinge rivaliteit in de thuiszorgbranche kunnen
verhogen of verlagen worden in het onderstaande overzicht weergegeven. Aan de
linkerkant in het overzicht wordt de onderlinge rivaliteit in de Brabantse thuiszorg-
branche anno 1997 weergegeven: welke determinanten verhogen respectievelijk ver-
lagen de rivaliteit op dat moment. Aan de rechterkant in het overzicht wordt weerge-
geven of de onderlinge rivaliteit als gevolg van de betreffende structuurdeterminant in
de periode 1987-1997 is toe- of afgenomen (tl-), ervan uitgaande dat de invloed van
de overige determinanten en krachten hetzelfde is gebleven (ceteris paribus). Een
toelichting op de resultaten in dit overzicht volgt hierna. De nummers in het schema
corresponderen met de nummers van de behandelde determinanten in hoofdstuk 4 en
in de toelichting hierna.



Overzicht 6.4: Intensiteit van de rivaliteit tussen bestaande concurrenten in thuis-
zorgbranche: situatie 1997 en dynamiek in de periode 1987-1997

Structuurdeterminanten 1997 Verandering onderlinge rivaliteit 1987-1997
Rivaliteitsverlagend
1 Concentratie en evenwicht hoog op AWBZ- - stijging concentratie

markt t toename nieuwe aanbieders
2 Relaties tussen concurrenten: veel t gedrag meer gericht op rivaliteit

samenwerkingsrelaties
3 Bedrijfstakgroei: grcei vraag~middelen - toename vraag, afname rivaliteit om klant

thuiszorg
5 Produktdifferentiatie aanwezig - toename produktdifferentiatie
6 Overstapkosten hoog m.n. in 1e comp.: t toename overstapmogelijkheden

bestaande relaties financiers
Rivaliteits verhogend
3 Bedrijfstak'groei': achterblijven groei f toename krapte ~ rivaliteit om middelen

middelen t.o.v. vraag
4 Vaste kosten hoog, m.n. hoge 0 nauwelijks veranderd

personeelskosten
7 Toevoeging produktiecapaciteit in 'grote' t extra capaciteit nieuwe aanbieders

hceveelheden door nieuwe toetreders in
het 1' compartiment

8 Verscheidenheid aan concurrenten groot f tcename van verscheidenheid
9 Grote strategische (ondernemings-) t tcename strategische belangen

belangen
10 Uittredingsbarrières hoog 0 uitstapkosten niet veranderd

1 Concentratie en evenwicht

Situatie 1997
De concentratiegraad in de branche hangt samen met het aantal organisaties en het
evenwicht tussen deze organisaties (grootteverdeling). Hoe groter het aantal organi-
saties en evenwichtiger de verdeling, hoe lager de concentratie in de branche en hoe
groter de onderlinge rivaliteit. Voor het bepalen van de concentratie moet een onder-
scheid worden gemaakt tussen de AWBZ-markt (18 compartiment) en andere financiële
markten.
Op de AWBZ-markt is de concentratie in 1997 relatief hoog. Dit verlaagt de onderlinge
rivaliteit. In bijlage 6.1 (overzicht 1) is te zien dat de werkgebíeden van de 'oude'
toegelaten instellingen voor een belangrijk deel overeen komen met de (oude) WGR-
regio's in Noord-Brabant. Op dit niveau is er in het algemeen weinig overlap tussen de
werkgebieden van de instellingen. Uitzonderingen hierop zijn de regio's West-Brabant
(WGR 1 en 2) en Zuidoost-Brabant (WGR 6 en 7). Hier zijn in 1997 nog meerdere
'oude' thuiszorginstellingen actief in hetzelfde werkgebied. In drie van de zeven WGR-
regio's (3, 4, en 5) is sprake van een monopolistische aanbieder wanneer we de 'nieuw'
toegelaten instellingen buiten beschouwing laten. In deze gebieden is hooguit aan de
randen van de werkgebieden sprake van enige concurrentie tussen de 'oude' reguliere
aanbieders. Wanneer we wel rekening houden met de 'nieuw' toegelaten instellingen
(vier in totaal) is in 1997 weliswaar in geen enkele regio meer sprake van een mono-
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polie, maar de concentratie is in het algemeen hoog. Het aantal aanbieders per gebied
is gering en de grootteverdeling tussen deze aanbieders is niet evenwichtig.
De concentratie kan worden uitgedrukt in het marktaandeel van de grootste aan-
bieder(s) in een bepaald gebied. In drie van de zeven WGR-regio's (WGR 3, 4 en 5)
heeft één aanbieder ( van de vier in totaal) ten minste 950~o marktaandeel als percen-
tage van de totale omzet in 1997. Het precieze marktaandeel van de nieuw toegelaten
instellingen is onbekend, maar kan nooit meer zijn dan 50~o in totaal. Schattingen op
basis van informatie uit de regiovisies (Provincie Noord-Brabant, 1997) leiden tot de
conclusie dat hun aandeel waarschijnlijk nog veel geringer is, niet meer dan 20~0. Ook
wanneer we iets grotere gebieden nemen, bijvoorbeeld de WZV-regio's, is de con-
centratie nog hoog. In WZV-regio 23 (Midden-Brabant) heeft é én van de in totaal vier
aanbieders ten minste 950~o marktaandeel. In WZV-regio 24 (Noordoost Brabant)
hebben twee van de vijf aanbieders tezamen ten minste 95oIo marktaandeel. In de
overige WZV-regio's (West-Brabant en Zuidoost-Brabant) zitten meer grote aanbie-
ders, maar hebben de twee grootste samen nog altijd een marktaandeel van circa 500~0
respectievelijk 700~0 ( op een totaal aantal aanbieders van 9 respectievelijk 7). Voor
meer informatie over de concentratie op de AWBZ-markt wordt verwezen naar bijlage
6.4.
Kortom: ondanks dat vier nieuw toegelaten particuliere thuiszorgaanbieders in Noord-
Brabant de vaak bestaande monopoliën op regionaal niveau hebben doorbroken, zijn
de bestaande ' oude' aanbieders in 1997 dominant op de AWBZ-markt. De oneven-
wichtige verdeling in de markt werkt rivaliteitsverlagend. In deze situatie kan gemak-
kelijker ( concurrentieverminderende) cotirdinatie of samenwerking ontstaan.

Op de andere collectief gefinancierde markten (PGB, 2e compartiment) zijn behalve de
toegelaten thuiszorginstellingen ook niet toegelaten (commerciële) thuiszorgaanbieders
en particuliere bureaus van reguliere instellingen actief. Voor een overzicht van deze
aanbieders in Brabant in 1997 wordt verwezen naar bijlage 6.1. Het aantal aanbieders
dat actief is op deze markten is veel groter dan op de AWBZ-markt: 18 toegelaten
instellingen en 39 niet-toegelaten particuliere thuiszorgorganisaties in Brabant in 1997.
Het werkgebied van in ieder geval de particuliere thuiszorgorganisaties voor PGB-zorg
en intensieve thuiszorg beperkt zich in principe niet tot een deel van de provincie.
Hoewel cijfers over de omzet en marktaandelen van thuiszorgaanbieders op deze
markten niet bekend zijn, is het aannemelijk dat het grote aantal aanbieders op de
PGB- en ZFW-markt bijdraagt aan een verhoging van de onderlinge rivaliteit.

Verandering in concentratie en evenwicht 1987-1997
Op de AWBZ-markt is de concentratie in de onderzochte periode toegenomen: het
aantal toegelaten instellingen is afgenomen hoofdzakelijk door fusies tussen de
reguliere instellingen. Zie hiervoor het fusieschema in bijlage 6.2 en het onderstaande
overzicht. De fusies hadden in het algemeen een schaalvergroting tot gevolg in termen
van gebiedsuitbreiding (stijging van het gemiddelde aantal inwoners per instelling).
Hierdoor is in diverse WGR-regio's tussen 1987 en 1997 een monopolie ontstaan.
Daarnaast is ook sprake van schaalvergroting in termen van het gemiddelde aantal
fte's en de gemiddelde omzeUexploitatieopbrengsten per instelling. Voor cijfers over
het aantal thuiszorginstellingen en hun gemiddelde schaalgrootte tussen 1987 en 1997
wordt verwezen naar bijlage 6.6.
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Cijfers over de schaal en grootteverdeling (marktaandelen) van de afzonderlijke
thuiszorginstellingen in Noord-Brabant zijn niet beschikbaar behalve voor 199511996 uit
de jaarverslagen. De concentratie voor 1987 kan hierdoor niet worden berekend.
Alleen al op grond van het veel grotere aantal aanbieders in 1987 is het echter aan-
nemelijk dat de concentratie in de periode 1987-1997 is gestegen op het niveau van de
provincie. Ook op het niveau van de WZV- en WGR-regio's is de concentratie geste-
gen als gevolg van fusies en schaalvergroting (zie bijlage 6.4).
Op basis hiervan zou men verwachten dat de onderlinge rivaliteit tussen 1987 en 1997
is afgenomen (ceteris paribus). Er zijn in Brabant tussen 1995 en 1997 echter ook vier
nieuwe toetreders bij gekomen die in diverse regio's de monopolies van bestaande
aanbieders weer hebben doorbroken. Deze nieuwe aanbieders hebben de onderlinge
rivaliteit verhoogd.

Overzicht 6.5: Aantal toegelaten instellingen in Noord-Brabant, 1980-1997
1980 1985 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

KW 172 11 11 11 11 11 9 9 6 6 1
GV 30 31 29 29 23 18 12 12 10 10 5
RTO - - - - - - 1 1 3 3 7
RZC - - - - - - - - - - 1
nieuw 1 4 4
Totaal 202 42 40 40 34 29 22 22 20 23 18

Bronnen: 'Wegwijs in Noord-Brabant', PON (1982, 1984, 1987, 1989, 1991, 1994, 1996, 1997),
jaarverslagen van thuiszorginstellingen; ZFR, Lijst met erkende kruisorganisaties (cijfer KW
1980)

De gestegen concentratie is vooral het gevolg van fusies tussen thuiszorginstellingen.
Hierdoor is het aantal instellingen in de provincie tussen 1987 en 1997 gehalveerd en
zijn op regionaal niveau vaak (bijna) monopolies ontstaan. Fusies hebben zowel hori-
zontaal plaatsgevonden tussen gelijksoortige instellingen in de thuiszorg (gezinszorg-
en kruiswerkinstellingen onderling en met elkaar~) als verticaal tussen ongelijksoortige
instellingen (bijvoorbeeld met verpleeg- of verzorgingshuizen).
Horizontale' fusies tussen gezinszorginstellingen hebben voor een belangrijk deel
reeds plaatsgevonden in de jaren zestig en zeventig. Begin jaren negentig vond een
tweede fusiegolf plaats. Het aantal gezinszorginstellingen reduceerde hierdoor van 29
in 1987 tot 12 in 1993. De schaalvergroting en geografische marktuitbreiding lijkt vooral
een reaktie op het overheidsbeleid gericht op marktwerking (pro-actief anticiperend
gedrag, 'competitive strategy'). In tegenstelling tot de ontwikkelingen in de jaren zeven-
tig stimuleerde de overheid de schaalvergroting deze keer namelijk niet met extra
subsidie.
'Horizontale' fusies tussen kruiswertcorganisaties vonden in Brabant met name begin
jaren tachtig plaats. De belangrijkste drijvende kracht hierachter was de AWBZ-finan-
ciering en de eis van minimale schaalgrootte voor het verkrijgen van een erkenning. De
fusies met als gevolg geografische gebiedsuitbreiding lijken hierdoor vooral een
voorbeeld van 'imposed strategy'. Het kruiswerk in Brabant werd georganiseerd op
WGR-schaal. De plaatselijke kruisverenigingen fuseerden tot basiseenheden en
vervolgens tot regionaal erkende kruisverenigingen, de zogenaamde EKO's. Ook
vonden fusies plaats tussen regionale kruisverenigingen en stedelijke kruisvereni-
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gingen. In Brabant was dit proces relatief snel voltooid: in 1985 was het aantal kruis-
werkorganisaties gereduceerd van 172 in 1980 naar 11, een reductie van meer dan
900~0. De gefuseerde EKO's hadden in 1985 een regionaal werkgebied van ongeveer
190.000 inwoners (zie bijlage 6.5 overzicht 2). Daarnaast veranderde ook de landelijke
structuur van het kruiswerk. De 'tussenlaag' van de provinciale kruisvereniging (PKV)
verdween in 1989 in Brabant door opheffing van de Provinciale Noord-brabantse
Kruisvereniging. Regionale EKO's werden rechtstreeks lid van de nationale kruis-
vereniging (NK) en taken van de PKV werden grotendeels overgeheveld naar regionale
EKO's. Aldus was de herstructurering een proces van enerzijds centralisatie door
overheveling van taken van plaatselijke kruisverenigingen naar regionale EKO's en
anderzijds decentralisatie van de PKV naar de EKO's.
'Horizontale' fusies tussen gezinszorg- en kruiswerkorganisaties kwamen in Brabant
wat later op gang dan in de rest van Nederland: de eerste fusie vond plaats in 1993. In
1997 waren 7 van de 14 toegelaten instellingen geïntegreerde regionale thuiszorg-
organisaties (RTO) (zie bijlage 6.5 overzicht 1). Het aantal organisaties is door de
fusies tussen kruiswerk- en gezinszorginstellingen verder afgenomen. De fusies zijn in
het algemeen gericht op port-folio uitbreiding en in mindere mate op gebiedsuitbrei-
ding. De belangrijkste drijvende krachten zijn: het overheidsbeleid gericht op concur-
rentie, fusies bij verzekeraars die door thuiszorginstellingen worden beantwoord met
schaalvergroting ('competitive strategy') en het overheidsbeleid gericht op efficiency-
verhoging door samenwerking~integratie tussen kruiswerk en gezinszorg ('imposed
strategy').
In 1997 vond vervolgens de eerste 'verticale' fusie plaats tussen ongelijksoortige
organisaties: een fusie tussen kruiswerk, verpleeg- en verzorgingshuizen (Stichting De
Zorgboog, Helmond). Hiermee ontstond het eerste regionale zorgconcern (RZC).
Daarnaast werden schoorvoetend de eerste plannen voor verdere horizontale schaal-
vergroting gesmeed. Door fusie tussen twee of ineer RTO's zouden bovenregionale
thuiszorgorganisaties ontstaan. Het argument dat hiervoor wordt genoemd is 'gedif-
ferentieerde schaalgrootte optimalisatie'. Dat wil zeggen dat de thuiszorginstellingen bij
het vraagstuk van schaalgrootte steeds meer onderscheid gaan maken naar de ver-
schillende activiteiten die ze ontplooien. Een bovenregionale schaal zou vooral
noodzakelijk zijn voor de meer marktgerichte activiteiten zoals kraamzorg en intensieve
thuiszorg. Voor de zorg in het 1e compartiment is de schaal eerder regionaal en worden
verticale fusies met instellingen voor verpleging en verzorging in de regio nagestreefd.
Verdere horizontale en verticale fusies vanaf het midden van de jaren negentig worden
mede ingegeven door de eis tot efficiencyverhoging, concurrentie en het streven van
de overheid naar regionale samenhang en ketenzorg (de Vries en Breedveld, 2000).

Uit het voorgaande blijkt dat het overheidsbeleid een belangrijke rol heeft gespeeld bij
de fusies en toenemende concentratie in de thuiszorgbranche. Dit wordt inzichtelijk
gemaakt in het volgende overzicht waarin beleidsmaatregelen van de overheid worden
afgezet tegen het fusiegedrag van thuiszorginstellingen en de afname van het aantal
instellingen als gevolg daarvan.
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Overzicht 6.6: Beleidsmaatregelen en strategische reakties thuiszorginstellingen in
Noord-Brabant, 1980-1997

Periode Beleidsmaatregelen Strategische
reakties

AWBZ voor

1980-1986 kruiswerkorg.
(minimale
schaalvereiste)
DekkerlSimons
(concurrentie)
Budgettering

1987-1993 kruiswerkorg.
Rapport'Van
samenwerken naar
samengaan'

1994-1996

1997-

Versoepeling
erkenningenbeleid,
afname budget-
garantie, PGB
AWBZ-aanspraak
Algemene
Thuiszorg voor KV11
en GV (integraal
thuiszorgpakket
verplicht)

Aantal instellingen
Jaar KW GV RTO RZC Nieuw

Horizontale 1980 172 30
fusies K1N-org. 1986 11 29

Horizontale 1987 11 29 -
fusies GV-inst. 1993 9 12 1

Fusies KW en 1994 9 12 1 - -
GV 1996 6 10 3 - 4

Fusies KWIGV,
verticale fusies 1997 1 5 7 1 4
met intram. inst.

Bron: bewerking op basis van Breedveld en Batenburg (2000)

De toenemende concentratie is deels het gevolg van de plannen DekkerlSimons
(gereguleerde concurrentie) en fusies bij verzekeraars als gevolg daarvan. Met name
de gezinszorginstellingen gingen tegenwicht bieden tegen de verwachte concurren-
tiedreiging van nieuwe toetreders en de versterking van de positie van financiers. Met
fusies anticipeerden de organisaties op deze ontwikkelingen en probeerde men een
sterkere positie te verwerven in een meer marktgerichte omgeving (CRGINK, 1988;
CRG, 1990; LVT, 1991; LVT, 1995; Zemmelink e.a., 1997). Verdere schaalvergroting
halverwege de jaren negentig door fusies tussen kruiswerk en gezinszorg werd mede
ingegeven door concurrentie van nieuwe toetreders en plannen voor afbouw van de
budgetgarantie met 350~0. Bij ten minste vijf van de zeven fusies tussen kruiswerk- en
gezinszorginstellingen in Brabant wordt in de jaarverslagen als motief genoemd 'het
versterken van de machtspositie op de thuiszorgmarkt en in het totale zorgnetwerk,
samen sterk staan tegenover toenemende concurrentie en tegenover zorgverzekeraar'.
Daarnaast vormen 'zorg op maat' ( breed zorgaanbod) en het beheersen van de
kostprijslefficiëntie door substitutie belangrijke motieven. Dit sluit aan bij de resultaten
van een onderzoek in de thuiszorg waaruit blijkt dat horizontale fusies en samen-
werkingsvormen veelal gebaseerd zijn op machtsmotieven, ofwel versterking van de
onderhandelings- en concurrentiepositie (Berkhout e.a., 1997:44).
Daarnaast speelt bij de toenemende concentratie ook het overheidsbeleid gericht op
efficiency door schaalvergroting en fusies een rol. De integratie tussen kruiswerk en
gezinszorg is hiervan een voorbeeld. Hoewel begin jaren negentig deze integratie nog
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niet door de overheid werd afgedwongen was dit in 1997 wel het geval. Voor het
leveren van een integraal thuiszorgpakket, dat vanaf 1998 verplicht is, is ten minste
een formele samenwerkingsovereenkomst vereist. Vanaf 199711998 kan samenwer-
king of fusie tussen kruiswerk- en gezinszorginstellingen dan ook worden gezien als
een 'imposed strategy'.

Op de andere financiële marktsegmenten in de thuiszorg is de concentratie tussen
1987 en 1997 waarschijnlijk ook toegenomen. In ieder geval is het aantal aanbieders
tussen 1994 en 1997 toegenomen. Voor een toelichting wordt vervvezen naar bijlage
6.1 overzicht 2. Gegevens over omzet en marktaandelen voor het 2e en 3e compar-
timent zijn niet beschikbaar.

2 Aard van de relaties tussen concurrenten (gerichtheid op samenwerking of
rivaliteit)

Situatie 1997
De gerichtheid op samenwerking met 'concurrenten' op de AWBZ-markt is in het
algemeen hoog. Veel samenwerking vermindert de onderlinge rivaliteit.
In 1997 is sprake van veel allianties en samenwerking met 'concurrenten' in de
Brabantse thuiszorgbranche, zowel horizontaal met andere thuiszorgaanbieders als
verticaal met ongelijksoortige aanbieders zoals intramurale instellingen ( potentiële
nieuwe toetreders). De meeste instellingen benadrukken in hun jaarverslagen het
belang van samenwerking en zorgnetwerken in plaats van concurrentie. Sommigen
geven zelfs expliciet aan te streven naar samenwerkíng enlof taakverdeling met de
nieuwe toetreders op de AWBZ-markt.
Belangrijke motieven voor samenwerking die vaak worden genoemd zijn: strategische
motieven ( marktontwikkelingen, concurrentie), economische motieven zoals efficiency
en het aanboren nieuwe financieringsbronnen en inhoudelijke motieven zoals betere
patiëntenzorg.

Hierna volgen enkele voorbeelden van samenwerking in de Brabantse thuiszorg-
branche in 1997 ( voor een uitgebreid overzicht per WGR-regio zie bijlage 6.6).

Horizontaal (met gelijksoortige aanbieders):
. Formele samenwerkingsovereenkomsten tussen nog zelfstandige kruiswerk- en

gezinszorginstellingen in het kader van het verplichte integrale thuiszorgpakket.
. Alliantie Thuiszorg Aanbieders Zuid-Nederland (TAZ): samenwerking tussen

diverse thuiszorgaanbíeders in Brabant, Limburg en Zeeland. TAZ is op haar
beurt weer lid van het Landelijk Transferpunt Thuiszorg (LTT) tezamen met
andere allianties in Nederland. TAZ sluit contracten met regionale zorgver-
zekeraars voor zorg in het 2e compartiment voor ziekenfondsverzekerden. Het
LTT sluit namens de regionale allianties zoals TAZ contracten met landelijke
particuliere verzekeraars voor zorg in het 2e en 3e compartiment (onder andere
kraamzorg en intensieve thuiszorg). Het LTT vervult als het ware de rol van
zorgmakelaar. De particulier verzekerden die verzekerd zijn bij één van de
landelijk gecontracteerde verzekeraars en woonachtig zijn in Brabant krijgen de
zorg geleverd van één van de aanbieders die bij TAZ zijn aangesloten. Landelijke
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organisaties die op een vergelijkbare manier werken zijn Netwerk Thuiszorg
Nederland (NTN) en Algemene Thuiszorg Centrale (ATC). Motieven die de
Brabantse thuiszorginstellingen noemen voor deelname aan TAZ en LTT zijn:
'countervailing power' tegenover verzekeraars, aantrekkelijker worden voor lan-
delijke verzekeraars door landelijk netwerk en uniformering van produkten
waardoor alle cliënten in Zuid-Nederland hetzelfde kunnen krijgen, goede positie
verwerven in de concurrentiestrijd met (landelijk werkende) particuliere bureaus.

~ Zorg Unie Zuid (ZUZ) opgericht door drie thuiszorgaanbieders in Brabant. ZUZ is
aangesloten bij Zorg Unie Nederland waar ook andere regionale zorgunies lid
van zijn. Werkt in principe hetzelfde als TAZILTT maar met iets minder deel-
nemers. Motieven: verwerving contracten 2e en 3e compartiment, door schaal-
vergroting efficiënter uitvoering van zorgverlening, afstemming (strategisch)
beleid.

~ Zorg Management Groep B.V.: landelijk netwerk van particuliere bureaus van
reguliere thuiszorgaanbieders. Hierbij zijn drie Brabantse thuiszorginstellingen
betrokken die allen een werkmaatschappij van ZMG hebben. Ten behoeve van
het verwerven van zorgcontracten op onder meer de particuliere markt.

~ Ook voorbeelden van samenwerking tussen toegelaten thuiszorginstellingen en
nieuw toegelaten ( particuliere) instellingen in de regio. Op uitvoerend niveau
worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over taakverdeling en produktie waarbij
het particuliere bureau in sommige gevallen de onderaannemer wordt van de
'reguliere' instelling of andersom. Samenwerking met de particuliere nieuwe
toetreders is belangrijk om er voor te zorgen dat het geld in de regio en dus in de
branche blijft. Het gevaar bestaat namelijk dat het geld terecht komt bij landelijke
aanbieders die het geld niet voor thuiszorg in Brabant inzetten maar elders in het
land.

~ Oprichting Brabantse Vereniging voor Thuiszorg ( BVT) in de loop van 1997.
Gestimuleerd door provincie onder andere om gezamenlijk bij de overheid te
kunnen pleiten voor meer geld voor de totale thuiszorgbranche in Brabant
(provinciale belangenbehartiging). Sinds het verdwijnen van de Provinciale
Noord-brabantse Kruisvereniging in 1989 is niet echt sprake meer geweest van
officieel overleg en gezamenlijke koersbepaling door de Brabantse thuiszorg-
organisaties. Met het oog op de (verwachte) concurrentie heeft lange tijd het
principe van 'ieder voor zich' gegolden ( Cox, 1997).

Verticaal (met ongelijksoortige aanbieders):
Allerlei allianties in de 'cure' sector tussen thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen en
huisartsen en in de'care' sector met verzorgings- en verpleeghuizen. Deze aanbieders
kunnen een bedreiging vormen wanneer ze zich op de thuiszorgmarkt begeven. Door
samenwerking wordt deze bedreiging verminderd. Veel genoemde voorbeelden van
samenwerking in de jaarverslagen zijn:
~ Liaisonltransferverpleegkundigen (thuiszorginstellingen en ziekenhuis);
~ Transmurale zorg projecten, bijvoorbeeld verpleegkundig consulenten met poli-

spreekuur en huisbezoeken (thuiszorginstellingen en ziekenhuis);
~ Praktijkverpleegkundigen I wijkverpleegkundige gekoppeld aan huisartsenpraktijk

(thuiszorginstellingen en huisarts);

z2o



. Zorg voor verpleeghuis-Iverzorgingshuisgeïndiceerden in de thuissituatie (thuis-
zorginstellingen, huisarts, verzorgings-, verpleeghuis);

. Formele 'verticale' samenwerkingsverbanden op strategisch niveau, zoals de
Federatie van Samenwerkende Instellingen Ouderenzorg Regio Den Bosch
(FSIO), Zorgnetwerk Land van Cuijck, Samenwerkingsverband Ouderenzorg
VeghellUden (SOVU), Regionaal Overleg Verpleging en Verzorging ten behoeve
van regiovisies (in 6 regio's in Brabant).

Verandering van relaties tussen concurrenten 1987-1997
Ondanks dat in 1997 sprake is van veel samenwerking in de Brabantse thuiszorg-
branche is het gedrag van de thuiszorginstellingen meer dan in de jaren tachtig op
rivaliteit gericht. Dit geldt vooral voor de horizontale relaties op het provinciale niveau
en in iets mindere mate voor de horizontale en verticale relaties op het lokalelregionale
niveau.
Met de plannen van Dekker in 1987 en het opheffen van de Provinciale Noord-
brabantse Kruisvereniging in 1989 leek een einde te komen aan de redelijke eens-
gezindheid en het gezamenlijke beleid binnen het kruiswerk in Brabant tot dan toe. De
meningen en strategieën gingen uiteenlopen en iedereen ging zijn eigen koers volgen.
Uit een onderzoek van Cox (1997) naar samenwerking in de Brabantse thuiszorg blijkt
dat sommige thuiszorginstellingen voornamelijk op eigen kracht (alleen) hun koers
gingen varen, waarbij ze anticipeerden op (toekomstige) ontwikkelingen van concurren-
tie met de andere aanbieders in Brabant. Anderen bleven meer de samenwerking met
andere aanbieders zoeken en benadrukten hun maatschappelijke functie. Het resultaat
was uiteindelijk dat de eenheid in de thuiszorg op provinciaal niveau ver te zoeken
was. Naast geruzie over werkgebieden was sprake van uiteenlopende meningen over
de organisatie van de thuiszorg (wel of geen concurrentie). Dit alles kwam het imago
van de thuiszorg in Noord-Brabant niet ten goede. Het gevolg was dat de provincie in
1997 uiteindelijk het initiatief heeft genomen een gezamenlijk thuiszorgcentrum op te
richten, waarin alle thuiszorginstellingen in de provincie zouden deelnemen (de latere
BVT). Dit thuiszorgcentrum moest vorm geven aan een gezamenlijk strategisch beleid,
een visie op een nieuwe toekomstige marktordening in de provincie en hoe men hierin
met elkaar omgaat. De hoop was dat men hierdoor meer geld en arbeídskrachten naar
de provincie zou kunnen trekken. Uit onderzoek blijkt echter dat de thuiszorgdirec-
teuren niet zo enthousiast waren over de samenwerking op provinciaal niveau onder
andere vanwege hun sterke oriëntatie op de eigen regiolwerkgebied (Ten Brink en
Binderhagel, 1999).
Tegenover het 'rivaliserende' gedrag op provinciaal niveau stond een toename van
allerlei strategische allianties op regionaal en landelijk niveau (zie terug: TAZ, LTT en
dergelijke). Deze allianties of kartels hadden vooral tot doel een gunstige uitgangs-
positie te verwerven in de concurrentiestrijd. Blijkbaar hadden de 'oude' afstemmings-
mechanismen op provinciaal niveau aan betekenis verloren en kwam daarvoor in de
plaats een strategische logica van de spelers gebaseerd op het marktmechanisme.
Deze logica is gericht op de concurrentieomgeving. Wat betreft de zorg in het 1e
compartiment is dit de regio. Concurrentie in het 1e compartiment is hoofdzakelijk een
lokalelregionale aangelegenheid vanwege het lokaal gebonden karakter van de zorg.
Door samen te werken met de aanbieders op het gebied van verpleging en verzorging
in de regio kon concurrentie deels worden voorkomen (zie bijlage 6.6 voor verschil-
lende regionale samenwerkingsvormen). Voor het 2e en 38 compartiment kregen de

221



allianties een meer landelijk karakter vanwege de concurrentiestrijd met landelijke
particuliere aanbieders.
Ondanks de toegenomen (verticale) samenwerking op lokaallregionaal niveau ís ten
opzichte van 1987 ook sprake van meer 'rivaliserend' gedrag vanwege de nieuwe
toetreders (particulieren en intramuralen).

Concluderend kan gesteld worden dat relaties tussen concurrenten in de thuiszorg in
de periode 1987-1997 een meer rivaliserend karakter hebben gekregen. Dit heeft
vooral te maken met het overheidsbeleid gericht op meer marktwerking. Er is echter
ook sprake van samenwerking met name op regionaal en landelijk niveau. Dit is ten
dele het gevolg van strategische reakties van thuiszorgaanbieders op (aangekondigde)
maatregelen van de overheid ten aanzien van marktwerking. Daarnaast heeft de over-
heid ook rechtstreeks samenwerking bevorderd. Voorbeelden hiervan zijn de formele
samenwerking tussen kruiswerk en gezinszorg in het kader van het integrale
thuiszorgpakket en samenwerking tussen eerste- en tweedelijnsvoorzieningen in het 1e
compartiment op basis van regiovisies.

3 Bedrijfstakgroei in termen van vraag en middelen

Situatie 1997
Ten aanzien van bedrijfstakgroei doet zich in thuiszorgbranche anno 1997 een tegen-
strijdig fenomeen voor. De vraag groeit wel onder invloed van allerlei factoren (zie
hoofdstuk 5) maar de beschikbare collectieve middelen voor thuiszorg houden hiermee
geen gelijke tred. De totale hoeveelheid collectieve middelen voor de thuiszorgbranche
in Brabant groeit wel, maar onvoldoende om de vraag te kunnen beantwoorden. Voor
cijfers over de omvang en groei van de Brabantse thuiszorgbranche in termen
opbrengsten en kosten wordt verwezen naar bijlage 6.8 overzicht 2. Hierdoor is sprake
van schaarste aan middelen en wachtlijsten (zie paragraaf 6.3).
De bedrijfstakgroei in termen van de vraag en wachtlijsten bij thuiszorginstellingen
verlagen de onderlinge rivaliteit om de klanten, die er in principe genoeg zijn. Tegelij-
kertijd wordt de onderlinge rivaliteit om de middelen juist verhoogd door de schaarste
aan middelen ten opzichte van de vraag. Dit geldt zeker voor de middelen die niet
gegarandeerd zijn, zoals de 50~o niet-gegarandeerde AWBZ-middelen, de pgb-mid-
delen, de gelden uit het Zorg Op Maat fonds VáV en de 'knip' gelden. Daarnaast is de
groei van de vraag bij gebrek aan middelen deels opgevangen door produktiviteits-
verbeteringen bij de thuiszorginstellingen (zie paragraaf 6.3).
Ondanks de schaarste is wel sprake van (lichte) groei van de middelen. Hierdoor hoeft
de groei van de ene organisatie in de branche niet geheel ten koste te gaan van de
andere organisatie. Behoud van de marktafzet (en personeel) zal in zo'n situatie
eenvoudiger zijn dan in een stabiele of krimpende markt. Het feit dat sprake is van een
(lichte) groeimarkt wat betreft middelen zou de onderlinge rivaliteit in de branche om de
schaarse middelen enigszins kunnen temperen.

Verandering in de bedrijfstakgroei 1987-1997
In het onderstaande overzicht wordt de bedrijfstakgroei (in percentages) weergegeven,
in termen van omzetlopbrengsten van thuiszorginstellingen tussen 1985 en 1996. Uit
het overzicht blijkt dat sprake is van groei, maar dat het groeipercentage in de onder-
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zochte periode wel afneemt. Er is met andere woorden sprake van 'minder meer' mid-
delen voor de thuiszorg. Vooral de gezinszorg in Brabant heeft als gevolg van de
landelijke herallocatie van middelen geld moeten inleveren. Door herallocatie op basis
van (nieuwe) budgetparameters greep de overheid in de bestaande marktverdeling in.
De gezinszorginstellingen in Noord-Brabant werden hierdoor in het algemeen 'hard'
getroffen. Velen moesten budget inleveren en kregen met andere woorden te maken
met een 'krimpmarkt'. Hierdoor zagen zij zich gedwongen de efficiency en produktiviteit
te verhogen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen en geen personeel te hoeven
ontslaan.
Wat betreft de vraag kan er gezien de macro-ontwikkelingen vanuit worden gegaan dat
deze steeds harder is gegroeid (zie hoofdstuk 5). Dit zou kunnen betekenen dat de
onderlinge rivaliteit om de klanten tussen 1987 en 1997 is afgenomen.
Het verschil tussen de vraag en de beschikbare middelen is echter ook groter
geworden (zie paragraaf 5.2.2). Dit draagt bij aan een verhoging van de onderlinge
rivaliteit om de middelen tussen 1987 en 1997.

Overzicht 6.7: Jaarlijkse groei van de opbrengsten van thuiszorginstellingen in
Noord-Brabant en Nederland, 1985-1996 (in percentages)

Brabant Nederland
Totaal o~o Gem. o~o per jaar Totaal o~o Gem. o~o per jaar

1985-1993 37,4 4,7 48 6
1993-1995 7,5 3,8 8,2 4,1
1995-1996 1,3 1,3 2,9 2,9

Bron: gebaseerd op bijlage 6.8 overzicht 2

4 Vaste kosten

Situatie 1997
Hoge vaste kosten spelen een belangrijke rol in de thuiszorg. In 1997 bestaat circa
850~o van de kosten van thuiszorginstellingen in Brabant uit personeelskosten (CBS
Maandbericht gezondheid, 1998). Behoud van afzet is in deze situatie belangrijk om
ontslag van personeel te voorkomen. De noodzaak te streven naar behoud van afzet
vanwege hoge vaste kosten kan de onderlinge rivaliteit verhogen. Tegelijkertijd zal
behoud van afzet in een situatie van marktgroei in het algemeen eenvoudiger zijn dan
in een stabiele of krimpende markt (zie terug).

Verandering in vaste kosten 1987-1997
Ook in 1987 waren de vaste kosten in de vorm van personeelskosten hoog. Bij kruis-
organisaties bestond circa 800~o van de kosten uit personeelskosten (CBS Maand-
bericht gezondheid, 1988). De geringe veranderingen in vaste kosten zullen nauwelijks
van invloed zijn geweest op een verandering van de onderlinge rivaliteit in de onder-
zochte periode. Het belang van de vaste kosten is overigens wel toegenomen als
gevolg van concurrentie binnen de AWBZ, het 2e (en 3e) compartiment en het PGB. Dit
blijkt onder meer uit maatregelen van Brabantse thuiszorginstellingen gericht op
flexibilisering van de arbeid in reaktie op de afname van zekerheden omtrent afzet.
Voorbeelden van maatregelen die in dit kader worden genoemd in de jaarverslagen
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zijn: tijdelijke contracten, min-max-contracten, 0-uren contracten, oproepkrachten, flexi-
bele werktijden en vermindering van het aantal uren in het contract.
Daarnaast blijkt dat de thuiszorginstellingen in de praktijk soms daadwerkelijk heftig
gestreden hebben voor het behoud van de marktafzet. Voor de ziekenhuisgerelateerde
zorg in het 28 compartiment is voor het behoud van marktafzet in 1997 zelfs een felle
prijsconcurrentie gevoerd. De tarieven die voor de ziekenhuisgerelateerde zorg lande-
lijk werden afgesproken tussen het LTT en verzekeraars lagen ver onder de kostprijs.
Op deze manier werden de particuliere aanbieders deels buiten spel gezet.

5 Produktdifferentiatie

Situatie 1997
Produktdifferentiatie heeft te maken met de vraag of de aanbieders in de thuiszorg-
branche zich van elkaar onderscheiden door werkelijke of door de cliëntlverzekeraar
gepercipieerde produktverschillen. Gebrek aan differentiatie ofwel veel homogeniteit
tussen de produkten van concurrenten verhoogt de onderlinge rivaliteit.

In het 1e compartiment (AWBZ) is sprake van produktdifferentiatie tussen thuiszorg-
aanbieders in Brabant.
Ten eerste zijn er verschillen tussen kruiswerk-, gezinszorg- en geïntegreerde thuis-
zorginstellingen. Kruisorganisaties richten zich vooral op wijkverpleging en wijkzieken-
verzorging, gezinszorginstellingen op huishoudelijke en lichamelijke verzorging en
geïntegreerde instellingen op beiden. Vanaf 1998 vervalt dit onderscheid wanneer alle
toegelaten instellingen het integrale pakket moeten leveren.
Ten tweede zijn er verschillen tussen de produkten van reguliere thuiszorgaanbieders
en nieuw toegelaten (particuliere) instellingen. De laatsten bieden vaak ook een breed
pakketó9 maar onderscheiden zich daarnaast van de 'reguliere' aanbieders op het punt
van service, zoals zorg op voor de klant gunstiger tijdstippen. Uit onderzoek van de
inspectie in Brabant blijkt dat de particuliere bureaus met name op toegankelijkheid en
continuïteit hoog scoren (Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid voor
Noord-Brabant, 1994). 24 Uurs-bereikbaarheid is bij alle bureaus goed gewaarborgd,
er zijn geen wachtlijsten en zorgvragen worden overal binnen 24 uur gehonoreerd. De
tijden waarop zorg verleend wordt zijn in het algemeen goed geregeld. Dit wordt
bevestigd door een landelijk onderzoek naar particuliere thuiszorgaanbieders uit 1997
(Caris-Verhallen, Miltenburg en Kerkstra, 1997). Concurrentienadeel voor de reguliere
thuiszorgaanbieders op het punt van service heeft vooral betrekking op lichamelijke
verpleging en verzorging en in mindere mate op huishoudelijke verzorging. Huishou-
delijke verzorging kan in het algemeen goed worden gestandaardiseerd. Bij licha-
melijke verpleging en verzorging maakt de cliënt deel uit van de dienstverlening,
waardoor de perceptie van de klant een belangrijke rol speelt en het produkt nooit echt
homogeen kan zijn (iedere dienst is anders). Tegenover het concurrentienadeel voor
de reguliere thuiszorgaanbieders wat betreft service staan ook concurrentievoordelen,
zoals de specialisaties die veel 'regulieren' hebben in de vorm van gespecialiseerd
verpleegkundigen voor diverse ziektebeelden, samenhang in de zorg door samenwer-
king met andere aanbieders in de regio en de naamsbekendheid van de instelling.
In principe zou de produktdifferentiatie in het 1e compartiment de onderlinge rivaliteit
kunnen verlagen (ieder zijn eigen sterktes). Wel blijft het de vraag in hoeverre cliënten
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en verzekeraars zich bij hun keuze laten leiden door de verschillen in produkten tussen
de aanbieders in de branche. Uit de interviews met enkele regionale zorgverzekeraars
in Brabant kan worden opgemaakt dat zij zich wat dat betreft in een dilemma bevinden
tussen de keuze voor kwaliteit en regionale samenhang in de zorg enerzijds (differen-
tiatie) en standaardisatie en een zo laag mogelijke prijs van produkten anderzijds. In
het eerste geval hebben de reguliere aanbieders een concurrentievoordeel, in het
tweede geval zijn dat in het algemeen de nieuw toegelaten particuliere aanbieders. De
regionale zorgverzekeraars neigen naar de keuze voor regionale kwaliteit en onderling
samenhangende zorg in het 1e compartiment. Voor de landelijke particuliere verzeke-
raars in het 2a compartiment lijkt de nadruk eerder op de prijs te liggen.

Produktdifferentiatie op de overige financiële marktsegmenten is nog groter, omdat
hierbij nog meer verschillende typen aanbieders zijn betrokken, die allemaal net iets
andere produkten leveren. Dit geldt met name voor de produkten die worden gefinan-
cierd op basis van het zorgvernieuwingsfonds. Transmurale zorg gefinancierd uit dit
fonds kan per instelling verschillen, bijvoorbeeld op het punt van specialisatie en
professionaliteit. Verschillen op deze punten zijn er ook voor de ziekenhuisgerelateerde
thuiszorg in het 2e compartiment. Ziekenhuizen leveren in vergelijking met thuiszorg-
instellingen vaak meer gespecialiseerde thuiszorgprodukten.
Afhankelijk van het type verzekeraar (regionaal, landelijk) zal de produktdifferentiatie in
het tweede compartiment een extra prijspremie kunnen opleveren. Regionale zorg-
verzekeraars lijken daarbij eerder geneigd om kwaliteit te 'belonen' dan de landelijke
particuliere verzekeraars die voornamelijk op de prijs letten. Produktdifferentiatie zal
dus vooral voor de 'ziekenfondszorg' in het 2e compartiment kunnen bijdragen aan een
vermindering van de onderlinge rivaliteit.

Verandering in produktdifferentiatie 1987-1997
De produktdifferentiatie in de thuiszorgbranche is in de periode 1987-1997 toegeno-
men, zowel wat betreft de AWBZ als de overige financiële marktsegmenten die voor
een deel in 1987 overigens nog niet bestonden. Dit draagt bij aan een verlaging van de
onderlinge rivaliteit in de Brabantse thuiszorgbranche in de onderzochte periode
(ceteris paribus).
De variatie in het aanbod is toegenomen evenals het aantal verschillende soorten
aanbieders: terminale thuiszorg, intensieve thuiszorg, specialisaties, transmurale zorg,
ziekenhuisverplaatste zorg, verpteeghuiszorg aan huis enzovoorts.
Daarnaast zijn de bestaande produkten verbeterd onder meer door verbetering van de
bereikbaarheid en beschikbaarheid (7x24 uur, nachtzorg, één zorgcentrale), verbete-
ring van de klantgerichtheid en bejegening en flexibiliteit van het aanbod (zorg op door
klant gewenste tijdstippen en dagen). Deze produktdifferentiatie werd wel altijd vrij snel
door de andere aanbieders gecopieerd.
Produktdifferentiatie is door de thuiszorgaanbieders tot stand gebracht mede als
reaktie op nieuwe toetreders. Dit geldt vooral voor zaken als klantgerichtheid, bejege-
ning, service en dergelijke waar de particuliere nieuw toegelaten aanbieders een
voorsprong in hadden. Verder is produktdifferentiatie in de thuiszorg het gevolg van
een complexe wisselwerking tussen verandering van behoeften in de samenleving, de
overheid die hierop reageert door verandering van produkten mogelijk te maken
middels financiering (of het ontstaan van bepaalde goedkopere produktvarianten zoals
alphahulp en wijkbejaardenzorg forceert door bezuinigingen) en de instellingen die zelf
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verandering van produkten mogelijk maken door onder andere schaalvergroting, fusies
en samenwerking.

6 Overstapkosten van gebruikers, financiers en verwijzers

Situatie 1997
In het 18 compartiment zijn de overstapkosten voor financiers (zorgkantoren) vrij hoog.
Dit verlaagt de onderlinge rivaliteit. Voor 5a~o van de middelen kunnen zorgkantoren ook
'nieuw' toegelaten instellingen contracteren. Vanwege de produktdifferentiatie in het 1g
compartiment kost het overstappen op nieuwe aanbieders de zorgkantoren tijd en geld,
omdat de produkten en kwaliteit van de (nieuwe) aanbieders met elkaar moeten
worden vergeleken. Bovendien is sprake van emotionele overstapkosten, omdat door
overstappen de bestaande vaak langdurige relaties met reguliere thuiszorgaanbieders
onder druk komen te staan. Van deze aanbieders zijn de zorgkantoren wel afhankelijk
voor de overige 950~o van de thuiszorg en voor samenhangende zorg in de regio op het
gebied van verpleging en verzorging in het 1e compan`.iment. Deze afhankelijkheid
brengt behalve emotionele kosten mogelijk ook financiële kosten met zich mee. Zo
hebben sommige reguliere aanbieders 'gedreigd' zich niet meer volledig te zullen
inspannen om zo efficiént mogelijke zorg te leveren, wanneer ze niet ten minste een
deel van die 50~o zouden krijgen. Ook dreigen met wachtlijsten komt voor.
De overstapkosten voor gebruikers liggen hooguit op het emotionele vlak: het opgeven
van de oude vertrouwde thuiszorgorganisatie waarvan men soms al jarenlang lid is
voor een relatief onbekende instelling. Daarnaast is sprake van tijdkosten vanwege het
zoeken naar een geschikte nieuwe toetreder en het onderhandelen over de dienst-
verlening in geval van PGB.
Voor venvijzers zijn er ook overstapkosten. Verwijzers en met name ziekenhuizen zijn
ook weer afhankelijk van thuiszorginstellingen voor hun klanten. Ziekenhuizen die
kiezen voor verwijzing naar nieuw toegelaten thuiszorginstellingen lopen het risico de
relatie met een voor hen belangrijke verwijzer, namelijk de 'oude' reguliere thuiszorg-
aanbieder, op het spel te zetten. Met name in regio's waar sprake is van een keuze-
mogelijkheid tussen ziekenhuizen speelt dit een rol.

In het 2e compartiment en op andere financiële marktsegmenten lijken de overstap-
kosten voor financiers minder groot. Dit geldt in ieder geval voor de landelijke
particuliere verzekeraars, die voornamelijk op prijs letten in plaats van kwaliteit en
produktdifferentiatie (zie verder paragraaf 6.2.6 punt 4).

Verandering in overstapkosten 1987-1997
Hoewel de overstapkosten in 1997 met name voor financiers in het 18 compartiment vrij
hoog zijn, waren ze in 1987 nog hoger. Zorgkantoren kónden toen niet overstappen op
andere aanbieders vanwege de contracteerplicht en 100a~o budgetgarantie van de
thuiszorginstellingen. Met overstappen zou men rechtsvervolging riskeren. 'Overstap-
pen' door zorgkantoren werd in 1995 wel mogelijk. De afname van overstapkosten die
hiermee gepaard gaat draagt bij aan een toename van de onderlinge rivaliteit in de
onderzochte periode.
Voor de overige financiële marktsegmenten heeft nooit een contracteerplicht gegolden.
Ziekenfondsen en particuliere verzekeraars hebben contracteervrijheid wat betreft de

226



aanvullende intensieve thuiszorglziekenhuisgerelateerde thuiszorg. Er zijn geen aan-
wijzingen voor een toe- of afname van de overstapkosten binnen deze marktsegmen-
ten.

7 Toevoeging produktie(capaciteit) in grote hoeveelheden

Situatie 1997
Toevoeging van produktie(capaciteit) in grote hoeveelheden vanwege schaalvoorrielen
speelde in de Brabantse thuiszorgbranche in 1997 geen rot van betekenis. Ook al
zouden bepaalde schaalvoordelen extra produktie noodzakelijk kunnen maken dan nog
zouden aanbieders het waarschijnlijk wel uit hun hoofd laten. Extra produktie die leidt
tot overcapaciteit in het 1e compartiment komt in het algemeen namelijk niet voor
financiering in aanmerking vanwege de beperkte hoeveelheid middelen van financiers.
Schaalvoordelen door fusies is wel mogelijk.
In 199611997 werd produktiecapaciteit toegevoegd als gevolg van nieuwe toetreders.
Deze toevoeging zou kunnen leiden tot (structurele) overcapaciteit met als gevolg een
toename van de onderlinge rivaliteit. We hebben echter geen aanwijzingen voor grote
overcapaciteit als gevolg van toegevoegde produktiecapaciteit in de Brabantse thuis-
zorgbranche. Uit een onderzoek naar de benodigde capaciteit voor thuiszorg in
Nederland blijkt zelfs dat in diverse regio's in Brabant nog ruimte is voor nieuwe
aanbieders (Coopers 8~ Lybrand en Berenschot, 1997, bijlage E).
Dit neemt niet weg dat het mogelijk is dat de toegevoegde produktiecapaciteit van
nieuwe aanbieders heeft bijgedragen aan een verhoging van de onderlinge rivaliteit
(om de klanten). Aanwijzingen hiervoor hebben we van bepaalde thuiszorginstellingen
die hebben geprobeerd de nieuwe toetreder uit de markt te drukken door zoveel
mogelijk klanten in de regio naar zich toe te trekken en voor zich zelf te houden. De
nieuwe toetreder die de bij de financier ingekochte capaciteit niet kon 'wegzetten', zag
zich hierdoor genoodzaakt zijn capaciteit door te verkopen aan de bestaande reguliere
aanbieder.
Op andere financiële markten lijkt 'produktie in grote hoeveelheden' vanwege schaal-
voordelen geen rol van belang te spelen.

Verandering in 'produktie in grote hoeveelheden' 1987-1997
In de periode 1987-1997 zijn geen situaties bekend waarin grote hoeveelheden
produktiecapaciteit werden toegevoegd in de branche op basis van schaalvoordelen, in
combinatie met ontoereikende middelen van financiers (situatie van overcapaciteit). De
onderlinge rivaliteit kan hooguit enigszins zijn toegenomen als gevolg van de extra
capaciteit van nieuwe toetreders in 199611997 (zie boven).

8 Verscheidenheid van concurrenten

Situatie 1997
In het begin van deze paragraaf is een schets gegeven van de verschillende typen
aanbieders in de thuiszorgbranche, zowel in het 18 compartiment (AWBZ-markt) als op
andere financiële marktsegmenten.
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Binnen de groep 'oude' toegelaten thuiszorgaanbieders is daarnaast nog sprake van
verschillende 'bloedgroepen'. De benamingen die de thuiszorginstellingen hiervoor zelf
gebruiken zijn de 'rekkelijken' en de 'preciezen'. De rekkelijken zijn de marktgerichte
(maatschappelijke) ondernemers, die oog hebben voor nieuwe markten en nieuwe
produkten, aanvullende pakketten leveren, een eigen particulier bureau hebben en zich
verenigingen in regionale en landelijke horizontale allianties. De preciezen zijn de
thuiszorginstellingen met een hoofdzakelijk maatschappelijke oriëntatie en bezwaren
tegen marktwerking, eigen particuliere bureaus en grote horizontale allianties. Zij
geven de voorkeur aan een 'beheerdersrol': nauwkeurig uitvoering geven aan wet- en
regelgeving.
De grote verscheidenheid aan concurrenten maakt de branche ondoorzichtiger en
onzekerder. 'Concurrenten' binnen de branche houden elkaar voortdurend in het oog.
De onduidelijkheid over de 'spelregels' voor concurrentie als gevolg van de grote
verscheidenheid biedt meer mogelijkheden voor onderlinge rivaliteit op verschillende
wijzen.

Verandering in verscheidenheid van concurrenten 1987-1997
De verscheidenheid van concurrenten is tussen 1987 en 1997 behoorlijk toegenomen.
In het 1e compartiment ('avant la lettre') waren in 1987 alleen de toegelaten kruis-
organisaties en gezinszorginstellingen actief. Ook de bovengenoemde 'bloedgroepen'
bestonden toen nog niet. In de jaren negentig zijn daar de geïntegreerde thuiszorg-
instellingen en toegelaten particuliere aanbieders bij gekomen. Commerci~le niet toe-
gelaten instellingen en allerlei andere aanbieders zijn er op de PGB-markt bij gekomen.
In het 2e compartiment, de aanvullende intensieve thuiszorg voor ziekenfonds en
particulier verzekerden) waren in de jaren tachtig reeds commerciële en intramurale
aanbieders actief naast de toegelaten reguliere aanbieders. De intramurale instellingen
konden daarnaast via allerlei subsidieregelingen diensten op de thuiszorgmarkt gaan
leveren.
De toename van de verscheidenheid van concurrenten draagt bij aan een toename van
de onderlinge rivaliteit in de onderzochte periode.

9 Strategische (ondernemings-~belangen

Situatie 1997
Strategische (ondernemings-)belangen vergroten de onderlinge rivaliteit in de thuis-
zorgbranche. Dit heeft met name te maken met de vele (sociale) verplichtingen die de
reguliere toegelaten thuiszorginstellingen op de AWBZ-markt ervaren ten aanzien van
hun personeel. Ze hebben er belang bij succesvol te zijn in de markt om ontslagen of
andere personeelsonvriendelijke maatregelen te voorkomen.
Hetzelfde geldt voor het 2e compartiment, de ziekenhuisgerelateerde thuiszorg,
waarvoor de bestaande thuiszorginstellingen zijn gekort op hun budget. Het belang om
het 'verloren budget' terug te contracteren bij verzekeraars is groot. Blijkbaar zo groot
dat men genoegen neemt met lagere winstmarges ofwel prijsafspraken tussen LTT en
landelijke zorgverzekeraars die onder de kostprijs liggen (zie punt 4).
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Verandering in strategische ( ondernemings-)belangen 1987-1997
De strategische (ondernemíngs-)belangen zijn toegenomen in de onderzochte periode
als gevolg van een afname van de budgetgarantie, PGB en concurrentie om de midde-
len voor intensieve thuiszorg.

10 Uittredingsbarrières

Situatie 1997
Hoge uitstapkosten voor thuiszorginstellingen met een omvangrijke infrastructuur in de
regio verhogen de onderlinge rivaliteit. De emotionele en financiële kosten van verlies
van werkgelegenheid en daarmee gepaard gaande wachtgelden, verlies van 'know-
how', waardevolle strategische relaties met verwijzers en financiers en een vaak
jarenlange band met de branche kunnen aanzienlijk zijn. De hoge uitstapkosten
kunnen leiden tot een intensieve onderlinge concurrentie.
Uit de jaarverslagen blijkt in ieder geval dat de thuiszorginstellingen pogingen doen
hun marktafzet en opbrengsten te behouden. Eerder is opgemerkt dat dit in een
situatie van marktgroei eenvoudiger zal zijn dan in een situatie van krimp of stabiliteit.

Verandering in uittredingsbarrières 1987-1997
De uitstapkosten zijn als zodanig niet toe- of afgenomen in de onderzochte periode.
Wel zijn de risico's op gedwongen uitstappen toegenomen.

Conclusie'onderlinge rivaliteit'

Op basis van de analyse van de determinanten van onderlinge rivaliteit kan worden
geconcludeerd dat de mate van onderlinge rivaliteit in de Brabantse thuiszorgbranche
tussen 1987 en 1997 is toegenomen (zie overzicht 6.4). Dit geldt zowel voor de AWBZ-
markt (1e compartiment) als de andere collectief gefinancierde marktsegmenten. Als
gevolg van het overheidsbeleid gericht op meer concurrentie zijn in het 1B comparti-
ment de oude vertrouwde monopolieposities afgebrokkeld. De belangrijkste determi-
nanten voor de toename van de rivaliteit in het 1e compartiment zijn: een toename van
het aantal aanbieders en het feit dat zorgkantoren meer overstapmogelijkheden
hebben gekregen. Verder is de onderlinge rivaliteit toegenomen doordat relaties tussen
thuiszorgaanbieders een meer rivaliserend karakter hebben gekregen, door beperkte
bedrijfstakgroei (achterblijven middelen bij vraag), een toename van de verscheiden-
heid aan concurrenten en grotere strategische (ondernemings-)belangen. De toename
van de onderlinge rivaliteit tussen 1987 en 1997 wordt enigszins getemperd door een
stijgende concentratie op de AWBZ-markt, een stijgende vraag en toename van de
produktdifferentiatie.
Ondanks de toegenomen onderlinge rivaliteit in de thuiszorgbranche tussen 1987 en
1997 blijft de intensiteit van de onderlinge rivaliteit in 1997 beperkt, met name in het 1e
compartiment. Hoewel sprake is van een zestal rivaliteitsverhogende factoren (zie
overzicht 6.4) is er een vijftal factoren dat de onderlinge rivaliteit doet afnemen. Het feit
dat sprake is van een groeimarkt speelt hierbij een belangrijke rol. De groei van de
vraag en ook enigszins van de middelen maakt dat behoud van de marktafzet van de
bestaande thuiszorginstellingen eenvoudiger is dan in een situatie van krímp of stabili-
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teit. Daar komt nog bij dat de bestaande thuiszorginstellingen er redelijk in geslaagd
zijn de onderlinge rivaliteit te beperken onder meer door fusies (stijging van de con-
centratie), allianties met het oog op marktmacht en het in de wacht slepen van
contracten (op samenwerking gericht concurrentieverminderend gedrag met name op
regionaal en landelijk niveau), produktdifferentiatie en het benutten van de duurzaam
opgebouwde relaties met verwijzers en financiers in de regio (hoge overstapkosten).
Behalve door conconcurrentievermindering heeft men behoud van marktafzet nage-
streefd door onder meer verhoging van de produktiviteit (zelfde hoeveelheid of ineer
klanten helpen met geringer of gelijkblijvend budget), kostenreductie, flexibilisering van
de arbeid en het opzetten van eigen particuliere bureaus.
De onderlinge rivaliteit in het 28 compartiment met name om de contracten met
landelijke particuliere verzekeraars is groter dan in het 1e compartiment, met name
vanwege het grotere aantal concurrenten, de uitgebreidere keuzemogelijkheden van
financiers en het meer op rivaliteit en prijsconcurrentie gerichte gedrag.
Als gevolg van de beperkte onderlinge rivaliteit in het 1e compartiment zouden de
thuiszorginstellingen in principe in staat moeten zijn een redelijk surplus te behalen, los
van de invloed van de overige concurrentiekrachten. In het 2e compartiment zal dit
lastiger zijn.

6.2.3 Dreiging van (potentiële) nieuwe toetreders: toetredings-
barrières

Introductie

In 1997 vormden de volgende (potentiële) nieuwe toetreders op de collectief gefinan-
cierde marktsegmenten een bedreiging voor de bestaande aanbieders in de Brabantse
thuiszorgbranche (zie ook overzicht 6.2 en 6.3):
~ op de 'niet gegarandeerde AWBZ-markt': particuliere aanbieders die in aanmer-

king willen komen voor een toelating (vanaf 1996);
~ op de PGB-markt: niet toegelaten particuliere thuiszorgorganisaties, zelfstandig

gevestigde hulpverleners, intramurale instellingen die thuiszorg bieden, familie,
vrienden en dergelijke (vanaf 1995);

~ op de 'ziekenhuisgerelateerde thuiszorg markt' I intensieve thuiszorg: particuliere
thuiszorgorganisaties met of zonder toelating, ziekenhuizen en andere intra-
murale instellingen (vanaf 1990);

~ op de markt voor 'zorgvernieuwingsgelden' en subsidieregelingen: met name
intramurale instellingen (vanaf eind jaren tachtig).

In 1987 was geen sprake van nieuwe toetreders, behalve op het privaat gefinancierde
deel van de thuiszorgbranche. Potentiële nieuwe toetreders op het collectief gefinan-
cierde deel van de thuiszorgbranche deden hun intrede pas vanaf eind jaren tachtig
met diverse (subsidie)regelingen voor substitutie door intramurale instellingen, de
subsidieregeling voor aanvullende intensieve thuiszorg in 1990 en halverwege de jaren
negentig het PGB, verruiming van het erkenningenbeleid en afbouw van de budget-
garantie (zie hoofdstuk 5).
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Op de AWBZ-markt is in Noord-Brabant in 1995 één nieuwe toetreder toegelaten en in
1996 nog eens drie. Zij leveren grotendeels hetzelfde soort produkten op het gebied
van verpleging en verzorging als de bestaande thuiszorgaanbieders. Naar schatting
hebben zij een capaciteit van niet meer dan 20~o van de totale omzet (zie vorige para-
graaf onder punt 1).
Voor de andere financiéle marktsegmenten zijn weinig gegevens bekend over het
aantal nieuwe aanbieders en de produkten en capaciteit waarmee zij tot de thuiszorg-
branche zijn toegetreden tussen 1987 en 1997.
Van de particuliere thuiszorgbureaus zonder toelating in Noord-Brabant hebben we
kunnen vastgestellen dat er tussen 1994 en 1998 13 nieuw bijgekomen zijn en 6 zijn
verdwenen op een totaal van circa 29 aanbieders in 1994 (zie bijlage 6.1). Hieruit kan
worden opgemaakt dat sprake is van een groot verloop onder de particuliere
aanbieders en dat hun totale aantal groeit.
Wat betreft het potentiële aantal intramurale aanbieders op de thuiszorgmarkt tussen
1987 en 1997 kunnen we uitgaan van het totale aantal aanbieders. Dit wordt in het
onderstaande overzicht weergegeven.

Overzicht 6.8: Het aantal intramurale aanbieders en potentiële toetreders tot de
thuiszorgbranche in Noord-Brabant, 1987-1997

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Ziekenhuizen 22 21 21 20 18 18 18 18 18 18 17
Verpleeghuizen 49 48 48 48 46 46 46 47 46 47 47
Verzorgingshuizen 220 222 226 229 230 227 224 221 223 220 221

Bronnen: Instellingen van intramurale gezondheidszorg (NZi, 1987 Um 1997), Statistiek van de
bejaardenoorden (CBS, 1987 Um 1997).

Voor de verzorgingshuizen is daarnaast het percentage instellingen bekend dat
bepaalde externe diensten verleent (zie bijlage 5.4 overzicht 2). Veel van deze dien-
sten zijn echter niet vergelijkbaar met de diensten in de thuiszorgbranche maar vormen
eerder het substituut of complement daarvan. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf
6.2.4 respectievelijk 6.2.8. Aansluiting op een alarmsysteem voor zelfstandig
wonenden is wel een relevant produkt voor de thuiszorgbranche, omdat meestal ook
de (eerste) thuiszorg in aansluiting op een alarmoproep wordt geleverd door de
aanbieder van het systeem. Aansluiting op een alarmsysteem voor zelfstandig wonen-
den wordt in 1997 geleverd door 660~o van de Brabantse verzorgingshuizen (146 in
totaal). Voor een groot deel (700~0) betreft het bewoners uit aanleunwoningen (zie
bijlage 5.4 overzicht 3). De overige 300~o betreft mensen 'in de wijk'. Met name in het
laatste geval betreden verzorgingshuizen letterlijk het territorium van de bestaande
thuiszorginstellingen. Het percentage verzorgingshuizen met alarmsysteemaansluiting
is licht gegroeid (zie bijlage 5.4 overzicht 2). Hieruit kan worden geconcludeerd dat het
aantal verzorgingshuizen dat tot de thuiszorgbranche is toegetreden tussen 1987 en
1997 is gegroeid.
Andere diensten van intramurale instellingen vergelijkbaar met thuiszorg zijn: zieken-
huisverplaatste zorg en verpleeghuiszorg thuis. Hoewel we niet beschikken over cijfers
kan worden aangenomen dat het aantal zieken- en verpleeghuizen met thuiszorg-
produkten tussen 1987 en 1997 is gegroeid, vanwege ondermeer het substitutiebeleid
van de overheid (zie hoofdstuk 5).
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De mate waarin potentiële nieuwe toetreders een bedreiging vormen voor de
bestaande aanbieders in de Brabantse thuiszorgbranche hangt samen met de toetre-
dingsbarriéres. Het gaat daarbij om factoren die wel in het nadeel van toetreders zijn
maar niet van de zittende organisaties. Hoge toetredingsbarriéres hebben in de
thuiszorg niet zo zeer tot gevolg dat de zittende organisaties bovengemiddelde winsten
kunnen behalen, maar dat nieuwe organisaties moeite zullen hebben om klanten en
middelen van financiers naar zich toe te trekken en economisch levensvatbaar te
functioneren.
In hoofdstuk 4 hebben we acht structuurkenmerken en één gedragskenmerk
onderscheiden die de dreiging van toetreding in de thuiszorgbranche kunnen verlagen
(toetredingsbarriéres). In het onderstaande overzicht wordt aan de linkerkant weer-
gegeven welke toetredingsbarriéres in 1997 de dreiging van toetreding in de Brabantse
thuiszorgbranche verlagen dan wel verhogen. Aan de rechterkant wordt weergegeven
of de dreiging van toetreding in de periode 1987-1997 hoger of lager is geworden (t~-).
Een toelichting op de resultaten in dit overzicht volgt hierna. De nummers in het
schema corresponderen met de nummers van de behandelde determinanten in
hoofdstuk 4 en in de toelichting hiema.

Overzicht 6.9: Dreiging van (potentiële) toetreders voor bestaande aanbieders in
thuiszorgbranche: situatie 1997 en dynamiek in de periode 1987-
1997

Structurele tcetredingsbarrières 1997 Verandering van de dreiging van
toetredin 1987-1997

Hoog (dreiging verlagend, concurrentie verlagend)
1 Overheidsbeleid: 95oIo budgetgarantie, t verruiming toelatingsbeleid

kwaliteitswetgeving
2 Naamsbekendheid I vertrouwen van gevestigde 0 bekendheid weinig veranderd

aanbieders
3 Produktdifferentiatie: breed assortiment, weinig - verbreding assortiment

'niches' 1e compartiment
4 Schaalvoordelen: 1e compartiment - schaalvergroting, allianties

kwaliteitsvoordeel, 2e compartiment allianties
5 Specifieke 'bezittingen': relaties met 0 niet hogerllager geworden

ve rwij ze rs lfi nan c i ers
6 Overstapkosten (hoog m.n. in 1e compartiment: t toename overstapmogelijkheden

bestaande relaties) financiers
7 Toegang tot dístributiekanalen: m.n. relaties met OI- verstevigen relaties

verwijzers
9 Te verwachten tegenmaatregelen hoog - tegenmaatregelen toegenomen
Laag (dreiging verhogend, concurrentie vertrogend)
1 Overheidsbeleid: vrije toetreding voor 50~o AWBZ, } verruiming toelatingsbeleid

PGB, 2' compartiment, soms regelgeving in nadeel
bestaande aanbieders

2 Imago, reputatie in nadeel bestaande aanbieders } imago verslechterd
3 Onvoldoende produktdifferentiatie: betere service 0 toename prod.diff., maar geen

e.d. tcetreders concurrentievoordeel
5 Benodigd kapitaal gering 0 niet hogerllager geworden
8 Kostennadelen gevestigde aanbieders deels a.g.v. 0 niet hogerllager geworden

'oneerli ke concurrentie'
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1 Overheidsbeleid

Situatie 1997
Het overheidsbeleid speelt in de thuiszorgbranche een belangrijke rol als toetredings-
barriére (zie ook hoofdstuk 5). Dit geldt met name voor de AWBZ-markt.
Het toelatingsbeleid voor de AWBZ-markt was in 1997 weliswaar veel ruimer dan vóór
1995, maar de budgetgarantie voor een groot deel van de omzet van de bestaande
thuiszorginstellingen (950~0) werkte in 1997 nog altijd in het voordeel van de bestaande
instellingen. Dit deel van de markt was als het ware afgeschermd voor nieuwe toe-
treders.
Voor het overige (50~o AWBZ, later uit te breiden tot 350~0; PGB; 2e compartiment
ziekenhuisgerelateerde thuiszorg) was afgezien van de kwaliteitswetgeving in principe
geen sprake van toetredingsbarriéres als gevolg van overheidsbeleid in 1997. Wel
leken de nieuwe toetreders op de AWBZ-markt vanaf 1998 nadeel te gaan onder-
vinden van de eis dat alle thuiszorgaanbieders een integraal thuiszorgpakket moesten
bieden. De meeste kleinere potentiële toetreders zouden waarschijnlijk niet in staat zijn
naast verpleging en verzorging ook de uitleen van hulpmiddelen zelfstandig te exploi-
teren. De overheidsmaatregel was het gevolg van kfachten over 'oneerlijke concur-
rentie' in de branche (zie hoofdstuk 5). In 1997 kon echter nog steeds een gedeelte
van het pakket worden geboden door de nieuwe toetreders en bestond er voor hen ook
geen zorgverplichting. Dit leverde een concurrentienadeel op voor de bestaande
aanbieders die wel wettelijk verplicht waren een breed scala aan produkten te leveren
aan alle klanten in een bepaald verzorgingsgebied die voldeden aan de indicatie-
criteria. Dit betekende in de praktijk dat de bestaande thuiszorgaanbieders een
kostbare infrastructuur voor een heel gebied moesten onderhouden. Hieraan konden
de nieuwkomers zich tot 1998 onttrekken. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ze dat in de
praktijk ook deden door cliënten te selecteren op onder meer een minimum aantal
zorguren (520~o van de bureaus) en de reisafstand tot de cliënt (Caris-Verhallen e.a.,
1997).
Een mogelijke barriére voor toetreders tot de AWBZ-markt in 1997 was de wetgeving
op het gebied van kwaliteit en patiéntenwetgeving'o. Deze wetgeving was echter ook
van toepassing op de bestaande aanbieders en vormde in die zin geen concurrentie-
voordeel voor één van de partijen. Naleving van de wetgeving vormde overigens wel
een probleem dat in het nadeel van de bestaande aanbieders werkte. Er zijn namelijk
aanwijzingen dat de toegelaten commerciële thuiszorgbureaus zich níet altijd aan de
eisen in de wetgeving hielden (Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid voor
Noord-Brabant, 1994 en Caris-Verhallen e.a., 1997).
lets dergelijks gold ook voor de CAO Thuiszorg. Naleving daarvan werd niet door de
overheid afgedwongen omdat zij het een zaak van de sociale partners vond. Het
ontbreken van overheidsbeleid op dit punt werkte in het nadeel van de bestaande
aanbieders. Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat de CAO Thuiszorg door meer
dan de helft van de particuliere thuiszorgaanbieders niet werd nageleefd (Caris-
Verhallen e.a., 1997).
Een ander concurrentienadeel voor de bestaande aanbieders was dat de overheid de
nieuwe toetreders op de AWBZ-markt enigszins bevoordeelde door het verstrekken
van een startsubsidie.
Kortom: als gevolg van het toelatingsbeleid van de overheid en de budgetgarantie voor
bestaande aanbieders is een groot deel van de AWBZ-markt in 1997 afgeschermd
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voor nieuwe toetreders. Dit verlaagt de dreiging van toetreding en concurrentie. Voor
een vooralsnog beperkt deel van de branche werkt het overheidsbeleid (of het ont-
breken daarvan) eerder in het voordeel van nieuwe toetreders. Dit verhoogt juist de
dreiging van toetreding en concurrentie.

Verandering in overheidsbeleid 1987-1997
In 1987 was nog nauwelijks sprake van nieuwe toetreders tot de thuiszorgbranche. De
markt was min of ineer afgeschermd door het erkenningenbeleid van de overheid.
Tussen 1987 en 1997 zijn de toetredingsbarriéres als gevolg van het overheidsbeleid
behoorlijk afgenomen. Dit heeft bijgedragen aan een verhoging van de dreiging van
toetreding en concurrentie in de branche. De belangrijkste overheidsmaatregelen die
toetreding hebben bevorderd zijn:
~ substitutieregeling voor verpleeghuiszorg (1989);
~ subsidieregeling aanvullende intensieve thuiszorg (1990);
~ WBO-reikwijdteverbreding (1991);
~ vrije marge regeling verpleeghuizen (1991);
~ zorgvernieuwingsfonds ZOM VB~V (1995);
~ PGB VáV (1995);
~ flexibilisering van de ZFW (1996);
~ afbouw budgetgarantie AWBZ en versoepeling toelatingsbeleid (1996);
~ 'knip' in de thuiszorg, overheveling ziekenhuisgerelateerde thuiszorg naar 2e

compartiment (1997).
Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5.3.2.

2 Reputatie, imago, vertrouwen

Situatie 1997
Reputatie, naamsbekendheid, imago, vertrouwen (in Porter's terminologie: merkgevoe-
ligheid) spelen in de thuiszorgbranche een belangrijke rol.
De naamsbekendheid en het vertrouwen dat mensen hebben in de niet commerciële
bestaande aanbieders lijken in het nadeel van de nieuwe toetreders te werken. Nieuwe
toetreders moeten investeren om dezelfde bekendheid en vertrouwen te krijgen en
hebben daarbij hun profit achtergrond als nadeel. Een indicatie voor het vertrouwen dat
mensen hebben in de 'reguliere' aanbieders kan worden ontleend aan een landelijk
onderzoek naar het PGB (Miltenburg en Ramakers, 1998). Uit dit onderzoek blijkt dat
370~o van de mensen die wel eens een PGB voor verpleging en verzorging hebben
overwogen hiervoor uiteindelijk toch niet kiest omdat de huidige zorg goed bevalt. Men
kiest met andere woorden voor de oude vertrouwde aanbieder. Daar staat tegenover
dat 300~o van de mensen die wel voor een PGB heeft gekozen dit heeft gedaan uit
onvrede met het aanbod van de reguliere thuiszorginstelling.
Imago en reputatie lijken niet in het voordeel van de bestaande thuiszorgaanbieders en
vormen daarom nauwelijks een toetredingsbarriére. De bestaande 'reguliere' aan-
bieders geven in hun jaarverslagen regelmatig aan dat ze kampen met een negatief en
stoffig imago. Minpunten die worden genoemd zijn bijvoorbeeld te veel verschillende
medewerkers bij één cliënt en het niet altijd op door de cliënt gewenste tijdstippen zorg
verlenen. Ook in de Iandelijke dagbladen worden de reguliere aanbieders rond 1997
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regelmatig als weinig flexibel en weinig klantgericht neergezet. Op dit punt is dus
sprake van een concurrentienadeel voor de bestaande aanbieders. Het negatieve
imago rond 1997 werd overigens mede veroorzaakt doordat thuiszorginstellingen in
zeer korte tijd allerlei veranderingen moesten doorvoeren op grond van overheids-
maatregelen waaronder de 'knip', verandering van het eigen bijdragesysteem, onaf-
hankelijke indicatiestelling enzovoorts. Klachten van cliënten over bureaucratie zijn ten
dele hieraan te wijten.
Kortom: naamsbekendheid en vertrouwen verlagen in 1997 de dreiging van toetreding
en concurrentie in de thuiszorgbranche. Imago en reputatie verhogen de dreiging.

Verandering in 'reputatie, imago, vertrouwen' 1987-1997
De naamsbekendheid is in de onderzochte periode waarschijnlijk niet veel kleiner
geworden omdat de meeste bestaande thuiszorginstellingen al jaren dé thuiszorg-
aanbieder in de regio zijn. Het vertrouwen zou iets afgenomen kunnen zijn omdat in de
jaren negentig ook veel reguliere thuiszorgaanbieders een eigen particulier (commer-
cieel) bureau zijn gaan opzetten. Een mogelijke verstrengeling van belangen zou
afbreuk kunnen doen aan het vertrouwen van cliënten. Of en in hoeverre dit de
dreiging van toetreding heeft doen toenemen is onbekend.
Het imago en de reputatie lijken te zijn afgenomen als gevolg van een geringe klant-
gerichtheid, een steeds grotere schaal van de organisaties door fusies en wachtlijsten.
Cliënten zijn bewuster geworden en zijn meer klantgerichte zorg gaan eisen. De
bestaande aanbieders hebben hierop tange tijd nauwelijks ingespeeld, waardoor in de
loop der tijd een negatief imago is ontstaan. Uit de jaarverslagen valt op te maken dat
de bestaande aanbieders vanaf halverwege de jaren negentig bezig zijn met een
inhaalslag op het punt van klantgerichtheid. Eén van de instrumenten die daarbij
worden ingezet is het opnieuw leven inblazen van de ledenvereniging. Concurrentie
heeft bij het streven naar klantgerichtheid een belangrijke rol gespeeld.
Het afnemen van het imago, de reputatie en wellicht ook het vertrouwen draagt bij aan
het vergroten van de dreiging van toetreding en concurrentie in de periode tussen 1987
en 1997.

3 Produktdifferentiatie

Situatie 1997
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.2.2 onder punt 5. Produktverschillen tussen
bestaande aanbieders en nieuwe toetreders tot het 1e compartiment lijken eerder in het
voordeel te zijn van nieuwe toetreders. Doordat bestaande aanbieders nog onvol-
doende inspelen op de veranderende behoeften van cliënten wat betreft bijvoorbeeld
tijdstip van bezoek, het aantal verschillende hulpverleners per cliënt, vriendelijke beje-
gening en dergelijke, krijgen potentiële nieuwe toetreders kansen. Onvoldoende pro-
duktdifferentiatie bij de bestaande aanbieders op deze punten verhoogt de dreiging van
toetreding.
Een ander punt is de breedte van het pakket dat wordt geboden door de bestaande
aanbieders op de AWBZ-markt. In 1997 is het lastig voor nieuwe toetreders om niches
te vinden in de markt omdat reeds een breed assortiment wordt geleverd door de
meeste bestaande aanbieders. Dit verlaagt de dreiging van toetreding.
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Op de andere financiële markten blijken de bestaande aanbieders (nog) weinig of geen
voordeel te kunnen behalen met produktdifferentiatie. Met name bij het PGB en de
ziekenhuisgerelateerde zorg in het 2e compartiment wordt vooral geconcurreerd op de
prijs en in mindere mate op de kwaliteit (differentiatie) en service. De lage prijs-
afspraken voor ziekenhuisgerelateerde zorg zijn eerder al besproken in paragraaf 6.2.2
punt 4. Met name landelijke verzekeraars blijken vooral geïnteresseerd in uniforme
produkten: dezelfde gestandaardiseerde zorg voor al hun verzekerden door heel het
land voor een redelijke prijs. Wat betreft het PGB zijn er voorbeelden van bestaande
thuiszorginstellingen in Noord-Brabant die bewust afzien van deze doelgroep vanwege
de te lage prijzen (voor meer informatie zie paragraaf 6.2.5 punt 8). Kortom: produkt-
verschillen spelen op deze marktsegmenten blijkbaar geen belangrijke rol spelen als
toetredingsbarrière.

Verandering in produktdifferentiatie 1987-1997
Ook hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.2.2 punt 5. Produktdifferentiatie bij de
bestaande 'reguliere' aanbieders in de thuiszorgbranche is toegenomen. Hiermee
hebben de reguliere aanbieders gereageerd op de veranderingen in de aard van de
zorgvraag zoals geschetst in hoofdstuk 5(paragraaf 5.2 en 5.3). Daarnaast hebben ze
door produktdifferentiatie geprobeerd een toetredingsbarrière op te werpen. Het bleek
echter lastig zich hiermee in gunstige zin te onderscheiden van nieuwe toetreders, die
in feite een voorsprong hadden wat betreft service en klantgerichtheid.
Kortom de produktdifferentiatie is wel toegenomen maar hiermee lijken de dreiging van
toetreding en concurrentie niet echt afgenomen te zijn.

4 Schaalvoordelen

Situatie 1997
Schaalvoordelen spelen een rol in de thuiszorgbranche. De belangrijkste schaalvoor-
delen hebben betrekking op de volgende zaken.
~ Reisafstand. Een grotere schaal (meer cliënten, meer personeel) biedt de moge-

lijkheid om de reisafstand voor de hulpverleners naar de cliënten in het werk-
gebied beperkt te houden. Dit is kosteneffectiever. Bij een kleinschalige particu-
liere toetreder die wel actief wil zijn in hetzelfde of een groter werkgebied zullen
de hulpverleners grotere reisafstanden tussen de cliënten moeten afleggen.

~ Specíalisatie. Een grotere schaal biedt de mogelijkheid om meer gespecialiseerd
personeel in dienst te nemen en de kosten daarvan te spreiden over meer
cliënten.

~ Continuïteit. Een grotere schaal biedt betere mogelijkheden voor continuïteits-
garantie in de zorgverlening (7x24 uur bereik- en beschikbaarheid).

~ Investeringen. De kosten van investeringen in bijvoorbeeld informatie- en tele-
communicatie-infrastructuur en relaties met belangrijke (complementaire) aanbie-
ders in de regio kunnen bij een grotere schaal over meer cliënten worden
gespreid.

~ Het delen van gemeenschappelijke functies, kennis, 'merknaam' door diverse
units in grote multidivisionele thuiszorgorganisaties.

De schaalvoordelen in de thuiszorg kunnen zowel een kosten- als een kwaliteits-
voordeel opleveren voor de bestaande 'reguliere' thuiszorgaanbieders. Gezien de
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schaal van de Brabantse ' reguliere' thuiszorgaanbieders levert dit in ieder geval een
concurrentievoordeel op voor de zorg in het 1e compartiment die voornamelijk regio-
naal georiënteerd is (zie paragraaf 6.2.2 punt 1). Nieuwe toetreders hebben schaal
nodig om dezelfde prijs-kwaliteit verhouding te kunnen leveren. Toetreden op grote
schaal in het 18 compartiment is in 1997 echter (nog) niet mogelijk vanwege het
beperkte deel van het macrobudget dat voor toetreding is 'vrijgegeven' (50~0).
Ondanks schaalvoordelen van 'reguliere' thuiszorgaanbieders blijken hun tarieven
gemiddeld hoger te liggen dan van de particuliere aanbieders (Caris-Verhallen e.a.,
1997). Dit is mogelijk het gevolg van hogere overhead kosten van grote aanbieders.
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat particuliere toetreders hun prijzen laag houden door
selectief in te gaan op de vraag door bijvoorbeeld geen verre klanten te accepteren en
alleen zorg te leveren met een duur van bijvoorbeeld minimaal 1'~~ uur aaneengesloten
in plaats meermaal daags een kortere periode (Caris-Verhallen e.a., 1997). Schaal-
voordelen in het 1e compartiment lijken dus wel een kwaliteitsvoordeel maar in mindere
mate een prijsvoordeel op te leveren voor de bestaande 'reguliere' aanbieders.

Wat betreft de ziekenhuisgerelateerde zorg in het 2e compartiment hebben schaal-
voordelen ook betrekking op de mogelijkheid om contracten te sluiten met diverse
landelijk werkende commerciële verzekeraars. Deze verzekeraars zijn in het algemeen
vooral geïnteresseerd in aanbieders die door het hele land heen uniforme zorg kunnen
bieden voor hun verzekerden. De van oudsher regionaal georiënteerde 'reguliere'
thuiszorgaanbieders hebben op dit punt een concurrentienadeel. Hun schaalgrootte
schiet in veel gevallen te kort. De oplossing die diverse reguliere aanbieders hiervoor
hebben gekozen is het vormen van regionale en landelijke allianties (zie paragraaf
6.2.2 punt 2).

Kortom: schaalvoordelen verlagen in 1997 enigszins de dreiging van toetreding en
concurrentie voor de bestaande 'reguliere' aanbieders met name in het 1e comparti-
ment en in mindere mate ook in het 2e compartiment.

Verandering in schaalvoordelen 1987 en 1997
De schaalgrootte van de 'reguliere' thuiszorgaanbieders is tussen 1987 en 1997
behoorlijk toegenomen door met name fusies (zie bijlage 6.5). Deze schaalvergroting
heeft vanaf eind jaren tachtig met de voorgenomen plannen voor gereguleerde concur-
rentie mede tot doel gehad een toetredingsbarrière op te werpen voor eventuele
nieuwkomers (zie paragraaf 6.2.2 punt 1).
Hetzelfde geldt voor de verschillende allianties die vanaf midden jaren negentig tot
stand zijn gekomen tussen reguliere thuiszorgaanbieders in Brabant en andere provin-
cies in Nederland. Deze schaalvergroting had tot doel om de concurrentie met grotere
landelijke thuiszorgaanbieders aan te kunnen in de strijd om contracten met regionale
en landelijke verzekeraars.
Schaalvergroting draagt bij aan een verlaging van de dreigíng van toetreding en
concurrentie in de periode tussen 1987 en 1997.
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5 Benodigd kapitaal en specifieke ' bezittingen'

Situatie 1997
Om toe te kunnen treden tot de thuiszorgbranche is nauwelijks beginkapitaal nodig.
Het vereist geen grote financiële investeringen om verpleging en (lichamelijke en
huishoudelijke) verzorging thuis te kunnen leveren. Een telefoon en een kantoor zijn in
principe al voldoende.
Wel zijn bepaalde specifieke'bezittingen' nodig zoals kennis over de dienstverlening en
relaties met verwijzers, financiers en gebruikers. Investeringen hierin zijn specifiek
omdat ze van weinig waarde zijn bij uittreding uit de branche, tenzij men in de gezond-
heidszorg blijft. De vaak duurzaam opgebouwde relaties tussen bestaande 'reguliere'
thuiszorgaanbieders en financiers, met name zorgkantoren en regionale zorgverzeke-
raars, vormen een toetredingsbarrière voor nieuwe particuliere toetreders. Voor zieken-
huizen die toetreden tot de thuiszorgbranche met ziekenhuisgerelateerde zorg in het 2e
compartiment geldt deze barrière niet. Ook zij hebben duurzame relaties met de
zorgverzekeraar(s) in de regio opgebouwd.
Dat bestaande relaties met financiers een toetredingsbarrière vormen voor nieuwe
particuliere toetreders in Noord-Brabant blijkt uit het feit dat de regionale zorgverzeke-
raars aangeven huiverig te zijn voor het op spel zetten van de relatie met 'reguliere'
bestaande thuiszorgaanbieders (zie hiervoor ook punt 6).
Ook verwijzers die deels zelf weer afhankelijk zijn van de thuiszorg voor hun cliënten-
toestroom zullen de relaties met bestaande 'reguliere' thuiszorgaanbieders niet zonder-
meer op het spel zetten.
Kortom: specifieke 'bezittingen' vormen een toetredingsbarrière en leveren daarmee
een bijdrage aan verlaging van de dreiging van toetreding en concurrentie in de thuis-
zorgbranche in 1997.

Verandering in benodigd kapitaal en specifieke 'bezittingen' 1987-1997
Het benodigde kapitaal en de aanwezígheid van specifieke 'bezittingen' was in 1987 en
de jaren daarna niet perse meer of minder dan in 1997. Deze factor heeft dan ook niet
bijgedragen aan een verhoging of verlaging van de dreiging van toetreding en concur-
rentie tussen 1987 en 1997.
Het belang van de factor als toetredingsbarrière is wel toegenomen. In 1987 was
feitelijk alleen het overheidsbeleid van belang met betrekking tot toetreding behalve
voor het particulier gefinancierde vrije marktsegment. De overheid bepaalde of
toetreding mogelijk was. Overige toetredingsbarrières zijn pas een rol gaan spelen
vanaf het moment dat de overheid toetreding op de collectief gefinancierde thuiszorg-
markt mogelijk heeft gemaakt.

6 Overstapkosten van gebruiker, financier en verwijzer

Situatie 1997
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.2.2 punt 6. In deze paragraaf werd
geconcludeerd dat met name in het 1 B compartiment de overstapkosten voor financiers
(zorgkantoren) vrij hoog zijn. De kansen van nieuwe toetreders in de thuiszorgbranche
hangen voor een belangrijk deel af van het contracteergedrag van financiers. In het 18
compartiment kregen nieuwe toetreders in Noord-Brabant weliswaar kansen, maar
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werden ze nergens voor de volle hoeveelheid vrij beschikbare middelen gecontracteerd
(zie ook paragraaf 6.2.6).
De zorgkantorenlverzekeraars in de provincie Noord-Brabant geven vrijwel allemaal
aan huiverig te zijn voor het op spel zetten van relaties met de bestaande 'reguliere'
thuiszorgaanbieders. Bovendien geven sommige verzekeraars aan de kosten beter te
kunnen beheersen via een soort 'preferred provider-schap' van de bestaande aan-
bieder(s). In ruil voor deze 'voorkeursbehandeling' garandeert de 'preferred provider'
efficiënte en kwalitatief goede zorg (zonder wachtlijsten). Gedeeltelijk overstappen op
een nieuwe toetreder zou het risico in zich dragen van minder efficiënte zorg door de
bestaande 'reguliere' aanbieder met als mogelijk gevolg wachtlijsten en een negatief
imago voor de verzekeraar. Dit zou weer kunnen leiden tot verlies van klanten. Dat dit
scenario niet onwaarschijnlijk is blijkt uit het feit dat sommige bestaande aanbieders
dreigden zich minder te zullen inspannen voor produktiviteitsverbetering wanneer
nieuwkomers 'substantieel' zouden worden gecontracteerd. Andere overstapkosten
voor financiers hebben betrekking op mogelijk verlies van kwaliteit (twijfels over zorg-
leverantie van particuliere aanbieders op ongemakkelijke urenltijden en 7~4 uur zorg-
continu~iteit) en het feit dat nieuwe toetreders veelal niet ingebed zijn in een regionaal
netwerk van aanbieders dat regionale samenhang in de zorg, kwaliteit, doelmatigheid
en substitutie in de regio kan bevorderen.
Ook voor verwijzers, met name ziekenhuizen in het 28 compartiment, zijn er overstap-
kosten in de vorm van mogelijk verlies van instroom vanwege wederzijdse afhankelijk-
heid met de 'reguliere' thuiszorgaanbieders (zie paragraaf 6.2.2 punt 6 en 6.2.3 punt 5).
Overstapkosten met name in het 1e compartiment dragen bij aan een verlaging van de
dreiging van toetreding en concurrentie in de thuiszorgbranche in 1997.

Verandering in overstapkosten 1987-1997
De overstapkosten voor financiers in het 18 compartiment (zorgkantoren) zijn enigszins
afgenomen. Dit verhoogt de dreiging van toetreding en concurrentie tussen 1987 en
1997. Voor de overige financiële marktsegmenten bestaan geen aanwijzingen voor een
toe- of afname van de overstapkosten. Voor een toelichting wordt verwezen naar
paragraaf 6.2.2 punt 6.

7 Toegang tot distributiekanalen

Situatie 1997
Toegang tot distributiekanalen van bestaande thuiszorgaanbieders vormt een belang-
rijke toetredingsbarrière in de thuiszorgbranche. Belangrijke distributiekanalen voor de
afzet van diensten en het genereren van inkomsten in de thuiszorgbranche zijn in 1997
de verwijzers (onder meer huisartsen en ziekenhuizen), het Regionale Indicatie Orgaan
(RIO), de ledenorganisatie van het kruiswerk en de financiers. Nieuwe toetreders moe-
ten toegang zien te krijgen tot deze distributiekanalen, waarmee de bestaande
aanbieders vaak al langdurige relaties hebben.
De relatie met financiers is hiervoor reeds voldoende aan bod gekomen. De kansen
van nieuwe toetreders in de Brabantse thuiszorgbranche zijn verder afhankelijk van het
verwijsgedrag van aanbieders en de bestaande netwerken tussen instellingen in de
regio. In veel (sub)regio's in de provincie is sprake van samenwerkingsafspraken
tussen de bestaande thuiszorginstellingen en huisartsen, ziekenhuizen, verpleeg- en
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verzorgingshuizen (zie paragraaf 6.2.2 punt 2 en bijlage 6.6). Wanneer alle partijen
tevreden zijn over de samenwerking zal het voor de nieuwe aanbieders lastiger zijn om
toe te treden. Daar waar ongenoegen bestaat bij huisartsen en ziekenhuizen is toetre-
ding eenvoudiger. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat huisartsen en ziekenhuizen in
Noord-Brabant op grote schaal naar particuliere thuiszorgbureaus verwijzen zijn
hiervan wel enkele voorbeelden bekend. Onvrede over de samenwerking met reguliere
thuiszorgaanbieders speelt hierbij een rol. Ook zijn er enkele ziekenhuizen die
hoofdzakelijk particuliere bureaus betrekken bij hun 'ziekenhuisgerelateerde thuiszorg
projecten' (transmuralisering). Hiermee worden de bestaande verwijspatronen en
lokalelregionale netwerken van aanbieders doorbroken.
Ziekenhuizen zouden ook zelfstandig kunnen toetreden tot de thuiszorgmarkt in het 28
compartiment. Gezien de hoeveelheid samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen
en bestaande thuiszorginstellingen rond transmuralísering en transferverpleegkundigen
is het niet aannemelijk dat dit op grote schaal gebeurt. Dit heeft mede te maken met
het feit dat ziekenhuizen op hun beurt vaak weer afhankelijk zijn van bestaande
thuiszorgaanbieders voor cliënten.
Ook met de RIO's die de indicatiestelling verzorgen hebben de bestaande thuiszorg-
aanbieders vaak goede contacten. In een aantal gevallen is het personeel van de
bestaande thuiszorginstellingen dat vroeger de indicatiestelling deed overgenomen
door het RIO.
Kortom: de toegang tot distributiekanalen wordt voor nieuwe toetreders bemoeilijkt
door bestaande samenwerkingsrelaties, verwijspatronen en wederzijdse afhankelijk-
heid tussen aanbieders met betrekking tot de patiënteninstroom. Dit verlaagt de
dreiging van toetreding en concurrentie in de thuiszorgbranche in 1997.

Verandering in toegang tot distributiekanalen 1987-1997
Net als in 1997 hadden de bestaande 'reguliere' thuiszorgaanbieders ook in de jaren
daarvoor (1987-1997) toegang tot distributiekanalen. Wel groeide in deze periode op
veel plaatsen het ongenoegen van met name huisartsen over de steeds grotere en
loggere thuiszorgorganisaties en de vele wijkverpleegkundigen waarmee men overleg
moest voeren. Een aantal thuiszorgorganisaties reageerde hierop door in samenwer-
king met de huisartsen een wijkverpleegkundige te koppelen aan de huisartsenpraktijk.
Dit wordt ook wel de praktijkverpleegkundige genoemd. Hiermee versterkte men
wederom de toegang tot de huisarts als distributiekanaal. Hetzelfde geldt in feite voor
de transfer- of liaisonverpleegkundige die door veel reguliere thuiszorginstellingen in
het ziekenhuis werd gestationeerd. Deze verpleegkundige regelt de zorg in de thuis-
situatie na een ziekenhuisopname en vormt dus een belangrijk distributiekanaal voor
de bestaande thuiszorginstellingen.
De ledenorganisatie die voor veel kruiswerkorganisaties een belangrijk distributie-
kanaal vormt, is sinds de jaren tachtig een kwijnend bestaan gaan leiden. Niet zozeer
het aantal leden verminderde maar wel de activiteiten die lokaal voor hen werden
georganiseerd. In de jaren negentig is men mede als reaktie op concurrentie op veel
plaatsen de ledenorganisatie nieuw leven gaan inblazen. Een aantrekkelijk service-
pakket heeft bij veel instellingen de binding met (potentiële) cliënten weer verstevigd.
Kortom: de toegang tot distributiekanalen lijkt tussen 1987 en 1997 even te zijn
verminderd maar werd door tegenmaatregelen van de thuiszorginstellingen weer
grotendeels hersteld of zelfs verbeterd. Dit draagt bij aan een (geringe) verlaging van
de dreiging van toetreding en concurrentie tussen 1987 en 1997.

Zao



8 Kostenvoordelen bestaande bedrijfstakconcurrenten onafhankelijk van
schaal

Situatie 1997
De bestaande thuiszorgaanbieders bezitten nauwelijks kostenvoordelen onafhankelijk
van schaal die niet of moeilijk te copiëren zijn voor nieuwe toetreders. De enige factor
die wat dit betreft een toetredingsbarrière zou kunnen opleveren is het bezit van een
leer-lervaringscurve. Met name de logistiek van de dienstverlening, 24 uur per dag
over een heel gebied bij de mensen thuis zorg kunnen leveren, wordt vooral door
intramurale aanbieders die willen toetreden nogal eens onderschat. In principe zou dit
een kostenvoordeel kunnen opleveren doordat het personeel goed getraind is de zorg
op efficiënte wijze te coZirdineren en leveren.
In de praktijk blijken bestaande thuiszorgaanbieders eerder last te hebben van
kostennadelen. In de ogen van deze aanbieders heeft dat vooral te maken met 'oneer-
lijke concurrentie' als gevolg van regels waar zij zich wel aan ( moeten) houden en
nieuwe toetreders niet. Reeds genoemde voorbeelden hiervan zijn: het niet naleven
van de CAO door nieuwe toetreders, niet aan alle klanten zorg leveren zoals bijvoor-
beeld de ' verre' klanten, alleen aaneengesloten uren zorg leveren en niet het volledige
pakket thuiszorg bieden waarvoor een volledige infrastructuur nodig is. Particuliere
nieuwe toetreders zouden met andere woorden 'krenten uit de pap halen', hetgeen
voor de reguliere thuiszorgaanbieders niet mogelijk is. Daarnaast zouden nieuwe
toetreders kostenvoordelen kunnen behalen door medewerkers met lagere deskundig-
heidsniveaus in te zetten. Hiervoor bestaan echter geen aanwijzingen.
Hoewel de overheid vanaf 1997 enkele maatregelen heeft genomen om oneerlijke
concurrentie te voorkomen is in 1997 nog altijd sprake van kostennadelen voor
bestaande thuiszorginstellingen. Deze verhogen de dreiging van toetreding en concur-
rentie in de thuiszorgbranche.

Verandering in kostenvoordelen onafhankelijk van schaal 1987-1997
Voor zover het de leer- en ervaringscurve betreft kunnen de kostenvoordelen voor
bestaande thuiszorginstellingen enigszins zijn toegenomen. Voor het overige lijkt de
dreiging van toetreding als gevolg van kostenvoordelen of -nadelen van bestaande
aanbieders niet noemenswaardig verlaagd of verhoogd te zijn tussen 1987 en 1997.
Pas vanaf 1998 zouden de maatregelen van de overheid tegen oneerlijke concurrentie
enigszins merkbaar kunnen zijn. Op dat moment mochten echter al geen nieuwe
toetreders meer tot de branche worden toegelaten.

9 Te verwachten tegenmaatregelen

Situatie 1997
Geloofwaardige dreiging met tegenmaatregelen door bestaande thuiszorgaanbieders
in de branche kunnen een toetredingsbelemmering opwerpen voor nieuwe toetreders.
In 1997 waren er enkele condities binnen de Brabantse thuiszorgbranche die konden
duiden op mogelijk hevige tegenmaatregelen: belangen van bestaande aanbieders bij
het behouden van de status quo en weinig groei van de middelen in de branche, waar-
door toetreding ten koste zou kunnen gaan van het marktaandeel van de bestaande
aanbieders. Overigens was het Iogisch dat de bestaande veelal monopolistische aan-
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bieders marktaandeel zouden verliezen. Dit hield nog niet noodzakelijkerwijs verlies
van marktafzet in. In die regio's waar sprake was van een beperkte thuiszorgcapaciteit
in relatie tot de vraag bestond ruimte voor nieuwe toetreders zonder verlies van
marktafzet voor de bestaande aanbieders. Dit was in 1997 het geval in 3 van de 4
WZV-regio's (zie Coopers 8~ Lybrand, 1998, bijlage E). Uit de jaarverslagen kan echter
worden opgemaakt dat door de bestaande aanbieders wel werd gevreesd voor verlies
van marktafzet, zowel wat betreft de zorg in het 1e als het 2e compartiment. De
combinatie van deze vrees en het belang van behoud van marktafzet vanwege behoud
van personeel (voorkómen van ontslag) vormde een aanwijzing voor mogelijk hevige
tegenmaatregelen.
Niet bekend is of en hoe de bestaande aanbieders gedreigd hebben met tegenmaat-
regelen en of deze dreiging op zich al een drempel vormde voor bepaalde (potentiële)
nieuwe toetreders om daadwerkelijk toe te treden. Wel hebben we voorbeelden van
tegenmaatregelen die de bestaande thuiszorgaanbieders in Noord-Brabant feitelijk
hebben genomen. Deze komen hierna aan bod.
Deze tegenmaatregelen verlagen in 1997 de dreiging van toetreding en concurrentie in
de thuiszorgbranche.

Verandering in te verwachten tegenmaatregelen 1987-1997
Sinds (potentiële) nieuwe toetreders in principe de mogelijkheid hebben gekregen toe
te treden tot de thuiszorgbranche zijn de tegenmaatregelen van bestaande thuiszorg-
instellingen toegenomen. Vooral in de jaren negentig toen ook toetreding tot het 1 e
compartiment mogelijk werd, is door sommige bestaande thuiszorginstellingen heftíg
gereageerd. Hieronder volgt een aantal tegenmaatregelen van de bestaande thuiszorg-
aanbieders in de Brabantse thuiszorgbranche die (mede) bedoeld waren om nieuwe
toetreders af te schrikken en een toetredingsbelemmering op te werpen.
~ het opzetten van een eigen particulier bureau, om het geld dat men moet inleve-

ren voor de marktwerking weer terug te kunnen contracteren;
~ het niet doorverwijzen naar `nieuwe toetreders' en zelf zoveel mogelijk cliënten

helpen, desnoods met behulp van de eigen reserves;
~ klanten op een wachtlijst plaatsen bij gebrek aan eigen middelen, niet doorverwij-

zen en de verzekeraar met de wachtlijst onder druk zetten;
~ klanten op wachtlijst stimuleren een PGB aan te vragen;
~ het opkopen van uren van particuliere bureaus, die hun uren moeten doorverko-

pen bijvoorbeeld omdat ze niet aan klanten kunnen komen of door gebrek aan
middelenlmensen;

~ verhogen van de concentratie in de branche door fusies;
~ samenwerkingsafspraken met andere aanbiederslverwijzers in de regio en

landelijk;
~ samenwerkingsafspraken met financiers, bijvoorbeeld 'preferred provider';
~ afspraken met financíers over tarieven ziekenhuisgerelateerde thuiszorg onder

de kostprijs en compensatíe van het verlies in hogere tarieven AWBZ-zorg waar-
voor verzekeraars geen risico lopen;

~ een zo volledig mogelijk produktassortiment bieden (onder meer door samen-
werking tussen kruiswerk- en gezinszorginstellingen);
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. klantenbinding versterken door aantrekkelijke aanvullende pakketten te verbin-
den aan een lidmaatschap (ledenpakket), creëert onderscheidend voordeel ten
opzichte van andere aanbieders.

Tegenmaatregelen zijn er mede debet aan dat in 1999 een nieuwkomer in Noord-
Brabant met een toelating sinds 1996 failliet ging (zie bijlage 6.7).
Overigens hebben niet alle bestaande thuiszorginstellingen even fel gereageerd op
(potentiële) nieuwkomers. Er zijn voorbeelden van thuiszorginstellingen in Noord-
Brabant die behoud van hun marktaandeel en monopoliepositie hebben nagestreefd.
Andere instellingen hebben de (potentiële) nieuwkomers min of ineer geaccepteerd en
streefden eerder naar behoud van marktafzet dan behoud van marktaandeel. Sommige
thuiszorginstellingen gingen zelfs samenwerken met de nieuwe toetreders.

De toegenomen tegenmaatregelen dragen bij aan een verlaging van de dreiging van
toetreding en concurrentie in de thuiszorgbranche tussen 1987 en 1997.

Conclusie'dreiging (potentiële) nieuwe toetreders'

Op basis van de analyse van toetredingsbarriéres (determinanten van toetreding) kan
worden geconcludeerd dat de dreiging van toetreding tussen 1987 en 1997 aanzienlijk
is toegenomen. Dit heeft voornamelijk te maken met het overheidsbeleid. Door veran-
deringen in financieringswijzen en verruiming van het erkenningen-Itoelatingsbeleid is
toetreding mogelijk geworden op de markt voor aanvullende intensieve thuiszorg
(subsidieregeling ZFW, 1990), later de ziekenhuisgerelateerde thuiszorgmarkt (ZFW 2e
compartiment, 1997), de PGB-markt (1995) en de AWBZ-markt (1e compartiment,
1996). Wat betreft de thuiszorg gefinancierd op basis van de ZFW en AWBZ hebben
zorgverzekeraars respectievelijk verbindings-Izorgkantoren meer contracteervrijheid en
'overstapmogelijkheden' gekregen. Daarnaast kunnen intramurale instellingen sinds
eind jaren tachtig toetreden tot de thuiszorgbranche onder invloed van het substitutie-
beleid en allerlei subsidieregelingen.
Het overheidsbeleid is lange tijd bepalend geweest voor de (on)mogelijkheid van
toetreding tot de thuiszorgmarkt. Het overheidsbeleid vormde met andere woorden de
belangrijkste toetredingsbarriére. Sinds de toelating tot de thuiszorgmarkt door de
overheid is verruimd, is het belang van andere toetredingsbarriéres toegenomen.
Factoren die vanaf het eind van de jaren tachtig hebben bijgedragen aan een verlaging
van de dreiging van toetreding zijn: verbreding van het assortiment, schaalvergroting,
allianties, vergroting van de toegang tot distributiekanalen (relaties met verwijzers) en
allerlei tegenmaatregelen van de bestaande thuiszorgaanbieders, zoals het opzetten
van eigen particuliere bureaus. Verslechtering van het imago van de bestaande
thuiszorginstellingen heeft naast het overheidsbeleid bijgedragen aan een verhoging
van dreiging van toetreding.
Ondanks een toename van de dreiging van toetreding tussen 1987 en 1997 zijn onder
meer als gevolg van de reakties van bestaande thuiszorgaanbieders de toetredings-
barriéres in 1997 vrij hoog (zie overzicht 6.9). Een achttal toetredingsbarriéres draagt
bij aan een verlaging van de dreiging van toetreding. Belangrijk zijn daarbij vooral de
budgetgarantie (950~0) binnen de AWBZ (overheidsbeleid), schaalvoordelen, specifieke
bezittingen, overstapkosten en toegang tot distributiekanalen. De laatste drie barrières
hangen met elkaar samen en hebben betrekking op duurzaam opgebouwde relaties
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tussen de bestaande aanbieders en financiers en verwijzers in de regio. De voordelen
hebben vooral betrekking op het 1e compartiment en in mindere mate op de thuiszorg
in het 28 compartiment en het PGB. Daarnaast draagt een vijftal factoren bij aan een
verhoging van de dreiging van toetreding in 1997. Met name het overheidsbeleíd,
kostennadelen en meer klantgerichtheid van particuliere nieuwe toetreders (produkt-
differentiatie, imago) lijken daarbij een belangrijke rol te spelen.
Als gevolg van de beperkte dreiging van toetreding met name in het 1e compartiment
zouden de bestaande thuiszorginstellingen in principe in staat moeten zijn om het
surplus in de branche naar zich toe te trekken, los van de invloed van de overige
concurrentiekrachten.

6.2.4 Dreiging van aanbieders van substituten

Introductie

De vraag die hier centraal staat is of er aantrekkelijke substituutprodukten aanwezig
zijn. Deze kunnen een bedreiging vormen voor het aantrekken van klanten en midde-
len door de aanbieders in de thuiszorgbranche of omgekeerd juist de mogelijkheid
bieden om klanten af te wentelen op de substituutaanbieders en zo de druk op het
eigen budget te verlichten.
Substituutprodukten zijn produkten die een zelfde functie vervullen als de produkten in
de thuiszorgbranche, namelijk verpleging of huishoudelijke I lichamelijke verzorging bij
lichamelijke tekorten. Voor de thuiszorgbranche in Noord-Brabant is sprake van de
volgende substituutaanbieders en -produkten (geen uitputtende lijst).
~ Mantelzorgers en georganiseerd vrijwilligerswerk (Co6rdinatiepunten Vrijwillige

Thuiszorg): informele niet-professionele hulp. Professionele en informele hulp bij
huishoudelijke verzorging zijn vaak elkaars substituut. In weinig gevallen worden
beiden tegelijkertijd of in aansluiting op elkaar gebruikt (Timmermans et al.,
1997). Voor persoonlijke verzorging geldt dat professionele en informele hulp
vaker complementair zijn ofwel elkaar aanvullen.

~ Patiënten zelf: zelfzorg in combinatie met bijvoorbeeld thuiszorgtechnologie.
~ Intramurale instellingen, met name ziekenhuizen ('cure') en verpleeg- en verzor-

gingshuizen ('care'): een opname in combinatie met 'low care' vormt een substi-
tuut voor thuiszorg. Opname plus 'medium-' of 'high care' zal eerder complemen-
tair zijn aan thuiszorg, behalve in het geval van zeer gespecialiseerde thuiszorg.
Daarnaast kunnen allerlei tijdelijke intramurale zorgvormen en semimurale
diensten van intramurale instellingen (wel binnen de instelling maar zonder
opname) een substituut vormen voor thuiszorg. Voorbeelden hiervan zijn:
- Verpleeg- en verzorgingshuizen ('care'): kortdurende opname, 24-uurszorg,

intervalzorg, weekendopname, vakantieopname, achterwacht, crisisop-
vang, dagverplegingl-verzorgingl-opvang, avond-Inachtopvang.

- Ziekenhuizen ('cure'): zotel, wijkziekenboeg, (dagbehandeling en poli-
kliniek).

Deze voorzieningen worden ook wel 'tussenvoorzieningen' genoemd of 'trans-
murale zorg', omdat ze op het grensvlak van intra- en extramurale zorg zitten.
Sommige van deze tussenvoorzieningen kunnen ook weer complementair zijn
aan de produkten in de thuiszorgbranche, afhankelijk van het feit of inen naast of
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in aansluiting op de tussenvoorzieningen van intramurale instellingen ook
thuiszorgprodukten krijgt (aan huis).

~ Woningbouwverenigingen: combinaties van wonen en zorg-Iservicepakketten,
wozoco's (woon-zorg-complexen), private zorgarrangementen.

~ Commerciële schoonmaakdiensten, particuliere huishoudelijke zorg: huishoude-
lijke verzorging.

Over de mate waarin deze substituten in Noord-Brabant beschikbaar zijn in de periode
1987-1997, zijn niet voor alle aanbieders en produkten cijfers beschikbaar.
Uit onderzoek blijkt dat de beschikbare hoeveelheid informele steun in het algemeen
onvoldoende is in relatie tot de vraag ernaar (De Boer et al., 1994). Bovendien neemt
de hoeveelheid informele steun door allerlei ontwikkelingen af (zie paragraaf 5.2.3).
Dit geldt ook voor de opname als substituut voor thuiszorg. De opnamecapaciteit van
intramurale instellingen in Noord-Brabant is zeker in relatie tot het aantal 65-plus
inwoners afgenomen (zie paragraaf 5.2.2 en bijlagen 5.3, 5.5 en 5.6). Daar staat
tegenover dat de capaciteit voor'tussenvoorzieningen' vanuit intramurale instellingen is
toegenomen als gevolg van de trend naar het voorkómen en verkorten van opnames
(zie met name bijlage 5.4).
Ook de capaciteit van private zorgarrangementen is toegenomen (3e compartiment).
Deze kunnen dienen als substituut voor collectief gefinancierde thuiszorg wanneer
bijvoorbeeld sprake is van wachtlijsten voor deze zorg. Klanten kunnen in dat geval
uitwijken naar privaat gefinancierde alternatieven.
Over het geheel genomen is de beschikbaarheid van substituten echter beperkt. Dit
betekent dat de dreiging van aanbieders van substituten voor de thuiszorgbranche in
het algemeen niet groot zal zijn.

De dreiging van substituutaanbieders is behalve van de beschikbaarheid van substitu-
ten afhankelijk van een vijftal structurele factoren die we in hoofdstuk 4 hebben uit-
gewerkt. In het onderstaande overzicht geven we aan de linkerkant weer welke van
deze structuurdeterminanten in 1997 de dreiging van substituutaanbieders voor de
Brabantse thuiszorgbranche verlagen dan wel verhogen. Aan de rechterkant wordt
weergegeven of de substitutiedreiging tussen 1987 en 1997 is toe- of afgenomen (tl-).
Een toelichting op de resultaten in dit overzicht volgt hierna. De nummers in het
schema corresponderen met de nummers van de behandelde determinanten in
hoofdstuk 4 en in de toelichting hierna.
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Overricht 6.10: Dreiging van substituten: situatie 1997 en dynamiek in de periode
1987-1997

Structuurdeterminanten 1997 Verandering dreiging sub-
stitu utaanbieders 1987-1997

Substitutiedreiging vertagend, concun-entie vertagend
0 Beperkte beschikbaarheid van substituten groeiende schaarste aan

- coll. middelen en
1 Aantal klanten groot t.o.v. beschikbare budget 1" comp. substituten
3 Overstapkosten aanwezig voor PGB en 2e comp.; 1' comp. 0 niet toe-lafgenomen

overstappen financiers onmogelijk
4 Geneigheid te substitueren gering voor PGB, 2e comp. - afname aantrekkelijkheid

substituten
Substitutiedreiging verhogend, concurrentie verhogend
2 Prijsgevoeligheid (hoog bij PGB, 2e comp.) en prijs- t verhoging prijsgev. ZF

prestatie verhouding substituten (soms gunstig) - verlaging prijs-prest. subst.
3 Overstapkosten gering voor RIO's in 1 B comp. 0 niet toe-lafgenomen

Noch substitutiedreiging verlagend noch -verhogend
5 Surplus in bedrijfstak substituut (nauwelijks invloed)

1 Het aantal klanten bij thuiszorgaanbieders ten opzichte van het budget

Situatie 1997
Substituten vormen voor de thuiszorginstellingen in Noord-Brabant nauwelijks echt een
dreiging in 1997 vanwege de grote tekorten aan middelen ten opzichte van de vraag
naar thuiszorg (commissie van Veldhoven, 1996). In de jaarverslagen geven veel
instellingen aan onvoldoende budget te hebben om alle klanten te kunnen helpen. In
deze situatie vormt de beschikbaarheid van substituten nauwelijks een bedreiging voor
de branche maar eerder een welkome mogelijkheid om klanten te kunnen afwentelen.
De beschikbaarheid van substituten voor thuiszorg is echter beperkt. Dit leidt tot een
verhoging van de druk op het surplus van de thuiszorginstellingen die de maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid zullen voelen om zoveel mogelijk klanten met een hulp-
vraag te helpen.
Kortom: het feit dat voor veel instellingen het aantal klanten groter is dan men met het
beschikbare budget kan helpen verlaagt in 1997 de dreiging van substituten en concur-
rentie. Dit is echter niet per se gunstig zoals in Porter's model verondersteld wordt.
Veel klanten in combinatie met gebrek aan substituten betekent namelijk nog niet dat
men de mogelijkheid heeft om prijzen, opbrengsten (budgetten) en surplus in de thuis-
zorgbranche te verhogen. De hoeveelheid middelen ligt namelijk voor een belangrijk
deel vast. Overschrijding daarvan door instroom van veel klanten en gebrek aan
substituten leidt juist tot een verhoging van de druk op het eigen surplus.
Alleen voor de marktsegmenten waarvoor de middelen nietlminder vastliggen (PGB,
ziekenhuisgerelateerde thuiszorg I intensieve thuiszorg) geldt dat een grote vraag in
combinatie met gebrek aan substituten gunstig zou kunnen zijn. Of dit werkelijk zo is, is
afhankelijk van nog een aantal andere factoren die hierna onder de punten 2 tot en met
5 aan bod komen.
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Verandering in aantal klanten ten opzichte van het budget 1987-1997
Het is aannemelijk dat de discrepantie tussen vraag en aanbod tussen 1987 en 1997 is
toegenomen (zie paragraaf 5.2.2). De groei van de collectieve middelen is achter-
gebleven bij de groei van de vraag naar thuiszorg. De groei van de vraag is aanzienlijk
als gevolg van allerlei macro-ontwikkelingen waaronder het overheidsbeleid (zie para-
graaf 5.2 en 5.3). De groeiende discrepantie tussen vraag en aanbod in de thuiszorg
zorgt er voor dat de vraag naar substituten zoals mantelzorg stijgt.
De beschikbaarheid van substituten in Noord-Brabant is echter afgenomen. Dit geldt
met name voor de opnamecapaciteit en informele zorg (zie introductie). Wel zijn in de
jaren tachtig allerlei andere substituten ontstaan op het grensvlak tussen intra- en
extramurale zorg. De omvang daarvan is tussen 1987 en 1997 gegroeid, hoewel voor
sommige 'tussenvoorzieningen' de omvang in de jaren negentig ook weer enigszins is
afgenomen" (voor dagbehandeling door zieken- en verpleeghuizen zie bijlagen 5.5 en
5.6, voor tussenvoorzieningen van verzorgingshuizen zie bijlage 5.4). In sommige
gevallen zal door deze alternatieve zorgvormen de vraag naar thuiszorg echter eerder
toe- dan afnemen. Dit geldt zeker voor die voorzieningen die een opname moeten
voorkómen, zoals bijvoorbeeld dagopvang. Deze worden veelal in combinatie met
thuiszorg gebruikt (complementair). Pas wanneer de voorziening echt een vervanging
(substituut) vormt voor thuiszorg kan de vraag naar thuiszorg dalen en het budget van
de thuiszorginstellingen worden ontlast.
De groeiende schaarste aan middelen ten opzichte van de vraag naar thuiszorg in
combinatie met een groeiend gebrek aan substituten tussen 1987 en 1997 draagt bij
aan een verlaging van de dreiging van substituten. In het algemeen zal dit betekenen
dat de druk op het surplus van de thuiszorginstellingen eerder is verhoogd dan
verlaagd.

Om deze druk op het surplus enigszins te verlagen hebben thuiszorginstellingen in
Noord-Brabant onder meer de volgende acties ondernomen om de beschikbaarheid
van substituten te vergroten en afwenteling op de collectief gefinancierde thuiszorg te
voorkómen:
. Samenwerken met intramurale instellingen om de 'lasten' zo goed mogelijk te

verdelen, gezamenlijk er voor te zorgen dat de cliënt de juíste zorg op de juiste
plek krijgt, afwenteling in de keten te voorkómen en collectieve middelen zo doel-
matig mogelijk te besteden.

. Het vergroten van de mogelijkheden voor zelfzorg door ondersteuning van vrijwil-
ligerswerk. Diverse thuiszorginstellingen in Noord-Brabant werken samen met het
Coi3rdinatiepunt Vrijwillige Thuiszorg (CVT) en maken afspraken over ondersteu-
ning en inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.

. Het ontwikkelen van een eigen commercieel aanbod en een eigen particulier
bureau waarnaar de klanten soms worden doorverwezen in geval van wacht-
lijsten voor de collectief gefinancierde zorg. Diverse thuiszorginstellingen in
Noord-Brabant zijn in de jaren negentig zogenaamde servicepakketten gaan
aanbieden voor leden die zich hierop abonneren voor een maandelijks bedrag.
Het pakket betreft een commercieel aanbod van onder meer maaltijdservice,
cursussen, korting op aanvullende verpleging en verzorging, gratis nachtzorg en
garantie op acute zorg. Deze produkten zijn in de meeste gevallen comple-
mentair aan de collectief gefinancierde thuiszorg. Garantie op zorg vormt echter
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een (privaat gefinancierd) substituut voor de collectief gefinancierde awbz-zorg
waarvoor wachtlijsten bestaan.

Kortom thuiszorginstellingen zetten zelf substituten in de markt of gaan een samen-
werking aan met aanbieders van substituten.

2 Prijs-prestatie- (kosten-baten-) verhouding van substituten en kruis-
elasticiteit van de vraag

Situatie 1997
De dreiging van substituten is het grootst voor die collectief gefinancierde markt-
segmenten waarop thuiszorginstellingen extra inkomstenlbudget kunnen genereren en
waarbij de mogelijkheid bestaat dat financiers of klanten voor substituten kiezen: PGB
en 2e compartiment ziekenhuisgerelateerde thuiszorg I intensieve thuiszorg.
Bij de keuze van financierslklanten voor substituten kunnen de prijs-prestatie verhou-
ding van het substituut en de kruiselasticiteit van de vraag een rol spelen.
Klanten met een PGB voor verpleging en verzorging zullen in het algemeen prijs-
gevoeliger zijn dan natura-klanten die weliswaar premie betalen maar verder nau-
welijks iets hoeven te betalen voor de zorg die ze consumeren (zie ook paragraaf 6.2.5
punt 8). Wanneer de prijs van thuiszorg zou stijgen, zouden PGB-klanten geneigd
kunnen zijn over te stappen op goedkopere alternatieven zoals informele zorg (hoge
kruiselasticiteit). Uit landelijk onderzoek blijkt dat 21 o~a van de budgethouders de zorg
(ook) inkoopt bij het informele circuit (Miltenburg en Ramakers, 1998). Van het totale
aantal ingekochte uren door budgethouders blijken informele relaties 170~o voor hun
rekening te nemen. Ondanks de prijs-gevoeligheid van PGB-klanten en relatief gun-
stige prijs-prestatie vefiouding van met name het substituut informele zorg is de
dreiging van substituten voor de omzeUklanten in de thuiszorgbranche relatief gering.
Dit heeft te maken met:
~ de beperkte omvang van het PGB: ongeveer 3,50~0 op het totale macrobudget

voor thuiszorg in 1997 (Ministerie van VWS, Zorgnota 2001: 153);
~ het relatief grote percentage uren dat niet bij substituten maar bij thuiszorg-

aanbieders wordt ingekocht: reguliere aanbieders 220~0, particulier 260~0, zelfstan-
dige hulpverleners 350~0, tezamen 830~0 (Miltenburg en Ramakers, 1998).

Voor financiers geldt dat hun prijsgevoeligheid voor de thuiszorg in het 2e compartiment
relatief groot is vanwege het financiële risico dat ziekenfondsen lopen voor de uitgaven
in dit compartiment. Ziekenfondsen hebben echter te maken met de wensen van hun
verzekerden die (specialistische) zorg thuis in het algemeen prefereren boven een
opname of 'tussenvoorziening' van een intramurale instelling ook al is dat laatste in
sommige gevallen goedkoper7z. Daar komt nog bij dat een opname in onze samen-
leving in het algemeen wordt gezien als een onwenselijk substituut voor thuiszorg.
Kortom de dreiging van substituten lijkt ook hier geen al te grote rol te spelen.

Verandering in prijs-prestatie verhouding substituten en kruiselasticiteit van de
vraag 1987-1997
We hebben geen aanwijzingen gevonden voor een toe- of afname van de prijsgevoe-
ligheid van budgethouders.
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De prijs-Ikostengevoeligheid van financiers voor (thuiszorg)produkten in het 2e compar-
timent is mogelijk toegenomen vanwege het toegenomen financiële risico van zieken-
fondsen tussen 1989 en 1997 (zie paragraaf 5.3.1).
De prijs-prestatie verhouding van bepaalde substituten lijkt iets ongunstiger geworden.
De prijs die voor informele zorg wordt betaald is een toenemende afhankelijkheid van
familie, vrienden en buren. Deze prijs lijkt als gevolg van de toenemende individua-
lisering hoger te zijn geworden. Ook de 'emotionele kosten' van het substituut 'opname'
lijken te zijn toegenomen voor klanten. Over het goedkoper of duurder worden van een
opname of tussenvoorziening in financiële zin kunnen geen uitspraken worden gedaan.
Kortom: veranderingen in prijsgevoeligheid van ziekenfondsen tussen 1987 en 1997
dragen bij aan een verhoging van de dreiging van substituutaanbieders, terwijl de
ongunstiger geworden prijs-prestatie verhouding van substituten juist lijkt bij te dragen
aan een verlaging van de dreiging.

3 Overstapkosten van gebruikers, financiers, verwijzers

Situatie 1997
Met betrekking tot het PGB en thuiszorg in het 2e compartiment lijken overstapkosten
enigszins bij te dragen aan een verlaging van de dreiging van substituutaanbieders.
Het verschil in produkten van thuiszorgaanbieders en aanbieders van substituten
maakt een vergelijking van prijs en kwaliteit bij overstappen noodzakelijk. De kosten
die dit met zich meebrengt maakt dat fínancierslklanten mogelijk minder snel geneigd
zullen zijn over te stappen.
Voor financiers in het 1e compartiment geldt dat overstappen op substituten niet moge-
lijk is, zelfs niet voor de 50~o vrije middelen. Het geld voor thuiszorg in de AWBZ mag
niet worden ingezet voor andere produkten dan omschreven in de aanspraak op
'algemene thuiszorg' (of voorheen de aanspraak 'kruiswerk' en subsidieregeling
'gezinsverzorging'). Een functionele omschrijving van de aanspraken zou overstappen
op substituten wel mogelijk kunnen maken. Hiervan is in 1997 echter nog geen sprake.
Verwijzers zouden in principe kunnen verwijzen naar substituutaanbieders zoals
intramurale instellingen. In 1997 zit er echter een RIO tussen dat bepaalt welke zorg
een cliënt nodig heeft. Voor RIO's zijn er niet direct overstapkosten verbonden aan
bijvoorbeeld de keuze voor een opname in plaats van thuiszorg, omdat het RIO
onafhankelijk is. Overstapkosten in de zin van bestaande relaties op het spel zetten
zijn hierdoor minder van toepassing.
Kortom: voor het 18 compartiment draagt het ontbreken van overstapmogelijkheden
van financiers bij aan een verlaging van de dreiging van substituutaanbieders, terwijl
de geringe overstapkosten van RIO's juist bijdragen aan een verhoging daarvan.

Verandering in overstapkosten 1987-1997
Voor het PGB en 2e compartiment hebben we geen aanwijzingen voor een toe- of
afname van de overstapkosten voor financierslklanten.
De overstapkosten van financiers in het 1 e compartiment ten aanzien van substituten is
niet veranderd.
Wat betreft verwijzers in het 1e compartiment is wel het een en ander veranderd. Vóór
de komst van de RIO's bepaalden verwijzers of zij wel of niet naar substituten verwe-
zen in plaats van naar de thuiszorgaanbieders. De overstapkosten voor verwijzers
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waren mogelijk hoger dan voor een RIO vanwege bestaande relaties met de thuiszorg-
aanbieders. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit de verwijzer ervan zou hebben weer-
houden naar substituten te verwijzen (bijvoorbeeld dagopvang of opname). Aange-
nomen mag worden dat de verwijzer doet wat noodzakelijk is voor de klant. Het gevolg
is dat de facto waarschijnlijk weinig veranderd is in de overstapkosten van 'poort-
wachters' ten aanzien van substituten.

4 Geneigdheid van gebruikers en financiers tot substitueren

Situatie 1997
Klanten met een PGB voor V8~V blijken geen grote geneigdheid te hebben om diensten
te betrekken van substituutaanbieders ( zie punt 2). De keuze voor (betaalde) informele
zorg vergroot hun afhankelijkheid van familie, vrienden en buren. Dit draagt bij aan een
verlaging van de dreiging van substituutaanbieders.
Voor financiers in het 2e compartiment is de geneigdheid tot het substitueren van
ziekenhuisgerelateerde thuiszorglintensieve thuiszorg ook niet zo groot vanwege het
slechtere 'imago' van met name het substituut opname.
Voor zorgkantoren in het 18 compartiment is de geneigdheid tot substitutie van
thuiszorg wel groot als het gaat om informele zorg maar niet met betrekking tot intra-
murale aanbieders. Financiers proberen eerder een verschuiving van intra- naar e~dra-
muraal te bewerkstellingen en van extramuraal naar informele zorg ( zie introductie).

Verandering in de geneigdheid tot substitueren 1987-1997
De geneigdheid van budgethouders en van financiers in het 2e compartiment om te
kiezen voor substituutaanbieders zal eerder enigszins zijn afgenomen dan toegenomen
tussen 1987 en 1997. Dit heeft te maken met de toenemende individualisering waar-
door informele zorg onaantrekkelijker wordt en de toegenomen maatschappelijke
voorkeur van thuiszorg boven een opname.
De afgenomen geneigdheid tot substitueren van thuiszorg draagt bij aan een verlaging
van de dreiging van aanbieders van substituten tussen 1987 en 1997.

5 Surplus in de bedrijfstak van het substituut

Situatie 1997
Van een behoorlijk surplus zou hooguit sprake kunnen zijn bij aanbieders van commer-
ciële substituten, zoals private zorgarrangementen en woon-zorg-arrangementen.
Wanneer de concurrentie in deze branches aanwakkert bestaat het gevaar dat men het
surplus gaat aanwenden om de kwaliteit van het substituutprodukt te verhogen,
waardoor het een aantrekkelijker alternatief kan worden bijvoorbeeld voor PGB-
klanten. Gezien de beperkte omvang van het PGB is het echter aannemelijk dat de
dreiging die hiervan uitgaat voor de aanbieders in de thuiszorgbranche relatief gering
is.
Bij de overige aanbieders van substituten zoals mantelzorgers, vrijwilligers en intra-
murale instellingen is het niet waarschijnlijk dat sprake is van een hoog surplus. De
collectief gefinancierde instellingen mogen slechts beperkt 'winst' maken. Bovendien
hebben de intramurale instellingen in het algemeen ook te maken met een verhoogde
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druk op hun budget als gevolg van bezuinigingen en een toenemende vraag (zie
paragraaf 5.2).
Kortom: deze determinant zal nauwelijks bijdragen aan een verhoging of verlaging van
de dreiging van aanbieders van substituten.

Verandering in surplus in de bedrijfstak van het substituut 1987 -1997
Hierover zijn geen gegevens bekend.

Conclusie 'dreiging van aanbieders van substituten'

Op basis van de analyse van de determinanten van de concurrentiekracht'dreiging van
substituut-aanbieders' kan worden geconcludeerd dat de dreiging van substituten in de
Brabantse thuiszorgbranche tussen 1987 en 1997 is afgenomen (zie overzicht 6.10).
Hierbij spelen met name de afname van de beschikbaarheid van de substituten
'informele zorg' en 'intramurale opname' een rol en de toename van de discrepantie
tussen vraag en aanbod in de thuiszorgbranche. Als gevolg van onder andere substi-
tutie van intra- naar extramurale zorg is de druk op thuiszorg verhoogd en kunnen
thuiszorginstellingen de vraag in feite nauwelijks aan. Dit heeft bijgedragen aan een
verlaging van de dreiging van substituten tussen 1987 en 1997.
In lijn hiermee is de dreiging van aanbieders van substituten in 1997 relatief gering. Dit
heeft met name te maken met de beperkte beschikbaarheid van substituten voor
thuiszorg, in het bijzonder van informele zorg en opname. De beschikbaarheid van
substituten dient dan ook als aparte determinant te worden opgenomen. Voor het 1e
compartiment speelt daarnaast een belangrijke rol het feit dat voor veel instellingen het
aantal klanten groter is dan men met het beschikbare budget kan helpen. Beide
determinanten verlagen in 1997 de dreiging van substituten, maar met name in het 1e
compartiment is dit niet perse gunstig voor het surplus van de thuiszorginstellingen. De
druk op het surplus wordt eerder verhoogd omdat meer klanten moeten worden
geholpen binnen hetzelfde budget en afwenteling naar substituten slechts beperkt
mogelijk is.
Voor zover substituten beschikbaar zijn is de dreiging ervan het grootst met betrekking
tot de PGB-markt en 2e compartiment ziekenhuisgerelateerde thuiszorg I intensieve
thuiszorg, omdat de thuiszorginstellingen op deze segmenten (extra) inkomstenlbudget
kunnen mislopen als gevolg van substituten. De dreiging daarvan is echter beperkt
vanwege overstapkosten en een geringe geneigdheid van klanten en financiers om
thuiszorg te substitueren. Daar komt nog bij dat de omvang van met name het PGB
zeer beperkt is ten opzichte van de totale omzet van de thuiszorgbranche. Het surplus
dat hier behaald zou kunnen worden als gevolg van de geringe dreiging van aanbie-
ders van substituten zal dan ook niet bijzonder hoog zijn.
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6.2.5 Onderhandelingsmacht van gebruikers

I ntrod uctie

Bij de gebruikers is het van belang een onderscheid te maken tussen de gebruikers die
zorg in natura afnemen, dat wil zeggen dat ze de rekening niet zelf hoeven te betalen,
en de gebruikers met een PGB die de zorg zelf'inkopen' en betalen. Van zorg in natura
is sprake in het 1e compartiment (AWBZ-zorg), 2e compartiment aanvullende thuiszorg
I ziekenhuisgerelateerde thuiszorg via het ziekenfonds en vaak ook via de particuliere
verzekering. De gebruikers betalen premie (AWBZ, ZFW, particulier) en krijgen in ruil
daarvoor zorg. Directe betalingen voor de zorg zijn er alleen in de vorm van eigen
bijdragen. Daarnaast kunnen gebruikers er voor kiezen de zorg volledig privaat te
financieren. Deze zogenaamde 3e compartiment zorg die ook wel wordt gefinancierd
via aanvullende verzekeringen, pensioenfondsen en employee-benefits (werkgevers)
valt buiten het bestek van deze studie.
De uitspraak 'wie betaalt bepaalt' zou kunnen betekenen dat de macht van gebruikers
enigszins is toegenomen als gevolg van het PGB. Of dit werkelijk zo is, is volgens het
Porter-plus model afhankelijk van een aantal structuurdeterminanten die bepalen hoe
machtig de gebruikers zijn ten opzichte van de aanbieders van thuiszorg. Machtige
gebruikers zijn in staat om het surplus van de aanbieders in de thuiszorgbranche af te
romen doordat ze betere kwaliteit, meer service of een lagere prijs kunnen afdwingen.
In het onderstaande overzicht geven we aan de linkerkant weer welke structuur-
determinanten in 1997 in het voordeel van de gebruikers dan wel van de thuiszorg-
aanbieders in de Brabantse thuiszorgbranche zijn. Aan de rechterkant wordt weer-
gegeven of de onderhandelingsmacht van gebruikers tussen 1987 en 1997 is toe- of
afgenomen (fl-). Een toelichting op de resultaten in dit overzicht volgt hierna. De
nummers in het schema corresponderen met de nummers van de behandelde deter-
minanten in hoofdstuk 4 en in de toelichting hierna.
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Overzicht 6.11: Onderhandelingsmacht van gebruikers ats 'afnemers' in vergelijking
met thuiszorgaanbieders: situatie 1997 en dynamiek in de periode
1987-1997

Structuurdeterminanten 1997 Verandering onderhande-
lin smacht ebruikers '87 '97

In het voordeel van thuiszorgaanbieders (concurrentie
verlagend)
1 Keuzevrijheid voor natura-gebruikers gering t komst PGB sinds'95
2 Concentratie gebruikers t.o.v. aanbieders laag (natura en t10 groei pat.lcons.org.,

pGg~ echter weinig macht
3 Consumptievolume van belangrijkste gebruikers gering 0 geen toe-lafname
4 Overstapkosten hoog voor natura-gebruikers 0 geen toe-lafname
5 Substitutiemogelijkhedenlalternatieven voor natura- t komst PGB

gebruikers gering
7 Geen volledige informatie over kwaliteit, prijzen e.d. bij 0 geen toe-lafname

gebruikers
8 Prijslkosten produkt in relatie tot inkomen gering voor t komst PGB

natura-gebruiker

In het voordeel van gebruikers (concurrentie verhogend)
1 Keuzevrijheid voor PGB-gebruikers groot zie boven
5 Substitutiemogelijkhedenlalternatieven PGB-gebruikers vrij zie boven

groot
8 Prijslkosten produkt belangrijk voor PGB-gebruiker zie boven

Noch in voordeel aanbieder noch in voordeel gebruiker
4 Overstapkosten PGB-gebruikers niet lagerlhoger dan voor 0 geen toe-lafname

aanbieders
6 Achterwaartse integratie gebruikers speelt geen rol
9 Produktdifferentiatie voor PGB-gebruikers onvoldoende 0 geen toe-lafname '95 '97
10 Belang van kwaliteit verlaagt niet prijsgevoeligheid PGB-

ebruiker

In het Porter-plus model maken we een onderscheid tussen determinanten van de
onderhandelingsmacht en prijsgevoeligheid. Deze komen hierna aan bod.

Onderhandelingsmacht

1 Keuzevrijheid van de gebruikers

Situatie 1997
De vraag of gebruikers in 1997 keuzevrijheid hebben moet verschillend worden
beantwoord voor de 'natura'- en de PGB-gebruikers. 'Natura'-gebruikers hebben in het
algemeen weinig keuzevrijheid. Zij worden via de indicatiestelling van het RIO
'gedwongen' tot afname van bepaalde diensten en hebben bovendien de keuze uit
slechts een gering aantal (erkende) aanbieders met name voor de AWBZ-zorg (zie ook
onder substitutiemogelijkheden, punt 5). PGB-gebruikers hebben veel meer keuze-
vríjheid, zowel wat betreft het soort zorg als de aanbieder bij wie de zorg wordt afgeno-
men. Dit verhoogt de onderhandelingsmacht van PGB-gebruikers. Wat betreft de
natura-gebruikers zijn de aanbieders vanwege de min of ineer 'gedwongen winkelne-
ring' in het voordeel.
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Verandering in keuzevrijheid gebruikers 1987-1997
De belangrijkste verandering die hier heeft plaatsgevonden is de komst van het PGB in
1995. Hierdoor is de keuzevrijheid van gebruikers toegenomen. Ten eerste hebben
gebruikers nu de keuze tussen zorg in natura en PGB en als ze voor het PGB kiezen is
de keuzevrijheid ten aanzien van het aanbod ook veel groter.
Dat PGB-gebruikers van deze vrijheid gebruik maken blijkt uit landelijk onderzoek van
onder meer de OSA (Baarveld, Miltenburg, Ramakers, 1998). De reguliere thuiszorg-
instellingen 'pakken' slechts een klein deel van de PGB-gebruikers: ongeveer 100~o van
het totale aantal overeenkomsten in 1996. Overigens blijken ook de particuliere aan-
bieders met ongeveer 100~o van het aantal overeenkomsten slechts in geringe mate te
profiteren van de voor hen nieuwe PGB-markt. Het grootste deel van de PGB-gebrui-
kers sluit overeenkomsten met individuele hulpverleners of informele relaties.
Uitgedrukt in uren en omzet is het aandeel van de instellingen (regulier en particulier)
overigens wel groter: ongeveer 500~0. Dit neemt niet weg dat sprake is van marktverlies
voor de 'regulieren'. Voor Brabant zijn geen cijfers beschikbaar, maar het is niet
aannemelijk dat deze erg zullen afwijken van de landelijke trend.
Overigens vormt het PGB voor de reguliere thuiszorginstellingen nauwelijks echt een
serieuze bedreiging. Ten eerste is de totale hoogte van de PGB subsidie in 1997
vooralsnog beperkt. Ten tweede lijken de thuiszorginstellingen zich niet erg druk te
hoeven maken om verlies van omzetlklanten vanwege de groei van de vraag naar
thuiszorg. Als gevolg van het PGB zou de vraag zelfs enigszins kunnen stijgen. Een
deel van de PGB-gebruikers blijkt voorheen namelijk uberhaupt geen gebruik te
hebben gemaakt van thuiszorg (Baarveld et al., 1998). Het marktaandeel van de
reguliere thuiszorginstellingen op de PGB-markt daalt wel. Het verlies van marktaan-
deel blijft echter beperkt vanwege tegenreakties van de reguliere thuiszorginstellingen
die een deel van de PGB-markt weer weten te 'veroveren'. Sommige Brabantse
instellingen blijken onder meer via de inzet van het eigen particuliere bureau zelfs meer
terug te verdienen aan PGB-klanten dan ze op hun budget waren gekort in het kader
van het PGB. Overigens zijn er ook instellingen die uit kostenoverwegingen afzien van
de PGB-markt.
Kortom de keuzevrijheid van gebruikers is enigszins toegenomen, maar dit geldt
vooralsnog voor slechts een zeer beperkt aantal mensen. Het PGB heeft wel enigszins
bijgedragen aan een verhoging van de onderhandelingsmacht van gebruikers.

2 Concentratie van gebruikers ten opzichte van aanbieders

Situatie 1997
Bij concentratie gaat het om het aantal gebruikers en het evenwicht tussen deze
gebruikers. Dat wil zeggen: zijn de gebruikers min of ineer even groot of zitten er een
paar grotere gebruikers tussen die meer macht kunnen uitoefenen.
In de thuiszorg is in het algemeen sprake van een groot aantal individuele gebruikers
die allemaal ongeveer dezelfde relatief kleine hoeveelheid zorg afnemen. De concen-
tratie van gebruikers is dus klein ten opzichte van de aanbieders. Voor de concentratie
van aanbieders wordt verwezen naar paragraaf 6.2.2 punt 1. Dit beperkt hun onder-
handelingsmacht en geeft de aanbieders een voordeel. Dit geldt ook voor de PGB-
gebruikers die zich voor wat betreft de inkoop van verpleging en verzorging niet
hebben geconcentreerd in een grotere organisatie. Er zijn weliswaar landelijke
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belangenverenigingen voor budgethouders zoals bijvoorbeeld Per Saldo, maar deze
bemoeien zich in het algemeen niet rechtstreeks met de zorginkoop. Dit geldt ook voor
de landelijke en regionale patiënten- en consumentenorganisaties (vier RPCP's in
Brabant) die nog maar beperkte macht hebben in de gezondheidszorg. In de toekomst
zou dit wellicht kunnen veranderen met name op het punt van informatie (zie punt 7).
Met prijs-Ikwaliteit vergelijkingen zouden patiëntenbelangenorganisaties de gebruikers
steeds beter kunnen gaan informeren. Bovendien zouden ze met hun stem in de
regiovisie er voor kunnen gaan zorgen dat er meer (of minder) geld naar de thuiszorg
gaat.

Verandering in concentratie gebruikers ten opzichte van aanbieders 1987-1997
Gebruikers hebben zich met ondersteuning van de overheid weliswaar steeds beter
georganiseerd in grotere regionale patiënten-Iconsumentenorganisaties, maar hun
macht om betere kwaliteit of lagere prijzen af te dwingen is nog altijd gering. Uit lande-
lijk onderzoek blijkt dat de beoogde versterking van de regionale patiënteninbreng nog
onvoldoende van de grond is gekomen (Gorter, Oudenampsen, Plemper en
Rijkschroeff, 1998). De RPCP's hebben zich in het algemeen nog geen (volwaardige)
positie weten te verwerven aan de onderhandelingstafel bij verzekeraars en aanbie-
ders in de regio. Als gevolg hiervan zal de toename van de concentratie bij gebruikers
nauwelijks bijdragen aan een verhoging van hun onderhandelingsmacht.

3 Consumptievolume van de (drie of vier) belangrijkste gebruikers

Situatie 1997
Het consumptievolume hangt samen met het vorige punt. In de thuiszorg zijn er niet
een paar gebruikers die heel veel afnemen bij de thuiszorgaanbieders. Dit is in het
voordeel van de thuiszorgaanbieders.

Verandering in consumptievolume van belangrijkste gebruikers 1987-1997
Er is geen sprake van een toe- of afname van het consumptievolume van de belang-
rijkste gebruikers. Alle gebruikers waren en zijn min of ineer even (on)belangrijk vanuit
de aanbieders gezien. Deze determinant levert dan ook geen bijdrage aan een
verhoginglverlaging van de onderhandelingsmacht van gebruikers.

4 (Emotionele) overstapkosten van gebruikers t.o.v. aanbieders

Situatie 1997
Voor de natura-gebruikers geldt dat hun overstapkosten bijzonder hoog kunnen zijn,
zeker wanneer ze bij gebrek aan alternatieven zorg moeten gaan kopen die voor eigen
rekening komt. Ook het overstappen naar een andere (nieuw) toegelaten aanbieder die
AWBZ-zorg in natura levert, kan hoge (emotionele) kosten met zich meebrengen.
Overstappen kan ten koste gaan van de zekerheid en veiligheid die de gebruiker heeft.
PGB-gebruikers zouden minder snel geneigd kunnen zijn over te stappen vanwege de
kosten die gepaard gaan met de vergelijking van prijzen en kwaliteit van aanbieders. In
de praktijk blijkt dit echter mee te vallen gezien het grote percentage budgethouders
dat de zorg niet bij reguliere aanbieders inkoopt (zie punt 1).
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Lage overstapkosten leveren de PGB-gebruikers echter nauwelijks een voordeel op in
relatie tot de thuiszorgaanbieders. Voor thuiszorgaanbieders zijn de overstapkosten
namelijk ook gering of zelfs zo goed als afwezig zijn. Het maakt de aanbieder niet uit
aan welke gebruiker(s) de zorg wordt geleverd.
Kortom: voor natura-gebruikers geldt dat ze in het nadeel zijn, bij het PGB zijn noch de
gebruikers noch de aanbieders in het voordeel.

Verandering in overstapkosten van gebruikers t.o.v. aanbieders 1987-1997
We hebben geen aanwijzingen voor een toe- of afname van de overstapkosten van
natura- en PGB-gebruikers. Deze determinant levert dan ook geen bijdrage aan een
verhoginglverlaging van de onderhandelingsmacht van gebruikers.
Wel hebben thuiszorgaanbieders de overstapkosten wellicht iets verhoogd door
verbetering van de klantenbinding via de ledenorganisatie.

5 Substitutiemogelijkheden

Situatie 1997
Dit punt hangt samen met de keuzevrijheid van gebruikers (zie punt 1). PGB-gebrui-
kers hebben meer substitutenlalternatieven tot hun beschikking dan natura-gebruikers.
Zij kunnen bijvoorbeeld ook familie, zelfstandige hulpverleners en particuliere orga-
nisaties inschakelen. Echter voor beide typen gebruikers geldt dat de beschikbaarheid
van substituten als informele zorg en intramurale opname beperkt is (zie hiervoor
paragraaf 6.2.4). Het voordeel van PGB-gebruikers is wel dat ze de informele hulp nu
kunnen betalen.
Kortom: het gebrek aan substitutiemogelijkheden voor natura-gebruikers is in het
voordeel van de aanbieders. Bij het PGB zijn de gebruikers in het voordeel.

Verandering in substitutiemogelijkhedenlalternatieven 1987-1997
Zie hiervoor onder punt 1. Als gevolg van het PGB zijn de substitutiemogelijkheden J
alternatieven enigszins toegenomen, maar dit geldt vooralsnog voor een zeer beperkt
aantal mensen. Hoewel het PGB niet echt een serieuze bedreiging vormt, heeft het wel
enigszins bijgedragen aan een verhoging van de onderhandelingsmacht van gebrui-
kers.

6 Vermogen gebruikers tot achterwaartse integratie

Het vermogen van gebruikers tot achterwaartse integratie, dat wil zeggen dat men zelf
de zorg gaat 'produceren' (zelfzorg), speelt nauwelijks een rol in de thuiszorg. Dreigen
met achterwaartse integratie in de vorm van 'zelfzorg' is in de meeste gevallen niet in
het belang van de gebruikers. Dit geldt misschien in iets mindere mate voor de PGB-
gebruikers. Uit onderzoek blijkt dat 180~o van de budgethouders minder zorg inkoopt
dan volgens de indicatiestelling nodig zou zijn (Woldringh en Ramakers, 1998). Deze
zorg wordt mogelijk door de gebruikers zelf overgenomen. Overigens zijn er beleids-
matig wel veel ontwikkelingen die de gebruikers tot meer zelfzorg dwingen (substitutie-
beleid). Dit levert echter niet direct een nadeel op voor de thuiszorgaanbieders die toch
wel voldoende vraag op zich af zien komen.
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7 Informatie van gebruikers over kwaliteit en prijzen

Situatie 1997
In het algemeen is het inzicht van zowel natura-gebruikers als PGB-gebruikers in
kwaliteit, prijzen en kosten van produkten van thuiszorgaanbieders gering. De infor-
matie van gebruikers is verre van volledig. Dit beperkt hun onderhandelingsmacht en
geeft de thuiszorgaanbieders een voordeel.
Overigens zijn er aanwijzingen dat sommige 'reguliere' thuiszorgaanbieders de on-
wetendheid van gebruikers bewust in stand te houden, bijvoorbeeld door geen
informatie te geven over het bestaan van een nieuwe toetreder wanneer de cliént op
een wachtlijst staat.

Verandering in informatie van gebruikers 1987-1997
Patiënten-Iconsumentenorganisaties zijn zich meer gaan inspannen om vergelijkende
informatie over instellingen te leveren. Deze informatie is in de onderzochte periode
echter nog zeer beperkt beschikbaar en heeft bovendien vaak betrekking op
ziekenhuizen en niet op thuiszorg. In Noord-Brabant heeft de inspectie in 1994 onder-
zoek gedaan naar de kwaliteit van particuliere aanbieders (Geneeskundige Inspectie
van de Volksgezondheid voor Noord-Brabant, 1994). Het is echter de vraag in hoe-
verre dit soort informatie bij de gebruikers terechtkomt.
Deze determinant zal dus niet direct een bijdrage leveren aan de verhoging of verla-
ging van de onderhandelingsmacht van gebruikers tussen 1987 en 1997.

Prijsgevoeligheid

8 Prijslkosten van produkt in relatie tot inkomen of PGB van gebruiker

Situatie 1997
Voor natura-gebruikers speelt de prijs in het algemeen geen rol vanwege de (ver-
plichte) verzekering, behalve in het geval men eigen bijdragen moet betalen. Voor
thuiszorg moet in 1997 een eigen bijdrage worden betaald. Toch zal dit er in het
algemeen niet toe leiden dat de klant afziet van thuiszorg of de zorg elders haalt. Wat
betreft het laatste zijn er niet veel alternatieven. Andere collectief gefinancierde zorg
met een lagere eigen bijdrage (bijvoorbeeld intramurale zorg) is er niet of kan niet
worden verkregen zonder toestemming van het RIO. Wat betreft het afzien van zorg:
dit gevaar ligt mogelijk op de loer voor produkten met een iets hogere prijselasticiteit,
zoals huishoudelijke verzorging. Wanneer de eigen bijdrage voor huishoudelijke
verzorging een groot deel van het inkomen van de gebruiker gaat opslokken zou hijlzij
kunnen beslissen af te zien van de zorg. Voor het overige speelt de prijs van het
produkt voor natura-gebruikers echter nauwelijks een rol.
Voor PGB-gebruikers ligt dit anders. Zij zullen in het algemeen prijsgevoeliger zijn.
Wanneer de prijslkosten van de produkten van reguliere aanbieders relatief hoog zijn
ten opzichte van het totale PGB van de gebruiker, zullen ze wellicht op zoek gaan naar
andere aanbieders. Over prijzen van diverse aanbieders in Noord-Brabant zijn geen
gegevens beschikbaar. De prijzen die aan PGB-gebruikers worden doorberekend
kunnen per instelling verschillen. Wel blijkt de prijsgevoeligheid van PGB-gebruikers uit
resultaten van landelijk onderzoek: de tarieven die worden afgesproken door PGB-
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gebruikers liggen in het algemeen lager dan de normbedragen per uur die verzeke-
raars hanteren bij de toekenning van budgetten aan thuiszorginstellingen (Baarveld et
al., 1998:29). Dit betekent dat de reguliere aanbieders van PGB-gebruikers een lagere
vergoeding per uur krijgen dan van verzekeraars. Hierdoor vormen de PGB-gebruikers
voor sommige 'reguliere' thuiszorgaanbieders wellicht een onaantrekkelijke doelgroep.
Een enkele instelling geeft in het jaarverslag inderdaad aan af te zien van de PGB-
markt vanwege de te lage tarieven.
Kortom: de prijslkosten van het produkt in relatie tot het inkomen of PGB van de
gebruiker spelen met name een rol voor PGB-gebruikers. De prijsgevoeligheid van
PGB-gebruikers is in het nadeel van de thuiszorgaanbieders.

Verandering in prijslkosten van produkt in relatie tot inkomenlPGó gebruiker
1987-1997
Afgezien van het feit dat de introductie van het PGB de prijsgevoeligheid van gebrui-
kers heeft verhoogd, hebben we geen aanwijzingen voor verdere veranderingen met
betrekking tot prijslkosten in relatie tot inkomen.
Wel zijn de eigen bijdragen voor het kruiswerk gestegen met de harmonisatie van de
bijdrageregeling in 1997. Eerder hebben we echter opgemerkt dat het effect daarvan
op het keuzegedrag van gebruikers waarschijnlijk gering zal zijn.
De komst van het PGB heeft enigszins bijgedragen aan een verhoging van de onder-
handelingsmacht van gebruikers tussen 1987 en 1997.

9 Produktdifferentiatie

Situatie 1997
Produktdifferentiatie is aan de orde geweest in paragraaf 6.2.2 punt 5. De prijs-I
kostengevoeligheid van PGB-gebruikers zal met name groot zijn voor produkten die
meer gestandaardiseerd zijn, zoals huishoudelijke verzorging. Voor de overige pro-
dukten is de differentiatie groter, waardoor de PGB-gebruikers mogelijk minder gevoe-
lig zijn voor de prijs. Dit punt zou in het voordeel kunnen zijn van thuiszorgaanbieders.
Uit onderzoek blijkt echter dat bij PGB-gebruikers niet alleen voor huishoudelijke hulp
de gemiddelde prijzen lager liggen dan de normbedragen van verzekeraars. Ook voor
de overige produkten liggen de prijzen gemiddeld zo'n 250~0 lager (Baarveld et al.,
1998). Hieruit kan worden opgemaakt dat d'rfferentiatie niet direct een prijsvoordeel lijkt
op te leveren voor de thuiszorgaanbieders.

Veranderingen in produktdifferentiatie 1987-1997
Zie hiervoor paragraaf 6.2.2 punt 5. Over de gehele periode gezien is de produkt-
differentiatie toegenomen. Voor PGB-gebruikers die pas vanaf 1995 bestaan, is het
niet aannemelijk dat een toename van produktdifferentiatie tussen 1995 en 1997 heeft
bijgedragen aan een verlaging van de onderhandelingsmacht van PGB-gebruikers.
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10 Belang van de kwaliteit van produktenldiensten voor gebruikers

Over het belang dat PGB-gebruikers hechten aan kwaliteit zijn geen gegevens bekend.
Wanneer de kwaliteit niet zo belangrijk wordt gevonden zal de prijsgevoeligheid groter
zijn. We hebben hiervoor geen aanwijzingen kunnen vinden.
Uit onderzoek blijkt wel dat ongeveer 300~o van de budgethouders VáV voor een PGB
kiest uit onvrede met het aanbod van de reguliere thuiszorginstellingen (Baarveld et al.,
1998). Tegelijkertijd worden met de nieuwe aanbieders echter nauwelijks afspraken
gemaakt over de kwaliteit van zorgverlening (Baarveld et al., 1998). Gezien de aard
van de dienstverlening is het aannemelijk dat de kwaliteit ervan wel als belangrijk zal
worden ervaren door de gebruikers. Dit lijkt echter niet de prijsgevoeligheid van de
PGB-gebruikers te verlagen (zie punt 8). Het belang van kwaliteit is hierdoor niet perse
in het voordeel van de aanbieder.
Los van de prijsgevoeligheid lijkt de PGB-gebruiker wel een betere kwaliteit te kunnen
'afdwingen' bij de aanbieders (voor een lagere prijs), hetgeen in principe in het nadeel
is van de aanbieders. De PGB-gebruiker blijkt in vergelijking met de natura-gebruiker
meer tevreden te zijn over met name de keuzevrijheid en de continu'iteit van de zorg.
Minder vaak komt er onverwacht geen hulp, het is bekend wie vervangt en men krijgt
vaker bericht van wisselingen (Woldringh en Ramakers, 1998). Ook uit de reakties van
thuiszorgaanbieders op onder meer het PGB kan worden opgemaakt dat ze meer oog
hebben gekregen voor kwaliteit en klantgerichtheid (voor kwaliteit zie verder paragraaf
6.3.2).
Het belang van de kwaliteit van diensten voor PGB-gebruikers verhoogt op zich zelf
echter niet hun onderhandelingsmacht.

Conclusie onderhandelingsmacht van gebruikers

Op basis van de analyse van determinanten van de onderhandelingsmacht van
gebruikers kan worden geconcludeerd dat met name de introductie van het PGB er
voor heeft gezorgd dat de onderhandelingsmacht van gebruikers in de Brabantse
thuiszorgbranche tussen 1987 en 1997 is toegenomen. Dit heeft vooral te maken met
een toename van de keuzevrijheid en substitutiemogelijkheden I alternatieven als
gevolg van het PGB (zie overzicht 6.11). De toename van de onderhandelingsmacht
beperkt zich echter tot een relatief klein aantal mensen: de PGB-gebruikers. Voor de
overige gebruikers die zorg in natura krijgen op basis van de AWBZ of ZFW is
nauwelijks of geen sprake van een verhoging van de onderhandelingsmacht.
In de praktijk in 1997 blijkt ook de onderhandelingsmacht van PGB-gebruikers beperkt.
Het PGB vormt voor de reguliere thuiszorginstellingen nauwelijks echt een serieuze
bedreiging. De omvang van de PGB subsidie is in 1997 vooralsnog relatief beperkt en
bovendien hoeven de thuiszorginstellingen nauwelijks te vrezen voor een verlies van
de omzet vanwege de groei van de vraag naar thuiszorg. Toch hebben de meeste
thuiszorginstellingen op de dreiging gereageerd door te proberen ten minste een deel
van de PGB-markt te veroveren, onder meer via hun eigen particuliere bureaus
waarmee ze goedkoper konden werken.
De reiatief geringe dreiging neemt niet weg dat de PGB-gebruikers konden profiteren
van hun onderhandelingsmacht door lagere prijzen en betere kwaliteit af te dwingen
(Baarveld et al., 1998). Dit heeft vooral te maken met de volgende factoren: een
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grotere keuzevrijheid van PGB-gebruikers, vrij grote substitutiemogelijkheden I alter-
natieven en de prijsgevoeligheid van PGB-gebruikers als gevolg van de relatief hoge
prijslkosten van het produkt in relatie tot de hoogte van het PGB. Overigens zijn er ook
factoren die in het nadeel werken van de PGB-gebruikers. De belangrijkste zijn:
geringe concentratie van gebruikers ten opzichte van aanbieders en als gevolg daar-
van een relatief gering consumptievolume van één of enkele gebruikers. In het
algemeen lijken de thuiszorgaanbieders hierdoor in het voordeel.
Voor de 'natura'-gebruikers geldt dat de thuiszorgaanbieders in het voordeel zijn. Dit
heeft vooral te maken met de geringe keuzevrijheid in samenhang met de beperkte
substitutiemogelijkhedenlalternatíeven voor deze gebruikers en hun geringe concen-
tratie en consumptievolume.
Als gevolg van de beperkte onderhandelingsmacht van gebruikers, zowel 'natura' als
PGB, zouden de thuiszorginstellingen in principe in staat moeten zijn om het surplus in
de branche naar zich toe te trekken onder meer door beperkte aandacht voor kwaliteit
en een (te) hoge prijs.

6.2.6 Onderhandelingsmacht van financiers

Introductie

Bij de financiers moeten we voor de thuiszorg een onderscheid maken tussen:
~ zorgkantoren (voorheen verbindingskantoren) die de AWBZ aanspraken en sub-

sidieregelingen uitvoeren: 1e compartiment aanspraak thuiszorg, Zorg op maat
regeling;

~ ziekenfondsen (regionale zorgverzekeraars) die de ZFW aanspraken en sub-
sidieregelingen uitvoeren: 2e compartiment ziekenhuisgerelateerde thuiszorg in
1997, aanvullende intensieve thuiszorg;

~ particuliere verzekeraars voor ziekenhuisgerelateerde, intensieve en aanvullende
thuiszorg (2e13e compartiment) voor particulier verzekerden.

Voor gebruikers die zelf hun zorg financieren al dan niet met een PGB wordt verwezen
naar de vorige paragraaf. In deze paragraaf beperken we ons tot de collectief gefinan-
cierde zorg in het 18 en 2e compartiment en in het bijzonder tot de zorgkantoren en
regionale zorgverzekeraars. De groeiende particulier gefinancierde markt (3e compartí-
ment) waarvan sommige reguliere thuiszorginstellingen ook een graantje proberen
mee te pikken via contracten met grote landelijke particuliere verzekeraars, laten we
grotendeels buiten beschouwing.

In Noord-Brabant zijn in 1997 drie grote zorgverzekeraars actief. In principe werken ze
landelijk en kunnen ze ziekenfondsverzekerden door het hele land hebben, maar in de
praktijk zijn ze voornamelijk regionaal georiënteerd. De verzekeraars zijn: OZ, VGZ en
CZ. OZ is vooral georiënteerd op West-Brabant, de Zuid-Hollandse Eilanden en
Zeeuws-Vlaanderen. VGZ en CZ richten zich op heel Brabant en ook Limburg. In
principe is sprake van concurrentie tussen alle zorgverzekeraars in het land. In 1997
vervullen VGZ en CZ eveneens de rol van particuliere verzekeraar.
De drie zorgverzekeraars vervullen allemaal voor een bepaald deel van Brabant de
verbindingskantoor-functie voor de uitvoering van AWBZ-voorzieningen en de contact-
kantoor-functie voor de uitvoering van subsidieregelingen ( bijvoorbeeld gezinszorg). De
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indeling is daarbij globaal als volgt: OZ in West-Brabant; VGZ in Midden-Brabant, Den
Bosch en Eindhoven; CZ in Noordoost Brabant, Helmond en de Kempen ( gebied
rondom Eindhoven). Tussen de zorgkantoren ( voorheen verbindings-Icontactkantoren)
is geen sprake van concurrentie.
De kruisorganisaties hebben sinds 1980 de verbindingskantoren als belangrijkste
financier. De gezinszorginstellingen zijn sinds 1989 aangewezen op de contactkanto-
ren die de subsidieregeling gezinszorg uitvoeren. Beide typen instellingen krijgen vanaf
1990 ook te maken met ziekenfondsen voor de subsidieregeling aanvullende thuiszorg.

De drie grote verzekeraars in Brabant hebben in 1997 te maken met drie 'soorten'
thuiszorg:
. AWBZ gegarandeerde middelen. Hiervoor geldt: Oo~o financieel risico verzekeraar,

contracteerplicht. Middelen gaan naar erkende reguliere thuiszorgorganisaties
(950~o budgetgarantie).

. AWBZ vrij besteedbare middelen, onderverdeeld in regionaal beschikbare midde-
len (rbm) en middelen bestemd voor landelijk werkende organisaties (Iwo). Hier-
voor geldt: Oo~o financieel risico, contracteervrijheid. Geld kan gaan naar 'regulie-
ren', Iwo of regionaal werkende particulieren.

. ZFW ziekenhuisgerelateerde thuiszorg, intensieve thuiszorg. Financieel risico
circa 250~0, contracteervrijheid. Geld kan gaan naar allerlei thuiszorgorganisaties
en ziekenhuizen.

Financiers kunnen het surplus van aanbieders in de thuiszorgbranche afromen door
betere kwaliteit of ineer service te eisen voor hetzelfde budget, hogere produktiviteit af
te dwingen (meer produktie voor hetzelfde budget) of in sommige gevallen lagere
prijzen. Of ze daartoe in staat zullen zijn is afhankelijk van hun onderhandelingsmacht.
Deze onderhandelingsmacht wordt beïnvloed door een elftal structuurdeterminanten
die we in hoofdstuk 4 hebben uitgewerkt. In het onderstaande overzicht geven we aan
de linkerkant weer welke van deze structuurdeterminanten in 1997 in het voordeel zijn
van de financiers dan wel van de thuiszorgaanbieders in de Brabantse thuiszorg-
branche. Aan de rechterkant wordt weergegeven of de onderhandelingsmacht van de
financiers tussen 1987 en 1997 is toe- of afgenomen (tl-). Een toelichting op de
resultaten in dit overzicht volgt hierna. De nummers in het schema corresponderen met
de nummers van de behandelde determinanten in hoofdstuk 4 en in de toelichting
hierna.
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Overzicht 6.12: Onderhandelingsmacht van financiers in vergelijking met thuiszorg-
aanbieders: situatie 1997 en dynamiek in de periode 1987-1997

Structuurdeterminanten 1997 Verandering onderhandelings-
macht financiers '87-'97

In voordeel thuiszorgaanbieders (concurrentie verlagend)
1 Contracteerplicht zorgkantoren 1e compartiment t tcename contracteer-

vrijheid 1' I 2' comp.
2 Concentratie aanbieders 1e compartiment hoog (regionale - toename concentratie

monopolies) aanbieders
4 Overstapkosten financiers hoog in 1a I 2' comp. ZFW t tcename overstapmglh.
5 Substitutiemogelijkheden gering 1'l2' comp. ZFW } nieuwe aanbieders 1' c.

(verticale allianties) - toename vert. allianties
6 Beschikbaarheid informatie financiers i.h.a. beperkt t prod.gegevens zorgkant.
7 Kosten thuiszorg in relatie tot totale uitgaven financiers 0 geen toe-lafname aandeel

gering, lager kostenbewustzijn thuiszorg in tot. kosten
8 Aanwezigheid produktdifferentiatie, lager kosten- } toename produktdiff.

bewustzijn 1B I 2' comp. (ZFW)
9 Belang kwaliteit groot 1 e 12' comp. ZFW (concurrentie t toename belang kwal.

financiers)

In voordeel financiers (concun-entie vefiogend)
1 Contracteervrijheid financiers 18 comp. (50~0) en 2' comp. (zie boven)
2 Concentratie financiers 28 comp. groot t.o.v. aanbieders t toename conc. part.verz.
3 Aankoopvolume zorgkantoren 1` comp. groot 0 geen grote wijzigingen
10 Kostenbewustzijn financiers 1al 2' comp. groot door t tcename fin. risico ZF

financieel risico financiers 2e comp.
11 Mogelijkheid beslissingen gebruikers te beïnvloeden t tcename mogelijkheden

' referred rovider'

In het Porter-plus model maken we een onderscheid tussen determinanten van de
onderhandelingsmacht en prijsgevoeligheid. Deze komen hierna aan bod.

Onderhandelingsmacht

1 Contracteervrijheid van financiers

Situatie 1997
In het 18 compartiment hebben de zorgkantoren alleen contracteervrijheid voor de 50~0
vrij besteedbare middelen. De contracteerplicht voor de overige AWBZ-middelen en
daarmee gepaard gaande budgetgarantie is in het voordeel van de 'reguliere' thuis-
zorginstellingen. In feite is sprake van 'gedwongen winkelnering' van de zorgkantoren.
Voor de 50~o vrij beschikbare AWBZ-middelen en het 2e compartiment geldt contracteer-
vrijheid voor de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars en particuliere
verzekeraars. Dit geeft de financiers onderhandelingsmacht.
Voor de vrije AWBZ-middelen kunnen nieuwe landelijke of regionale aanbieders wor-
den gecontracteerd (zie bijlage 6.1 voor de nieuwe aanbieders in Noord-Brabant). In de
praktijk blijkt de keuzevrijheid en onderhandelingsmacht van de zorgkantoren betrek-
kelijk te zijn. De zorgkantoren in Brabant geven aan dat ze om verschillende redenen in
feite in de 'wurggreep' van de aanbieders zitten. De keuze voor particuliere nieuw-
komers kan ze immers geld gaan kosten (verlies van produktiviteit van de 'regulieren')
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en kan ten koste gaan van de kwaliteit (regionale samenhang in de zorg) en toe-
gankelijkheid (wachtlijsten). Zie hiervoor ook onder punt 4: overstapkosten.

Verandering in contracteervrijheid van financiers 1987-1997
De contracteervrijheid van financiers is toegenomen: voor de AWBZl1e compartiment
sinds 1995 en voor de ZFWl2e compartiment sinds de subsidieregeling aanvullende
thuiszorg in 1990.
De 'reguliere' thuiszorginstellingen hebben op het doorbreken van hun monopolie-
posities gereageerd met onder andere meer aandacht voor hun produktiviteit en
kwaliteit (zie paragraaf 6.3). Voor overige reakties op onderlinge rivaliteit en nieuwe
toetreders zie paragraaf 6.2.2 en 6.2.3. Ook is in sommige gevallen een 'deal' gesloten
tussen reguliere aanbieders en zorgkantoren: in ruil voor (een groot deel van) de 50~0
vrije middelen garandeert de reguliere aanbieder produktiviteit en geen wachtlijsten. Dit
is aantrekkelijk voor het zorgkantoor dat op deze manier meer gríp heeft op de kosten.
De contracteervrijheid draagt in dit geval wel bij aan een verhoging van de maat-
schappelijke winst, maar niet aan verhoging van de concurrentie.
In ieder geval draagt de toegenomen contracteervrijheid van financiers in de Brabantse
thuiszorgbranche bij aan een verhoging van hun onderhandelingsmacht tussen 1987
en 1997.

2 Concentratie van financiers ten opzichte van aanbieders

Situatie 1997
In het 1e compartiment is de concentratie in het voordeel van de reguliere thuiszorg-
aanbieders. Voor de concentratie van aanbieders wordt verwezen naar paragraaf 6.2.2
punt 1. De regionale monopoliepositie van de reguliere thuiszorgaanbieders geeft hen
een machtspositie met betrekking tot het verkrijgen van de vrij beschikbare AWBZ-
middelen.
De concentratie in het 2e compartiment is in het nadeel van de thuiszorgaanbieders. Er
is sprake van een beperkt aantal regionale zorgverzekeraars (drie in Noord-Brabant)
en een beperkt aantal (grote) landelijke particuliere verzekeraars. Met name voor de
landelijke verzekeraars staat daar een veel groter aantal thuiszorgaanbieders tegen-
over. Hoewel het aantal thuiszorgaanbieders dat ook een landelijke dekking biedt voor
hun diensten wel beperkter is. De grotere concentratie van financiers in het 28 compar-
timent ten opzichte van de aanbieders vergroot de onderhandelingsmacht van met
name de landelijke particuliere verzekeraars.

Verandering in concentratie van financiers t.o.v. aanbieders 1987-1997
De stijging van de concentratie van thuiszorgaanbieders in het 1e compartiment als
gevolg van fusies draagt bij aan een verlaging van de onderhandelingsmacht van de
zorgkantoren (zie paragraaf 6.2.2 punt 1). Wel is het aantal aanbieders halverwege de
jaren negentig weer iets toegenomen door de nieuwe toetreders.
In het 2e compartiment is sprake van een toename van de concentratie van zorg-
verzekeraars en particuliere verzekeraars. Fusies tussen ziekenfondsen in Noord-
Brabant73, tussen landelijke particuliere verzekeraars en tussen ziekenfondsen en
particuliere verzekeraars zijn vooral het gevolg van de plannen rond marktwerking en
het risicodragend maken van de ziekenfondsen. De fusies en toenemende concentratie
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dragen bij aan een verhogíng van de onderhandelingsmacht van financiers in het 28
compartiment tussen 1987 en 1997.
Overigens hebben de thuiszorginstellingen in Noord-Brabant krachtig gereageerd op
de toegenomen concentratie van verzekeraars door fusies en regionale en landelijke
allianties (zie paragraaf 6.2.2 punt 2). De concentratie bij aanbieders is hierdoor ook
toegenomen. Met deze 'countervailing power' in de vorm van regionale en landelijke
allianties tussen thuiszorginstellingen hebben de aanbieders gepoogd de prijsconcur-
rentie het hoofd te bieden en een deel van de zorg in het 2e compartiment naar zich toe
te trekken.

3 Aankoopvolume van de belangrijkste financiers

Situatie 1997
Reguliere thuiszorginstellingen zijn voor een belangrijk deel van hun budget afhankelijk
van één zorgkantoor. De financiéle bijdragen van dit zorgkantoor (aankoopvolume) in
relatie tot het totale budget van de thuiszorginstellingen is groot: rond de 750~0 (zie
bijlage 6.4, cijfers over omzet). Dit verhoogt de onderhandelingsmacht van het zorg-
kantoor.
Voor het overige deel van het budget zijn de thuiszorgaanbieders voor een belangrijk
deel aangewezen op de regionale zorgverzekeraars. Over het aandeel van de verschil-
lende verzekeraars in het budget van de thuiszorginstellingen zijn geen gegevens
bekend.

Veranderingen in aankoopvolume van de belangrijkste financiers 1987-1997
We hebben geen aanwijzingen dat hierin belangrijke veranderingen zijn opgetreden.
Het zorgkantoor (vroeger verbindings-Icontactkantoor) was en is de belangrijkste finan-
cier voor thuiszorginstellingen. Het AWBZ-aandeel op het totale budget van de
thuiszorginstellingen is sinds het midden van de jaren negentig wel iets afgenomen
vanwege de budgetkortingen, maar is in 1997 nog altijd hoog.
De thuiszorginstellingen zijn het verlies van AWBZ-middelen gaan compenseren door
andere financieringsbronnen aan te boren, zoals PGB, aanvullende thuiszorg, thuis-
zorgwinkels, extra gelden uit het zorgvernieuwingsfonds, reikwijdteregeling en derge-
lijke en commerciële zorg via het eigen particuliere bureau.

4 Overstapkosten (financieel en emotioneel) van financiers t.o.v. aanbieders

Situatie 1997
De overstapkosten zijn hoog met name voor financiers in het 1e compartiment. Hier-
voor wordt verwezen naar paragraaf 6.2.2 punt 6 en 6.2.3 punt 6. Hieraan kan worden
toegevoegd dat de zorgkantoren in Noord-Brabant in het algemeen huiverig zijn voor
het financieren van nieuwkomers, zeker als het landelijke thuiszorgaanbieders betreft.
Bij de landelijke aanbieders heeft men immers niet de garantie dat de middelen in de
regio worden ingezet. Daarom kiezen de Brabantse zorgkantoren liever voor de
regionaal werkende nieuwkomers. Overigens blijkt in de praktijk dat een belangrijk deel
van de vrij besteedbare middelen weer wordt 'teruggesluisd' naar de reguliere thuis-
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zorgaanbieders. De regionale nieuwkomers worden in Brabant hooguit gecontracteerd
als 'luis in de pels' en omdat men de keuze van de verzekerden wil volgen.
Ook in het 2e compartiment is sprake van overstapkosten met name voor de regionale
zorgverzekeraars. Kiezen voor andere dan de reguliere aanbieders kan hen geld gaan
kosten, omdat de reguliere aanbieder dan een prikkel heeft om zoveel mogelijk zorg in
het 2e compartiment te laten vallen. Dit levert immers extra inkomsten op. Deze extra
inkomsten kunnen bijvoorbeeld worden verworven door eerst in samenwerking met de
huisarts een opname te regelen in het ziekenhuis en na ontslag een beroep te doen op
thuiszorg in het 2e compartiment in plaats van de basisthuiszorg in de AWBZ. Op deze
wijze voelen de regionale zorgverzekeraars zich onder druk gezet door de reguliere
thuiszorgaanbieders. In de praktijk kiezen ze met betrekking tot de ziekenhuis-
gerelateerde thuiszorglintensieve thuiszorg mede om deze reden vaak voor de regu-
liere thuiszorgaanbieders. In feite is hierbij sprake van een soort 'preferred provider'
systeem. Naar de verzekerden toe wordt dit door één verzekeraar verkocht als een
'private label' voor ziekenfonds- en particulier verzekerden. Wie hiervoor kiest krijgt
premiekorting en is in ruil daarvoor aangewezen op één leverancier van zorg. Dit levert
het voordeel voor de verzekeraar dat het financiéle risico dat men loopt in het 28
compartiment volledig op deze ene aanbieder kan worden afgewenteld.
De overstapkosten leveren een concurrentievoordeel op voor de thuiszorgaanbieders.

Verandering overstapkosten financiers t.o.v. aanbieders 1987-1997
In het 1e compartiment zijn de overstapmogelijkheden voor financiers toegenomen. Dit
heeft bijgedragen aan een toename van de onderhandelingsmacht van financiers.
In het 2e compartiment hebben we geen aanwijzingen voor een toe- of afname van de
overstapkosten. Deze determinant lijkt dan ook niet bij te dragen aan een verhoging of
verlaging van de onderhandelingsmacht van financiers tussen 1987 en 1997.

5 Substitutiemogelijkhedenlalternatieven

Situatie 1997
Dit punt hangt samen met het eerste punt: de contracteervrijheid van financiers. De
contracteerplicht voor een groot deel van de thuiszorg maakt dat de substitutie-
mogelijkheden of alternatieven waaruit de financier kan kiezen gering zijn. Voor zover
sprake is van contracteervrijheid is met name in het 1e compartiment het aantal alterna-
tieven ook beperkt (zie punt 1 en voor mogelijke substituten ook paragraaf 6.2.4).
In het 2e compartiment zijn de substitutiemogelijkheden en alternatieven groter. Met
name voor de regionale zorgverzekeraars zijn de substitutiemogelijkheden echter ook
beperkt als gevolg van verticale allianties tussen aanbieders op het gebied van
verpleging en verzorging in de regio (zie paragraaf 6.2.2 punt 2). Samenwerking tussen
ziekenhuizen en thuiszorg beperkt voor verzekeraars bijvoorbeeld de keuzemogelijk-
heden en versterkt de onderhandelingspositie van thuiszorgaanbieders.

Verandering in substitutiemogelijkheden 1987-1997
De substitutiemogelijkhedenlalternatieven voor financiers in het 1e compartiment zijn
toegenomen als gevolg van de contracteervrijheid en nieuwe toetreders. Dit draagt bij
aan een verhoging van hun onderhandelingsmacht.
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In het 28 compartiment lijken de substitutiemogelijkheden voor regionale zorgverzeke-
raars (ZFV~ eerder te zijn afgenomen door verticale allianties.

6 tnfonnatie van financiers over kwaliteit, kosten, produktiviteit en prijzen

Situatie 1997
De beschikbaarheid van informatie van financiers over kwaliteit, kosten, produktiviteit
van thuiszorgaanbieders is in het algemeen beperkt. Dit zou kunnen bijdragen aan een
verlaging van de onderhandelingsmacht van financiers.
Toch is de informatie ook weer niet zo beperkt dat de financiers hierdoor in het nadeel
zijn en onvoldoende inzicht hebben om een gunstiger prijs-prestatie verhouding te
bedingen. Zorgkantoren kunnen wel enigszins de prestaties van thuiszorginstellingen
met elkaar vergelijken en op grond van deze kennis druk uitoefenen op bijvoorbeeld de
produktiviteit van de instellíngen.
Voor verzekeraars in het 2e compartiment geldt dat inzicht in de werkelijke prijzen en
kosten van produkten van thuiszorginstellingen in het algemeen gebrekkig is.

Verandering in informatie van financiers 1987-1997
De beschikbare informatie is voor zorgkantoren enigszins toegenomen sinds gewerkt
wordt met produktieafspraken. Hierdoor worden sinds eind 1995 produktiegegevens
verzameld (uren wijkverpleging, wijkziekenverzorging en dergelijke). Voor die tijd wer-
den alleen budgetafspraken gemaakt en budgetgegevens verzameld. Voor het af-
gesproken budget moest men de zorg leveren die in de wet lag vastgelegd.
De toename van de beschikbare informatie draagt mogelijk enigszins bij aan een
verhoging van de onderhandelingsmacht van zorgkantoren tussen 1987 en 1997.

Prijsgevoeligheidlkostenbewustzijn

7 Prijs (kosten) van het produkt in relatie tot de totale bestedingen van de
financier

Situatie 1997
De kosten van thuiszorg op het totaal van de bestedingen van financiers aan gezond-
heidszorg zijn in het algemeen niet zo hoog. In heel Nederland gaat het om ongeveer
óo~o van de totale kosten van de gezondheidszorg (zie paragraaf 5.2.2). Voor de
financiers in Noord-Brabant zal dit percentage niet erg afwijken. Het geringe percen-
tage zal niet direct tot een hoog kostenbewustzijn van de financiers ten aanzien van
thuiszorg leiden. Dit zou in het voordeel van de thuiszorgaanbieders kunnen zijn.

Verandering prijslkosten produkt in relatie tot bestedingen financier 1987-1997
De kosten van thuiszorg als percentage van de totale uitgaven van financiers zijn nau-
welijks toegenomen ondanks het substitutiebeleid van de overheid (zie paragraaf
5.2.2). Als gevolg hiervan mag worden aangenomen dat deze determinant niet heeft
bijgedragen aan een verhoging of verlaging van het kostenbewustzijn en de onderhan-
delingsmacht van financiers.
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8 Produktdifferentiatie

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.2.2 punt 5 en 6.2.3 punt 3. Produkt-
differentiatie is in het voordeel van thuiszorgaanbieders met name ten opzichte van
zorgkantoren in het 1e compartiment en ook enigszins ten opzichte van regionale
zorgverzekeraars in het 2e compartiment. Bij de landelijke particuliere verzekeraars lijkt
produktdifferentiatie geen voordeel op te leveren in de zin van een lagere prijs-I
kostengevoeligheid. De landelijke particuliere verzekeraars streven eerder naar stan-
daardisatie van de zorg voor al hun verzekerden door heel het land en lage prijzen
(prijsconcurrentie).
Toename van de produktdifferentiatie van thuiszorginstellingen draagt bij aan een
verlaging van de onderhandelingsmacht van financiers, met name van de zorgkantoren
en regionale zorgverzekeraars in de Brabantse thuiszorgbranche tussen 1987 en 1997.

9 Belang van de kwaliteit van produktenldiensten voor financiers

Dit punt hangt samen met het vorige punt. Zorgkantoren en regionale zorgverzekeraars
lijken in 1997 meer belang te hechten aan de kwaliteit van produkten dan de landelijke
particuliere verzekeraars. Dit verlaagt de prijs-Ikostengevoeligheid, hetgeen in het
voordeel van de thuiszorgorganisaties is.
Het belang dat aan kwaliteit wordt gehecht is met name bij regionale zorgverzekeraars
mogelijk iets toegenomen tussen 1987 en 1997. Dit is het gevolg van de toegenomen
concurrentie tussen zorgverzekeraars (zie hoofdstuk 5). Sinds de opheffing van de
vaste werkgebieden kan een slechte kwaliteit en een slecht imago verlies van klanten
(verzekerden) tot gevolg hebben. Toename van het belang van kwaliteit draagt bij aan
een verlaging van de prijsgevoeligheidlkostenbewustzijn van financiers tussen 1987 en
1997.

10 Surplus van financiers (gering) en financieel risico

We beschikken niet over gegevens ten aanzien van het surplus van financiers in
Noord-Brabant. Wel is duidelijk dat het surplus van met name zorgverzekeraars in het
2e compartiment een belangrijker rol speelt sinds de zorgverzekeraars geleidelijk
steeds meer financieel risico lopen voor de zorg in het 2e compartiment. Hierdoor zijn
de prijsgevoeligheid en het kostenbewustzijn tussen 1987 en 1997 behoorlijk toege-
nomen.
In 1997 is de kostengevoeligheid van zorgverzekeraars in zowel het 2e als het 1e
compartiment hoog als gevolg van het financiële risico dat ze lopen. Het is in het
belang van de zorgverzekeraars om de kosten in het 2e compartiment te beperken. Dit
verhoogt de prijsgevoeligheid. Om de kostenreductie in het 2e compartiment te
bereiken wordt tevens gestreefd naar een zo hoog mogelijke doelmatigheid in het 1e
compartiment, waarop geen risico wordt gelopen. Verzekeraars zullen proberen zorg af
te wentelen van het 2e naar het 18 compartiment. Hiervoor is een hoge produktiviteit in
het 1e compartiment vereist, zodat meer mensen binnen hetzelfde budget kunnen
worden geholpen. Het financiële risico draagt met andere woorden bij aan een
verhoging van het kostenbewustzijn van verzekeraars en zorgkantoren.
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Het gevolg hiervan is dat financíers meer druk uitoefenen op de prijzen in het 2e
compartiment (zie paragraaf 6.2.2 punt 4) en de produktiviteit van thuiszorginstellingen
in het 18 compartiment.

11 Mogelijkheid tot het beïnvloeden van beslissingen van gebruikers

Verzekeraars in het 2e compartiment hebben via het 'preferred provider' systeem de
mogelijkheid de beslissingen van gebruikers te beïnvloeden. Dit verhoogt hun onder-
handelingsmacht ten opzichte van de aanbieders van zorg.
De mogelijkheden tot het beïnvloeden van beslissingen van gebruikers zijn toegeno-
men met de toename van de contracteervrijheid van financiers (zie punt 1). Dit draagt
mogelijk bij aan een toename van de onderhandelingsmacht van financiers tussen
1987 en 1997.

Conclusie onderhandelingsmacht van financiers

Op basis van de analyse van structuurdeterminanten kan worden geconcludeerd dat
de onderhandelingsmacht van financiers in de Brabantse thuiszorgbranche tussen
1987 en 1997 is toegenomen. Dit geldt zowel voor de zorgkantoren in het 1e comparti-
ment als de (zorg)verzekeraars in het 2e compartiment. In het 18 compartiment spelen
daarbij met name de toegenomen contracteervrijheid van zorgkantoren een rol, in
samenhang met de nieuw toegelaten thuiszorgaanbieders in Brabant en de grotere
overstapmogelijkheden van zorgkantoren als gevolg daarvan. Voor de zorgverzeke-
raars in het 2e compartiment (ZFV1n speelt daarnaast de toename van het financiële
risico een belangrijke rol. Het kostenbewustzijn van de financiers, ook van de zorg-
kantoren, is hierdoor toegenomen. Er zijn ook factoren die de onderhandelingsmacht
van zorgkantorenlzorgverzekeraars hebben doen afnemen. De belangrijkste zijn: de
toegenomen concentratie (regionale monopolies) en verticale en horizontale allianties
bij de aanbieders.
De toegenomen onderhandelingsmacht van financiers tussen 1987 en 1997 heeft er
niet toe geleid dat de thuiszorgaanbieders in 1997 sterk in het nadeel zijn. In feite lijken
de zorgkantoren en voor een deel ook de regionale zorgverzekeraars zelfs min of ineer
in de 'wurggreep' van de macht van de aanbieders te zitten. Afgezien van het feit dat
de zorgkantoren voor 950~o nog zijn aangewezen op de 'reguliere' thuiszorginstellingen
(budgetgarantie) kiezen ze voor (een deel van) de vrij besteedbare middelen vaak ook
voor de'regulieren'. Dit geldt ook voor de regionale zorgverzekeraars in het 28 compar-
timent. De belangrijkste factoren die hierbij een rol spelen zijn: hoge overstapkosten
van financiers in de vorm van onder meer het op het spel zetten van bestaande relaties
waarvan men sterk afhankelijk is voor de gegarandeerde AWBZ-middelen en gebrek
aan substitutiemogelijkheden met name als gevolg van horizontale en verticale allian-
ties tussen aanbieders. In samenhang met de overstapkosten speelt ook het belang
van kwaliteit in de regio een rol. Overstappen kan ten koste gaan van de kwaliteit en
daarmee van het imago en de concurrentiepositie van de financier. Daarnaast verlagen
het belang van kwaliteit en produktdifferentiatie het prijs-Ikostenbewustzijn van de
financiers. Het lijkt er dus op dat de thuiszorgaanbieders er door strategische reakties
redelijk in geslaagd zijn de toegenomen macht van de financiers in te perken. In het 1e
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compartiment krijgen contracten met nieuwkomers hierdoor meer de functie van 'luis in
de pels' dan van een wezenlijke bedreiging voor de monopoliepositie van de 'reguliere'
aanbieders.
Dit neemt niet weg dat de financiers wel degelijk in staat zijn gebleken de prijzen ín het
2e compartiment en produktiviteit van aanbieders in het 1e compartiment onder druk te
zetten. Hierbij lijkt vooral het financiële risico en kostenbewustzijn van zorgverzeke-
raars een belangrijke rol te spelen evenals 'kongsies' tussen 'reguliere' aanbieders en
financiers, waaronder'preferred provider' afspraken.
De onderhandelingsmacht van particuliere verzekeraars in het 28 (en 3e) compartiment
lijkt in het algemeen veel groter onder meer vanwege de grote (landelijke) concentratie
van financiers en het geringere belang dat zij lijken te hechten aan produktdifferentiatie
en kwaliteit. Dit verhoogt hun prijsgevoeligheid, waardoor de concurrentie tussen
aanbieders zich vooral richt op de prijs.
De toegenomen maar toch beperkte onderhandelingsmacht van financiers in het 1e en
28 compartiment (ZFW) zou de thuiszorginstellingen in principe in staat moeten stellen
een deel van het surplus in de branche naar zich toe te trekken, los van invloed van de
overige concurrentiekrachten.

6.2.7 Onderhandelingsmacht van 'poortwachters' (verwijzers en
indicatiestellers)

Bij 'poortwachters' voor de thuiszorg maken we een onderscheid tussen verwijzers en
indicatiestellers. De indicatiestellers waren altijd de thuiszorginstellingen zelf tot de
komst van de RIO's en onafhankelijke indicatiestelling voor verpleging en verzorging in
1997.
Belangrijke verwijzers naar de thuiszorg zijn behalve de patiënt zelf en zijn familie met
name ziekenhuizen voor de kortdurende ziekenhuisgerelateerde thuiszorg I intensieve
thuiszorg en huisartsen. Daarnaast kunnen ook verpleeg- en verzorgingshuizen verwij-
zen naar de thuiszorg na een kortdurend intramuraal verblijf van de patiënt.
Verwijzers vervullen een belangrijke rol voor de thuiszorgbranche omdat ze de afzet en
het surplus van thuiszorginstellingen in de branche kunnen beïnvloeden. Dit kan
enerzijds door cliënten naar concurrenten te verwijzen en anderzijds door cliënten af te
wentelen op de thuiszorg om de druk op het eigen budget te verlichten. Het eerste
vormt vooral een probleem voor de marktsegmenten waarvoor een directe koppeling
bestaat tussen het aantal gebruikers en de opbrengstenlbudget. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij de intensieve thuiszorg I ziekenhuisgerelateerde thuiszorg in het 28 compar-
timent, het PGB en de vrij beschikbare AWBZ-middelen. Verlies van klanten betekent
hier verlies van omzet. Bij de gegarandeerde AWBZ-middelen is sinds de produktie-
afspraken en outputfinanciering ook sprake van een relatie tussen budget en klanten,
maar hier geldt nog altijd dat te veel klanten (meer dan afgesproken met het zorg-
kantoor) moeten worden opgevangen met dezelfde hoeveelheid middelen. Dit zal ten
koste gaan van het surplus van de instelling. Minder klanten vormt in dit geval dus niet
zo zeer een nadeel maar soms eerder een voordeel.
Afhankelijk van de onderhandelingsmacht van verwijzers zullen thuiszorginstellingen in
staat zijn het aantal gebruikers in het 2a compartiment en PGB op peil te houden en het
aantal gebruikers in het 1e compartiment indien nodig te verlagen. De onderhan-
delingsmacht van het RIO bepaalt mede de omvang van de vraag naar thuiszorg.
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In hoofdstuk 4 hebben we een aantal structuurdeterminanten uitgewerkt voor de
onderhandelingsmacht van verwijzers en indicatiestellers. In het onderstaande over-
zicht geven we aan de linkerkant weer welke van deze structuurdeterminanten in 1997
in het voordeel zijn van de 'poortwachters' dan wel van de thuiszorgaanbieders in de
Brabantse thuiszorgbranche. Aan de rechterkant wordt weergegeven of de onderhan-
delingsmacht van 'poortwachters' tussen 1987 en 1997 is toe- of afgenomen (tl-).

Overzicht 6.13: Onderhandelingsmacht van poortwachters' (als 'foeleveranciers) in
vergelijking met thuiszorgaanbieders (als 'afnemers): situatie 1997 en
dynamiek in de periode 1987-1997

Structuurdeterminanten 1997 Verandering onderh.macht
oortwachters '87-'97

In voordeel thuiszorgaanbiedersl'afnemers' (concurrentie
verlagend)
2 Belang thuiszorgaanbieders voor verwijzers hoog (beperkte - toename 'krapte' bij

capaciteit, sneller ontslag, wachtlijsten, krappe budgetten verwijzers
verzorgings-Iverpleeghuizen)

5 Beschikbaarheid van aantrekkelijke alternatieven voor t nieuwe toetreders,
verwijzers in 1 e comp. niet heel groot meer keuzemogelijk-

heden
6 Overstapkosten verwijzers vrij hoog (bestaande relaties, - toename wederzijdse

wederzijdse afhankelijkheid: zie 2, soms is verwijzer zelf afh. (complexiteit
afnemer van thuiszorg cliënten en schaarste)

In voordeel poortwachtersPtoeleveranciers' (concurrenfie
verhogend)
1 Belang van verwijzers voor thuiszorg hoog t grotere omvang 2'

-in 2' comp. voor verkrijgen voldoende klantenlomzet comp. in 1997,
-in 1' comp. om afwenteling door verwijzers te voorkómen toename krapte 1'

comp.
4 Mogelijkheid van m.n. intramurale verwijzers om patiënten af 0 geen toe-lafname

te wentelen groot (ondanks evt. wachtlijsten thuiszorg)
5 Beschikbaarheid alternatieven voor 2e comp. groter
7 Vermogen zieken-lverpleeg-Iverzorgingshuizen om zelf f allerlei financierings-

thuiszorg te leveren (voorwaartse integratie) regelingen
8 Mogelijkheid RIO om omvang vraag te beïnvloeden t komst RIO

Noch in voordeel thuiszorgaanbieders noch in voordeel
poortwachters'
3 Concentratie verwijzers meestal niet groter of ongeveer gelijk

aan thuiszor aanbieders redeli~k root aantal verwi zers

Uit overzicht 6.13 kan worden opgemaakt dat de onderhandelingsmacht van 'poort-
wachters' tussen 1987 en 1997 is toegenomen met name als gevolg van de komst van
het RIO (onafhankelijke indicatiestelling), het grotere aantal beschikbare alternatieven
waarnaar verwezen kan worden, de toegenomen mogelijkheden van vooral intramurale
verwijzers om zelf thuiszorg te gaan leveren en de toegenomen omvang van de
thuiszorg in het 2e compartiment in 1997 waardoor het belang van verwijzers voor de
thuiszorg toeneemt. Daar staat tegenover dat het belang van de thuiszorgaanbieders
voor de verwijzers en de wederzijdse afhankelijkheid ook zijn toegenomen met name
als gevolg van complexere aandoeningen bij cliënten en schaarste bij alle aanbieders
op het gebied van verpleging en verzorging. Dit zwakt de toegenomen onderhande-
lingsmacht weer enigszins af.
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Het beeld in 1997 is niet eenduidig. Er zijn meer factoren in het voordeel van de
poortwachters' dan van de thuiszorgaanbieders. Voor het 1e compartiment speelt met
name de mogelijkheid van intramurale verwijzers om patiënten af te wentelen op de
thuiszorg een grote rol. Zij kunnen de patiënt in principe gewoon 'op straat zetten' na
ontslag en staan ook onder druk dit te doen gezien de beperkte capaciteit. Bij
ziekenhuizen speelt bij het realiseren van een snelle doorstroom ook de financierings-
wijze een rol: betaling per opname stimuleert tot sneller ontslag. Het afwentelen van
patiënten op de thuiszorg leidt tot een grotere druk op het surplus van de thuis-
zorginstellingen, die de patiënten op hun beurt vaak niet op anderen kunnen afwen-
telen (zie volgende paragraaf). Om te voorkómen dat intramurale aanbieders gaan
afwentelen zoeken thuiszorgaanbieders vaak de samenwerking op met deze aanbie-
ders in verticale allianties (zie paragraaf 6.2.2 punt 2). Op deze manier wordt
geprobeerd het schaarsteprobleem samen zo goed mogelijk te verdelen.
Voor het 2e compartiment zijn er daarnaast nog een aantal andere factoren die de
onderhandelingsmacht van verwijzers vergroten. Het gaat daarbij met name om het
belang van verwijzers voor de thuiszorgaanbieders voor het verkrijgen van klanten, de
grotere beschikbaarheid van alternatieven en het vermogen van met name zieken-
huizen om zelf thuiszorg te gaan leveren. In sommige gevallen kiezen ziekenhuizen in
Brabant bijvoorbeeld voor een particuliere nieuwkomer voor het leveren van trans-
murale zorg. Hierbij speelt onvrede over de samenwerking met de reguliere thuiszorg-
aanbieders een rol. In het algemeen reageren de thuiszorgaanbieders op de onder-
handelingsmacht van verwijzers door het verstevigen van de relaties, bijvoorbeeld met
huisartsen in de vorm van een praktijkverpleegkundige en met ziekenhuizen in de vorm
van een transferverpleegkundige die de overgang van het ziekenhuis naar de thuis-
situatie regelt (zie paragraaf 6.2.2 punt 2). Hiermee bewaakt men de patiënten-
toestroom en wordt tegelijkertijd de toetreding van ziekenhuizen tot de thuiszorgmarkt
in bedwang gehouden.

Naast factoren die de onderhandelingsmacht van verwijzers vergroten zijn er ook
factoren die juist in het voordeel van de thuiszorgaanbieders zijn. Dit betreft met name
het feit dat vervvijzers niet alleen belangrijk zijn voor de thuiszorgaanbieders maar dat
het omgekeerde ook het geval is. Vooral intramurale aanbieders hebben belang bij een
snelle uitstroom als gevolg van beperkte capaciteit en beschikbare middelen. Wacht-
lijsten bij de thuiszorg beperken een snelle uitstroom. Met andere woorden: er is
sprake van wederzijdse afhankelijkheid tussen thuiszorgaanbieders en verwijzers en
samen zit men in hetzelfde schuitje als het om schaarse middelen gaat. Andere
belangrijke factoren die de onderhandelingsmacht van verwijzers beperken zijn: de
beperkte beschikbaarheid van aantrekkelijke alternatieven voor verwijzers en de
overstapkosten die vrij hoog zijn. Bestaande relaties worden niet gemakkelijk op het
spel gezet, te meer omdat de verwíjzer op zijn beurt in veel gevallen ook weer afhan-
kelijk is van de thuiszorg voor toestroom van cliënten.

Het RIO is een apart verhaal. Onafhankelijke indicatiestelling door het RIO betekent
een beperking van de macht van de thuiszorginstellingen die vroeger zelf de aard en
omvang van de zorg bepaalden. Het RIO kan een verhoging van de druk op het
surplus van thuiszorginstellingen betekenen wanneer de geïndiceerde vraag groter is
dan de beschikbare middelen van de thuiszorginstellingen. Sommige thuiszorginstel-
lingen hebben hierop gereageerd door samen te werken met de gemeenten die de
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RIO's moesten opzetten en door de 'intakers' van de eigen instelling over te laten
nemen door het RIO. Hierdoor bleef de invloed op de patiëntenstroom deels behouden.

Conclusie

Er zijn meer factoren die de onderhandelingsmacht van vervvijzers vergroten dan ver-
kleinen, waardoor het surplus van de thuiszorginstellingen in de branche onder druk
wordt gezet. De onderhandelingsmacht van verwijzers wordt enigszins beperkt door
wederzijdse afhankelijkheid, overstapkosten en tegenmaatregelen van de thuiszorg-
organisaties in de vorm van onder meer allerlei samenwerkingsverbanden.

6.2.8 Onderhandelingsmacht van sequentiële complementaire aan-
bieders en relaties met parallelle complementaire aanbieders

Bij complementaire aanbieders maken we een onderscheid tussen aanbieders die
tegelijkertijd met thuiszorg hun diensten leveren bij dezelfde patiënt, de zogenaamde
parallelle complementaire aanbieders, en de aanbieders die patiënten van de thuiszorg
'afnemen' omdat thuiszorg voor deze mensen niet meer voldoende is of niet meer
nodig is. Dit zijn de zogenaamde sequentiële complementaire aanbieders, zoals ver-
pleeghuizen, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en mantelzorgerslvrijwilligers. Thuis-
zorginstellingen zijn in dit geval de verwijzers. Voorbeelden van parallelle complemen-
taire aanbieders zijn medische zorg door huisartsen, dagopvang door verzorgings-
huizen, dagbehandeling door verpleeghuizen, transmurale zorg door ziekenhuizen,
woningaanpassing, welzijnsvoorzieningen en hulpmiddelen (zie ook onder aanbieders
van substituten, paragraaf 6.2.4).
Complementaire aanbieders spelen een belangrijke rol in de thuiszorgbranche omdat
ze het surplus in de branche kunnen beïnvloeden. Parallelle complementaire aanbie-
ders kunnen enerzijds het surplus in de branche verhogen door samenwerking met
thuiszorgaanbieders, verbetering van doelmatigheid en innovatie. Anderzijds stijgt de
vraag naar thuiszorg door parallelle produkten waarmee mensen langer thuis kunnen
blijven wonen. Vooral in het 1e compartiment verhoogt dit de druk op het surplus van
de thuiszorg. Voorbeelden van relaties tussen parallelle complementaire aanbieders en
produktverbeteringlinnovatie zijn onder de verschillende concurrentiekrachten en met
name in paragraaf 6.2.2 punt 2 aan bod gekomen. We laten ze hierna verder buiten
beschouwing. Sequentiële complementaire aanbieders beïnvloeden het surplus van de
thuiszorg door stagnatie bij hun eigen instroom waardoor de uitstroom uit thuiszorg-
instellingen stagneert. Dit vormt wederom vooral een probleem voor de zorg in het 1e
compartiment.
Afhankelijk van de onderhandelingsmacht van sequentiële complementaire aanbieders
zullen de thuiszorginstellingen meer of minder in staat zijn cliënten door te schuiven of
af te wentelen en zich te verweren tegen de druk op hun surplus.

In hoofdstuk 4 hebben we een aantal structuurdeterminanten uitgewerkt voor de
onderhandelingsmacht van complementaire aanbieders. In het onderstaande overzicht
geven we aan de linkerkant weer welke van deze structuurdeterminanten in 1997 in het
voordeel zijn van deze aanbieders dan wel van de thuiszorgaanbieders in de
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Brabantse thuiszorgbranche. Aan de rechterkant wordt weergegeven of de onderhan-
delingsmacht van complementaire aanbieders tussen 1987 en 1997 is toe- of afgeno-
men (tl-). De nummers in het schema corresponderen met de nummers van de
behandelende determinanten in hoofdstuk 4 en in de toelichting hierna.

Overzicht 6.14: Onderhandelingsmacht van sequentiële complementaire aanbieders
(als 'afnemers) in vergelijking met thuiszorgaanbieders (als 'toeleve-
ranciers): situatie 1997 en dynamiek in de periode 1987-1997

Structuurdeterminanten 1997 Verandering onderh.macht
com I. aanbieders '87-'97

In voordeel thuiszorgaanbieders ~'toeleveranciers' (concurrentie
verlagend)
2 Belang thuiszorgaanbieders voor'afnemers' groot t.b.v. - toename krapte bij

instroom è n snelle uitstroom (i.v.m. beperkte capaciteiUkrappe 'afnemers'
budget afnemers)

In voordeel complementaire aanbieders I'afnemers'
(concurrentie verhogend)
1 Belang afnemers voor thuiszorgaanbieders groot i.v.m. t toename krapte

beperkt budget 1e comp. thuiszorg thuiszorgaanbieders
4 Mogelijkheid van afnemers om patiënten vanuit thuiszorg te 0 geen toe-lafname

'weigeren' aanwezig m.n. bij intramurale afnemers, niet bij
informele zorg

5 Beschikbaarheid aantrekkelijke alternatieven voor de t afname intram. capaci-
zorg ná thuiszorg gering. Wel steeds meer transmurale { teit, informele zorg
voorzieningen. - toename transm. zorg

7 Vermogen intramurale instellingen om zelf thuiszorg te f allerlei
leveren ( achterwaartse integratie) financieringsregelingen

In geen van beider voordeel
3 Concentratie 'afnemers' meestal niet groter dan thuiszorg
6 Overstapkosten thuiszorginstellingen n.v.t. (geen

alternatieven

Uit het overzicht kan worden opgemaakt dat de onderhandelingsmacht van comple-
mentaire aanbieders of 'afnemers' van thuiszorgcliënten enigszins is toegenomen
tussen 1987 en 1997 als gevolg van een toegenomen krapte aan middelen in de thuis-
zorg en een afname van beschikbare alternatieven in de vorm van opnamecapaciteit
bij intramurale aanbieders en informele zorg. De toegenomen krapte in de thuiszorg
vergroot de afhankelíjkheid van thuiszorgaanbieders van 'afnemers' voor een vlotte
uitstroom uit de thuiszorg. Aan de andere kant zijn er ook factoren die hebben bijge-
dragen aan een afname van de onderhandelingsmacht van 'afnemers'. Dit betreft de
toegenomen krapte bij de 'afnemers', waardoor de afhankelijkheid van de thuiszorg
voor het beperken van de instroom en versnellen van de uitstroom is toegenomen, en
de toename van beschikbare alternatieven in de vorm van allerlei vormen van trans-
murale zorg waarnaar de thuiszorginstellingen kunnen verwijzen.

In 1997 is de onderhandelingsmacht van complementaire aanbieders redelijk groot. De
structuurdeterminanten zijn hoofdzakelijk in het nadeel van de thuiszorgaanbieders. In
verband met het beperkte budget van thuiszorginstellingen is het belang van comple-
mentaire aanbieders voor thuiszorginstellingen groot met het oog op de mogelijkheden
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voor afwenteling door thuiszorginstellingen. Dit vergroot de onderhandelingsmacht van
de 'afnemers'. Een andere factor die de onderhandelingsmacht vergroot is de mogelijk-
heid van de 'afnemers' om cliënten vanuit de thuiszorg te weigeren. Deze mogelijkheid
is groot voor intramurale 'afnemers' vooral als deze zelf inet wachtlijsten kampen. Voor
mantelzorgers en vrijwilligers zijn deze mogelijkheden klein. Dit vergroot de onder-
handelingsmacht van thuiszorgaanbieders ten aanzien van deze 'afnemers'. Een
patiënt die volgens de thuiszorg geen hulp meer nodig heeft kan in principe gewoon op
straat gezet worden. Dit betekent dat in de praktijk bij een toenemende krapte
patiënten steeds sneller op straat gezet zullen worden, hoewel dit niet goed is voor het
imago van de instelling en vaak ook in zal druisen tegen het gevoel van maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. Verder wordt de onderhandelingsmacht van 'afnemers'
vergroot door een gebrek aan alternatieven voor de zorg ná thuiszorg. Dit punt hangt
samen met het vorige punt. Een gebrek aan opnamecapaciteit leidt er toe dat
thuiszorgpatiënten en met name diegenen met een meer complexe zorgbehoefte op de
wachtlijst komen bij een intramurale instelling. Hierdoor blijven ze langer dan wenselijk
in de thuiszorg hangen, hetgeen ten koste gaat van het surplus in de thuiszorg. Overi-
gens worden wel steeds meer tussenvoorzieningen of transmurale zorg gecreëerd,
vaak in samenwerking met de thuiszorg (zie paragraaf 6.2.2 punt 2). Dit verhoogt de
beschikbaarheid van alternatieven en ontlast het thuiszorgbudget enigszins, hoewel de
vraag naar thuiszorg er zeker niet door verdwijnt. De laatste factor waardoor de
onderhandelingsmacht van 'afnemers' toeneemt is het vermogen van de 'afnemers' om
zelf thuiszorg te leveren (achterwaartse integratíe). Hiervoor wordt verwezen naar de
vorige paragraaf.

Er is één belangrijke factor in het voordeel van de thuiszorginstellingen, naast de reeds
genoemde beschikbaarheid van meer alternatieven in de vorm van transmurale zorg
en de geringe mogelijkheid van met name mantelzorgers om afwenteling van patiënten
door thuiszorginstellingen tegen te houden. Dit betreft de afhankelijkheid van 'comple-
mentaire aanbieders' van de thuiszorgaanbieders, zowel voor wat betreft hun instroom
als een vlotte uitstroom. De wederzijdse afhankelijkheid tussen aanbieders op het
gebied van verpleging en verzorging is in de vorige paragraaf reeds toegelicht.

Conclusie

De onderhandelingsmacht van complementaire aanbieders of 'afnemers' van thuis-
zorgcliënten is relatief groot. Hierdoor wordt het surplus in de thuiszorgbranche onder
druk gezet. De onderhandelingsmacht wordt enigszins beperkt door de wederzijdse
afhankelijkheid en tegenmaatregelen van de thuiszorgorganisaties in de vorm van
allerlei samenwerkingsverbanden gericht op het zo goed mogelijk verdelen van de
schaarse middelen. Bovendien werkt de thuiszorg aan het zelf in de markt zetten van
diverse complementaire produkten, zoals ondersteuning van vrijwilligers, transmurale
zorg en een commercieel aanvullend servicepakket.
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6.2.9 Invloed van de overheid

De overheid neemt een bijzondere positie in in het Porter-plus model. De overheid zit
als aparte kracht in het model omdat ze rechtstreeks invloed kan uitoefenen op het
surplus in de thuiszorgbranche, naast indirecte invloed op de structuur en concurren-
tiekrachten in de branche.
We beperken ons hierna hoofdzakelijk tot de landelijke overheid. De invloed van
rijksoverheid op het surplus in de thuiszorgbranche is behoorlijk groot. Hierna volgt een
aantal voorbeelden van de manier waarop de overheid tussen 1987 en 1997 het
(potentiële) surplus in de branche heeft beperkt of 'afgeroomd'.

. De overheid heeft jarenlang bewust krapte gecreëerd via het instrument van het
macrobudget. Met dit instrument oefent de overheid invloed uit op basis van
legitimiteit ofwel afspraken met de koepelorganisaties in de branche. Doordat de
groei van de beschikbare collectieve middelen voor de thuiszorg niet in de pas
liep met de groei van de vraag is druk uitgeoefend op de branche om de produk-
tiviteit op te voeren (zie paragraaf 5.2.2). Dit hoeft niet ten koste te gaan van het
surplus van de thuiszorginstellingen zolang nog maatregelen mogelijk zijn om de
efficiency te verbeteren. Wanneer dit niet meer lukt zal de krapte zijn weerslag
krijgen op het surplus, de cliënten ( verminderde kwaliteit) of het personeel (werk-
druk). Dit komt aan de orde in paragraaf 6.3.

. Bij de herstructurering van het kruiswerk in de jaren tachtig waarbij grote regio-
nale kruisorganisaties werden gevormd en de laag van de provinciale kruis-
verenigingen voor een belangrijk deel werd weggesneden, heeft de overheid de
verwachte winst als gevolg van een efficiëntere organisatiestructuur op voorhand
bezuinigd op het budget voor de kruisorganisaties ( Ministerie van WVC, FOZ,
1989:107). Hiermee eigende de overheid zichzelf het (verwachte) surplus in de
thuiszorgbranche rechtstreeks toe.

. Dit zelfde gebeurde bij de integratie tussen kruiswerk en gezinszorg in de jaren
negentig. De verwachte doelmatigheidswinst ( surplus) bij de thuiszorginstellingen
als gevolg van de integratie werd door de overheid op voorhand deels 'afge-
roomd' en bezuinigd op het macrobudget en deels ter beschikking gesteld ten
behoeve van een groter volume aan directe zorgverlening ofwel maatschap-
pelijke winst ( Ministerie van WVC, FOZ, 1992:178). Deze vorm van invloed van
de overheid was deels gebaseerd op toegekende legitimiteit ofwel afspraken met
de koepelorganisaties en deels op macht. Met positieve sancties in de vorm van
vergoeding van de aanloopkosten van de integratie ' dwong' de overheid de
instellingen tot integratie.

. Met de landelijke herallocatietrajecten als gevolg van budgettering op basis van
bepaalde budgetparameters heeft de overheid ook rechtstreeks ingegrepen in de
bestaande marktverdeling en in het surplus van de branche in Noord-Brabant (zie
paragraaf 5.3.2). Vooral voor de gezinsverzorging in Noord-Brabant had de her-
allocatie van middelen desastreuze gevolgen. Veel gezinszorginstellingen moe-
sten een aantal jaren achtereen minstens 30~o van hun middelen inleveren.

De gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant heeft naar aanleiding van de
dreigende tekorten in de thuiszorg als gevolg van de herallocatie en kortingen op het
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kruiswerk (50~0) rond 1996 actie ondernomen richting Den Haag. Met als belangrijkste
argumenten de extra snelle vergrijzing in Brabant en de relatief grote intramurale
tekorten heeft men gepoogd extra middelen voor de thuiszorg naar Noord-Brabant te
trekken. Daartoe is een beroep gedaan op alle thuiszorginstellingen in Brabant om de
handen ineen te slaan in plaats van elkaar te beconcurreren. Aldus heeft de provincie
in samenwerking met de thuiszorginstellingen invloed kunnen uitoefenen op de rijks-
overheid op basis van overtuiging (gezag). Deze acties hebben een positieve invloed
op het totale surplus in de branche.

In 1997 is de invloed van de rijksoverheid nog altijd groot, ondanks decentralisatie van
verantwoordelijkheden en marktwerking. Vooral in het 1e compartiment kan de over-
heid via het macrobudget en aanbodreguleríng (budgettering) nog altijd veel invloed
uitoefenen op het surplus van de thuiszorginstellingen. Dit betekent dat de overheid
een belangrijke rol vervult in het Porter-plus model.

6.2.10 Samenvattende schets van de concurrentiekrachten

Wanneer we de concurrentiekrachten in hun onderlinge samenhang bekijken komt het
volgende beeld naar voren ten aanzien van de dynamiek in de thuiszorgbranche
tussen 1987 en 1997 en de situatie in 1997.

De structuur van de Brabantse thuiszorgbranche is tussen 1987 en 1997 sterk veran-
derd. Bijna alle concurrentiekrachten zijn zich duidelijk gaan manifesteren of in
intensiteit toegenomen, afgezien van de dreiging van aanbieders van substituten,
welke is afgenomen. Dit betekent dat de intensiteit van de concurrentíe en de druk op
het surplus in de branche over het geheel genomen zijn toegenomen. De belangrijkste
concurrentiekrachten en structuurdeterminanten die hierbij een rol hebben gespeeld
zijn samengevat in het onderstaande overzicht en worden hierna besproken.

Overricht 6.15: Belangrijkste concurrentiekrachten en structuurdeterminanten bij
verhoging van de druk op het surplus in de thuiszorgbranche tussen
1987 en 1997

. Dreiging van toetreders: overheidsbeleid (verruiming toelatingsbeleid) en toename
overstapmogelijkheden financiers;

~ Onderhandelingsmacht van financiers: toename contracteervrijheid 1' en 2' compartiment
en toename overstapmogelijkheden door nieuwe aanbieders;

~ Onderhandelingsmacht van gebruikers: toename keuzevrijheid en substitutiemogelijkheden
doorpersoonsgebonden budget;

~ Rivaliteit tussen bestaande concurrenten: toename keuzevrijheid en
overstapmogelijkheden financiers, toename nieuwe aanbieders in de branche, geringe
bedrijfstakgroei in termen van collectieve middelen (krapte) en op rivaliteit gericht gedrag;

~ Onderhandelingsmacht van 'poortwachters' en 'complementaire aanbieders': bewuster
gebruik van onderhandelingsmacht onder invloed van geldgebrek en substitutiebeleid;

. Dreiging van aanbieders van substituten: afname van de beschikbaarheid van substituten;

. Invloed van de overheíd: toenemende financiële krapte in thuiszorgbranche.
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Met name het ontstaan van dreiging van nieuwe toetreders heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de herstructurering en dynamiek in de branche. In 1987 was toetreding tot
de collectief gefinancierde thuiszorgmarkt niet of nauwelijks mogelijk als gevolg van het
erkenningenbeleid van de overheid. Hierin is sinds het eind van de jaren tachtig ver-
andering gekomen doordat de overheid op diverse (nieuwe) financiële marktsegmen-
ten mogelijkheden heeft gecreëerd voor nieuwkomers. Op de toegenomen dreiging is
door de bestaande thuiszorgaanbieders krachtig gereageerd onder meer met fusies,
allianties en eigen particuliere bureaus. Deze reakties hebben mede de branchestruc-
tuur anno 1997 bepaald.
De toegenomen dreiging van nieuwe toetreders in de onderzochte periode hangt
samen met de toegenomen onderhandelingsmacht van hnanciers. De overheid gaf de
financiers in het 18 en 2e compartiment meer vrijheden om aanbieders en (potentiële)
nieuwe toetreders te contracteren. Dit geldt ook voor de gebruikers die de keuze
kregen voor zorg in natura of het persoonsgebonden budget. Hierdoor is ook de
onderhandelingsmacht van gebruikers enigszins toegenomen. Dit geldt met name voor
gebruikers met een PGB die meer alternatieven (substitutiemogelijkheden) kregen voor
de besteding van hun budget.
De toegenomen keuzevrijheid van met name financiers heeft er mede voor gezorgd dat
de rivaliteit tussen bestaande aanbieders in de thuiszorgbranche is toegenomen in de
onderzochte periode. De onderlinge rivaliteit is ook toegenomen als gevolg van een
toename van het aantal nieuwe aanbieders in de branche, een (te) geringe bedrijfstak-
groei in termen van collectieve middelen in relatie tot de vraag (rivaliteit om de
middelen) en een verandering van de aard van de relatie tussen concurrenten van
hoofdzakelijk samenwerkingsgericht naar meer op rivaliteit gericht gedrag.
Daarnaast kregen de thuiszorginstellingen te maken met poortwachters' en 'afne-
mende' complementaire aanbieders die hun onderhandelingsmacht bewust gingen
gebruiken in de onderzochte periode. De onderhandelingsmacht van intramurale aan-
bieders in de rol van verwijzer naar of 'afnemer' van thuiszorgorganisaties is vooral
gebaseerd op de mogelijkheid om patiënten af te wentelen op de thuiszorg. Onder druk
van geldgebrek en substitutiebeleid gingen verwijzers patiënten steeds vroeger ont-
slaan en doorverwijzen. 'Afnemende' complementaire aanbieders gingen patiënten
'weigeren' of vertraagd overnemen van thuiszorginstellingen. Hierdoor is de druk op het
surplus van de thuiszorginstellingen toegenomen.
Ook de afgenomen dreiging van substituten heeft de druk op het surplus van thuiszorg-
organisaties doen toenemen, met name in het 1e compartiment. Het wegvallen van
beschikbare substituten voor thuiszorg maakt afwenteling van klanten door thuiszorg-
organisaties naar substituten steeds lastiger. Het gevolg is dat thuiszorginsteltíngen
steeds meer klanten moesten helpen binnen een min of ineer gelijkblijvend budget.
Hierdoor is de druk op het surplus van de thuiszorginstellingen toegenomen.
Belangrijk is ten slotte de druk die de overheid rechtstreeks uitoefent op het surplus
van de thuiszorginstellingen, naast indirecte invloed op de concurrentiekrachten in de
branche. Deze druk is toegenomen doordat de groeiende vraag naar thuiszorg door de
overheid niet is vertaald in een evenredige groei van de collectieve middelen.

Anno 1997 is sprake van een gemengd beeld: sommige concurrentiekrachten verho-
gen de intensiteit van de concurrentie en de druk op het surplus van de thuiszorg-
instellingen, andere verlagen deze juist. Het algemene beeld is dat ondanks dat de
concurrentiekrachten manifester of sterker geworden zijn in de onderzochte periode,
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de intensíteit van de concurrentie anno 1997 beperkt is, met name in het 1e compar-
timent. Dit is mede het gevolg van tegenmaatregelen van de gevestigde 'reguliere'
thuiszorgaanbieders.
In het 18 compartiment hebben de thuiszorgaanbieders in de branche een relatief
sterke onderhandelingspositie ten opzichte van financiers en gebruikers. Daarnaast is
de dreiging van nieuwe toetreders en substituten relatief gering. Dat geldt ook voor de
onderlinge rivaliteit die door allerlei allianties en bestaande relaties tussen de
thuiszorgaanbieders, financiers en vervvijzers wordt getemperd. Krachten die in 1997
de druk op het surplus van thuiszorginstellingen verhogen zijn: de relatief grote onder-
handelingsmacht van met name complementaire aanbieders ('afnemers' van thuis-
zorgcliënten), de onderhandelingsmacht van poortwachters, het gebrek aan substituten
en de overheid die de financiële ruimte binnen de branche bepaalt. Complementaire
aanbieders en poortwachters verhogen de druk op het surplus van thuiszorginstel-
lingen doordat ze patiënten uit de thuiszorg 'weigeren' (of vertraagd opnemen) respec-
tievelijk 'afwentelen' op de thuiszorg door sneller ontslag.
In het 2e compartiment zijn de concurrentiekrachten sterker en is de positie van de
gevestigde thuiszorgaanbieders in het algemeen iets minder gunstig dan in het 1e
compartiment. Met name de relatief sterke positie van particuliere verzekeraars speelt
hierbij een belangrijke rol.

Nu een samenhangend beeld is geschetst van de (veranderingen in de) concur-
rentiekrachten in de Brabantse thuiszorgbranche kunnen de gevolgen daarvan voor de
prestaties in de branche worden beschreven.

6.3 Gevolgen van herstructurering voor surplus en maatschappe-
lijke winst

In deze paragraaf schetsen we de effecten van de veranderingen in de concurrentie-
krachten in hun onderlinge samenhang op het surplus van thuiszorginstellingen en de
maatschappelijke winst van de branche als geheel in Noord-Brabant.
In paragraaf 4.7 hebben we de volgende indicatoren uitgewerkt voor prestaties op het
niveau van de thuiszorginstellingen en op het niveau van de branche als geheel:
~ (producenten-) surplus: exploítatieoverschot, groei of afname van 'reserve aan-

vaardbare kosten' (RAK) op organisatie- en brancheniveau;
~ maatschappelijke winst: kwaliteit van zorg, doelmatigheid (technisch, allocatief en

dynamisch) en toegankelijkheid op organisatie- en brancheniveau.
In paragraaf 6.3.1 zullen we op het niveau van de thuiszorginstellingen met name
ingaan op het surplus. Op het niveau van de branche als geheel gaan we in paragraaf
6.3.2 hoofdzakelijk in op de maatschappelijke winst. We sluiten in paragraaf 6.3.3 af
met enkele afrondende opmerkingen.

6.3.1 Surplus van thuiszorginstellingen in Noord-Brabant

Het surplus van de thuiszorginstellingen in Noord-Brabant kan worden gemeten aan de
hand van het exploitatiesaldo en de groei of afname van de RAK. Over het laatste zijn
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nauwelijks gegevens beschikbaar. Exploitatiegegevens zijn wel beperkt beschikbaar op
basis van de jaarverslagen en cijfers van het CBS.

Exploitatiegegevens op basis van de jaarverslagen worden weergegeven in bijlage 6.8.
De cijfers hebben betrekking op alle activiteiten van de thuiszorginstellingen, dus niet
alleen verpleging en verzorging. Ondanks de onvolledigheid van deze gegevens zijn
wel enkele trends te benoemen.
. Het exploitatiesaldo van de afzonderlijke thuiszorginstellingen geeft over de jaren

heen een wisselend beetd van winst en verlies, waarbij de balans over de jaren
heen eerder positief dan negatief lijkt uit te vallen. Wel neemt het aantal instel-
lingen met een negatief saldo tussen 1994 en 1996 toe. Met name in 1996
hebben opvallend veel instellingen een negatief exploitatiesaldo (5 van de 9
instellingen waarover gegevens bekend zijn). Waarschijnlijk begint zich hier de
situatie van toenemende concurrentie en budgetkortingen in relatie tot een stij-
gende vraag te wreken. In 1997 lijken de meeste instellingen zich weer te `her-
stellen' mede als gevolg van soms drastische maatregelen, waaronder ontslag
van personeel. Sommige instellingen weten hun verliezen op de gesubsidieerde
activiteiten (AWBZIZFW) te compenseren door winst op bijvoorbeeld de activi-
teiten van het eigen particuliere bureau, de thuiszorgwinkel en het PGB.

. Het exploitatiesaldo beperkt zich in het algemeen tot een 0,50~o à 20~o van de
totale omzet. Slechts een aantal instellingen draait in een bepaald jaar een groter
percentage winst of verlies.

De winstgevendheid van de totale branche kan niet worden berekend op basis van de
jaarverslagen omdat te veel gegevens ontbreken. Voor de totale winstgevendheid is
gebruik gemaakt van cijfers van het CBS voor het kruiswerk, de gezinszorg en vanaf
1993 de geïntegreerde thuiszorg. Op basis van de beschikbare cijfers van het CBS zijn
schattingen gemaakt van exploitatie-opbrengsten en -kosten voor de thuiszorg in
Noord-Brabant (zie bijlage 6.8 overzicht 2). In het onderstaande overzicht wordt op
basis van deze schattingen het totale exploitatiesaldo in de Brabantse thuiszorg-
branche voor een aantal peiljaren weergegeven. Tussen haakjes staat het saldo als
percentage van de totale omzet.

Overzicht 6.16: Exploitatiesaldo thuiszorginstellingen in Noord-Brabant (in miljoenen
guldens), 1985-1996

1985 1993 1995 1996

Noord-Brabant 5 (1.60~0) 5 (1.1oIo) -1.2 (0.250~0) -0.6 (0.130~0)

Nederland 0.6 (0.030~0) 24.7 (0.7oIo) -0.4 (0.030~0) -8.9 (0.24a~o)

Bronnen: eigen berekeningen op basis van CBS Maandbericht gezondheid 1985-1998, CBS
Statistiek van de gezinsverzorging en gezinshulp 1979-1985.

Hieruit kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de thuiszorgbranche minder winst-
gevend is geworden, hoewel de verliezen in 1995 en 1996 als percentage van de totale
omzet beperkt zijn.
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Deze resultaten corresponderen met de economische theorie die ten grondslag ligt aan
het Porter-model ('industrial organization theory'). Volgens deze theorie heeft een
toename van de sterkte van de concurrentiekrachten een lagere winstgevendheid voor
de organisaties in de branche tot gevolg.
Opvallend is dat de afname van het surplus in de Brabantse thuiszorgbranche zich
voornamelijk vanaf het midden van de jaren negentig lijkt voor te doen (nieuwe toe-
treders, afname budgetgarantie). De daling van het surplus is behoorlijk, maar het
verlies blijft beperkt tot een gering percentage van de totale omzet. Met andere
woorden: de zittende thuiszorginstellingen lijken zich redelijk te kunnen handhaven in
een meer concurrerende markt. Dit wordt ook ondersteund door de (beperkte) cijfers
uit de jaarverslagen, die voor het jaar 1997 zelfs op een licht herstel van het surplus
duiden. Een en ander is in overeenstemming met de verwachting op basis van de
industriële organisatietheorie dat de afname van het surplus van de thuiszorginstel-
lingen als gevolg van structuurveranderingen beperkt zal blijven gezien de relatieve
machtspositie van de gevestigde thuiszorginstellingen in 1997. Deze machtspositie
blijkt de thuiszorginstellingen weliswaar geen hogere winstgevendheid op te leveren,
maar hen in ieder geval wel in staat te stellen de verliezen te beperken.

Uit de exploitatiegegevens kan niet worden opgemaakt of de instellingen in een
(on)gunstige financiële situatie verkeren. Hiervoor zijn gegevens over de reserves van
de instellingen nodig, de zogenaamde 'reserve aanvaardbare kosten'. Deze zijn slechts
voor enkele instellingen beschikbaar. Aangenomen mag worden dat er wel een ver-
band is tussen de reserves en de exploitatiecijfers. Exploitatieverliezen als gevolg van
bijvoorbeeld overproduktie (meer zorguren dan afgesproken met zorgkantoor) gaan ten
koste van de reserves. Winst kan (gedeeltelijk) aan de reserves worden toegevoegd.
Sommige instellingen hebben in het verleden een gunstige financiële positie opge-
bouwd onder meer als gevolg van de verkoop van allerlei panden van lokale kruisver-
enigingen. Informatie hierover is niet bekend. Wel ligt voor de hand dat verschil in
financiële uitgangsposities tussen thuiszorginstellingen concurrentie tot een lastige
zaak maakt. Ongelijke uitgangsposities kunnen oneerlijke concurrentie tot gevolg heb-
ben. Dit is zeker het geval wanneer een relatief ongunstige financiële uitgangspositie
van een bepaalde instelling het gevolg is van het aanwenden van de reserves voor
meer zorgverlening voor patiënten in het verleden. Het lijkt onlogisch de instelling voor
dergelijk maatschappelijk verantwoord handelen te 'straffen' met een concurrentie-
nadeel. Toch is dit wel de realiteit. Er zijn voorbeelden van thuiszorginstellingen in
Noord-Brabant die bewust gebruik maken van hun reserves om meer te kunnen
produceren dan afgesproken met het zorgkantoor om wachtlijsten te voorkómen of weg
te werken. Sommige instellingen geven aan op deze wijze geleidelijk door hun
reserves heen te raken, terwijl andere organisaties hun reserves in tact laten en
wachtlijsten laten ontstaan of de zorg rantsoeneren (zie volgende paragraaf).

6.3.2 Maatschappelijke winst van de branche als geheel

De maatschappelijke winst in de branche kan worden gemeten aan de hand van: doel-
matigheid (technisch, allocatief en dynamisch), kwaliteit van zorg en toegankelijkheid.
Deze komen hierna aan bod.
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1 Doelmatigheid
Hoewel kwantitatieve gegevens over doelmatigheid voor slechts enkele instellingen
beschikbaar zijn, zijn in de jaarverslagen in kwalitatieve zin duidelijke aanwijzingen te
vinden voor een toename van de produktiviteit ofwel technische efficiéntie van de
thuiszorginstellingen. Veel instellingen geven aan binnen een beperkt groeiend budget
meer cliënten en cliënten met een meer complexe hulpvraag te helpen, die voorheen
opgenomen zouden zijn in een intramurale instelling. Deze maatschappelijke winst
wordt mogelijk gemaakt door een produktiviteitsstijging. Aan de andere kant daalt ook
het aantal uren per cliënt, hetgeen wijst op rantsoenering (zie onder toegankelijkheid).
De instellingen hebben midden jaren negentig veel actie ondernomen om de pro-
duktiviteit te verhogen en de kosten te verlagen. Hiermee wist men de verliezen als
gevolg van budgetkortingen bij een groeiende zorgvraag in het algemeen te beperken.
Hierna volgen enkele veel genoemde voorbeelden van kostenverlaging en produk-
tiviteitsverhoging uit de jaarverslagen.
~ Gunstiger verhouding tussen staf~ondersteunend en uitvoerend personeel ofwel

directe en indirecte kosten. Omvangrijke bezuinigingsoperaties van de thuiszorg-
instellingen in de jaren negentig hebben meestal betrekking op het terugdringen
van de indirecte kosten. Bezuinigingen op de overhead vinden soms plaats onder
het mom van 'zelfsturende teams' en andere interne reorganisaties. Ook zeggen
de instellingen door fusies te besparen op indirecte kosten. Wanneer op de
indirecte kosten niet meer kan worden bezuinigd komen andere maatregelen in
zicht.

~ Gunstiger verhouding tussen produktieve en inproduktieve uren (ziekte, vakantie
en dergelijke) binnen het totaal aantal betaaluren. Veel instellingen geven aan
dat het percentage inproduktieve uren daalt.

. Een verbetering van de verhouding tussen direct produktieve en indirect produk-
tieve uren (reistijd, administratie, rapportage, coërdinatie en dergelijke) door
onder meer een nieuwe produktiebeheersingsmethodiek met barcodes en lees-
pennen.

~ Verbetering van de verhouding tussen duur en goedkoper personeel. Steeds
meer instellingen vervangen een deel van het personeel in loondienst door de
goedkopere alphahulpen, die ook nog eens veel produktiever zijn door onder
andere minder overleg. Ook zijn er instellingen die een derde deskundigheids-
niveau toevoegen aan de avondteams in de vorm van verpleegassistenten en
verzorgingshulpen. Ten slotte wordt geschoven tussen functieniveaus.

. Flexibilisering van de arbeid. Veel instellingen realiseren flexibele arbeidsverhou-
dingen en flexibel werken, enerzijds om de kosten te beheersen en anderzijds
om een klantgericht zorgaanbod te kunnen leveren en in te kunnen spelen op de
wensen van klanten. Als voorbeelden van flexibilisering worden genoemd: tijde-
lijke contracten, min-max-contracten, 0-uren contracten, oproepkrachten, flexi-
bele werktijden en vermindering van het aantal uren in het contract. Eén instelling
streeft bijvoorbeeld naar flexibele arbeidsverhoudingen voor 250~o van de beno-
digde capaciteit.

~ De verkoop van gebouwen om huisvestingskosten te reduceren.
~ Soms worden efficiëntie en besparing op zorgcapaciteit bereikt door technolo-

gische hulpmiddelen. Bijvoorbeeld het inzetten van 'easy slide' en 'easy-pull'
hulpmiddelen voor het aantrekken van steunkousen kan leiden tot een besparing
op de wijkverpleegkundige capaciteit voor die specifieke activiteit.
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~ Een gestructureerd systeem van (her)indicatie-overleg om de doorstoming van
cliënten te verbeteren, zodat meer cliënten binnen hetzelfde budget kunnen wor-
den geholpen.

Wat betreft de fusies tussen kruiswerk- en gezinszorginstellingen blijkt uit landefijk
onderzoek dat de verwachtingen hiervan ten aanzien van kostenbesparing te hoog
gespannen waren. Besparingen hebben vooral plaatsgevonden door een gunstiger
ratio tussen leidinggevend en uitvoerend personeel en verschuivingen in de inzet van
disciplines ( Zemmelink e.a., 1997).
Uit het zogenaamde 'benchmarkonderzoek thuiszorg' naar doelmatigheid en kwaliteit in
de Nederlandse thuiszorg, blijkt dat vier van de vijf thuiszorginstellingen tamelijk
doelmatig zijn en relatief goede zorg leveren ( PriceWaterhouseCoopers, 1999). De
gemiddelde doelmatigheid bedraagt 82,60~0". Verschillen tussen instellingen worden
vooral veroorzaakt door de factor ziekteverzuim, die varieert tussen gemiddeld 7,50~o bij
efficiënte instellingen en gemiddeld 90~o bij minder efficiënte instellingen. Uit het
benchmarkonderzoek blijkt verder dat niet geïntegreerde instelfingen voor gezinszorg
en kruiswerk beter scoren op doelmatigheid en kwaliteit dan de geïntegreerde
thuiszorgorganisaties.

Een probleem met betrekking tot de nieuwe toetreders is het 'doorverkopen' van uren
naar reguliere thuiszorginstellingen, die wel het personeel en de klanten hebben maar
niet genoeg middelen. Ook in Noord-Brabant is dit gebeurd. Met het doorverkopen van
uren zijn overheadkosten gemoeid, die niet kunnen worden besteed aan directe
patiëntenzorg. Dit is allocatief inefficiënt.
Een ander gevaar met betrekking tot de allocatieve efficiëntie is het feit dat collectieve
middelen voor thuiszorg kunnen wegvloeien uit de regiolprovincie als gevolg van
contracten met landelijke thuiszorgaanbieders. In hoeverre deze landelijke aanbieders
de hen toegekende middelen al dan niet in Brabant hebben ingezet is niet precies
bekend.

2 Kwaliteit van zorg
Veranderingen in het overheidsbeleid en de structuur van de thuiszorgbranche hebben
voor de kwaliteit van thuiszorg zowel positief als negatief gewerkt.

Positief
Uit de jaarverslagen blijkt dat de thuiszorginstellingen in Noord-Brabant veel acties
hebben ondernomen in het kader van systematische kwaliteitsbewaking en -bevor-
dering. Hierna volgt een opsomming van activiteiten gerubriceerd naar enkele aspec-
ten van kwaliteit van instellingen (NRV, 1990c).
. Kwaliteit van de zorgverlening: tevredenheidsonderzoek onder klanten, klachten-

reglement (intern en extern), klachtenanalyse en -behandeling, commissie Mel-
ding Incidenten Thuiszorg, Fouten Ongevallen en Near Accidents-commissie
(FONA), formuleren leveringsvoorwaarden, wensen van klanten vertalen in `pro-
duktcriteria', sluiten van zorgovereenkomsten met cliënten, Inhoud Verslagleg-
ging Verpleegkundig Proces (IWP, werken met zorgplan), richtlijnen voor
huishoudelijk werk (protocollering), beschrijven en beheersen van het primaire
proces.
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. Kwaliteit van de medewerkers: deskundigheidsbevordering door opleiding en
training mede met het oog op de Wet BIG, instelling van ` vakgroepen', verpleeg-
kundige specialisaties gericht op bepaalde ziektebeelden (bijvoorbeeld de dia-
betesverpleegkundige), professionalisering door protocollering.

. Kwaliteit van de organisatie: centraal meldpuntlloket met één telefoonnummer en
soms ook gezamenlijke intake ( verbetering toegankelijkheid en bereikbaarheid),
betere samenwerking met andere aanbieders bijvoorbeeld door liaisonverpleeg-
kundige (continuïteit van zorg), werken in (geïntegreerde) teams per rayon (ver-
betering continuiïeit in zorgverlening en inspelen op voorkeurstijden van klanten),
lokale klantenraden om zorg weer dichter bij de mensen te brengen, maken van
een produktenboek.

Veel activiteiten van de thuiszorginstellingen in het kader van kwaliteitsbevordering
worden ontplooid met het oog op certificering door de brancheorganisatie LVT of de
stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ). De meeste instellingen
streven naar certificering. De LVT heeft tussen 1991 en 1994 als voorwaarde voor het
lidmaatschap een aantal kwaliteitseisen opgesteld75. Instellingen die aan de eisen
voldoen ontvangen het certificaat Keurmerk Kwaliteit van de LVT. Daarnaast is samen
met de stichting HKZ een certificatieschema voor de thuiszorg ontwikkeld. Hierbij is
meer aandacht voor directe zorg- en dienstverlening aan de cliënt en het waarborgen
van professionele verantwoordelijkheid door het werken op grond van protocollen en
richtlijnen. Certificering van thuiszorginstellingen in Noord-Brabant door een onathan-
kelíjk certificeringsinstituut op basis van bijvoorbeeld de ISO-normen komt veel minder
vaak voor.

Ten aanzien van de feitelijke kwaliteit als resultaat van kwaliteitsbevorderende en -
verbeterende acties kan het volgende worden opgemerkt. De resultaten van satis-
factiemetingen (tevredenheidsonderzoek) door de Brabantse thuiszorginstellingen zijn
meestal vrij positief. Als er klachten worden gemeld hebben ze vooral betrekking op de
volgende zaken:
. continu'iteit van de geleverde zorg, waaronder het aantal verschillende hulpver-

leners (te veel wisseling van personeel);
. omvang van de hulp (onvoldoende hulp, hulp te veel 'afgemeten', te laag

geïndiceerd of feitelijke hoeveelheid hulp geringer dan geïndiceerde hulp);
. tijdstip van hulpverlening (niet op gewenste tijden, volgens de organisatie is dat

soms namelijk strijdig met efficiency);
. beëindiging van de hulp (herindicatie);
. wachtlijstduur;
. bejegening van de klant;
. tarieven in de vorm van eigen bijdragen te hoog, met name voor gezinszorg.
Uit het onderzoek van de Inspectie voor de Volksgezondheid (1997) blijkt dat de
Landelijke Klachtencommissie Thuiszorg in 1996 meer klachten heeft ontvangen dan in
1995 (117 respectievelijk 94). De toename van het aantal klachten heeft vooral betrek-
king op voortijdige beëindiging van hulp en vermindering van hulp.
In het algemeen blijken cliënten een vrij positief oordeel te hebben over de kwaliteit van
de thuiszorg. Dit blijkt uit de cliëntenraadpleging die onderdeel uitmaakte van het
landelijke benchmarkonderzoek in de thuiszorg (PriceWaterhouseCoopers, 1999).
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Cliënten gaven de thuiszorginstellingen gemiddeld een 8,1. Ongeveer een kwart van
de deelnemende thuiszorginstellingen (28 van de 118) scoorde een 8,4 of hoger.

Met de verbetering van de kwaliteit reageren de instellingen op de geïntroduceerde
marktwerking in de branche. Door het gedeeltelijk loslaten van het systeem van
budgetgarantie zijn thuiszorgorganisaties meer aandacht gaan schenken aan het
zorgaanbod (produktdifferentiatie, zorg op maat: zie onder meer paragraaf 6.2.2), na-
komen van afspraken, klantgerichtheid en kwaliteit van zorgverlening. Aan de andere
kant lijken de instellingen vooral energie te steken in het voldoen aan de kwaliteitseisen
ten behoeve van het Keurmerk Kwaliteit en de eisen zoals vastgelegd in diverse
kwaliteitswetten7ó van de overheid (zie hoofdstuk 5). Hiermee wordt de indruk gewekt
dat verbetering van de kwaliteit vooral gebeurt omdat het 'moet' of omdat men niet
achter kan blijven (lidmaatschapsvereiste).

Negatief
Ondanks alle aandacht voor kwaliteitszorg zijn er ook negatieve signalen. Diverse
thuiszorginstellingen in Noord-Brabant geven aan dat te veel nadruk op produktiviteit,
efficiency en kostenbeheersing de kwaliteit van zorg onder druk heeft gezet. Voor-
beelden die hiervan worden gegeven zijn:
~ Vermindering van het aantal uren per cliënt (rantsoenering, verschraling van de

zorg, zie volgende punt).
~ Minder aandacht voor de patiënt.
~ Het inschakelen van goedkoper minder gekwalificeerd personeel: verschuiving

van verpleegkundigen naar ziekenverzorgenden en van gezinsverzorgenden
naar hulp van alpha- en gezinshulp.

~ Vermindering van de arbeidsvreugde bij personeel als gevolg van `stopwatch-
zorg'n, 'Tayloriaanse' werkmethoden, flexibilisering van contraden, stijging van
de werkdruk en soms zelfs het ontslaan van personeel. Dit heeft ook gevolgen
voor de kwaliteit van zorg.

Kortom de toenemende druk op het surplus van thuiszorginstellingen lijkt in sommige
gevallen te worden afgewenteld op cliënten en personeel.
Dit wordt bevestigd door de Inspectie voor de Volksgezondheid (1997) die signaleert
dat de professionele hulpverlening en aandacht voor de patiënt in het nauw worden
gebracht door de extra aandacht voor efficiency in de thuiszorg in Nederland.
Landelijke cijfers van het LCW bevestigen de verschuiving van duurder naar goedko-
per personeel: van verpleegkundigen naar ziekenverzorgenden en van gezinsverzor-
genden naar alpha- en gezinshulpen (Van der Windt, et al., 1997~1998). Verder blijkt
uit evaluatieonderzoek van het Nivel naar de fusies tussen kruiswerk- en gezinszorg-
organisaties dat de hulpverleners van mening zijn dat de kwaliteit van de directe
zorgverlening is verminderd, ondanks alle aandacht voor kwaliteitszorg (De Bruin,
Ruiter en Kerkstra, 1996).

Concluderend: veranderingen in het overheidsbeleid en de structuur van de thuis-
zorgbranche hebben voor de kwaliteit van thuiszorg zowel positief als negatief gewerkt.
Bepaalde wetten hebben rechtstreeks een positieve impuls gegeven aan kwaliteit.
Daarnaast hebben marktwerking en de afbouw van de budgetgarantie indirect (via
concurrentie) bijgedragen aan het verbeteren van het zorgaanbod en de kwaliteit van
zorg. Uit de jaarverslagen blijkt dat er veel aandacht is voor kwaliteit. Toch lijkt
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halverwege de jaren negentig de balans eerder in negatieve richting door te slaan als
gevolg van de extra aandacht voor efficiency in de thuiszorg. Afgaande op signalen
van thuiszorginstellingen zelf en de Inspectie kan worden gesproken van een veront-
rustende situatie. Een en ander is echter moeilijk te objectiveren en kwantificeren.

3 Toegankelijkheid
Aan toegankelijkheid van zorg zit een financiële en een materiële kant. We kijken hier
met name naar het laatste. Maatstaven voor materiële toegankelijkheid zijn: de
beschikbaarheid van zorg (wachtlijsten, wachttijden) en bereikbaarheid (spreiding van
voorzieningen, 24-uursbereikbaarheid).

Beschikbaarheid
In de jaarverslagen worden duidelijke signalen afgegeven dat de grenzen aan produk-
tiviteitsverhoging zijn bereikt. Dit betekent dat de effecten van budgetkortingen in com-
binatie met een groeiende zorgvraag steeds minder goed kunnen worden opgevangen
zonder negatieve gevolgen voor de kwaliteit van zorg en toegankelijkheid in de zin van
beschikbaarheid van zorg.
Duidelijke aanwijzingen in de jaarverslagen voor een afname van de toegankelijkheid
van zorg zijn: rantsoenering, wachtlijsten en het stellen van prioriteiten.

Rantsoenering
Rantsoenering houdt in dat alle cliënten iets minder krijgen dan de feitelijk geïndi-
ceerde hulp. Dit wordt ook wel de kaasschaaf genoemd. Veel instellingen geven aan
de zorg voor cliënten de laatste jaren te rantsoeneren. Dit blijkt ook uit de bereke-
ningen die we voor een aantal instellingen hebben kunnen maken: het aantal uren per
cliënt is tussen 1994 en 1997 behoorlijk gedaald. Slechts enkele instellingen maken de
principiële keuze voor wachtlijsten in plaats van rantsoeneren om 'beknibbelen' op de
kwaliteit van zorg te voorkómen. Deze instellingen geven aan dat rantsoeneren boven-
dien inefficiënt is: meer patiënten krijgen minder uren, waardoor de factor reistijd
verhoogt.
Rantsoenering is duidelijker zichtbaar geworden sinds de komst van de RIO's die de
hulp indiceren. Voorheen werden de indicaties door instellingen zelf gewoon aangepast
aan de beschikbare capaciteit. In dat geval is mogelijk sprake van een meer verborgen
rantsoenering. Dit maakt vergelijking met de situatie in 1987 lastig. Dit neemt niet weg
dat er duidelijke signalen zijn voor een toenemende rantsoenering.

Wachtlijsten
Ondanks dat de instellingen alle mogelijke moeite lijken te doen om het schaarse hulp-
aanbod zo goed mogelijk te verdelen is ook sprake van wachtlijsten. Bijna alle thuis-
zorginstellingen geven in de jaarverslagen aan rond 1996 met enige wachtlijsten te
kampen. Wachtlijsten zijn er met name voor huishoudelijke - en alphahulp, maar soms
ook voor de vrij dure avond-Iweekend-Inachtzorg en intensieve thuiszorg.
Betrouwbare gegevens over wachtlijsten zijn nauwelijks beschikbaar. Uit onderzoek
van Prismant en Research voor beleid (Van Rooij et al., 2000) blijkt dat in oktober 1999
435178 mensen in Noord-Brabant wachten op thuiszorg. Vooral in Zuidoost Brabant zijn
er veel wachtenden ( 2341). Van eerdere jaren zijn geen provincialelregionale ge-
gevens beschikbaar.
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Landelijke cijfers van diverse onderzoeken lijken te duiden op een toename van de
wachtlijsten in de jaren negentig, hoewel de cijfers niet altijd goed vergelijkbaar en
betrouwbaar zijn. In 1993 en 1994 werden door de LVT en het NZi bij 500~o procent van
de thuiszorginstellingen wachtlijsten voor gezinsverzorging aangetroffen. Het betrof
ongeveer 8000 wachtende huishoudens (Inspectie voor de volksgezondheid, 1997). Bij
een spoedenquête in juni 1996 van de LVT bestond voor gezinsverzorging bij 690~o van
de instellingen een wachtlijst. In totaal stonden ongeveer 10.600 huishoudens op de
wachtlijst en bedroeg de gemiddelde wachttijd 49 dagen. Een onderzoek van Research
voor Beleid (IJzerman en Scholten, 1999) wijst uit dat in oktober 1998 71a~o van de
thuiszorginstellingen een wachtlijst hadden voor AWBZ-zorg. Een schatting van het
totaal aantal wachtenden kwam op 23.000 cliënten. Dit aantal lag beduidend hoger dan
de meting in mei 1998 die uitkwam op zo'n 16.000 wachtenden.

Prionteiten stellen
Sommige instellingen stellen prioriteiten door het uitstellen, schrappen of beperken van
de 'laagste vorm van zorg' (laag complexe zorg): huishoudelijke hulp en alphahulp. Bij
uitstel van zorg komt de patiënt op een wachtlijst. Wordt de zorg beperkt dan is sprake
van rantsoenering. Het voorlopig schrappen van een bepaalde zorgvorm leidt ertoe dat
bepaalde (groepen) cliënten worden uitgesloten van zorg. Een enkele instelling heeft
huishoudelijke hulp (tijdelijk) geschrapt. Hoewel niet levensbedreigend komt het
zelfstandig thuis blijven wonen hierdoor wel in gevaar. Diverse instellingen geven aan
de preventieve werking van huishoudelijk werk door de overheid en verzekeraars vaak
onderschat wordt (zie ook LVT, 1993b).

Sommige instellingen proberen de toegankelijkheid op peil te houden door hun reser-
ves aan te wenden om meer te kunnen produceren dan afgesproken met het zorg-
kantoor. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid lijkt tegenstrijdig met het finan-
ciële belang van de thuiszorginstelling in een concurrerende omgeving.
Het omgekeerde gebeurt ook in Noord-Brabant: wachtlijsten of rantsoenering terwijl
tegelijkertijd een positief saldo wordt geboekt. De vraag naar de verenigbaarheid van
het maatschappelijke belang en het eigen belang van de instelling in een concur-
rerende omgeving dringt zich hier op.
Ook het doorverwijzen van cliënten op de wachtlijst naar het eigen particuliere bureau
of het PGB zijn voorbeelden waarin het eigen belang van de instelling lijkt te prevaleren
boven het maatschappelijke belang. Dit komt voor bij instellingen in Noord-Brabant.
Het genereren van extra inkomsten op deze wijze verlaagt de prikkel om de produk-
tiviteit en daarmee de maatschappelijke winst met betrekking tot de gegarandeerde
AWBZ-zorg te verhogen. De klant zal in sommige gevallen opdraaien voor de kosten.
Dit geldt ook voor de 'pluspakketten' die worden aangeboden met garantie op acute
zorg. In feite betalen mensen hierbij extra voor zorg waarop men recht heeft via de
AWBZ, maar die vanwege wachtlijsten niet verkrijgbaar is. De vraag naar tweedeling
dringt zich hierbij op.

Bereikbaarheid
Een ander punt van aandacht met betrekking tot toegankelijkheid is de bereikbaarheid
van de zorg.
Positief in dit verband zijn de centrale meldpunten en 24-uursbereikbaarheid waar door
veel instellingen aan wordt gewerkt sinds begin jaren negentig. Het organiseren van
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één telefoonnummer, één loket, een centrale intake, klantenservice en dergelijke zijn
initiatieven gericht op het vergroten van de bereikbaarheid en overzichtelijkheid voor de
klant. Daarnaast is de bereikbaarheid verbeterd door zorg behalve overdag ook buiten
kantooruren en in de weekenden te leveren.
Enkele negatieve gevolgen hebben betrekking op de spreiding van voorzieningen.
Voor wat betreft de reguliere thuiszorgorganisaties is in het verleden bij de erkenningen
rekening gehouden met de behoefte aan thuiszorg in bepaalde gebieden. Bij de
budgettoekenning aan de nieuw toegelaten organisaties kon echter geen rekening
worden gehouden met de behoefte aan thuiszorg en spreiding van voorzieningen.
Toelating kon niet worden geweigerd, waardoor de nieuwe toetreders niet evenredig
over het land zijn verdeeld. Bovendien werkt een aantal van deze instellingen landelijk,
hetgeen tot gevolg zou kunnen hebben dat de gekorte middelen van reguliere
instellingen niet in dezelfde mate in dat zelfde gebied door de landelijke particuliere
organisatie worden ingezet. Hierdoor is het mogelijk dat thuiszorgmiddelen uit een
bepaald gebied wegvloeien, waardoor de toegankelijkheid afneemt. Uit signalen bij de
landelijke inspectie bleek dat vooral de beschikbaarheid van zorg voor financieel
onaantrekkelijke patiënten in een aantal regio's verminderde als gevolg van het
hanteren van selectiecriteria door particuliere bureaus (Inspectie voor de Volksgezond-
heid, 1997). Voor Noord-Brabant zijn hierover geen cijfers bekend. Wel wordt door de
instellingen aangegeven dat sprake is van het wegvloeien van middelen uit de
provincie.
Kortom: ongeclausuleerde toelating van nieuwe toetreders heeft in feite het spreidings-
beleid van de overheíd zelf doorkruist met de nodige gevolgen voor de toeganke-
lijkheid. Vanaf 1998 is weer sprake van toelatingen op basis van spreiding van voor-
zieningen en behoefte aan thuiszorg.

Concluderend kan worden gesteld dat er duidelijke signalen zijn voor een afname van
de toegankelijkheid, ondanks de toename van het aantal cliënten dat wordt geholpen
binnen de beperkte middelen. Aanwijzingen hiervoor zijn met name een toenemende
rantsoenering en wachtlijsten. De reguliere instellingen worden geconfronteerd met
een vraag die groter is dan het aanbod. Hoewel in het kader van de marktwerking in
feite sprake is van een herverdeling van de middelen over meer aanbieders, lijkt het
erop dat in bepaalde gebieden en voor bepaalde groepen patiënten de toeganke-
lijkheid is afgenomen, omdat middelen wegvloeien uit de regio en bepaalde patiënten
worden geweigerd door de nieuwe particuliere toetreders.
Hoewel de signalen over afnemende toegankelijkheid niet cijfermatig zijn te onder-
bouwen, zijn ze wel verontrustend. Het aantal zorgbehoevende ouderen neemt immers
toe en de overheid blijft streven naar verdere verschuiving van intramurale naar
extramurale zorg.

6.3.3 Afrondende opmerkingen

Het surplus van de thuiszorginstellingen in de onderzochte periode is enigszins
afgenomen. Dit is consistent met de opvatting in de industriële organisatietheorie dat
een toename van de sterkte van de concurrentiekrachten gepaard gaat met een lagere
winstgevendheid voor de organisaties in de branche. De verliezen in 1997 blijven
echter beperkt. Dit zou te maken kunnen hebben met de relatieve machtspositie van
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de thuiszorginstellingen in 1997. Hoewel deze positie hen blijkbaar geen hoog surplus
oplevert zoals de theorie veronderstelt, lijkt het hen in ieder geval in staat te stellen de
verliezen te beperken.

De structuurveranderingen in de branche hebben een verbetering met zich mee-
gebracht voor de maatschappelijke winst van de branche als geheel. De maatschap-
pelijke winst is vooral toegenomen op het punt van produktiviteitsverbetering (doel-
matigheid) en deels ook kwaliteitsverbetering in de ogen van de aanbieders zelf en hun
klanten (gemeten door aanbieders en de inspectie aan de hand van klachten en
tevredenheidsenquëtes). Tegelijkertijd is echter ook sprake van maatschappelijke
verliezen met name in de vorm van verminderde toegankelijkheid van zorg. De instel-
lingen geven daarbij aan dat de grenzen aan produktiviteitsverhoging zijn bereikt.
Hiermee wordt geïmpliceerd dat sprake is van een 'trade-off tussen verbetering van de
doelmatigheid enerzijds en toegankelijkheid en kwaliteit anderzijds.
Een en ander is deels consistent met de hiervoor genoemde opvatting in de industriéle
organisatietheorie. Op basis van deze theorie hebben we in paragraaf 4.4.1 vast-
gesteld dat een toename van de concurrentie en druk op het surplus van de thuiszorg-
instellingen ten goede kan komen aan de maatschappelijke winst, indien:
~ de doelmatigheid wordt verbeterd onder druk van bepaalde concurrentiekrachten

zonder verlies van kwaliteit en toegankelijkheid;
~ afwenteling van de druk op andere krachtenlpartijen (in het bijzonder gebruikers)

niet of nauwelijks mogelijk is gezien de branchestructuur;
~ het eigen surpluslreserves worden aangewend ten behoeve van maatschap-

pelijke winst, bijvoorbeeld het wegwerken van wachtlijsten (aanvaarden van
verliezen).

De doelmatigheid is verbeterd, maar tegelijkertijd hebben de thuiszorginstellingen de
verhoogde druk op hun surplus deels afgewenteld op de gebruikers en het personeel.
Voorbeelden van maatschappelijk verlies die in dit verband zijn genoemd zijn onder
meer: cliënten op een wachtlijst zetten, rantsoeneren, cliënten op wachtlijst doorsturen
naar het eigen particuliere bureau of PGB, minder aandachtltijd voor cliënten en een
toenemende werkdruk bij het personeel. Dit roept de vraag op naar de verenigbaarheid
van het financiële belang van thuiszorginstellingen in een concurrerende omgeving en
het maatschappelijke belang.
Het feit dat de thuiszorginstellingen de verhoogde druk op hun surplus deels hebben
kunnen afwentelen kan worden begrepen vanuit hun relatieve machtspositie ten
opzichte van gebruikers en financiers in 1997. De concurrentie in 1997 is beperkt als
gevolg van de machtspositie van thuiszorginstellingen, hetgeen volgens de industriële
organisatietheorie zou kunnen leiden tot een suboptimale welvaartswinst ofwel maat-
schappelijke winst. Opmerkelijk is echter dat de instellingen hun machtspositie, die hen
volgens de theorie in staat zou stellen vrijwel 'straffeloos' te beknibbelen op kwaliteit en
niet het onderste uit de kan te halen wat betreft doelmatigheid, niet lijken te hebben
'misbruikt'. De maatschappelijke winst is op bepaalde punten immers wel degelijk
verbeterd.
Kortom: de verhoogde druk op het surplus van thuiszorginstellingen is door hen deels
vertaald in maatschappelijke winst met name op het punt van verbetering van de
doelmatigheid (meer cliënten helpen binnen hetzelfde budget). Daarnaast hebben de
thuiszorginstellingen hun relatieve machtspositie in 1997'benut' om tenminste een deel
van de druk op het surplus af te wentelen op andere partijen.
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6.4 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord: welke structuur-
veranderingen hebben plaatsgevonden in de Brabantse thuiszorgbranche in de periode
van 1987 tot 1997 en welke effecten hebben die veranderingen op het surplus van de
thuiszorginstellingen en de'maatschappelijke winst' van de branche in Noord-Brabant?

Allereerst hebben we het in hoofdstuk 4 ontwikkelde Porter-plus model voor de
gezondheidszorg toegepast op de thuiszorg. Dat wil zeggen dat we aan de hand van
de concurrentiekrachten en achterliggende structuurdeterminanten in het model zijn
nagegaan hoe deze in de onderzochte periode zijn veranderd en hoe sterk de krachten
in 1997 zijn. Hiermee hebben we een beeld verkregen van de dynamiek in de branche
en de druk die anno 1997 wordt uitgeoefend op het surplus van de thuiszorginstel-
lingen. De werking van de structuurdeterminanten ín de thuiszorgbranche is steeds per
concurrentiekracht in een samenvattend overzicht weergegeven. De resultaten van de
analyse van de afzonderlijke concurrentiekrachten hebben we in onderlinge samen-
hang beschreven in paragraaf 6.2.10.

We hebben geschetst hoe de structuur van de thuiszorgbranche tussen 1987 en 1997
is veranderd. Door structuurverandering is (enige) concurrentie en druk op het surplus
van de thuiszorginstellingen ontstaan. In dit verband zijn vooral veranderingen in de
volgende concurrentiekrachten van belang: dreiging van nieuwe toetreders (verruiming
van het toelatingsbeleid) en in samenhang hiermee de toegenomen onderhandelings-
macht van financiers (toename contracteervrijheid en overstapmogelijkheden). Ook de
onderhandelingsmacht van gebruikers is enigszins toegenomen via het PGB. Verande-
ringen in deze krachten hebben er mede voor gezorgd dat de onderlinge rivaliteit
tussen gevestigde thuiszorgaanbieders is toegenomen. Bij de verhoging van de druk
op het surplus van de thuiszorginstellingen speelt daarnaast de directe invloed van de
overheid een belangrijke rol. De overheid heeft de druk op de branche verhoogd
doordat ze de groei van de vraag niet heeft vertaald in een evenredige groei van de
collectieve middelen voor de thuiszorg. Daarnaast is de druk op het surplus van de
thuiszorginstellingen verhoogd doordat 'afnemende' complementaire aanbieders en
'poortwachters' hun onderhandelingsmacht (bewust) gingen gebruiken om steeds meer
patiënten af te wentelen op de thuiszorg. Afwentelingsmogelijkheden voor de thuis-
zorginstellingen zijn daarentegen afgenomen onder meer vanwege een afname van
het aantal beschikbare (aanbieders van) substituten.

Verder hebben we geconcludeerd dat in 1997 sprake is van een gemengd beeld. De
directe invloed van de overheid, de onderhandelingsmacht van 'afnemende' comple-
mentaire aanbieders en 'poortwachters' en (het gebrek aan) aanbieders van substi-
tuten verhogen de intensiteit van de concurrentie en de druk op het surplus van de
thuiszorginstellingen. De overige concurrentiekrachten verlagen de intensiteit van de
concurrentie en de druk op het surplus.
Over het geheel genomen blijkt met name in het 1e compartiment de concurrentie anno
1997 beperkt gebleven, ondanks de toegenomen sterkte van de concurrentiekrachten
in de onderzochte periode. De 'reguliere' thuiszorgaanbieders hebben een relatief
sterke machtspositie. De concurrentie ís in de praktijk om verschillende redenen
beperkt gebleven.
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. Ten eerste heeft de overheid onvoldoende structurele voorwaarden geschapen
voor substantiële concurrentie. De door de overheid geïntroduceerde marktwer-
king bleef uiteindelijk beperkt tot 50~o van de middelen in het 1e compartiment, de
middelen voor het PGB die aanvankelijk deel uitmaakten van deze 50~o en de
middelen in het 2e compartiment die alleen in 1997 met de 'knip' een redelijke
omvang hadden.

. De concurrentie om deze middelen vond plaats in een groeimarkt (groei van de
vraag). Dit maakt behoud van marktafzet eenvoudiger dan in een stabiele of
krimpende markt.

. De overheid heeft niet alleen halve maatregelen getroffen voor herstructurering
maar de maatregelen waren ook tegenstrijdig. Behalve marktwerking bevorderde
de overheid ook samenwerking in het 1e compartiment.

. Door strategísche reakties van de thuiszorgorganisaties is de geïntroduceerde
marktwerking en concurrentie die al beperkt was uiteindelijk nog minder gewor-
den. Deze tegenkrachten worden door Porter voorspeld wanneer hij het heeft
over tegenmaatregelen als natuurlijke reaktie op structuurveranderingen. Het is
de vraag of de overheid hiermee voldoende rekening heeft gehouden bij haar
beleid.

In de praktijk is vooral dynamiek ontstaan doordat thuiszorgorganisaties anticipeerden
op substantiële marktwerking die er in werkelijkheid (nog) niet was en er uiteindelijk
ook niet zo is gekomen. De door de overheid beoogde afbouw van de budgetgarantie
met 35o~a is mede door lobby vanuit de koepelorganisatie uiteindelijk beperkt gebleven
tot 50~0. Thuiszorgorganisaties hebben wel gereageerd op het voorgenomen overheids-
beleid met strategieën gericht op behoud van het surplus door verbetering van de
doelmatigheid en vergroting van de omzet, maar ook door concurrentieverminderend
gedrag. Door fusies en allianties tussen thuiszorgaanbieders werden grote monopolies
gecreëerd waardoor concurrentie deels werd uitgeschakeld. Daarnaast was ook sprake
van samenwerking en afspraken met financiers, complementaire aanbieders en
verwijzers. De nieuwe toetreders die voor het 18 compartiment als 'luis in de pels'
fungeerden, werden hierdoor grotendeels onschadelijk gemaakt.

In de praktijk is sprake van een complexe wisselwerking tussen overheidsbeleid en
strategisch gedrag van thuiszorginstellingen. Het herstructureringsbeleid van de over-
heid lokt strategische reakties uit in het veld. De gevolgen van deze reakties zoals
'kartelvorming', 'oneerlijke' concurrentie door nieuwkomers, wachtlijsten, rantsoenering
en dergelijke, liggen niet altijd in het verlengde van de overheidsdoelen. Vervolgens
reageert de overheid weer op de onbedoelde gevolgen van haar eigen beleid door
aanpassing van het beleid. Voorbeelden hiervan zijn het verplicht stellen van een
geïntegreerd thuiszorgpakket voor alle aanbieders en uiteindelijk zelfs het bevriezen
van de marktwerking. Politieke lobby vanuít de Landelijke Verenigíng voor Thuiszorg
heeft hierbij mede een rol gespeeld.

Vervolgens hebben we de effecten geschetst van de veranderingen in de concurren-
tiekrachten op het surplus van de thuiszorginstellingen en de maatschappelijke winst
van de branche als geheel in Noord-Brabant.
Het surplus van de thuiszorginstellingen in de onderzochte periode is enigszins afge-
nomen, maar de verliezen in 1997 bleven beperkt. Dit is (deels) conform de industriële
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organisatietheorie die uitgaat van een lagere winstgevendheid voor de organisaties in
de branche bij een toename van de sterkte van de concurrentiekrachten. Ondanks de
toegenomen sterkte van de concurrentiekrachten is in 1997 sprake van een relatieve
machtspositie van de thuiszorginstellingen. Deze positie levert hen echter geen hoog
surplus op, zoals de theorie veronderstelt. Wel lijkt hun machtspositie de thuiszorgi-
nstellingen in staat te stellen de aantasting van het surplus te beperken.
Verder blijkt in de praktijk de maatschappelijke winst te zijn toegenomen, ondanks het
(gedeeltelijk) 'uitschakelen' van de concurrentie door de thuiszorginstellingen. De
relatieve machtspositie van de gevestigde thuiszorginstellingen in 1997 zou hen in
theorie in staat kunnen stellen ondoetmatig gedrag te handhaven en vrijwel 'straffeloos'
te beknibbelen op kwaliteit. Met andere woorden: thuiszorginstellingen zouden bij
gebrek aan concurrentie in een situatie van marktwerking vooral voor hun eigen econo-
mische rationaliteit kunnen gaan in plaats van voor de maatschappelijke rationaliteit in
de vorm van maatschappelijke winst. Gezien de toename van de maatschappelijke
winst lijkt dit in de praktijk niet op grote schaal te zijn gebeurd. Het zorgaanbod is in
grote lijnen verbeterd (produktvernieuwing, -differentiatie en zorg op maat) en er is
volgens de aanbieders veel inspanning geleverd om de kwaliteit van zorg te verbeteren
evenals de produktiviteit en toegankelijkheid (meer mensen binnen hetzelfde budget
helpen). Het ziet er naar uit dat de instellingen de maatschappelijke winst hebben
verbeterd in een poging een aantasting van hun surplus te beperken als gevolg van
toenemende dreiging van concurrentie. In reaktie op de concurrentiekrachten hebben
de instellingen de produktiviteit en kwaliteit verbeterd. Het overheidsbeleid gericht op
schaarste zal hierbij zeker een rol hebben gespeeld.
Een en ander neemt niet weg dat ook sprake is van maatschappelijke verlíezen, met
name in de vorm van verminderde toegankelijkheid van de zorg door wachtlijsten en
rantsoenering. De relatieve machtspositie van thuiszorginstellingen heeft hen blijkbaar
in staat gesteld ten minste een deel van de verhoogde druk op het surplus af te wen-
telen op de gebruikers.
Tot slot merken we op dat wachtlijsten en rantsoenering uiteraard een maatschappelijk
verlies vormen, maar dat daarnaast ook moet worden gekeken naar de 'winst' in ter-
men van volumevergroting. Zonder deze volumevergroting, waarbij meer cliënten zijn
geholpen binnen hetzelfde budget, zou het maatschappelijke verlies wellicht groter zijn
geweest.

Op basis van de confrontatie tussen de resultaten van de brancheanalyse en de
resultaten met betrekking tot surplus van de thuiszorginstellingen en maatschappelijke
winst kunnen we concluderen dat de veranderingen in surplus en maatschappelijke
winst ten dele maar niet volledig kunnen worden begrepen vanuit de veranderingen in
de concurrentiekrachten en branchestructuur. In het volgende hoofdstuk gaan we hier
nader op in.
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7 Slotbeschouwing

Dit hoofdstuk biedt in paragraaf 7.1 allereerst een samenvatting van de belangrijkste
bevindingen van het onderzoek. Vervolgens vindt in paragraaf 7.2 een beschouwing
plaats van het uitgevoerde onderzoek. Daarbij gaan we in op de toepasbaarheid van
het Porter-plus model voor de thuiszorgbranche en de inzichten die het onderzoek
heeft opgeleverd met betrekking tot het overheidsbeleid en het economisch en maat-
schappelijk verantwoord strategisch handelen van thuiszorgorganisaties.

7.1 Samenvatting

In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift ís het doel van dit onderzoek als volgt
omschreven:

het bestaande bedrijfskundige instrumentarium voor analyse van de concur-
rentieomgeving toepasbaar maken voor de thuiszorgbranche, zodanig dat
rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de branche en
dat het instrument aanknopingspunten biedt voor economisch en maat-
schappelijk verantwoord strategisch handelen van organisaties in de
branche.

Het ontwikkelde instrumentarium moet inzicht bieden in de veranderingen in de
branchestructuur en de gevolgen daarvan voor de 'winstgevendheid' van thuiszorg-
instellingen en de maatschappelijke winst van de branche als geheel.
Bij een bedrijfskundige invalshoek staat het managementperspectief centraal. De
bedrijfskunde bestudeert vanuit dit perspectief het functioneren van organisaties in
wisselwerking met hun omgeving. Meestal richt de bedrijfskunde zich daarbij op bedrij-
ven in de marktsector ofwel de private profit sector. Het ontwikkelen van een (aan-
gepast) bedrijfskundig instrumentarium voor de thuiszorgbranche wordt steeds relevan-
ter omdat het een veld is waarin spelers geacht worden zich (meer) marktconform te
(gaan) gedragen. In deze studie is een instrumentarium uit de 'profit wereld' via een
logisch 'theoretisch debat' aangepast en uitgebouwd ten behoeve van de 'zorgwereld',
in het bijzonder de thuiszorg.

Het ontwikkelde analytische kader (instrumentarium) wordt in dit onderzoek toegepast
op een bepaalde casus: de thuiszorgbranche in de provincie Noord-Brabant van 1987,
het moment waarop marktwerking als idee werd gelanceerd, tot 1997 toen de markt-
werking voor de thuiszorg voorlopig weer werd bevroren. De thuiszorgbranche is in dit
onderzoek als volgt functioneel afgebakend: alle organisaties die op enig moment
professionele diensten leveren op het gebied van 'verpleging eNof lichamelijke of
huishoudelijke verzorging in de thuissituatie' voor lichamelijk zieke of hulpbehoevende
mensen. Het gaat daarbij met name om ouderen, chronisch langdurig en kortdurend
zieke mensen. De zorg aan mensen met een psychische aandoening en lichamelijk of
verstandelijk gehandicapten is in deze studie buiten beschouwing gebleven.
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De toepassing van het analytische kader op de thuiszorgbranche heeft in dit onderzoek
niet de functie van een brede validatie van het instrumentarium. Voor een dergelijke
vorm van validatie is generalisatie van belang, hetgeen op basis van een enkele 'case
study' (één regionale bedrijfstak) niet mogelijk is. Toepassing van het instrumentarium
op de thuiszorgbranche in Noord-Brabant biedt desalniettemin een eerste inzicht in de
bruikbaarheid ervan voor dit specifieke geval. Bovendien hebben de inzichten vanuit de
'case study' toegevoegde waarde, in het bijzonder voor het management van thuis-
zorginstellingen in Noord-Brabant en overheden. Toepassing van het instrumentarium
biedt namelijk inzicht in de structuurveranderingen in de thuiszorgbranche en de
gevolgen daarvan voor het surplus van de thuiszorginstellingen en de maatschap-
pelijke winst van de branche.
Ten aanzien van de bruikbaarheid van de resultaten van deze studie buiten de geko-
zen setting van de thuiszorgbranche in de provincie Noord-Brabant kan het volgende
worden opgemerkt. Per situatie kan worden nagegaan of de inzichten die uít dit onder-
zoek voortvloeien van toepassing zijn, bijvoorbeeld voor een thuiszorginstelling in
Friesland. De betreffende organisatie kan de eigen omstandigheden (context) vergelij-
ken met de beschrijving van de casus en tot de conclusie komen dat (bepaalde)
inzichten ook in de eigen situatie bruikbaar zijn. Deze vorm van generaliseren, die
onder verantwoordelijkheid van de lezer van het onderzoek gebeurt, wordt ook wel
naturalistische generalísatie genoemd (Stake, 1978).

Gegeven deze beperkingen van het onderzoek worden hierna de belangrijkste bevin-
díngen samengevat per onderzoeksvraag. De onderzoeksvragen worden daarbij inge-
deeld in twee categorieën:
~ de ontwikkeling van een instrumentarium en;
~ de toepassing ervan op de Brabantse thuiszorgbranche tussen 1987 en 1997.

7.1.1 Resultaten met betrekking tot de ontwikkeling van het instru-
mentarium

In hoofdstuk 2 van deze studie is de thuiszorgbranche afgebakend en is het ontstaan
en de ontwikkeling van de thuiszorg beschreven aan de hand van verschillende perio-
den van marktordening.
In hoofdstuk 3 en 4 is het analytisch kader voor analyse van de thuiszorgbranche in de
periode 1987-1997 uitgewerkt.

In hoofdstuk 3 is de volgende onderzoeksvraag beantwoord: 'Welk (bedrijfskundig)
instrument kan dienen als uitgangspunt voor analyse van veranderingen in de structuur
van de thuiszorgbranche en welke aanvullingen op dit instrument zijn wenselijk?'

Ten aanzien van de relatie tussen organisaties en hun omgeving hebben we gecon-
cludeerd dat vooral theorieën op het niveau van de concurrentieomgeving (de bedrijfs-
tak) zínvol zijn voor het management van thuiszorginstellingen. Theorieën op dit niveau
sluiten aan bij de ontwikkelingen richting meer marktwerking en economisch denken in
de thuiszorgbranche. Voor het bestuderen van bedrijfstakken worden aanknopingspun-
ten gevonden in de literatuur op het gebied van strategisch management (concur-
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rentieanalyse) en de industriéle organisatietheorie (economische markttheorie). In de
strategisch management literatuur worden bedrijfstakken geanalyseerd vanuit het
perspectief van de organisatie. De relatie tussen de bedrijfstakstructuur en de resul-
taten van individuele organisaties staan daarbij centraal. Bij de industriële organisatie-
theorie ligt het accent op de samenleving en de relatie tussen de bedrijfstakstructuur
en de maatschappelijke welvaart.
Als instrument voor het analyseren van veranderingen in de thuiszorgbranche is
gekozen voor het vijf krachten model van Porter (1980, 1985). Met dit model voor
concurrentieanalyse heeft Porter inzichten uit de industriële organisatietheorie vertaald
en uitgewerkt voor managers op het niveau van 'business units'. Het model is zeer
uitgebreid en nog steeds invloedrijk. Veel auteurs op het terrein van concurrentie-
analyse verwijzen naar Porter's werk of bouwen daar op voort. De kerngedachte van
het model is dat het ondernemingsresultaat grotendeels afhankelíjk is van kenmerken
van de bedrijfstakstructuur. Deze structuurkenmerken bepalen de intensiteit van vijf
concurrentiekrachten in de bedrijfstak: dreiging van nieuwe toetreders, rivaliteit tussen
bestaande concurrenten, dreiging van aanbieders van substituten, onderhandelings-
macht van afnemers en van toeleveranciers. Hoe groter deze krachten, hoe intensiever
de concurrentie en hoe geringer de winstgevendheid (voor organisaties) in de bedrijfs-
tak.
Op basis van een kritische reflectie op het model van Porter los van de specifieke
kenmerken van de thuiszorg hebben we het model van Porter uitgebreid met twee
andere krachten: de directe invloed van de overheid en relaties met aanbieders van
produkten die complementair zijn aan de produkten van aanbieders in de branche. Het
begrip complementair kan tweeledig worden uitgelegd: de produkten vullen elkaar aan
in volgtijdelijke zin (sequentiële complementariteit) of de produkten vullen elkaar aan
en leveren meerwaarde wanneer ze tegelijkertijd worden afgenomen (parallelle com-
plementariteit). Hier wordt het laatste bedoeld.
Verder hebben we het instrumentarium aangevuld met de elementen 'macro-omge-
vingsfactoren' en 'strategie van organisaties'. Veranderingen in de branchestructuur
kunnen niet goed worden begrepen zonder de invloed van deze elementen in het
analytisch kader op te nemen (zie overzicht 7.1). Dit is onder andere in lijn met het
multicausale 'structuur-gedrag-resultaat' model (SGR) uit de industriële organisa-
tietheorie. Daarnaast wordt verondersteld dat de branchestructuur gevolgen heeft voor
de winstgevendheid op het niveau van de individuele organisaties en de branche als
geheel.

In hoofdstuk 4 is daarna de volgende onderzoeksvraag beantwoord: 'Welke aan-
passingen van het bedrijfskundige instrumentarium dienen op voorfrand plaats te
vinden met het oog op de toepasbaarheid voor de thuiszorg en rekening houdend met
verschillen tussen het bedrijfsleven en de thuiszorg?'

Het bedrijfskundig instrumentarium is verbijzonderd naar een non profit setting, in het
bijzonder de thuiszorg. Dit is gebeurd op basis van een analyse van relevante verschil-
Ien tussen organisaties in de marktsector en organisaties in de thuiszorg. Immers, het
vijf krachten model van Porter is primair ontwikkeld voor organisaties in de marktsector.
Hierdoor liggen aan het model bepaalde uitgangspunten ten grondslag die niet of
minder goed van toepassing zijn op 'de' thuiszorg. Dit geldt met name voor de collectief
gefinancierde private non-profit thuiszorgorganisaties. De kenmerken van de particulier
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gefinancierde private (profit) thuiszorginstellingen komen in het algemeen beter
overeen met de kenmerken van de marktsector ofwel de private profit sector. Bepaalde
aanpassingen van het model van Porter blijken echter ook noodzakelijk voor de parti-
culiere thuiszorg. De verschillen tussen beide typen thuiszorginstellingen zijn minder
groot gebleken dan zij op het eerste gezicht lijken (zie paragraaf 4.3.1 en 4.3.2).
Aanpassingen van het Porter-model voor beide typen thuiszorginstellingen hebben
betrekking op de rol van 'poortwachters' (verwijzers en indicatiestellers), sequentiële
complementaire aanbieders in aansluiting op de thuiszorg ('afnemers' van thuiszorg-
cliënten) en financiers in de thuiszorg. De onderhandelingsmacht van deze partijen zijn
als concurrentiekrachten toegevoegd aan het model van Porter (zie overzicht 7.1). De
aanvulling met financiers en poortwachters is met name gebaseerd op de scheiding
tussen 'beslissen, genieten en betalen' in de thuiszorg. Deze drie elementen zijn niet
zoals in het bedrijfsleven verenigd in één hand (namelijk die van de klant), maar
verdeeld over'poortwachters' (beslissen), gebruikers (genieten) en financiers (betalen).
Verzekeraars verzorgen de geldstroom die in de bedrijfskolom tegenover de dien-
stenstroom staat. De aanvulling met poortwachters (verwijzers en indicatiestellers) en
complementaire aanbieders heeft daarnaast te maken met het 'service' karakter van
thuiszorg en het feit dat in de gezondheidszorg niet echt kan worden gesproken van
een goederenstroom in een bedrijfskolom van aaneengeschakelde producenten die
(half)produkten aan elkaar leveren. Thuiszorginstellingen leveren diensten en geen
fysieke goederen. Bovendien worden deze diensten altijd direct aan de patiént (eindge-
bruiker) geleverd en niet aan andere complementaire aanbieders in de keten.
Sequentiële complementaire aanbieders vervullen in de thuiszorg dus niet de rol van
afnemer of toeleverancier van diensten. De bedrijfskolom waarin thuiszorginstellingen
zich bevinden is hierdoor kort: toeleveranciers van arbeidlkapitaal - thuiszorg-
aanbieders - patiënten. Als 'afnemer' of 'toeleverancier' (verwijzer) van patiënten ver-
vullen sequentiële complementaire aanbieders echter wel een belangrijke (aparte) rol,
vanwege de invloed die ze kunnen uitoefenen via de patiëntenstromen op de omzet en
het surplus van de thuiszorgorganisaties. Ze worden daarom als extra kracht opge-
nomen in het model van Porter.
Voor de collectief gefinancierde thuiszorgorganisaties is het model nog verder
aangepast. Dit is noodzakelijk vanwege het non-profit karakter en het deels ontbreken
van prijssignalen (marktmechanisme) voor de cotirdinatie van processen. Het model
van Porter is gebaseerd op het streven naar winstmaximalisatie ten behoeve van
aandeelhouders. Non profit instellingen zijn echter niet primair gericht op winstmaxi-
malisatie maar op het realiseren van maatschappelijke doelen. Er is sprake van een
'dubbel winstbegrip'. Thuiszorginstellingen worden geacht het beschikbare budget zo
goed en efficiënt mogelijk te besteden en een eventueel exploitatieoverschot of surplus
(eerste winstbegrip) aan te wenden voor het creëren van 'maatschappelijke winst' in
termen van kwaliteit van zorg, doelmatigheid en toegankelijkheid (tweede winstbegrip).
Dit betekent dat Porter's model, dat voornamelijk gericht is op het economische belang
van individuele organisaties, voor de thuiszorg moet worden aangevuld met het
maatschappelijke perspectief en de belangen van de branche als geheel.
Verder betekent het grotendeels ontbreken van een prijs-Imarktmechanisme in de
collectief gefinancierde thuiszorg dat concurrentiekrachten in de branche niet zo zeer
de prijzen onder druk zetten, maar de kosten enlof de inkomsten. Stijgende kosten bij
een gelijkblijvend budget of dalende inkomsten (budget) bij gelijk blijvende of stijgende
kosten kunnen het surplus van de thuiszorgínstellingen onder druk zetten. Binnen de
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collectief gefinancierde thuiszorg vindt overigens wel een verschuiving plaats richting
meer prijsmechanisme (maximumtarieven in plaats van vaste tarieven bij het persoons-
gebonden budget, het 2e compartiment en een gedeelte van de AWBZ-middelen;
outputfinanciering). Hierdoor kan concurrentie deels ook op prijs plaatsvinden en
rechtstreeks om de klanten in plaats van om de middelen. Dit vergroot de aansluiting
bij de uitgangspunten van het model van Porter.
Het aangepaste model van Porter is gedoopt als het Porter-plus model (zie midden-
kader van figuur 7.1). Het model vormt de kern van het uiteindelijke bedrijfskundig
analytisch kader.

Overzicht 7.1: Aangepast bedrijfskundig analytisch kader

MACRO-OMGEVING: politiekelregulerende factoren ( overheidsbeleid), economische, demografische, I
epidemiologische, sociaal-alturele, technologische factoren

BEDRIJFSTAK
BRANCHESTRUCTUUR(PORTER-PLUS MODEL)

dreiging van potentiële
nieuwe toetreders

invloed van overheid onderhandelingsmacht van
financiers (zorgkaMOren,

veaekeraars)
intensiteit va

onderhandelingsmacht de nvaliteit
t ussen onderhandelingsmachtvan toeleveranciers Destaande van afiemers ( Gianten)van arbeid conwrrenten

ontlerhandelingsmachtvan ontlerhandelingsmachtvan
sequentiele compl.poortwachters ( verwijzers, aanbiedersindintiestellers)

relaties met parallelle
complementaire aanbieders

dreiging van aanbieders
van substituten RESULTAAT

producentensurplus en
maatschappelijke winst

op orgarnsatie- en
brancheniveau

STRATEGIE THUISZORGAANBIEDERS

7.1.2 Resultaten met betrekking tot de toepassing van het instru-
mentarium

In hoofdstuk 5 en 6 is het aangepaste bedrijfskundig analytisch kader toegepast op de
casus. Dat wil zeggen dat aan de hand van de aangepaste concepten een analytische
beschrijving is gegeven van de herstructurering van de thuiszorgbranche in de provin-
cie Noord-Brabant tussen 1987 en 1997.

Meer specifiek is in hoofdstuk 5 de volgende onderzoeksvraag beantwoord: tiVelke
relevante macro-ontwikkelingen, met het accent op het overheidsbeleid ten aanzien
van de thuiszorg, hebben van 1987 tot 1997 plaatsgevonden en wat betekenf dat voor
de concurrentiekrachten en structuur van de thuiszorgbranche in Noord-Brabant en
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voor het surplus van de thuiszorgorganisaties en de maatschappelijke winst ín de
branche?'

Voor het begrijpen van de branchestructuur is inzicht in de macro-ontwikkelingen en in
het bijzonder het overheidsbeleid ten aanzien van de thuiszorg van groot belang. Een
beschrijving van deze ontwikkelingen en de potentiéle gevolgen daarvan voor de
branche (hoofdstuk 5) hebben we daarom vooraf laten gaan aan een beschrijving van
de feitelijke veranderingen in de thuiszorgbranche (hoofdstuk 6). Deze feitelijke veran-
deringen zijn niet alleen het gevolg van de macro-ontwikkelingen, maar ook van strate-
gische keuzes van organisaties in de branche (zie overzicht 7.1).
Voor een analyse van de macro-omgeving is gebruik gemaakt van de 'PEST' factoren:
het in kaart brengen van politiekelregulerende, economische, sociaal-culturele en
technologische ontwikkelingen. Deze hebben we voor de thuiszorg aangevuld met
demografische en epidemiologische ontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn zeer divers
en werken op diverse concurrentiekrachten in. Hieronder volgen de belangrijkste
macro-ontwikkelingen tussen 1987 en 1997 met het oog op potentiële verandering van
de Brabantse branchestructuur.
~ Demografisch en epidemiologisch: de (dubbele) vergrijzing in Noord-Brabant,

een toenemend percentage oudere vrouwen, een groeiend aantal mensen met
chronische aandoeningen en meer alleenstaanden zorgden voor een groeiende
en meer complexe vraag naar thuiszorg. De vraag naar thuiszorg groeide daar-
naast als gevolg van technologische en sociaal-culturele ontwikkelingen en het
overheidsbeleid gericht op substitutie van intramurale door extramurale zorg. Een
groeimarkt kan in potentie de onderlinge rivaliteit tussen thuiszorgaanbieders
afzwakken.

~ Economisch: beheersing van de collectieve lasten door de overheid en een groei
van de financiële ruimte voor thuiszorg die geen gelijke tred hield met de groei
van de vraag. Schaarste aan middelen in de thuiszorg was het gevolg. Schaarste
kan leiden tot een verhoogde onderlinge rivaliteit tussen thuiszorgaanbieders (om
de middelen) en een sterkere rol van financiers. Daarnaast kan door schaarste bij
de intramurale instellingen de dreiging van intramurale substituten afnemen,
maar de dreiging van nieuwe toetreders kan toenemen (intramurale instellingen
die extramurale produkten gaan leveren). Door schaarste aan middelen en het
deels wegvallen van substituten voor thuiszorg, zoals informele zorg en 'low-care'
opnamen, kan de druk op het surplus van thuiszorginstellingen in potentie toe-
nemen (meer patiënten binnen hetzelfde budget). Gebrek aan substituten is in
tegenstelling tot wat Porter beweert voor (het surplus van) de thuiszorgorgani-
saties niet per se gunstig in een situatie waarin sprake is van schaarste aan
collectieve middelen (beperkt budget). Thuiszorginstellingen kunnen bij gebrek
aan substituten moeilijker patiënten 'afwentelen' op substituut-aanbieders.

~ Sociaal-cultureel: de toenemende individualisering en emancipatie van de patiënt
hebben de vraag naar professionele zorg verder doen toenemen en de aard van
de vraag doen veranderen richting meer zorg op maat. Dit kan mogelijkheden
bieden voor aanbieders van aantrekkelijke (private) alternatieven, ofwel voor
nieuwe toetreders. Ook kan met het oog op 'zorg op maat' het belang van relaties
met complementaire aanbieders toenemen.

. Politiekelregulerende factoren ten slotte, komen tot uiting in het herstructu-
reringsbeleid van de overheid. Dit kan in potentie een belangrijke rol spelen bij
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verhoging van de druk op het surplus van de thuiszorginstellingen via diverse
concurrentiekrachten. Enkele belangrijke overheidsmaatregelen in dit kader zijn:
- de afbouw van de awbz-budgetgarantie van thuiszorginstellingen met 50~0;
- versoepeling van het erkenningensysteem voor kruisorganisaties;
- gedeeltelijk opheffen van de contracteerplicht van zorgkantoren en zieken-

fondsen;
- gedeeltelijke invoering maximum tarieven;
- creëren van financieringsregelingen waarbij moet worden geconcurreerd

om de middelen (aanvullende intensieve thuiszorg, PGB, zorgvernieu-
wingsfonds) en;

- allerlei subsidieregelingen voor substitutie door intramurale instellingen.

In hoofdstuk 6 worden ten slotte de laatste onderzoeksvragen beantwoord: 'Welke
structuurveranderingen in de thuiszorgbranche in de provincie Noord-Brabant hebben
plaatsgevonden in de periode van 1987 tot 1997 en welke effecten hebben die
veranderingen op het suiplus van de thuiszorginstellingen en de 'maatschappelijke
wínst' van de branche in Noord-Brabant?'

Uit de vele gegevens die in dit onderzoek geanalyseerd en vergeleken zijn blijkt dat de
structuur van de Brabantse thuiszorgbranche tussen 1987 en 1997 sterk veranderd is.
Er is concurrentie ontstaan en de druk op het surplus van de thuiszorginstellingen is
toegenomen. Vooral veranderingen in de volgende concurrentiekrachten en achterlig-
gende structuurdeterminanten zijn hierbij van belang.
. Toename van de dreiging van nieuwe toetreders door verruiming van het toela-

tingsbeleid van de overheid en toename van de overstapmogelijkheden van
financiers.

~ In samenhang hiermee de toegenomen onderhandelingsmacht van financiers
door toename van de contracteervrijheid en overstapmogelijkheden.

~ Ook de onderhandelingsmacht van gebruikers is enigszins toegenomen door
verruiming van de keuzevrijheid via het persoonsgebonden budget.

~ De onderlinge rivaliteit tussen gevestigde thuiszorgaanbieders in de branche is
toegenomen als gevolg van een toename van het aantal nieuwe aanbieders in de
branche, de toegenomen macht van financiers en gebruikers, een (te) geringe
bedrijfstakgroei in termen van collectieve middelen in relatie tot de vraag
(schaarste) en een verandering van de aard van de relatie tussen thuiszorgaan-
bieders van hoofdzakelijk samenwerkingsgericht naar meer op rivaliteit gericht
gedrag.

. De druk op het surplus van de thuiszorginstellingen is daarnaast verhoogd als
gevolg van directe invloed van de overheid (financiële krapte in de thuiszorg-
branche), complementaire aanbieders en 'poortwachters'. De laatste twee acto-
ren gingen onder invloed van geldgebrek en substitutiebeleid hun onderhan-
delingsmacht (bewust) gebruiken om patiénten op de thuiszorg af te wentelen.

. Door een afname van het aantal beschikbare (aanbieders van) substituten zijn de
afwentelingsmogelijkheden van de thuiszorgaanbieders afgenomen, waardoor de
druk op het surplus ook is toegenomen.
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Toch is een belangrijke conclusie dat anno 1997 de intensíteit van de concurrentie -
gemeten aan de hand van de concurrentiekrachten in het Porter-plus model - in het 18
verzekeringscompartiment (AWBZ) over het geheel genomen beperkt is gebleven,
ondanks het sterker worden van de concurrentiekrachten in de onderzochte periode.
Met name de reguliere thuiszorgaanbieders in het 1e compartiment houden een relatief
sterke onderhandelingspositie ten opzichte van financiers en gebruikers. Voor hen is
de dreiging van nieuwe toetreders relatief gering, evenals de onderlinge rivaliteit. Dit
heeft vooral te maken met strategische reakties (tegenmaatregelen) van de thuiszorg-
organisaties zelf op de geïntroduceerde marktwerking. Door fusies en allianties tussen
thuiszorgaanbieders werden regionale monopolieposities gecreëerd, waardoor concur-
rentie deels werd uitgeschakeld (concurrentieverminderend gedrag). Daarnaast was
ook sprake van samenwerking en afspraken met financiers, complementaire aanbie-
ders en verwijzers.
In het 2e compartiment zijn de concurrentiekrachten anno 1997 wel sterker dan in het
1e compartiment en is de positie van de gevestigde thuiszorgaanbieders in het alge-
meen minder gunstig. Met name de relatief sterke positie van particuliere verzekeraars
speelt hierbij een belangrijke rol.

Houden de veranderingen in de concurrentiekrachten nu ook verband met het surplus
van de thuiszorginstellingen en de maatschappelijke winst van de branche als geheel?
Gesteld kan worden dat het surplus van de thuiszorginstellingen in de onderzochte
periode is afgenomen, maar de verliezen als percentage van de totale omzet bleven in
1997 beperkt. Verder is de maatschappelijke winst toegenomen: de produktiviteit is
toegenomen (meer mensen worden geholpen binnen hetzelfde budget), het zorgaan-
bod is in grote lijnen verbeterd (produktvernieuwing, -differentiatie en zorg op maat) en
er is in de ogen van de aanbieders veel inspanning geleverd om de kwaliteit van zorg
en de toegankelijkheid te verbeteren. Het laatste is deels gelukt door volumevergroting
binnen een beperkt budget. Dit neemt niet weg dat ook sprake is van maatschappelijke
verliezen, met name in de vorm van verminderde toegankelijkheid van de zorg door
wachtlijsten en rantsoenering.
Deze resultaten kunnen ten dele worden begrepen vanuit de veranderingen in de
concurrentiekrachten en branchestructuur. De afname van het surplus van de
thuiszorginstellingen en toename van de maatschappelijke winst zijn consistent met het
feit dat de concurrentiekrachten in de onderzochte periode sterker geworden zijn. De
industriële organisatietheorie die ten grondslag ligt aan het model van Porter veronder-
stelt namelijk dat een toename van de sterkte van de concurrentiekrachten ten koste
gaat van de winstgevendheid voor de organisaties in de bedrijfstak en ten goede komt
aan de 'welvaartswinst'. Het beperkte verlíes van het surplus van de thuiszorg-
instellingen en de maatschappelijke winst zijn echter niet consistent met de relatieve
machtspositie van de thuiszorginstellingen in 1997. Het gedeeltelijk uitschakelen van
de concurrentie door de thuiszorginstellingen levert hen blijkbaar geen hoog surplus
op. Evenmin is sprake van een aanzienlijk verlies van maatschappelijke winst, zoals de
industriéle organisatietheorie veronderstelt bij een machtspositie van de organisaties in
de branche.

Op deze problemen zullen we in de volgende paragraaf nader ingaan.
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7.2 Beschouwing van het onderzoek

7.2.1 Het Porter-plus model

In deze paragraaf volgt een beschouwing op het ontwikkelde bedrijfskundig instru-
mentarium voor de thuiszorg. Daarbij wordt voornamelijk ingegaan op het Porter-plus
model, het belangrijkste onderdeel van het instrumentarium. De vraag die centraal
staat is hoe goed het Porter-plus model werkt voor de thuiszorgbranche. Met andere
woorden hoe toepasbaar is het model en kunnen alle ontwikkelingen met betrekking tot
de (maatschappelijke) winst in de branche worden begrepen vanuit het model.
Op basis van één enkele 'case study' is het niet mogelijk uitspraken te doen over de
brede toepasbaarheid (geldigheid) van het instrument. Toepassing op de thuiszorg-
branche in Noord-Brabant biedt desalniettemin een eerste inzicht in de bruikbaarheid
van het instrument voor dit specifieke geval.

In dit onderzoek is gesteld dat aanpassing van het concurrentiekrachten model van
Porter a-priori noodzakelijk is om de toepasbaarheid van het model voor'de' thuiszorg
te vergroten. Complicaties bij de toepassing van het model van Porter hangen onder
meer samen met het grotendeels 'non profit' karakter van de branche (streven naar
exploitatieoverschot én maatschappelijke winst), de scheiding tussen 'beslissen',
'genieten' en 'betalen', het 'service' karakter van thuiszorg en het ontbreken van een
goederenstroom in een bedrijfskolom van aaneengeschakelde producenten die
produktenldiensten aan elkaar leveren (diensten in de gezondheidszorg zijn in principe
altijd 'eindprodukten' geleverd aan eindgebruikers).
Porter geeft aan dat zijn concurrentiekrachten model ook van toepassing is op bedrijfs-
takken die diensten voortbrengen: "(...) the principles of structural analysis developed
here apply equally to product and service businesses" (Porter, 1980:5). Deze stelling
wordt door Porter echter nauwelijks uitgewerkt. Het enige dat hij in dit verband opmerkt
is dat de bronnen van onderhandelingsmacht van afnemers van diensten enigszins
moeten worden aangepast, omdat in dienstensectoren de afnemers in het algemeen
geen organisaties zijn maar individuele consumenten (eindgebruikers). Voor het
overige richt Porter zich met zijn model en de toepassingsvoorbeelden vooral op markt-
organisaties met produkten.
In dit onderzoek is het model van Porter eerst via een logisch 'theoretisch debat' verder
uitgewerkt en aangepast voor een non profit branche die diensten voortbrengt (zie
7.1.1). Het resultaat hiervan, het 'Porter-plus model', is vervolgens toegepast op de
Brabantse thuiszorgbranche tussen 1987 en 1997.

De ervaringen met de toepassing van het Porter-plus model zijn tweeledig. In de eerste
plaats kan worden geconcludeerd dat het instrument goed bruikbaar is gebleken voor
het op een systematische manier beschrijven en analyseren van veranderingen in de
branchestructuur. De onderscheiden concurrentiekrachten en structuurdeterminanten
zijn zinvol om in te vullen voor de thuiszorg en kunnen ook worden ingevuld, afgezien
van het feit dat bij sommige determinanten onvoldoende gegevens concreet beschik-
baar zijn. Het laatste heeft onder meer te maken met feit dat toepassing van een
dergelijk bedrijfskundig instrument niet gangbaar is in de praktijk van de thuiszorg.
Gegevens worden in het algemeen niet op deze wijze verzameld. In de toepassing van
het Porter-plus model blijkt verder dat de concurrentiekrachten en structuurdetermi-
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nanten een samenhangend geheel vormen, waarbij verandering in de ene kracht vaak
gevolgen heeft voor de andere kracht(en). De krachten en determinanten zijn allen
relevant79, hetgeen niet wegneemt dat ze in de praktijk verschillen in gewicht kunnen
hebben. Bepaalde krachten en determinanten blijken belangrijker dan andere. Hierop
komen we terug bij de vragen die toepassing van het instrument anderzijds oproept.

Tot zover is de bruikbaarheid van het Porter-plus model geduid vanuit het onderzoeks-
perspectief. Voor het vaststellen van de bruikbaarheid van het model vanuit het
managementperspectief van thuiszorginstellingen zou een ander soort toetsing moeten
plaatsvinden. Daarbij kan worden gedacht aan het voorleggen van de branchebeschrij-
ving op basis van het Porter-plus model aan (groepen) managers in de branche.
Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat thuiszorgmanagers niet
gewend zijn om op deze manier naar de branche te kijken.
Op basis van dit onderzoek kan wel worden geconcludeerd dat toepassing van het
model een grondige en nauwkeurige analyse oplevert van de concurrentieomgeving. In
die zin kan het model thuiszorgmanagers behulpzaam zijn bij het bepalen van de eigen
positie van de instelling in de omgeving. Porter zelf zegt dat zijn boek 'Competitive
Strategy' "(...) presents a comprehensive framework of analytical techniques to help a
firm analyse its industry as a whole (...) and to translate this analysis into a competitive
strategy for a particular business" (1980:xiv) en dat hij zijn boek geschreven heeft "(...)
for practitioners who need to develop strategy for a particular business (...)" (1980:x).
Porter richt zich met zijn model voornamelijk tot managers in marktsectoren die
produkten voortbrengen. In dit onderzoek is het model toegepast op een voor Porter
ongebruikelijke setting: de dienstverlenende en overwegend non-profit thuiszorg-
branche. Uit de toepassing op de casus blijkt dat het model van Porter ook voor een
dergelijke branche een goede basis vormt voor een gedegen analyse van de omge-
ving. Hiermee is in dit onderzoek een eerste bijdrage geleverd aan de kennis over de
bruikbaarheid van dit bedrijfskundig instrument in een specifieke non-profit en dienst-
verlenende setting. Met deze kennis en de voorgestelde aanvullingen op het model
wordt tevens een bijdrage geleverd aan de bestaande managementliteratuur voor non-
profit organisaties.

De toepassing van het instrument roept ook vragen en dilemma's op. Deze hebben
betrekking op de volgende punten:
1. de relatie tussen (maatschappelijke) winst en branchestructuur;
2. aanknopingspunten voor verbetering van de (maatschappelijke) winst;
3. tijds(on)afhankelijkheid van de aanpassingen van het Porter-model;
4. overige complicaties bij de toepassing van het Porter-plus model.

Ad 1 De relatie tussen ( maatschappelijke) winst en branchestructuur
Een belangrijke vraag is in welke mate de (maatschappelijke) winst in de branche
(prestaties) kan worden begrepen vanuit het model, dat wil zeggen vanuit de concur-
rentiekrachten en de branchestructuur. In de samenvatting in paragraaf 7.1.2 is
geconcludeerd dat dit ten dele het geval is, maar dat de maatschappelijke winst en het
(beperkte) verlies van de thuiszorginstellingen niet consistent zijn met de relatieve
machtspositie van thuiszorginstellingen ten opzichte van financiers en gebruikers in
1997. Het feit dat enerzijds de concurrentie door de gevestigde instellingen is beteu-
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geld en er anderzijds geen sprake was van een aanzienlijk verlies van maatschap-
pelijke winst kan verschillende dingen betekenen.
. Alleen het aankondigen van voorgenomen maatregelen door de overheid zou

thuiszorgorganisaties al voldoende onzekerheid en prikkels kunnen geven om
betere en efficiëntere zorg te leveren. Thuiszorgorganisaties gaan met andere
woorden krachtig op het (voorgenomen) overheidsbeleid reageren om potentiële
bedreigingen met betrekking tot hun exploitatie (surplus) teniet te doen of hun
concurrentiepositie te verbeteren. Deze 'verklaring' wordt ondersteund door de
onderzoeksresultaten. In de praktijk blijkt dynamiek in de branche vooral te zijn
ontstaan doordat thuiszorgorganisaties anticipeerden op substantiële markt-
werking die er in werkelijkheid (nog) niet was en er uiteindelijk ook niet zo is
gekomen. De door de overheid beoogde afbouw van de budgetgarantie met 350~0
is uiteindelijk mede door lobby vanuit de koepelorganisatie beperkt gebleven tot
50~0. Marktwerking en concurrentie zat dus voor een groot deel in de hoofden van
de managers. Het door de overheid opgeroepen beeld heeft echter wel geleid tot
strategische reakties in de vorm van onder meer verbetering van de doel-
matigheid. Dit sluit aan bij de resultaten van een evaluatieonderzoek dat de
Ziekenfondsraad in 1997 liet uitvoeren (Scholten en IJzerman, 1997). Uit dit
onderzoek blijkt dat de (beperkte) maatregelen van de overheid om marktwerking
in de thuiszorg te bevorderen de thuiszorginstellingen heeft geprikkeld om
efficiënter, doelmatiger en klantgerichter te gaan werken.

. Daarnaast zou de beperkte concurrentie in combinatie met maatschappelijke
winst iets kunnen zeggen over de opvatting in de industriële organisatietheorie
dat intensieve concurrentie altijd goed is voor de maatschappelijke winst en
weinig intensieve concurrentie leidt tot verlies van maatschappelijke winst. Maat-
schappelijke winst is wellicht evengoed of soms zelfs meer gebaat bij samen-
werking tussen partijen. Aanwijzingen vanuit dit onderzoek die hierop zouden
kunnen duiden zijn bijvoorbeeld de 'preferred provider' afspraken tussen ver-
zekeraars en bestaande thuiszorgaanbieders. Verzekeraars geven aan op deze
manier meer invloed te kunnen uitoefenen op de produktiviteit van de gecon-
tracteerde instellingen. Een ander voorbeeld betreft de afspraken die in sommige
gevallen worden gemaakt tussen de bestaande en de nieuw toegetreden
regionale particuliere thuiszorgaanbieders. Hiermee wordt voorkomen dat geld
wegvloeit naar de landelijke aanbieders die de verkregen middelen mogelijk niet
in de regio inzetten. Samenwerking kan op deze manier leiden tot vergroting van
de maatschappelijke winst in de regio. Theorieën die aansluiten bij het idee van
samenwerking en onderlinge afhankelijkheid als bron van concurrentievoordeel
zijn met name te vinden op het interorganisationele niveau (zie onder meer
Jarillo, 1993, Best, 1993 en Brandenburger en Nalebuff, 1996). Deze theorieën
zijn meer gericht op coëperatieve relaties en 'win-win' situaties dan op concur-
rentiële relaties en een 'zero-sum' situatie (winst van de een gaat ten koste van
die van de ander).

~ Een andere mogelijke verklaring voor de maatschappelijke winst in de branche is
het feit dat de financiering geen gelijke tred hield met de zorgvraag en de organi-
saties zich toch inspanden om de zorgvraag zoveel mogelijk te beantwoorden.
Dit zou een verklaring kunnen vormen voor de toegenomen produktiviteit in de
branche (meer mensen binnen hetzelfde budget helpen). Met andere woorden:
misschien was er helemaal geen marktwerking nodig om de organisaties tot
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meer doelmatigheid te stimuleren, maar alleen 'onderfinanciering' van de branche
door de overheid. Dit zou het belang van de directe rol van de overheid in het
model van Porter bevestigen. De overheid roomt als het ware het eventuele
surplus in de branche af door de (beperkte) middelen die ze beschíkbaar stelt.
Hiermee is echter nog niet verklaard waarom de instellingen zich onder dergelijke
omstandigheden zouden inspannen voor maatschappelijke winst.

~ Een mogelijke verklaring hiervoor is dat veranderingen niet alleen plaatsvinden
als gevolg van marktkrachten en de ervaren concurrentie door de managers,
maar ook als gevolg van bijvoorbeeld isomorfisme, ofwel de druk om zich aan te
passen aan bepaalde (verhoogde) normen in de branche met het oog op het
verwerven van legitimiteit. Legitimiteit kan bijvoorbeeld worden verkregen door
het nastreven van bepaalde maatschappelijke doelstellingen of het nastreven
van een vergelijkbare kosten-kwaliteit verhouding als particuliere aanbieders.
Wellicht zit het in de cultuur van de branche dat de organisaties hun machts-
positie niet uitbuiten maar (vrijwillig) in dienst stellen van maatschappelijke
doelen. Het oorspronkelijke model van Porter houdt geen rekening met eventuele
sociale doelstellingen van organisaties. Het model is voornamelijk gebaseerd op
economische rationaliteit. Strategische keuzen zijn doelrationeel, gericht op het
voldoen aan eisen van efficiëntie en effectiviteit vanuit de omgeving. Uit de
toepassing van het model in dit onderzoek kan worden opgemaakt dat dit voor de
thuiszorg een te eenzijdige manier van denken is. Hoewel er aanwijzingen zijn
dat aanbieders hun machtspositie gebruiken om financiële risico's af te wentelen
op de gebruikers (verminderde toegankelijkheid door onder meer wachtlijsten),
zijn er ook aanwijzingen dat het surplus vanuit een soort 'normbesef wordt
aangewend ten behoeve van maatschappelijke winst (zie paragraaf 6.3.2 en
6.3.3).

Mogelijk spelen bij non-profit organisaties die zich bevinden in een overgangssituatie
naar meer marktgerichtheid meerdere verklaringen voor (maatschappelijke) winst of
verlies een rol (zie ook Oster, 1995:154). Dit zou zeker nader onderzoek verdienen.
Om de invloed van strategisch gedrag te onderzoeken lijkt een regionaal vergelijkend
onderzoek aangewezen. Bij een vergelijking tussen regio's zou bijvoorbeeld kunnen
worden gekozen voor regio's met min of ineer dezelfde context (overheidsbeleid en
dergelijke) en een verschillende branchestructuur. Dit biedt de mogelijkheid om de
samenhang tussen strategisch gedrag, structuur en (maatschappelijke) winst nader te
onderzoeken. Om de invloed van 'normatief isomorfisme (aanpassing aan bepaalde
normenlcultuur om legitimiteit te verwerven) op (maatschappelijke) winst te onder-
zoeken zouden regio's met een vergelijkbare context en marktstructuur maar met een
verschillende cultuur kunnen worden vergeleken.

Ad 2 Aanknopingspunten voor verbetering van de ( maatschappelijke) winst
In het verlengde van het voorgaande ligt de vraag of het model aanknopingspunten
biedt voor economisch en maatschappelijk verantwoord handelen van thuiszorg-
organisaties (zie ook de doelstelling van het onderzoek in paragraaf 7.1).
Allereerst zij benadrukt dat het model van Porter zich voornametijk richt op economisch
verantwoord strategisch handelen op het organisatieniveau. Op dit punt biedt het
Porter-plus model voldoende aanknopingspunten, zoals blijkt uit de toepassing van het
model in dit onderzoek. Toepassing levert met name inzicht op in de gevolgen van
veranderingen in de branchestructuur voor het surplus van de instellingen. Daarnaast
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heeft het model ook betrekking op het collectief belang van de branche als geheel.
Porter stelt dat organisaties in de branche met hun gedrag de markt zodanig kunnen
bederven dat alle organisaties in de branche uiteindelijk slechter af zijn en de totale
winstgevendheid in de branche daalt (bijvoorbeeld bij een prijsoorlog). Individuele
organisaties zijn volgens Porter behalve voor de eigen organisatie ook verantwoordelijk
voor de totale branche. Deze verantwoordelijkheid voor het totaal hangt overigens
sterk samen met het eigen economische belang: wie de markt als geheel bederft wordt
er zelf uiteindelijk vaak ook slechter van.
Tot zover blijft het Porter-plus model als onderdeel van het analytisch kader voorna-
melijk gebaseerd op individuele economische rationaliteit. Het model biedt op het
eerste gezicht weinig concrete aanknopingspunten voor verbetering van de maat-
schappelijke winst. Het heeft weinig oog voor sociale doelstellingen van organisaties.
Het streven naar maatschappelijke winst lijkt moeilijk in één instrument te verenigen
met het streven naar individuele economische winst. Om recht te doen aan de sociale
doelstellingen van thuiszorgorganisaties is het analytisch kader uitgebreid met presta-
ties (maatschappelijke winst) op brancheniveau (zie figuur 7.1). Ook bínnen het
instrument van de brancheanalyse (Porter-plus model) is in dit onderzoek een eerste
aanzet gegeven voor koppeling van individuele economische en maatschappelijke
winst (zie ook Brandenburger en Nalebuff, 1996). Met name de parallelle complemen-
taire aanbieders in het model bieden mogelijkheden voor het creëren van maat-
schappelijke winst. 'Win-win' situaties kunnen worden gecreëerd door relaties tussen
deze aanbieders en de thuiszorgaanbieders in de branche. In tegenstelling tot 'zero
sum' situaties kunnen 'win-win' situaties de totale maatschappelijke winst in de branche
ten goede komen. Hiervan zijn in dit onderzoek diverse voorbeelden gegeven,
bijvoorbeeld het samen optrekken van thuiszorginstellingen en ziekenhuizen bij gespe-
cialiseerde zorg thuis (transmurale zorg). Patiënten kunnen hierdoor eerder uit het
ziekenhuis ontslagen worden, waardoor met dezelfde hoeveelheid middelen meer
mensen geholpen kunnen worden en meer zorg op maat kan worden geleverd. Voor
de thuiszorg stijgt hierdoor het aantal klanten waarvoor deels extra geld naar de
branche kan worden toegetrokken (zorgvernieuwingsfonds voor instellingsgrensover-
schrijdende zorgvernieuwingsprojecten).

Bij het creéren van (maatschappelijke) winst en het bepalen van de strategie kunnen
behalve externe ontwikkelingen ook de interne capaciteiten van de organisatie een rol
spelen en aansluiting bij de capaciteiten van andere organisaties in de waardeketen.
Verdere (concrete) aanknopingspunten voor het verbeteren van met name de maat-
schappelijke winst kunnen worden gevonden in een nadere analyse van de eigen
capaciteiten van de organisatie en van andere organisaties in de waardeketen, in
aanvulling op de analyse van de externe omgeving. Dit is verder in dit onderzoek niet
aan de orde gekomen, maar verdient zeker nadere studie.

Ad 3 Tijds(on)afhankelijkheid van de aanpassingen van het Porter-model
De meeste kenmerken op basis waarvan aanpassingen van het concurrentiekrachten
model van Porter hebben plaatsgevonden zijn tijdsonafhankelijk en gelden zowel voor
de privaat - als de collectief gefinancierde thuiszorg. Bijvoorbeeld het 'service' karakter
van thuiszorg (patiënt is eindgebruiker), het ontbreken van een uitgebreide keten van
goedereNdiensten in een bedrijfskolom en het belang van complementaire aanbieders
en verwijzers (zie paragraaf 7.1.1), zijn kenmerken 'van alle tijden'. Dit geldt ook voor
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de scheiding tussen 'genieten', 'beslissen' en 'betalen' en de rol van financiers, hoewel
hierin deels verandering is gekomen met de komst van het PGB. Bepaald minder
tijdsonafhanketijk is het grotendeels ontbreken van een prijsmechanisme in de collec-
tief gefinancierde thuiszorg. Dit is voor een belangrijk deel afhankelijk van politieke
keuzes en sterk aan verandering onderhevig geweest in de onderzochte periode.
Aanpassing van het model op basis van dit kenmerk levert dan ook een paradox op: de
aanpassing verliest voor een deel zijn geldigheid door veranderingen in de praktijk
tijdens de onderzochte periode. Met andere woorden: het model van Porter moet
worden aangepast omdat het op bepaalde punten niet aansluit bij de kenmerken van
de thuiszorgbranche, maar tegelijkertijd groeit de aansluiting tussen de thuiszorg en
het model door veranderingen in de praktijk van de thuiszorg.
Dit probleem hebben we voor een deel kunnen ondervangen door bij de analyse
onderscheid te maken naar de verschillende collectief gefinancierde (financiële)
marktsegmenten die in de loop van de onderzochte periode zijn ontstaan. Met name
het onderscheid tussen de zorg in (het grootste deel van) het 1e compartiment (AWBZ)
en de zorg in het 2e compartiment (onder andere aanvullende intensieve thuiszorg) is
relevant met het oog op verschillen in prijsmechanisme. Verdere aanpassing van het
model van Porter is noodzakelijk voor een groot deel van de thuiszorg in het 18
compartiment, vanwege vaste tarieven (ontbreken prijsmechanisme). Uitrondering
hierop is het deel van de thuiszorgmiddelen in het 18 compartiment (50~0) waarvoor de
budgetgarantie is vervallen en maximum tarieven gelden. Voor het 2e compartiment is
verdere aanpassing niet noodzakelijk, omdat hier geen sprake is van vaste tarieven.
Dit geldt ook voor het PGB.
Uit het voorgaande blijkt eens te meer hoe belangrijk en hoe lastig het is de branche
goed af te bakenen. De gekozen afbakening heeft consequenties voor de model-
vorming. De analyse in dit onderzoek richt zich hoofdzakelijk op de collectief gefinan-
cierde thuiszorg. Dit neemt niet weg dat in dit onderzoek zelfs bínnen deze afbakening
tussen de diverse financiële marktsegmenten verschillen zijn geconstateerd in de
toepasbaarheid van het oorspronkelijke model van Porter.

Ad 4 Verdere complicaties bij toepassing van het Porter-plus model
De aanvullingen op de concurrentiekrachten die in dit onderzoek zijn gedaan lijken na
toepassing van het model op de thuiszorg in het algemeen zinvol. Op 'de invloed van
de overheid' is bij punt 1 reeds ingegaan. Ook de andere (toegevoegde) concurrentie-
krachten blijken in de praktijk voor de thuiszorg van belang te zijn. Met name de
complementaire aanbieders (afnemers van patiënten vanuit de thuiszorg) en verwijzers
vormen een belangrijke aanvulling op de bestaande literatuur. Andere auteurs die het
model van Porter hebben 'aangepast' hebben reeds gewezen op het belang van de
invloed van de overheid (voor de geneesmiddelensector, Snier, 1995) en de onder-
handelingsmacht van financiers naast die van gebruikers (zie onder andere Oster,
1995; Whitehead, Blair, Smith, Nix en Savage, 1989; Autrey en Thomas, 1986,
Janssen en den Hartog, 1992 en Boonekamp, 1995). De rol van complementaire
aanbieders en verwijzers is tot nu toe echter onderbelicht gebleven in de literatuur op
het gebied van concurrentieanalyse. De genoemde auteurs zien blijkbaar geen
belangrijke rol voor deze partijen weggelegd, noch als aparte concurrentiekrachten
noch als leverancier of afnemer in het model van Porter (met uitrondering van
Boonekamp die de verwijzers plaatst onder de leveranciers in het model van Porter).
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De positie van complementaire aanbieders en verwijzers in het model vormt een punt
van discussie. Zij zijn weliswaar geen afnemer respectievelijk leverancier van diensten
in de bedrijfskolom, maar wel van patiénten. De patiënt vormt in feite een noodzakelijke
'input' voor de thuiszorgorganisaties om hun diensten te kunnen leveren. Klanten (en
hun verwijzers) zijn met andere woorden tegelijkertijd eindconsument èn leverancier.
Dit wordt ook wel de klant-leverancier dubbelrol genoemd (van de Vijver, Vos en
Meijboom, 2003; Sampson, 2000). Uit het onderzoek blijkt dat de structuurdeter-
minanten van Porter voor de onderhandelingsmacht van leveranciers en afnemers
grotendeels ook toepasbaar zijn voor de onderhandelingsmacht van verwijzers respec-
tievelijk complementaire aanbieders. Dit zou er voor kunnen pleiten deze partijen als
leverancier respectievelijk afnemer in het Porter-plus model op te nemen, in plaats van
als aparte krachten. Een belangrijk bezwaar van deze oplossing is echter het door
elkaar heenlopen van twee verschillende stromen (diensten en patiënten), waarbij
alleen tegenover de dienstenstroom een duidelijke geldstroom in omgekeerde richting
staat.

Het bijzondere van de thuiszorgbranche in vergelijking met het bedrijfsleven is dat
dezelfde partijen op hetzelfde moment verschillende rollen kunnen vervullen in het
model (bijvoorbeeld een ziekenhuis dat tegelijkertijd toetreder, aanbieder van een
substituut, complementaire aanbieder en verwijzer is). Deze 'multi-rol setting' maakt de
analyse met behulp van het model extra gecompliceerd. Het feit dat meerdere rollen
naast elkaar kunnen worden vervuld heeft namelijk gevolgen voor de onderlinge
afhankelijkheid tussen de concurrentiekrachten. Bijvoorbeeld de onderhandelings-
macht van complementaire aanbieders en verwijzers zou kunnen worden versterkt,
wanneer deze partijen tevens kunnen dreigen met toetreding tot de thuiszorgmarkt.
Deze onderlinge afhankelijkheid maakt dat de concurrentiekrachten altijd in samen-
hang met elkaar moeten worden geanalyseerd en gewogen (zie volgende punt). Alleen
dan kan de analyse een goede basis vormen voor besluitvorming rond strategische
keuzes door thuiszorgorganisaties. Wanneer thuiszorgorganisaties in de branche
bijvoorbeeld sterk afhankelijk zijn van de ziekenhuizen voor de toestroom en uitstroom
van patiënten, zal harde concurrentie tegen deze ziekenhuizen mogelijk onverstandig
zijn wanneer deze toetreden tot de thuiszorgmarkt. Uit het onderzoek blijkt dat tussen
thuiszorginstellingen enerzijds en andere (ongelijksoortige) aanbieders anderzijds vaak
samenwerkingsvormen bestaan of ontstaan. Dit lijkt logisch gezien de geschetste
onderlinge afhankelijkheid. Wel heeft het consequenties voor het overheidsbeleid
gericht op stimulering van meer concurrentie in de thuiszorg vanuit ongelijksoortige
aanbieders op het terrein van verpleging en verzorging (verpleeg-, verzorgings-,
ziekenhuizen). In het licht van het voorgaande kan men zich afvragen of een dergelijk
beleid de gewenste effecten zal sorteren (zie ook Kumpers, van Raak, Hardy en Mur,
2002).

In het verlengde van het hiervoor geschetste is een belangrijke complicatie bij de
toepassing van het Porter-plus model de samenhang tussen concurrentiekrachten en
tussen determinanten en de vraag hoe de krachten en determinanten moeten worden
gewogen. Het oorspronkelijke model van Porter biedt op dit punt geen aanknopings-
punten. In feite gaat Porter er (impliciet) vanuit dat er geen onderlinge verbanden
bestaan tussen de krachten en tussen de determinanten. Bovendien zouden alle
determinanten even belangrijk zijn bij het vaststellen van de sterkte van de concur-
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rentiekrachten en zou de invloed op de totale winstgevendheid in de branche voor alle
concurrentiekrachten gelijk zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. Het
simpelweg bij elkaar optellen van determinanten met een positieve of negatieve invloed
op een bepaalde concurrentiekracht lijkt geen toereikende methode voor het
beoordelen van de invloed op de (maatschappelijke) winst.
Uit het onderzoek blijkt namelijk ten eerste dat bepaalde determinanten sterk met
elkaar samen te hangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor specifieke 'bezittingen', overstap-
kosten en toegang tot distributiekanalen (determinanten bij onder meer nieuwe
toetreders). Deze determinanten hebben allen hoofdzakelijk betrekking op duurzaam
opgebouwde relaties tussen de bestaande aanbieders enerzijds en financiers en
verwijzers anderzijds. Andere voorbeelden van met elkaar samenhangende determi-
nanten zijn (zie paragraaf 6.2.5 en 6.2.6):
- concentratie en consumptievolume van gebruikers als determinanten voor de

onderhandelingsmacht van gebruikers (geringe concentratie door veel gebruikers
houdt automatisch gering consumptievolume van de 'belangrijkste' gebruikers in)
en;

- overstapkosten en het belang van kwaliteit van zorg als determinanten voor de
onderhandelingsmacht van financiers (overstappen kan ten koste gaan van
kwaliteit in de regio en daarmee het imago van de financier).

Ook de concurrentiekrachten hangen met elkaar samen. Hiervoor is reeds het voor-
beeld gegeven van de onderhandelingsmacht van complementaire aanbieders en
verwijzers die wordt versterkt door het feit dat ze tevens kunnen dreigen met toetreding
tot de thuiszorgmarkt (en vise versa). Verder is bijvoorbeeld ook sprake van samen-
hang tussen de onderhandelingsmacht van financiers en de dreiging van nieuwe
toetreders. Dezelfde determinanten die de onderhandelingsmacht van financiers ten
opzichte van thuiszorgaanbieders verhogen, versterken ook de dreiging van nieuwe
toetreders (meer contracteervrijheid en overstapmogelijkheden). Hieruit blijkt dat het
Porter-plus model moet worden gezien als een configuratie van met elkaar samen-
hangende krachten: wanneer veranderingen optreden in de ene kracht heeft dit
consequenties voor de andere kracht(en).
Ten tweede blijkt uit het onderzoek dat bepaalde structuurdeterminanten (en
concurrentiekrachten) belangrijker zijn dan andere. Voor het toekennen van gewichten
aan determinanten en concurrentiekrachten bestaat overigens geen eenvoudige
methode. Het oordeel van de onderzoeker speelt hierbij een belangrijke rol. Voor de
belangrijkste concurrentiekrachten en structuurdeterminanten bij verhoging van de druk
op de (maatschappelijke) winst in de thuiszorgbranche wordt verwezen naar overzicht
6.15 in paragraaf 6.2.10. Een belangrijke determinant bij de dreiging van nieuwe
toetreders is het overheidsbeleid. Voordat de overheid het erkenningenbeleid voor het
1a compartiment versoepelde bepaalde deze determinant bijna volledig de (geringe)
mate van dreiging van toetreding. Verder is in dit onderzoek vastgesteld dat met name
het ontstaan van dreiging van nieuwe toetreders in samenhang met de onder-
handelingsmacht van financiers een belangrijke rol heeft gespeeld bij de herstruc-
turering en dynamiek in de branche. Op de veranderingen in deze concurrentie-
krachten heeft het overheidsbeleid een belangrijke invloed gehad. Daarnaast blijkt ook
de directe rol van de overheid als concurrentiekracht in het Porter-plus model van groot
belang (zie ook bij punt 1). 'Onderfinanciering' van de branche door de overheid lijkt
een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de toegenomen produktiviteit en maat-
schappelijke winst in de branche.
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Na de wetenschappelijke inzichten die in deze paragraaf aan bod zijn gekomen, wordt
in de volgende paragraaf ingegaan op de praktische inzichten en maatschappelijke
relevantie van deze studie.

7.2.2 Inzichten voor de thuiszorgbranche

Actualiteitswaarde van de inzichten uit de brancheanalyse
De toepassing van het bedrijfskundig analytische kader beperkt zich in deze studie tot
de Brabantse thuiszorgbranche in de periode 1987-1997. De inzichten die dit oplevert
ten aanzien van de structuur en concurrentie in de branche en het handelen van de
overheid en thuiszorginstellingen zijn anno 2002 echter nog altijd relevant. Hoewel
marktwerking in de thuiszorg in 1997 werd 'bevroren' is het idee nooit helemaal van de
baan geweest. Terwijl voor andere (publieke) sectoren de overheid inmiddels steeds
meer vragen is gaan plaatsen bij privatisering en liberalisering (Cohen, Volkskrant 23-
11-02), lijkt voor de gezondheidszorg de laatste jaren eerder sprake te zijn van een
'comeback' van marktwerking als sturingsmechanisme. Nadat begin jaren negentig de
plannen van Dekker en Simons sneuvelden, staan de ideeén rond één basisverze-
kering en marktwerking sinds het eind van de jaren negentig opnieuw in de belang-
stelling. Dit blijkt onder meer uit de onderstaande actuele80 (beleids)ontwikkelingen.
. Vernieuwing van het zorgstelsel: het plan voor een basisverzekering (zieken-

fonds en particuliere verzekering) en concurrentie tussen verzekeraars en tussen
aanbieders in de gezondheidszorg is weer terug. In de nota 'Vraag aan bod'
(Ministerie van VWS, 2001) heeft het tweede paarse kabinet de contouren van
het nieuwe stelsel geschetst. De politieke partijen bereikten hierover overeen-
stemming en sloten een convenant. Het nieuwe kabinet (CDA-WD-LPF) heeft de
ideeën in grote lijnen overgenomen, zoals blijkt uit de Zorgnota en Beleids-
agenda voor 2003: "In de afgelopen periode is de weg naar meer marktwerking
en een betere organisatie van de zorg ingeslagen. Die weg zal in de komende
periode met kracht worden voortgezet." "Alleen zo kan Nederland zich ook
financieel permitteren om in 2005 ongeveer het huidige pakket te kiezen voor de
basisverzekering." (Ministerie van VWS, Zorgnota 2003:9). Hoewel met de val
van dit kabinet een nieuwe onzekere politieke situatie is ontstaan, lijken verande-
ringen onvermijdelijk gezien de breed ervaren noodzaak daartoe.

~ Versoepeling van het toelatingsbeleid: vanaf 2000 is in het kader van de verde-
ling van de extra wachtlijstmiddelen het toelatingsbeleid voor de thuiszorg weder-
om versoepeld. De 'bevriezing' van de marktwerking (in 1997) werd hiermee
opgeheven. Dit heeft geleid tot toetreding van nieuwe aanbieders.

. Modernisering van de AWBZ: in de nota 'Zicht op Zorg' (Ministerie van VWS,
1999) en het standpunt 'Modernisering van de AWBZ en vereenvoudiging PGB'
(Ministerie van VWS, 2001) heeft het kabinet haar visie weergegeven op de
herinríchting van de AWBZ. In de praktijk heeft dit met ingang van 2002 geleid tot
flexibilisering van de aanspraken op thuiszorg, verpleeghuiszorg en verzorgings-
huiszorg (cluster VáV). Vanaf 1 januari 2002 heeft verruiming van de toelatíngen
plaatsgevonden en mogen verzorgingshuizen en verpleeghuizen ook zorg thuis
leveren en mogen thuiszorgorganisaties omgekeerd 'verpleeghuiszorg' en
'verzorgingshuiszorg' leveren. De (potentiële) concurrentie in de thuiszorg wordt
hiermee groter. Verder is het de bedoeling om per 1 april 2003 de instellings-
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gebonden toelating volledig te vervangen door een functiegerichte toelating.
Hiermee kan iedere AWBZ-instelling vanaf 2003 een toelating vragen voor één of
meerdere functies, waaronder huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging,
verpleging en begeleiding. Verder zullen zorgaanbieders AWBZ-breed op elkaars
werkterrein worden toegelaten. Een verpleeghuis mag dan bijvoorbeeld ook in de
sector van de gehandicaptenzorg en in de sector geestelijke gezondheidszorg
zíjn zorg aanbieden (ontschotting). De overheid wil hiermee marktwerking en
vraagsturing binnen de AWBZ stimuleren.

~ Uitbreiding van het persoonsgebonden budget: het is de bedoeling dat iedere
cliënt binnen de AWBZ de vrije keuze krijgt om zorg in natura te ontvangen dan
wel de zorg te regelen via een persoonsgebonden budget (Ministerie van VWS,
2001). De keuzemogelijkheden voor de cliënt nemen hierdoor toe. In combinatie
met het vorige punt (uitbreiding van het aantal zorgaanbieders op diverse
terreinen binnen de AWBZ) leidt dit tot een toename van de (potentiële) concur-
rentie voor de thuiszorginstellingen.

Door de 'comeback' van marktwerking en concurrentie in de gezondheidszorg zijn de
inzichten uit deze studie nog altijd herkenbaar en bruikbaar. Hierna zullen de belang-
rijkste inzichten uit de analyse van de thuiszorgbranche in deze studie voor overheid
en thuiszorginstellingen aan bod komen.

Inzichten voor overheid en thuiszorginstellingen
Marktwerking wil nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk concurrentie is. De mate
van concurrentie is afhankelijk van de marktstructuur en het gedrag van de thuiszorg-
instellingen. De vervvachting van de overheid was dat de maatregelen voor verlaging
van de toetredingsbarrières en het vergroten van de onderhandelingsmacht van
financiers en gebruikers zouden leiden tot concurrentie en daarmee tot verbetering van
de kwaliteit, service en doelmatigheid (maatschappelijke winst).
Uit dit onderzoek blijkt dat de maatregelen van de overheid voor marktwerking in de
thuiszorgbranche niet hebben geleid tot intensieve concurrentie tussen de aanbieders
in de branche in 1997. In de periode tot 2002 is hierin weinig verandering gekomen,
zoals blijkt uit de resultaten van een recent onderzoek naar de thuiszorgmarkt in 2002
in opdracht van het Ministerie van VWS (marktanalyse thuiszorg, PriceWaterhouse-
Coopers, 2002). De geringe mate van concurrentie, zoals geconstateerd in de onder-
havige studie, hangt samen met de volgende zaken.

Beperkte en inconsistente overtieidsmaatregelen
De maatregelen van de overheid bleven in de onderzochte periode beperkt tot een
klein deel van de markt. Het is niet realistisch te veronderstellen dat dit tot substantiële
concurrentie zou kunnen leiden. Bovendien waren de overheidsmaatregelen deels
inconsistent en niet alleen gericht op het stimuleren van concurrentie, maar ook van
samenwerking (netwerken) tussen aanbieders in de regio. Wanneer de overheid
werkelijk concurrentie zou willen nastreven, zouden betere en consistente voorwaar-
den moeten worden geschapen voor een marktstructuur die dit mogelijk maakt. Het
Porter-plus model biedt hiertoe aanknopingspunten, bijvoorbeeld door het opheffen van
bestaande toetredingsbelemmeringen (verruiming toelatingsbeleid), het vergroten van
de onderhandelingsmacht van financiers (opheffen contracteerplicht) en het stimuleren
van een aantrekkelijk alternatief zorgaanbod (substituten). Daarnaast zou bij een
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serieus marktgericht beleid van de overheid liberalisering van de tariefvorming moeten
plaatsvinden (relateren van tarieven aan kostprijzen), zodat ook concurrentie op de
prijs kan plaatsvinden naast concurrentie op kwaliteit en volume. Overigens is het wel
de vraag of thuiszorgaanbieders zich zouden laten uitdagen tot prijsconcurrentie. Uit
deze studie blijkt dat wat dit betreft een onderscheid moet worden gemaakt tussen de
landelijke concurrentie in het tweede verzekeringscompartiment (intensieve thuiszorg,
ZFWlparticulier) en de hoofdzakelijk regionale concurrentie in het eerste verzekerings-
compartiment (AWBZ). In het tweede compartiment is tot op zekere hoogte sprake van
prijsconcurrentie. Binnen het eerste compartiment blijken de zorgkantoren over onvol-
doende onderhandelingsmacht te beschikken om prijsconcurrentie tussen aanbieders
te kunnen stimuleren (hoge overstapkosten, gedeeltelijke contracteerplicht, gebrek aan
substitutiemogelijkheden als gevolg van horizontale en verticale allianties tussen aan-
bieders, regionale monopolies).

Gedrag van thuiszorgaanbieders
Gezien de structuurkenmerken van de thuiszorgbranche blijft het echter de vraag of
concurrentie in voldoende mate zou kunnen ontstaan. Uit dit onderzoek blijkt dat het
beperkte aantal thuiszorgaanbieders (hoge concentratie) een belangrijke rol speelt bij
de geringe mate van concurrentie. Het gedrag van de thuiszorgaanbieders is meer
gericht op samenwerking en fusie met andere aanbieders dan op concurrentie.
Hiermee wordt de onderhandelingspositie ten opzichte van de inkopende partij, de
verzekeraars, vergroot. Uit de marktanalyse van PWC (2002) blijkt dit anno 2002 nog
steeds een belangrijke rol te spelen. Veel thuiszorginstellingen zijn de afgelopen jaren
gefuseerd tot grootschalige conglomeraten, met een regionaal monopolie op zorg. Op
basis van dit onderzoek bestaat de verwachting dat ze de machtspositie die ze hier-
mee hebben opgebouwd deels zullen uitbuiten tegenover zorgverzekeraars en patiën-
ten (zie paragraaf 6.3.2 en 6.3.3). Immers, in de onderzochte periode bleken de
thuiszorginstellingen de druk op hun surplus deels af te wentelen op de gebruikers en
verzekeraars (wachtlijsten, rantsoenering). De borging van het publieke belang is met
andere woorden onzeker gebleken. Dit blijkt ook uit een onderzoek in de ziekenhuis-
branche naar de gevolgen van ondernemersgedrag voor vraaggerichtheid, doelmatig-
heid en keuzemogelijkheden (Putters, 2001).
Wanneer door meer marktwerking en deregulering in de toekomst de schaalvergroting
bij de thuiszorgaanbieders verder toeneemt, kan de positie van de verzekeraars nog
meer verzwakken. In deze situatie waarin de onderhandelingspositie van de thuiszorg-
aanbieders relatief sterk is, zou liberalisering van de tarieven kunnen leiden tot
inefficiénte uitkomsten (hogere prijzen en kosten dan noodzakelijk of lagere kwaliteit).
Dit risico wordt verder vergroot door hoge toetredingsbarrières en gebrek aan substi-
tuten voor de klant. Alternatieven om in de behoefte aan thuiszorg te voorzien zijn er
nauwelijks.
Voor de overheid betekent dit dat indien ze concurrentie zou willen bevorderen niet
alleen goede voorwaarden voor een marktstructuur moeten worden gecreëerd, maar
ook strikte mededingingsregels en strenge controle op de naleving daarvan. Verder
zullen de mogelijke consequenties van beoogde beleidsmaatregelen van de overheid
voor marktwerking van tevoren beter moeten worden doordacht dan in de onderzochte
periode. Dit kan bijvoorbeeld door een ex-ante evaluatie van de beoogde maat-
regelen8t. Een inschatting van het (concurrentieverminderende) gedrag van thuis-
zorginstellingen op basis van de inzichten uit deze en andere studies dient expliciet
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deel uit te maken van een dergelijke evaluatie. Het ontwikkelde bedrijfskundig analy-
tische kader, met als belangrijke onderdelen het Porter-plus model (bedrijfstakanalyse)
en het strategische gedrag van thuiszorginstellingen, zou hiervoor als uitgangspunt
kunnen dienen.

Anderzijds kan op basis van de resultaten van dit onderzoek de vraag worden gesteld
of maatschappelijke winst in de thuiszorg (doelmatigheid, kwaliteit, toegankelijkheid)
wel altijd gebaat is bij concurrentie. In paragraaf 7.2.1 (punt 1) zijn voorbeelden
genoemd van samenwerking die gunstig kunnen zijn voor de maatschappelijke winst.
De overheid zal zich moeten afvragen of beleid gericht op stimulering van meer
concurrentie in de thuiszorg vanuit ongelijksoortige aanbieders op het terrein van
verpleging en verzorging (verpleeg-, verzorgings-, ziekenhuizen) het gewenste effect
zal sorteren voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. Deze vraag is niet
alleen relevant gegeven de mogelijkheid dat juist samenwerking in sommige gevallen
zou kunnen leiden tot maatschappelijke winst. De vraag is ook relevant vanwege de in
dit onderzoek geconstateerde onderlinge afhankelijkheid tussen de diverse concur-
rentiekrachten en de neiging van thuiszorginstellingen om deze afhankelijkheid te
beheersen door samenwerking met (on)gelijksoortige aanbieders.
De neiging tot samenwerking lijkt diep geworteld in onze corporatistische samenleving.
Het is dan ook de vraag of de Nederlandse corporatistische cultuur en bestuurlijke
traditie samengaan met een succesvol marktwerkingbeleid (zie ook Plug en Mulder,
2001). In de gezondheidszorg houdt het corporatisme in essentie een gedeelde macht
in tussen werkgevers, werknemers (vakbonden), zorgaanbieders, professionals, ver-
zekeraars en andere invloedrijke groepen. Via allerlei overlegstructuren en samen-
werkingsvormen hebben deze partijen een geïnstitutionaliseerde rol bij de beleids-
vorming en -implementatie. Sturing en cotírdinatie ín de gezondheidszorg vindt met
andere woorden voornamelijk plaats in netwerken en niet in hiërarchieën (overheid die
bepaalt wat er moet gebeuren) of in markten (aanbieders en vragers bepalen wat en
hoeveel geproduceerd en geconsumeerd wordt). Marktmechanisme in de gezond-
heidszorg staat op gespannen voet met de diepgewortelde corporatistische traditie van
sturing en besluitvorming in netwerken. Dit zou een verklaring kunnen vormen voor de
constatering op basis van dit onderzoek dat (potentiële) concurrentie door de zorg-
aanbieders wordt geneutraliseerd door op samenwerking gericht concurrentievermin-
derend gedrag. Het gevolg is dat bestaande marktstructuren formeel wel kunnen
worden doorbroken door de overheid, bijvoorbeeld door het toelaten van nieuwe toe-
treders, maar dat in de praktijk historisch gegroeide relaties en netwerken tussen
enerzijds thuiszorgaanbieders en anderzijds verwijzers, complementaire aanbieders en
financiers een belangrijke rol spelen (zie ook Brandsen, Van den Brink en Putters,
2000). Concurrentie zal hierdoor in het algemeen moeilijk van de grond komen.
Een alternatief voor concurrentie is de 'oplossing' van het cobrdineren van vraag en
aanbod door netwerken en onderhandeling (Meijboom, de Haan, Verheyen, 2003).
Netwerken en intersectorale coiirdinatie tussen gemeenten, verzekeraars, zorgaanbie-
ders en gebruikers zouden kunnen bijdragen aan een vraaggericht aanbod en verho-
ging van de maatschappelijke winst in termen van kwaliteit, service en zorg op maat.
Deze weg zou meer in lijn liggen met onze diepgewortelde corporatistische traditie (de
Roo, 2003; Kumpers, van Raak, Hardy en Mur, 2002).
Uit dit onderzoek blijkt wel dat als er feitelijk nauwelijks sprake is van concurrentie in de
thuiszorgbranche, de dreiging met concurrentie toch een positieve uitwerking kan
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hebben op de maatschappelijke winst (zie paragraaf 7.2.1 punt 1). Het lijkt dan ook
verstandig voor de overheid om de dreiging in de branche in stand te houden en de
structuur van de thuiszorgbranche te blijven prikkelen. De thuiszorgorganisaties
worden hierdoor gestimuleerd de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Tot slot nog enkele overwegingen ten aanzien van de spanning tussen het eigen
(economische) belang van thuiszorgorganisaties en het maatschappelijke belang. De
thuiszorginstellingen verkeren reeds geruime tijd in een soort overgangssituatie van
min of ineer (publieke) uitvoeringsorganisaties naar maatschappelijke ondernemers in
een 'concurrerende' omgeving. Uit dit onderzoek blijkt dat de grotere ondernemings-
vrijheid die hiermee gepaard gaat kan leiden tot onbedoelde gevolgen ten aanzien van
maatschappelijk verantwoord handelen. De instellingen verkeren voortdurend in een
spanningsveld tussen het eigen (economische) belang enerzijds en het maatschap-
pelijke belang anderzijds. In een overgangssituatie waarin geen sprake is van volledige
concurrentie (perfecte markt) vormen dit twee tegenstrijdige belangen. Het feit dat
geen sprake is van volledige concurrentie maakt dat het niet automatisch in het belang
van de organisaties is om de meest efficiënte en kwalitatief goede zorg (maatschap-
pelijke winst) te leveren. Door de beperkte concurrentie kunnen de organisaties in de
verleiding komen om het eigen economische belang te laten prevaleren boven het
maatschappelijke belang. In dit onderzoek zijn hiervan een aantal voorbeelden
gegeven, zoals het aanleggen van wachtlijsten terwijl men tegelijkertijd flinke financiële
reserves heeft, het doorverwijzen van cliënten op de wachtlijst naar het eigen particu-
liere bureau of het PGB, het aanbieden van 'pluspakketten' met garantie op acute zorg
(terwijl cliënten hierop ook recht hebben via de AWBZ) en het 'doorverkopen' van uren
van nieuwe toetreders naar reguliere aanbieders, waarmee overheadkosten gemoeid
zijn die niet kunnen worden besteed aan directe patiëntenzorg.
Het feit dat ondanks de beperkte concurrentie door de meeste thuiszorgorganisaties
toch wordt gestreefd naar efficiëntie, kwaliteit en toegankelijkheid lijkt vooral te maken
te hebben met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die door deze organisaties
wordt ervaren. Dit vormt echter een betrekkelijk wankele basis voor het garanderen
van de kwaliteit en toegankelijkheid van een groot maatschappelijk goed als gezond-
heid. Het lijkt dan ook verstandig om 'maatschappelijk ondernemerschap' en vermin-
dering van de overheidsbemoeienis gepaard te laten gaan met extra prikkels voor de
oriëntatie van zorginstellingen op maatschappelijke winst. Eén van de methoden hier-
voor zou kunnen zijn het aanscherpen van de verantwoordingsplicht van thuis-
zorginstellingen naar de samenleving ('corporate governance'). Een aanzet hiervoor is
reeds gegeven door de commissie Health Care Governance (1999). Een andere
methode is 'benchmarking' van thuiszorginstellingen, waarbij prestaties van de instel-
lingen onderling met elkaar worden vergeleken. Hiermee wordt sinds 1999 in de thuis-
zorg 'geëxperimenteerd' (zie PriceWaterhouseCoopers, 1999 en PriceWaterhouse-
Coopers en Nivel, 2002).

In aansluiting op de hiervoor genoemde verantwoordingsplicht en transparantie kan
worden opgemerkt dat de registratie van organisatie- en branchegegevens in de
thuiszorg, maar ook in andere deelsectoren in de gezondheidszorg, veel te wensen
over laat. Het verzamelen en bewerken van (kwantitatieve) gegevens voor dit onder-
zoek heeft dan ook veel tijd in beslag genomen. Het initiatief dat de provincie Noord-
Brabant in 1998 heeft genomen om een monitor op te zetten voor Verpleging en
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Verzorging voorziet wat dit betreft in een grote behoefte (Van Tits en Muffels, 2000).
Voor een nadere invulling van deze databank zouden de determinanten van het Porter-
plus model een goede leidraad en inspiratiebron kunnen vormen. Daarmee zal de
gebruikswaarde van de databank voor het (strategische) beleid van de instellingen in
de VB~V sector kunnen toenemen. Bij het verder uitwerken en onderhouden van de
databank is een belangrijke rol weggelegd voor de provinciale overheid. De provincie
kan de vergelijkbaarheid van de gegevens waarborgen. Op deze manier kan ze met
een adequate informatiestroom een bijdrage leveren aan een kwalitatief hoogwaardige
zorgverlening in de (regio's binnen de) provincie.
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~ Kruiswerk De Bossche Meierij (1995)
~ Thuiszorg regio's-Hertogenbosch (1997)
~ St. Gezinsverzorging Stadsgewest's-Hertogenbosch (1995, 1996)
~ St. Thuiszorg Brabant Noord-Oost (1995-1997)
~ St. Kruiswerk Peelland (1994)
~ St. De Zorgboog (1996, 1997)
~ St. Gezinszorg Gewest Helmond (1994-1997)
~ St. Thuiszorg Eindhoven (1995-1997)
~ St. Kruiswerk De Kempen (1994, 1995)
~ St. Thuiszorg Dommelstreek (1993-1995)
~ St. Centrum MD GeldroplNuenen (1994)

Landelijke Vereniging voor Thuiszorg I Nationale Kruisvereniging:
~ Jaarboek Thuiszorg 1993 tlm 1996 (LVTINZi)
~ Jaarboek Thuiszorg 1998 (LVTlCBS, 2000)
. Meerjarenraming (LVT, 1994, 1991; NK, 1988, 1986)

Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne I Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur I Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
~ Ministerie van VoMil, Financieel Overzicht van de Gezondheidszorg 1982, TK

17100 (14), `s-Gravenhage, 1981.
~ Ministerie van VoMil, Financieel Overzicht van de Gezondheidszorg 1983, TK

17600 (9), 's-Gravenhage, 1982.
. Ministerie van WVC, Financieel Overzicht Gezondheidszorg en Maatschappelijk

Dienstverlening 1985 (FOGM), TK 18600 ( 9), 's-Gravenhage, 1984.
~ Ministerie WVC, Financieel Overzicht Gezondheidszorg en Maatschappelijk

Welzijn 1986, TK 19246 (1-2), SDU, ' s-Gravenhage, 1985.
~ Ministerie van WVC, Financieel Overzicht Gezondheidszorg en Maatschappelijk

Welzijn 1987, TK 19703 (1-2), SDU, ' s-Gravenhage, 1986.
~ Ministerie van WVC, Financieel Overzicht Gezondheidszorg en Maatschappelijk

Welzijn 1988, TK 20209 (1-2), SDU, 's-Gravenhage, 1987.
~ Ministerie van WVC, Financieel Overzicht Zorg 1990 (FOZ), TK 21310 (1-2),

SDU,
`s-Gravenhage, 1989.

~ Ministerie van WVC, Financieel Overzicht Zorg 1992, TK 22311 (1-2), SDU,
's-Gravenhage, 1990.

~ Ministerie van WVC, Financieel Overzicht Zorg 1992, TK 22311 (1-2), SDU,
's-Gravenhage, 1991.
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~ Ministerie van WVC, Financieel Overzicht Zorg 1993, TK 22808 (1-2), SDU,
's-Gravenhage, 1992.

. Ministerie van WVC, Financieel Overzicht Zorg 1994, TK 23407 (1-2), SDU,
`s-Gravenhage, 1993.

~ Ministerie van VWS, Financieel Overzicht Zorg 1995, TK 23904 (1-2), SDU,
's-Gravenhage, 1994.

. Ministerie van VWS, Financieel Overzicht Zorg 1996, TK 24404 (1-2), SDU,
`s-Gravenhage, 1995.

. Ministerie van VWS, Financieel Overzicht Zorg 1998, TK 25604 (1-2), SDU,
`s-Gravenhage, 1997.

~ Ministerie van VWS, Zorgnota 2000, Sdu Uitgeverij, Den Haag, 1999.
. Ministerie van VWS, Zorgnota 2001, Sdu Uitgeverij, Den Haag, 2000.
. Ministerie van VWS, Zorgnota 2002, Sdu Uitgeverij, Den Haag, 2001.
. Ministerie van VWS, Zorgnota 2003, Sdu Uitgeverij, Den Haag, 2002.

NZi:
Instellingen van intramurale gezondheídszorg, Basisgegevens 1980, 1985, 1987 tlm
1998

PON, Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant:
~ Croon, R. de, Wegwijs in Noord-Brabant. Adressengids maatschappelijke voor-

zieningen en organisaties (3e editie), PON, Tilburg, 1987-1997.
. PON, Wegwijs in Noord-Brabant. Adressengids op het terrein van maatschappe-

lijke dienstverlening, gezondheidszorg, arbeid, rechtshulp, sociaal-cultureel werk,
enzovoorts (2e editie), Tilburg, 1984.

. PON, Wegwijs in Noord-Brabant. Adressen op het terrein van maatschappelijke
dienstverlening, gezondheidszorg, arbeid, rechtshulp, sociaal-kultureel werk,
enzovoorts (1e editie), Tilburg, 1982.

Sociaal en Cultureel Planbureau:
. Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek, Tabellen met kerncijfers over het

AVO'95, Tijdreeksen 1979-1999, www.scp.nl, 16-11-2001.
. Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek, Tabellen met kerncijfers over het

AVO'95, Gezondheid en Welzijn, www.scp.nl, 16-11-2001.

Ziekenfondsraad:
. Aantal erkende kruisorganisaties per de 31e december van jaar 1979 Um jaar

1996
. Lijst met NAW-gegevens subsidie-ontvangerslGV-instellingen per 31 december

van het jaar 1988 tlm het jaar 1995

Zorgverzekeraars Nederland:
. Zorgverzekeraars Journaal 1995 Um 1999
. ZN Journaal 2000 Um 2002
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Noten

Noten bij hoofdstuk 1

1. Onder het systeem van open-einde financiering (geen macro budgettair kader) konden
eventuele financiële tekorten van de instellingen worden afgewenteld in de hiërarchie, in
casu de financiers (verzekeraars en overheden). Wel had men in de meeste gevallen te
maken met beperkingen op het gebied van capaciteit (bijvoorbeeld aantal bedden, aantal
hulpverleners).

2. Het marktmechanisme is een co6rdinatievorm die kenmerkend is voor de westerse
markteconomieën. Beslissingen over onder meer produktie (aanbod), consumptie
(vraag), sparen en investeren worden in een markteconomie doorgaans niet door een
centrale autoriteit genomen, maar door de deelnemers aan het economische proces. De
co0rdinatie van die beslissingen verloopt via een stelsel van onderling verbonden
goederen-, diensten- en kapitaalmarkten (Van Gent en Van Bergeijk, 1997). Het vrije
prijsmechanisme stuurt in grote lijnen de beslissingen op deze markten en zorgt er voor
dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd zijn. Wanneer de vraag groter is dan het
aanbod stijgen de prijzen en hoge prijzen wakkeren de produktie aan. Lage prijzen
remmen de produktie juist af.
In de gezondheidszorg is in de meeste gevallen geen sprake van een (volledig vrij)
markt- en prijsmechanisme voor de afstemming tussen vraag en aanbod. In de non-profit
sectoren wordt de vraag ! behoefte in het algemeen voor een totale sector berekend of
geschat door de overheid. Op basis hiervan worden het totale benodigde aanbod en de
benodigde collectieve middelen berekend. Deze middelen worden door de ziekenfondsen
verdeeld over de diverse producenten. Beslissingen over produktie komen in het
algemeen niet tot stand via vrije prijsvorming, maar via budgetten of via (verreken)prijzen
(Verheyen, 1993).
. Het budgetsysteem, waarbij de overheid of andere financiers ( bijvoorbeeld

verzekeraars) een bepaald bedrag ( budget) aan de instelling verstrekken, is input-
georiënteerd.

. Het systeem van (verreken-)prijzen sluit wel meer aan bij het prijsmechanisme in
de markteconomie. Er wordt als het ware een 'quasi-markt' gecreëerd, waarbij de
output (dienst) wordt verleend tegen een afgesproken prijs per eenheid, niet te
verwarren met een 'tarief dat nauwelijks of geen relatie heeft met de gemaakte
kosten. Dit systeem is output-georiënteerd.

Het begrip concurrentie kan op twee manieren worden uitgelegd, namelijk als een
toestand, zoals het in de economische theorie vaak wordt beschreven en als een proces
(Daems en Douma, 1985). In de managementhandboeken wordt concurrentie vaak als
een dynamisch proces gezien, waarop men invloed kan uitoefenen wanneer men inzicht
heeft in de beïnvloedende krachten. Daems en Douma definiëren het begrip concurrentie
vanuit dit management-standpunt, als een proces: "Concurrentie is het proces van
onderlinge afhankelijkheid tussen ondernemingen dat de lange termijn rentabiliteit van
een gemiddelde onderneming be'invloedt. Neemt de concurrentie in hevigheid toe dan
wordt de rentabiliteit meer en meer gedrukt naar het peil van de concurrentiële
rentabiliteit. Op dit peil is de rentabiliteit net voldoende om de gemiddelde onderneming
te doen overfeven. Het is afhankelijk van het risico in de sector" (Daems en Douma,
1985:17-18). Met onderlinge afhankelijkheid wordt bedoeld de acties en reacties van
ondernemingen op elkaar en de gevolgen daarvan voor de rentabiliteit van de
ondernemingen.
Deze definitie verschilt met die van de economen, die concurrentie beschrijven als een
toestand of een marktvorm en niet als een proces. In de economische theorie wordt een
onderscheid gemaakt tussen volmaakte (perfecte) concurrentie, monopolistische
concurrentie, oligopolie en monopolie. Deze typen worden ook wel marktvormen
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genoemd, omdat bij ieder type bepaalde voorwaarden horen. De marktvorm 'volmaakte
concurrentie' doet zich bijvoorbeeld voor onder de volgende voorwaarden: veel aanbie-
ders en vragers, streven naar winstmaximalisatie, homogene produkten, volledige infor-
matie bij vragers, geen toetredingsbarrières (Lapré en Rutten, 1988).
Er bestaat wel een nauwe band tussen concurrentie als proces en als toestand. Wanneer
de onderlinge afhankelijkheid tussen de ondernemingen zo groot is geworden dat een
afwijking van het prijspeil onmiddellijk tot verlies van het eigen marktaandeel leidt, dan
heeft het concurrentieproces de bedrijfstak in een toestand van perfecte concurrentie
gebracht (Daems en Douma, 1985:19).

Concurrentie als proces is niet onafscheidelijk verbonden met een kapitalistische markt-
economie (markt- en prijsmechanisme), maar wel met schaarste en gedragingen. In aller-
lei situaties waar sprake is van schaarste aan middelen, capaciteíten, enzovoorts kan
concurrentie voorkomen, dus ook in een centraal geleide economie. De vorm van de
concurrentie is wèl afhankelijk van het economisch systeem. Prijsconcurrentie is verbon-
den met een markteconomie (Daems en Douma, 1985:14).
In de gezondheidszorg, waar in het algemeen geen sprake is van een volledig vrij markt-
mechanisme en vrije prijsvorming, kan concurrentie (als proces) zich dus wel voordoen,
zij het in de meeste gevallen niet op prijs.

In de gezondheidszorglthuiszorg zijn vanaf de jaren negentig diverse elementen van con-
currentie (competitieve elementen) geïntroduceerd, bijvoorbeeld door het mogelijk maken
van nieuwe toetreders op de markt. Hierdoor ontstaat concurrentie tussen thuiszorg-
aanbieders om het geld en de patiënten. Deze concurrentie is in de meeste gevallen niet
gebaseerd op marktprijzen, maar op kosten, kwaliteit, produkten en eventueel verreken-
prijzen. Het systeem van output-financiering (verrekenprijzen) waaraan in de thuiszorg
wordt gewerkt benadert het prijs- en marktmechanisme overigens wel dichter dan het
inputgeoriënteerde budgetsysteem.
Dit neemt niet weg weg dat we in deze studie de voorkeur geven aan het ruimere begrip
concurrentie in plaats van marlctmechanisme.

3. Voorbeelden hiervan zijn met name in de thuiszorg te vinden: Thuiszorg Het Beterschap,
Thuiszorg IJmond, NTN en de Utrechtse thuiszorgorganisatie Vitras (Volkskrant 15-3-'99
en 26-1 '99, NRC 29-8'01 en11-9-'01).

4. Deze 'prestatie-indicatoren' zijn gebaseerd op artikel 22 lid 1 van de Nederlandse
Grondwet, waarin is vastgelegd dat de overheid maatregelen dient te treffen ter bevor-
dering van de volksgezondheid. In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat dit betekent
dat de overheid waarborgen schept voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid
van de gezondheidszorg (Lapré en Rutten, 1988).

5. De Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) noemt de thuiszorg, het werkterrein voor
leden van de LVT bij uitstek, een branche. De LVT zelf maakt een ontwikkeling door van
een koepelorganisatie in traditionele zin, met name gericht op belangenbehartiging
richting de overheid, naar een branche-organisatie, die mede vorm geeft aan de spel-
regels voor de spelers in het veld en deze ook bewaakt. De LVT acht een dergelijke
rolverandering noodzakelijk in de situatie waarin de overheid meer verantwoordelijkheden
aan spelers in het veld gaat geven. (LVT, Scenario-nota, Bunnik, 1995)

6. In de periode van overheidsplanning en uitvoering van het overheidsbeleid door
decentrale private organisaties (publieke marktordening) was een oriëntatie op het
'algemeen belang' min of ineer vanzelfsprekend. Het gezondheidszorgsysteem werd
getypeerd door een neo-corporatistische bestuursstructuur en -cultuur met als belangrijk
kenmerk de intensieve betrokkenheid van particuliere organisaties bij de publieke
beleidsvorming. Dit kreeg voornamelijk gestalte in het zogenaamde maatschappelijk
middenveld, het gebied tussen staat en burger, waar (koepels van) aanbieders, zorg-
verzekeraars, werkgevers, werknemers en andere particuliere organisaties in samen-
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spraak met de overheid bezig zijn met de publieke zaak (het maatschappelijke belang).
Particuliere organisaties speelden in dit systeem een maatschappelijke dubbelrol: ener-
zijds die van pressiegroep voor private belangenbehartiging naar de overheid op het
niveau van de koepels, anderzijds die van publieke gezagsdrager op het niveau van de
uitvoerende organisaties, gericht op een publieke taakuitoefening naar de eigen achter-
ban (Van der Grinten en Kasdorp, 1999). Een oriëntatie op het publieke (maatschap-
pelijke) belang was dus goed verankerd in het neo-corporatistische gezondheidszorg-
systeem. Sinds het midden van de jaren tachtig kwam hierin verandering. De ontwik-
keling naar meer verantwoordelijkheid voor partijen in het veld ging gepaard met een
uitholling van het maatschappelijk middenveld. In deze periode wordt de marktordening
voor een belangrijk deel bepaald door beslissingen van de organisaties zelf (private
marktordeníng). Een oriëntatie op het maatschappelijk belang en maatschappelijk verant-
woord handelen is daarbij niet langer vanzelfsprekend (van Dartel, 2001). Het 'gevaar'
ontstaat dat individuele organisaties zich profileren en zich meer oriënteren op hun 'markt'
en de daarbij behorende strategische omgeving, dan op de publieke zaak (Van der
Grinten, 1997).

7 De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een soort volksverzekering voor langdurige
ziekten.

8. Nederland is verdeeld in 27 gezondheidsregio's, gebaseerd op artikel 3 van de Wet
Ziekenhuis Voorzieningen (WZV). De provincie Noord-Brabant bestaat uit 4 WZV-regio's:
Breda (regio 22), Tilburg (regio 23), 's-Hertogenbosch (regio 24) en Eindhoven (regio 25).

Noten bij hoofdstuk 2

9. Een vraag die hier kan worden gesteld is wat precies onder gezondheidszorg wordt
verstaan en wat onder dienstverlening. Met het oog op collectieve verzekeringsaan-
spraken in het kader van de gezondheidszorg is deze discussie in diverse adviezen van
de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg gevoerd. In het advies 'Redesign van de
eerste lijn in transmuraal perspectief wordt onder de beide begrippen het volgende ver-
staan (RVZ, 1998).
"Gezondheidszorg heeft betrekking op interventies die zich primair of overvvegend richten
op de oorzaken van gezondheidsproblemen. Aangrijpingspunten zijn dus ziekten,
aandoeningen, symptomen of stoornissen. Het accent ligt op medische, verpleegkundige
en paramedische diensten.
Dienstverlening heeft betrekking op interventies die zich primair of overwegend richten op
de gevolgen van ziekte voor het dagelijks functioneren en deelname aan het maatschap-
pelijk leven. Het aangrijpingspunt hier is de beperking in de zelfredzaamheid. Dienst-
verlening omvat in de visie van de Raad ondersteuning bij de volgende beperkingen in de
zelfredzaamheid: zelfverzorging, huishoudelijke vaardigheden, mobiliteit, communicatieve
en cognitieve vaardigheden, sociale interactie, werk-linkomenlvrije tijd."
In de visie van de Raad moeten de functies die onder dienstverlening vallen op termijn uit
het ziektekostenstelsel gehaald worden en worden overgeheveld naar het dienst-
verleningsstelsel. Een grootschalíge herschikking is pas aan de orde als kan worden vol-
daan aan de condities voor het scheiden van wonen, zorg en dienstverlening.

10. Diensten op het gebied van verpleging en lichamelijke en huishoudelijke verzorging thuis
hangen sterk met elkaar samen. Ze vertonen in het algemeen weinig samenhang met
andere diensten van de traditionele thuiszorgaanbieders, zoals kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding en diëtetiek, uitleen van verpleeg- en
hulpmiddelen en maatschappelijk werk. Verschillen hebben ondermeer betrekking op het
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karakter van de diensten, de doelgroepen, wettelijke kaders waar men onder valt en
externe relaties (De Vries en Breedveld, 2000).

11. Onder verpleginglverplegen wordt het volgende verstaan: het herkennen, analyseren,
advies en bijstand verlenen ten aanzien van feitelijke of dreigende gevolgen van licha-
melijke enlof geestelijke ziekteprocessen, handicaps of ontwikkelingsstoomissen voor de
fundamentele levensverrichtingen van het individu en het uitvoeren van de daarmee
samenhangende verpleegtechnische handelingen (ZFR, 1999). De fundamenten voor
deze definitie zijn in 1988 vastgelegd in het Verpleegkundig Beroepsprofiel (NRV, 1988).
Verpleegkundig handelen houdt tevens in het zodanig beïnvloeden van mensen, dat
menselijke vermogens worden benut met het oog op het in stand houden en bevorderen
van de gezondheid (NRV, 1988).
Verzorging is het ondersteunen bij, dan wel geheel of gedeeltelijk overnemen van activi-
teiten op het gebied van de persoonlijke verzorging en huishoudelijke activiteiten (ZFR,
1999). Bij persoonlijke verzorging gaat het om hulp bij algemene dagelijkse levens-
verrichtingen (ADL), zoals aan- en uitkleden, wassen, eten en drinken. De huishoudelijke
activiteiten worden ook wel hulp bij huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen
genoemd (HDL).
De taken op het gebied van verzorging worden in het algemeen door verzorgers uitge-
voerd. Verpleegkundigen kunnen zich ook met verzorging bezighouden. Het betreft dan
persoonlijke verzorging waarbij observeren en signaleren, instructie, advies en educatie
belangrijke onderdelen vormen (NRV, 1990a).

12 Deze diensten vertonen in het algemeen weinig samenhang met de diensten op het
gebied van verpleging en lichamelijke en huishoudelijke verzorging. Verschillen hebben
ondermeer betrekking op het karakter van de díensten, de doelgroepen, wettelijke kaders
waar men onder valt en exteme relaties (De Vries en Breedveld, 2000).

13 Intramurale zorg is de zorg (verpleging, verzorging, behandeling enzovoorts) die gepaard
gaat met een opname in een zorginstelling (bijvoorbeeld een ziekenhuis, verpleeghuis of
verzorgingshuis).
Semimurale zorg is de zorg die vanuit intramurale instellingen of vanuit diverse woon-
vormen wordt geleverd aan patiénten die 'ambulant' zijn, dat wil zeggen dat ze thuis
wonen of in een 'woonvorm' en niet zijn opgenomen in een zorginstelling. Onder semi-
murale zorg vallen allerlei vormen van tijdelijk verblijf, zoals dagopvang, -behandeling, -
verpleging en -verzorging. Ook nachtopvang wordt tot de semimurale zorg gerekend.
Overdag zijn de cli~nten immers weer gewoon thuis.
Extramurale zorg is de zorg die wordt geleverd aan ambulante patiënten, waarbij op geen
enkele manier sprake is van 'verblijf of opname. Voor deze zorg begeeft de patiënt zich
naar de betreffende instelling of hulpverlener of de zorg wordt aan huis geleverd. Poli-
klinische zorg is een vorm van extramurale zorg, waarbij de patiënt zich naar de
hulpverlener in een ziekenhuis begeeft.

14 Dit wordt ook wel 'cure' genoemd of curatieve zorg, omdat de zorg primair gericht is op
genezing. Dit in tegenstelling tot de langdurige zorg, ofwel 'care', waarbij niet genezing
voorop staat, maar het bieden van ondersteuning bij de gevolgen van langdurige en
onomkeerbare beperkingen.

15 Het object van classificatie in de SBI is het bedrijf. Een bedrijf in de context van de SBI is
"de feitelijke transactor in het produktieproces en wordt gekenmerkt door een zekere
mate van zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het
afzetten van zijn produkten op de markt" (CBS, 1993, p.10). In de praktijk kan het daarbij
gaan om een bedrijfseenheid, die door het CBS als een bedrijf wordt aangemerkt.
Met behulp van de SBI kan de totale populatie van Nederlandse bedrijven worden
opgedeeld in deelverzamelingen. De classificatiecriteria van de SBI zijn gebaseerd op de
belangrijkste kenmerken van het produktieproces van bedrijven: de input, de aard van het
produktieproces en de output. De input kan bestaan uit allerlei verschillende grondstof-
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fen. Processen kunnen met meer of minder machines of handmatig worden uitgevoerd.
De output kan bestaan uit een veelheid van produkten of diensten. Toepassing van deze
criteria leidt tot min of ineer homogene categorieën van bedrijven.
De SBI is ingedeeld in secties, subsecties, afdelingenldivisies, groepen, klassen en sub-
klassen. Het domein wordt hierbij steeds verder verkleind. De hoofdactiviteiten (secties)
van de Standaard Bedrijfsindeling zijn (CBS, 1993):
A Landbouw, jacht en bosbouw
B Vsserij
C Winning van delfstoffen
D Industrie (vervaardiging van produkten)
E Produktie en distributie van elektriciteit, aardgas en water
F Bouwnijverheid
G Reparatie van consumentenartikelen en handel
H Horeca
I Vervoer, opslag en communicatie
J Financiële instellingen
K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en

zakelijke dienstverlening
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
M Onderwijs
N Gezondheids- en welzijnszorg
0 Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
P Particuliere huishoudens met personeel in loondienst
Q Extra-territoriale lichamen en organisaties

16 De verzuilde bestuurlijke circuits hadden geen belang bij overaanbod. Met het systeem
van vergunningen kon overaanbod worden voorkómen (de Roo, 1993).

17 De initiatieven vormden een reaktie op de passieve houding van gemeentelijke over-
heden, die op basis van deze wet verplicht waren voorzieningen te treffen ten laste van
de openbare middelen (Querido, 1973).

18 Bij het oprichten van de Centrale Raad voor de Gezinsverzorging in 1947 waren er een
katholieke, een hervormde, een gereformeerde, een humanistische en twee algemene
koepelorganisaties (Maessen, 1989).

19 De Ziekenfondswet verving het Ziekenfondsenbesluit van 1941.

20 In 1967 werd een nieuw hoofdstuk Illa ingevoerd in de subsidieregeling. Hierin werd de
zogenaamde 'aangewezen instellingen' een verhoogde subsidie toegekend onder voor-
waarde dat de instelling instemde met versterking van de leiding en gehoor gaf aan alle
aanvragen om hulp van bejaarden (LVT, 1992).

21 In de nota Volksgezondheidsbeleid bij beperkte middelen en de Nota Eerstelijnszorg
(Ministerie van WVC, 1983) verschoof het accent van de multidisciplinair werkende huis-
arts die verwijzingen naar specialisten moest voorkómen naar het creëren van opvang-
mogelijkheden thuis, waardoor een opname in een instelling kan worden voorkomen of
uitgesteld. Anders gezegd: het uitgangspunt verschoof van 'de eerste lijn als trechter naar
de tweede lijn' naar'de eerste lijn als substituut van klinische voorzieningen' (Goudriaan,
1988). Hiermee verschoof ook het onderscheidend criterium voor de eerste en tweede lijn
van generalistisch versus specialistisch naar al of geen opname.

22 De taken van het Basispakket Kruiswerk werden vastgelegd in het'Besluit hulp vanwege
een kruisorganisatie Bijzondere Ziektekosten'. Het basistakenpakket omvat:
a) verpleging, verzorging, begeleiding en voorlichting in het huiselijk milieu in verband

met ziekte, herstel, invaliditeit en overlijden;
b) moederschapszorg en kinderhygiëne, omvattende begeleiding, voorlichting en
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andere zorg tijdens de zwangerschap en gedurende de eerste levensjaren van het
kind, met inbegrip van periodiek, systematisch onderzoek naar de gezondheids-
toestand van het kind, maar met uitzondering van de kraamzorg;

c) het in bruikleen verstrekken van noodzakelijke verpleegartikelen;
d) het geven van voorlichting en het verrichten van andere activiteiten gericht op

preventie van ziekte en bevordering van gezonde leefgewoonten.

23 Alphahulp is een vorm van huishoudelijke hulp, waarvoor de gezinszorginstelling bemid-
delt en de intakelindicatiestelling verricht. De klant treedt zelf op als werkgever voor de
alphahulpverlener, die dus niet in dienst is van de instelling. Aan de alphahulp is een
maximum aantal uren verbonden.

24 Door introductie van de wijkbejaardenzorg wordt het mogelijk gemaakt minder dan het
minimum aantal uren zorg te leveren (een halve dag was het minimum). Bovendien wordt
gewerkt in teams die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde wijk. Speciale bejaarden-
verzorgsters worden voor dit werk opgeleid.

25 ZFR, jaarlijkse lijst met erkende kruisorganisaties.

26 ZFR, jaarlijkse lijst met subsidie-ontvangers gezinsverzorging en CBS Vademecum 1994.

27 Voor een omschrijving van het begrip concurrentie: zie noot 2 bij hoofdstuk 1.

28 Algemene Thuiszorg volgens artikel 15 Besluit Zorgaanspraken omvat:
1) verpleging, verzorging, begeleiding of voorlichting in verband met ziekte, herstel,

invaliditeit of ouderdom;
2) hulp van huishoudelijke, persoonlijke of begeleidende aard in verband met ziekte,

herstel, invaliditeit, ouderdom, overlijden of een psychosociaal probleem, die of dat
leidt of dreigt te leiden tot het disfunctioneren van de verzorging van het huis-
houden van de verzekerde dan wel van de leefeenheid waartoe de verzekerde
behoort;

3) het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen gedurende een termijn van ten
hoogste zesentwintig weken.

29 Dit dwingt de nog zelfstandige kruisorganisaties en gezinszorginstellingen tot een formele
samenwerkíng of fusie met elkaar. Het alternatief is dat men het eigen beperkte pakket
geheel zelfstandig uitbreidt.

30 Het systeem van toelatingen bestaat behalve op het terrein van 'algemene thuiszorg' ook
op het terrein van ouder- en kindzorg (consultatiebureaus) en diëtetiek. In 1998 hadden
61 thuiszorginstellingen een toelating op deze terreinen en 119 op het terrein van
'algemene thuiszorg'. Doordat een groot deel van de instellingen op beide terreinen actief
is, waren er in totaal 140 toegelaten instellingen.

31 De thuiszorg in het kader van de AWBZ is gemaximeerd tot drie uur zorg per dag. Voor
extra zorg kan een beroep worden gedaan op de landelijke AWBZ-subsidieregeling
Intensieve Thuiszorg. Deze regeling vervangt de 'knip in de thuiszorg'. De 'knip' verving
op haar beurt in 1997 voor een deel de subsidieregeling intensieve thuiszorg in de ZFW.
De 'knip' hield in dat financiering van de kortdurende ziekenhuisgerelateerde thuiszorg
werd overgeheveld naar de verplichte verzekeringen voor gewone ziektekosten, uitge-
voerd door zowel ziekenfondsen (ZFW) als particuliere verzekeraars. Dit moest afstem-
ming met de ziekenhuiszorg, die ook voor een belangrijk deel uit deze verplichte
verzekeringen werd betaald, bevorderen. De maatregel is in 1998 weer afgeschaft.
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32 De instellingen die potentieel tot de groep niet-toegelaten thuiszorginstellingen behoren,
zijn door het CBS achterhaald via gegevens van de Kamers van Koophandel, de
Uitvoeringsorganen Sociale Zekerheid en andere adreslijsten.

33 Dit geldt niet voor de thuiszorginstellingen die zich voornamelijk op de kraamzorg richten.

Noten bij hoofdstuk 3

34 De indeling van Snier (1995) is gebaseerd op de indeling van Fahey en Narayanan
(1986).

35 Naarmate een transactie grotere onzekerheden en grotere risico's van 'opportunisme'
van de contractpartner meebrengt, is het moeilijker hierop te anticiperen met gedetail-
leerde leveringscontracten en andere martctmechanismen. Het wordt dan voordeliger de
transactie te 'internaliseren' ofwel zelf uit te voeren door hiervoor mensen in dienst te
nemen. Opkopen of fusie met een leverancier of afnemer is een andere mogelijkheid.
Naarmate meer transactiespecifieke investeringen moeten plaatsvinden in de vorm van
materieel of inenselijk kapitaal zijn de transactiekosten die op het spel staan groter. Om
het risico van opportunistisch optreden van de contractpartner in te dammen ligt een
keuze voor het integreren van de productie in de eigen organisatie voor de hand.

36 Bij economen staat het begrip marict en de werking van markten centraal. Economen
maken onderscheid tussen reële en abstracte of theoretische markten (Van Gent en Van
Bergeijk, 1997). Micro-economen werken met abstracte ofwel fictieve markten. Zij con-
strueren marktmodellen voor analysedoeleinden, bijvoorbeeld volledig vrije mededinging
of monopolistische concurrentie. Economen op het vakgebied van de markttheorie
('Industrial Organization') houden zich bezig met reéle markten. Daarbij worden twee
typen onderscheiden (Van Gent en Van Bergeijk, 1997:24).
1 Concrete markt: de ontmoetingsplaats van vragers en aanbieders van goederen

enlof diensten. Deze marict is bepaald door de plaats, de tijd en de regels voor het
handelen van marktpartijen.

2 Relevante markt: de ontmoeting van vraag en aanbod, waarbij vragers en aanbie-
ders niet bepaald worden door bijvoorbeeld de plaats, maar door een 'relevantie-
criterium'. De relevante markten van organisaties worden afgebakend naar drie
dimensies: produkt, geografie en tijd.
. Een afbakening naar produkt betekent dat het alleen om dezelfde markt

gaat als kopers enlof verkopers de produkten substitueerbaar (door elkaar
vervangbaar) achten. De produkten moeten concurrerend zijn.

. De geografische dimensie bakent de markt af naar díe gebieden waar de
verkoop aan klanten plaatsvindt.

. Met de tijdsdimensie wordt ten slotte vastgelegd op welk moment of over
welke periode de markt wordt bestudeerd.

Een exacte afbakening van de relevante markt (groep van aanbieders en vragers) is
volgens de economen in de praktijk vaak lastig. Toch moeten ondernemingen voort-
durend zowel de aanbod- als de vraagzijde van hun relevante markt bepalen.
De omschrijving van een relevante markt door economen sluit aan bij de definitie van
een populatie als een groep van organisaties die in een bepaald opzicht vergelijkbaar zijn
(Scott, 1998:125). In het bijzonder de definitie van een 'industr}~ (bedrijfstak), waarbij ook
sprake is van een afbakening naar produkt, sluit aan bij wat economen onder een
relevante markt verstaan. Een belangrijk verschil is dat de economen onder een markt
niet alleen de groep van aanbieders verstaan, maar ook de vragers. Een bedrijfstak of
populatie omvat alleen de aanbodzijde. Dit wil overigens niet zeggen dat bij de analyse
van een bedrijfstak de vraagzijde buiten beeld blijft. Een analyse van de bedrijfstak
(concurrentieomgeving) kan breed worden opgevat en behalve de rivaliteit tussen
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bestaande bedrijfstakconcurrenten ook bijvoorbeeld een analyse van de klanten, toel-
everanciers en potentiële nieuwe toetreders omvatten.

37 In een martctstelsel worden beslissingen van deelnemers aan het economische proces
gecoárdineerd via een uitgebreid stelsel van onderling verbonden goederen-, diensten- en
kapitaalmarkten. Daarnaast zijn de produktiemiddelen in een marktstelsel voornamelijk
particulier bezit.

38 Een business unit is een eenheid binnen een organisatie met een eigen externe markt of
doelgroep voor bepaalde goederen of diensten (Johnson 8 Scholes, 1997). De business
unit heeft een eigen primair proces en verantwoordelijkheid voor resultaten, waaronder
winst, produktie, marketing, nieuwe produkten en dergelijke (Douma, 1994).

39 De strategisch management benadering probeert deze problemen te voorkomen door het
betrekken van lagere managementniveaus bij het bedenken van een strategie ('bottum-
up') en de besluitvorming daarover (decentralisatie). Hierdoor worden niet alleen een
betere strategieën verkregen, maar is ook de kans op implementatie in de praktijk groter
(Noorderhaven, 1994).

40 Het begrip dynamisch wordt door Van den Bosch (1993) nog op een andere manier
toegepast, namelijk als een manier van onderzoek doen. In verschillende artikelen
constateert hij een groeiende behoefte aan een dynamische theorie voor strategie, waar-
in ontwikkelingen van de strategie van een organisatie in de tijd bezien verklaard kunnen
worden (Van den Bosch, 1993; Van den Bosch en Warmerdam, 1995 en Van den Bosch,
1997). Gebaseerd op latere denkbeelden van Porter (1991) geeft hij een aanzet voor een
dergelijke dynamische theorie van strategie, die via de longitudinale methode zou moeten
worden onderzocht. In plaats van momentopnamen of `foto's' van organisaties te ver-
klaren verschuift de aandacht naar het verkfaren van opeenvolgende `foto's', die tezamen
een 'film' vormen (Van den Bosch, 1993). De rol van het tijdselement krijgt hierdoor
expliciet aandacht, hetgeen volgens Van den Bosch zeker voor de (statische) 'outside-in'
benadering wenselijk is.

41 Mintzberg (1994b) noemt drie benaderingen (scholen) bij de voorschrijvende visie: 1) de
ontwerpschool, 2) de planningsschool en 3) de positioneringsschool. Hier tegenover
plaatst hij de beschrijvende visie, waarbij hij zes scholen noemt: 1) de ondernemers-
school, 2) de cognitieve school, 3) de leerschool, 4) de politieke school, 5) de culturele
school en 6) de omgevingsschool. Ten slotte noemt Mintzberg de configuratieschool,
waarin de integratie van elementen de kern vormt.

42 Johnson en Scholes (1997) onderscheiden bij de omgevingsanalyse twee niveaus: de
algemene (macro-)omgevingsinvloeden, zoals politieke, economische, sociaal-culturele
en technologische factoren en de factoren die van invloed zijn op de concurrentiepositie
van een organisatie in de bedrijfstak. De taakomgeving wordt door hen behandeld onder
de noemer 'stakeholder analysis', waarbij de stakeholders zowel binnen als buiten de
organisatie te vinden zijn.

43 De invloed op het niveau van de organisaties is volgens Best (1993) van cruciaal belang
bij de herstructurering binnen een bedrijfstak. Organisaties herstructureren hun produktie-
proces conform de nieuwe eisen die de omgeving (dynamische concurrentie) aan hen
stelt. Op het niveau van de produktieketen kan sprake zijn van concurrentie enlof
samenwerking tussen (on)gelijksoortige aanbieders in de keten. Dit geldt ook voor het
sectorniveau dat behalve de aanbieders ook andere organisaties omvat, zoals branche-
organisaties, professionele organen, reguleringsinstituten, opleidingsinstituten, organi-
saties gericht op gezamenlijke marketing enlof onderzoek en dergelijke. Interessant is de
veronderstelling van Best dat het in het algemeen belang van een samenleving kan zijn
wanneer aanbieders in een sector niet alleen concurreren, maar ook met elkaar
samenwerken, waarbij ze zelf de `regels van het spel' creëren. Dit zou innovatíe en
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produktieve efficiëntie kunnen bevorderen. Op het niveau van de overheid kan via
sectorbeleid een goede combinatie van concurrentie enerzijds en cotlperatie anderszijds
worden gestimuleerd.

44 Organisaties hebben te maken met verschillende groepen van participanten, waaronder
het management, werknemers, aandeelhouders, afnemers en leveranciers. Deze partici-
panten streven ieder hun eigen doelstellingen na. Voor een deel zullen deze doel-
stellingen in strijd zijn met elkaar. Voor alle partijen is er echter één gemeenschappelijke
dominante doelstelling, namelijk het veilig stellen van de levensvatbaarheid van de
organisatie. Doelstellingen die hierop betrekking hebben worden in de strategie uitge-
werkt. Het garanderen van de levensvatbaarheid vereist volgens Krijnen ( 1994:41) het op
een voldoende niveau nastreven van een aantal maatschappelijke en economische
basísdoelstellingen. De sociale levensvatbaarheid kan worden gegarandeerd met de
volgende maatschappelijke doelstellingen.
. Maatschappelijke acceptatie van de organisatie en haar functie, activiteiten,

produkten en produktieprocessen door de omgeving. Hierbij moet worden gedacht
aan invloedrijke groepen van participanten, zoals afnemers, leveranciers, werkne-
mers, overheden, actiegroepen, consumentenorganisaties en omwonenden.

. Individuele acceptatie van de interne werkzaamheden en werkomstandigheden
door de werknemers.

De economische levensvatbaarheid wordt gegarandeerd door de volgende economische
basisdoelstellingen.
. Financieel economische prestaties, zoals aandeelhouderswaarde, groei, renta-

biliteit en solvabiliteit.
. Een geringe mate van afhankelijkheid ten opzichte van de omgeving waarin de

organisatie opereert.
. Flexibiliteit en risicoreductie om mogelijke negatieve gevolgen van onzekere

gebeurtenissen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.
Hoewel andere indelingen van doelstellingen denkbaar zijn kan met deze ( strategische)
doelstellingen een groot deel van wat organisaties nastreven worden afgedekt (Krijnen,
1994).
Een organisatie ontleent haar bestaansrecht aan het voorzien in een bepaalde behoefte
met een specifiek produkt of dienst ( maatschappelijke acceptatie). Eenmaal in het leven
geroepen gaan financieel economische prestaties, met name winst, vaak een belangrijke
rol spelen. Winst levert een essentiële bijdrage tot het in stand houden van de organi-
satie. Voldoende winst betekent dat de organisatie economisch zelfstandig kan functio-
neren, dat wil zeggen dat de verkoopopbrengsten voldoende zijn om de kosten van alle
participanten te vergoeden. Dit maakt winst tot een belangrijk ondersteuningsdoel, waar-
mee het mogelijk wordt om het uiteindelijke doel waarvoor de organisatie is opgericht -
bevrediging van bepaalde behoefte(n) - te realiseren. Zonder winst is er geen econo-
mische levensvatbaarheid en komt ongeacht de maatschappelijke acceptatie de totale
tevensvatbaarheid van een organisatie in gevaar. Hierdoor is het begrijpelijk dat winst
vaak zo'n belangrijke plaats inneemt, hcewel het zeker niet het enige doel is dat wordt
nagestreefd.

45 Hoeveel jaar 'lang' is zal afhangen van de sector. Met strategische beslissingen legt de
organisatie zich voor een zekere periode vast. Strategische beslissingen kunnen dan ook
worden gedefinieerd als "onherroepelijke beslissingen die het wezen of het karakter van
de organisatie betreffen" (Douma, 1994:6). Het gaat daarbij bijvoorbeeld om beslissingen
rond produkten of doelgroepen. Tegenover strategische beslissingen staan operationele
beslissingen, die regelmatig moeten worden genomen. Het bestellen van artikelen is
hiervan een voorbeeld.

46 In een later werk van Porter 'The competitive advantage of nations' (1990a) legt hij
expliciet het accent op innovatie en de meer dynamische aspecten van concurrentie. In
zijn diamant model geeft Porter vier (omgevings-)determinanten en twee aanvullende
variabelen weer die innovatief vermogen bevorderen en de internationale concurrentie-
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positie verbeteren. Het betreft: 1) economische orde (bedrijfsstrategie, structuur en con-
currentie in eigen land of regio kunnen innovatie bevorderen), 2) vraagcondities (vooral
de aard van de consumentenvraag in eigen land of regio kan een stimulans vormen voor
innovatie), 3) aanwezigheid van gerelateerde en ondersteunende bedrijfstakken (netwer-
ken met afnemers en toeleveranciers gericht op innovatie) en 4) produktiefactoren
(kwantiteit en kwaliteit van aanwezige produktiefactoren in een land, zoals gespeciali-
seerde arbeid en kennis). Daarnaast onderscheidt Porter twee factoren die deze vier
determinanten beïnvloeden: 1) de overheid die innovatie in een land kan stimuleren en 2)
een kans-element (exogene en onverwachte ontwikkelingen innovatie activeren, zoals
een oorlog).
Met het model kan de invloed van de nationale omgeving op het intemationale con-
currentievermogen van bedrijven en bedrijfstakken worden verklaard. De kern van
Porter's betoog is dat bedrijven in een land innovatiever zijn en een sterkere positie op de
wereldmarkt hebben naarmate de vier determinanten beter ontwikkeld zijn. Volgens
Porter kunnen de determinanten bewust en in positieve zin worden beïnvloed via
strategische 'upgrading' door de organisaties zelf.
Het diamant model wijkt af van eerdere werken van Porter, met name van het vijf
krachten model. In het laatste model ziet Porter concurrentie als negatief, omdat het de
rendementen van een bedrijf vertaagt. Strategie is dus gericht op het verlagen van de
intensiteit van de concurrentie. Ideaal zou zijn: afhankelijke toeleveranciers, volgzame
klanten, onoplettende rivalen en toetredingsbarrières voor potentiële toetreders. Later
beveelt Porter (1990) aan dat een individueel bedrijf de concurrentie juist moet zoeken en
zich moet meten met "uitstekende" concurrenten. Dit bevordert innovatie van produktie-
processen. Concurrentievoordeel wordt niet zo zeer meer gezien als het vermogen van
een bedrijf om superieure winsten te behalen in statische markten, maar als het
vermogen van een bedrijf om te innoveren in een veranderende wereld. Concurrentie
wordt gezien als een dynamisch proces, dat innovatieve strategieën vereist. Concurrentie
zal de winstgevendheid hoe dan ook onder druk zetten en daarom is het beter om de
concurrentie voor te blijven door constant te innoveren.

47 De inertie van organisaties volgens populatie-ecologen roept vragen op over effectiviteit
van verandergedrag in uiteenlopende concurrentie- en selectieomstandigheden (Carroll,
Hannan, Van Witteloostuijn, 2001).

48 Daems en Douma (1985) noemen de volgende strategische kenmerken, die het con-
currentie-vermogen van een organisatie in een bepaalde bedrijfstak kunnen bepalen (per
bedrijfstak verschillend!): produkt- en marktmix (eng versus breed), kwaliteitsniveau,
produktdifferentiatie, distributiekanalen, prijsbeleid en de mate waarin men daarover on-
afhankelijk kan beslissen, technologisch potentieel, kosten en kostprijs, financiële struc-
tuur, verticale integratie, diversificatie, omvang in termen van marktaandeel en schaal-
voordelen, eigendomsstructuur, management en organisatie.

49 Prijzen liggen in de collectieve sector meestal vast. Het gaat dan om kostenstrategie in
plaats van prijsstrategie.

50 Simon (1989) hanteert het begrip taakorganisatie wanneer een organisatie-eenheid een
functie vervult voor een andere organisatie-eenheid en daarmee strategisch afhankelijk is
van die organisatie-eenheid. Een taakorganisatie wordt beoordeeld en betaald door een
andere organisatie-eenheid die bepalend is voor de continuïteit van de organisatie. Een
marktorganisatie heeft afnemers die in principe indifferent staan tegenover de continuïteit
van de organisatie. De betaling vindt in principe per transactie plaats als vergoeding
(prijs) voor een geleverde prestatie (goederen of diensten). Het principiële onderscheid
tussen een taak- en een marktorganisatie concentreert zich dus rond de vraag naar de
mate van afhankelijkheid van het management.

51. Bij gemengde bedrijven kan de overheid een meerderheid of een minderheid van de aan-
delen bezitten. Vaak behoudt ze wel een beslissende stem bij de gang van zaken in een
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dergelijk bedrijf ( Keuning, 1995). Een reden voor de overheid om een staatsbedrijf of een
gemengd bedrijf te stichten, is bijvoorbeeld de wens om baten uit de exploitatie van
natuurlijke hulpbronnen, zoals gas- en oliewinning, direct aan de gemeenschap ten
goede te laten komen. Een andere reden kan zijn dat de overheid in een bepaalde
bedrijfstak een strategische minimum-positie wil behouden ( bijboorbeeld scheepsbouw,
vliegtuigindustrie).

52 Dit zou het geval zijn wanneer inkomsten en uitgaven van de thuiszorginstelling
onderdeel zijn van de begroting en exploitatie van de overheid. Eventuele tekorten
worden verrekend met de overheidsbegroting. De instelling is economisch afhankelijk.

53 Diensten kunnen alleen dan middenin een bedrijfskolom zitten wanneer ze gekoppeld zijn
aan produkten (materie) zoals bijvoorbeeld de groothandel die produkten distribueert.
Diensten niet gekoppeld aan materie worden direct geconsumeerd en zitten dus per
definitie aan het einde van een keten.

Noten bij hoofdstuk 5

54 Het overheidsbeleid en de overige macro-omgevingsfactoren kunnen niet los van elkaar
worden gezien. Zo vormen bijvoorbeeld de vergrijzing en economische groei of stagnatie
voor de overheid een belangrijke basis voor haar beleid. Omgekeerd bepaalt het
(voorzieningen)beleid van de overheid bijvoorbeeld mede de gezondheidstoestand
(epidemiologie) van de bevolking.

55 In 1 99 511 996 maakt óolo van de vrouwen gebruik van de diensten van een 'wijkverpleeg-
ster' tegenover 40~o van de mannen. Op de diensten van een 'gezinsverzorgster' doet
10oIo van de vrouwen en 80~o van de mannen een beroep. Bij alleenstaande ouderen ligt
het gebruik hoger dan bij meerpersoonshuishoudens: respectievelijk 13a~o en 6ol0
(Swinkels, 1997).

56 De mutaties in de statische koopkracht zijn berekend onder de veronderstelling dat de
sociaal-economische en demografische positie van personen niet is veranderd (CBS,
2000:215).

57 De voorloper van het JOZ dat voor het eerst in 1996 zo werd genoemd, is het Financieel
Overzicht Zorg (FOZ). De voorloper van het FOZ is het Financieel Overzicht Gezond-
heidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening (FOGM) dat voor het eerst in 1977
verscheen. De overzichten verschijnen jaarlijks rond de derde dinsdag van september en
bevatten de beleidsvoornemens van de overheid op het gebied van volksgezondheid, de
financiële ramingen daarvan en de uitgavenontwikkelingen van de afgelopen jaren. De
meerjarenramingen hebben sinds een aantal jaren een taakstellend karakter, waardoor
ze in feite fungeren als een macrobudget voor de hele gezondheidszorg voor een
bepaalde periode. De financiële ruimte en grcei voor de collectief gefinancierde zorg
wordt hiermee vastgelegd.

58 De relatie tussen de AAW en de gezinsverzorging verstrekt door instellingen voor
gezinsverzorging werd geregeld in het Besluit gezinsverzorging en huishoudelijke
hulplAAW van 1978. De kern van deze regeling is dat mensen die niet (binnen een
termijn van 2 weken) door een instelling voor gezinsverzorging konden worden geholpen,
een beroep konden dcen op de AAW voor vergoeding van de kosten van een particuliere
hulp. Voorvvaarden: er moest sprake zijn van een (sociaal-)medische reden voor
hulpverlening, men moest jonger zijn dan 65 jaar en naar verwachting langer dan drie
maanden hulp nodig hebben. De aanvragen dienden via de instellingen voor gezins-
verzorging te lopen.
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59 De herverdeling van de gelden over de provincies die hiervan het gevolg was resulteerde
in een aantal provincies in een afname van het aantal verzorgingsplaatsen. In de 'groei
provincies' resulteerde de herverdeling in het algemeen in een kwalitatieve verbetering
van het bestaande aanbod in plaats van een toename van het aantal plaatsen (Van der
Kwartel, Vandermeulen, Delnoij en Harmsen, 1994).

60 '1 Oktober-regeling' (1971): met deze regeling kon voor mensen met een verpleeghuis-
indicatie in verzorgingshuizen voor wie door capaciteitsgebrek geen plaats was in een
verpleeghuis een AWBZ vergoeding worden verkregen.

61 'Tijdelijke Vergoedingsregeling Ziekenhuisverblijf: een regeling met betrekking tot de
'verkeerde bed problematiek' bij ziekenhuizen, ofwel verpleeghuisgeïndiceerde patiénten
die door capaciteitsgebrek bij verpleeghuizen (te) lang in het ziekenhuis moeten
verblijven.

62 Bij het vaststellen van de budgetten voor gezinszorginstellingen werd onder meer reke-
ning gehouden met het aantal alleenstaande mannen en vrouwen, leeftijd en gezins-
samenstelling van de bewoners in het verzorgingsgebied van de instelling.

63 Dit programma van 10 lokale projecten was bedoeld voor het ontwíkkelen van vormen
van praktische samenwerking tussen tenminste huisartsen, kruiswerk, gezinsverzorging
en ziekenhuizen. Voor een bijdrage in de projectkosten stelde de overheid van 1990 tot
1992 jaarlijks fl. 2 miljoen beschikbaar.

64 In de periode 1988-1991 is een aantal demonstratie-projecten in de ouderenzorg uitgevcerd.
In deze experimenten worden onder meer nieuwe geïntegreerde vormen van thuiszorg
voor ouderen geboden. Substitutie van ouderenzorg van intramurale zorg naar zorg in de
thuissituatie staat daarbij centraal.

Noten bij hoofdstuk 6

65 De toeleveranciers van arbeid blijven bij de analyse in dit hoofdstuk buiten beschouwing.
Het voert in het bestek van deze studie te ver om de arbeidsmarktontwikkelingen te
analyseren. Gezien de complexiteit van dit onderwerp zou dit een aparte studie vergen.

66 De analyse beperkt zich hoofdzakelijk tot de collectief gefinancierde thuiszorgbranche.
Ten eerste omdat de veranderingen die bij dit deel van de branche hebben plaats-
gevonden veel groter zijn dan bij het privaat gefinancierde deel en ten tweede omdat dit
deel van de branche veel groter is dan de particulier gefinancierde thuiszorg in termen
van aantal instellingen, personeel en opbrengsten (zie cijfers in paragraaf 2.4).

67 Voor andere mogelijke marktsegmentatiecriteria in de thuiszorgbranche wordt verwezen
naar bijlage 6.3.

68 Fusies tussen kruiswerk- en gezinszorginstellingen beschouwen we als horizontale
fusies, omdat beide typen instellingen als gelijksoortig worden gezien in de door ons
gedefinieerde thuiszorgbranche. De organisaties zijn gelijksoortig omdat ze een zelfde
soort functie vervullen en in dezelfde behoefte voorzien, namelijk het bieden van 'fysieke'
hulp in de thuissituatie bij lichamelijke tekorten als gevolg van ziekte of ouderdom.

69 Volgens onderzoek van Interforum Nederland naar de thuiszorg in Noord-Brabant bieden
de nieuw tcegelaten particuliere aanbieders allemaal de produkten op het terrein van
verpleging en verzorging die de reguliere instellingen ook bieden, inclusief kraamzorg.
Produkten die de 'nieuwen' meestal niet bieden en de 'reguliere' kruisorganisaties wel
zijn: voeding- en dieetadvies, voorlichting, preventie, advies en instructie en jeugd-
gezondheidszorg voor 0-4 jarigen (Ten Brink en Binderhagel, 1999).

346



70 Voor de eisen waaraan nieuwe toetreders tot de thuiszorgmarkt moesten voldoen wordt
verwezen naar de notitie 'Thuiszorg in vrijheid of gebondenheid' van het Ministerie van
VWS (1995).

71 De daling van de omvang van 'tussenvoorzieningen' kan een gevolg zijn van een
capaciteitstekort intramuraal. In de regiovisies van diverse WGR-regio's in Noord-Brabant
(Provincie Noord-Brabant, 1997) wordt opgemerkt dat als gevolg van een capaciteits-
tekort intramuraal, met name bij verpleeghuizen, ook de mogelijkheden tot zorgvernieu-
wing en extramuralisering beperkt zouden zijn. In sommige regio's wordt het door de
instellingen niet verantwoord gevonden om intramurale capaciteit om te zetten in
extramurale dienstverlening buiten of binnen de muren van de instelling.

72 Volgens Hoefnagels en Van der Veen (1999) kan een ziekenhuisopname bij variabele
prijzen voor 'intensive care', `high care', 'medium care' en `low care' qua prijs al gauw
concurreren met transmurale zorg en thuiszorg. Nu kan een ziekenhuis haar verpleeg-
tarieven niet differentiëren. Het CTG hanteert uniforme verpleegtarieven, die niet de
werkelijke kosten weergeven. Uit berekeningen van de auteurs blijkt dat de werkelijke
prijs voor een (24-uurs) low care-verpleegdag zich goed laat vergelijken met het
gemiddelde dagtarief in een verpleeghuis en al snel concurrerend is met enkele uren
thuiszorg. Wel vergt het een andere (doelmatiger) structurering van de organisatie van
het ziekenhuis (het realiseren van een aparte low care-afdeling). Volgens de auteurs
vormt een dergelijke herstructurering een goed alternatief voor de beddenreductie-
maatregelen (van 2,8 promille naar 2 promille) en de verschuiving van specialistische
zorg naar generalistische zorg en thuiszorg. Het zou bovendien een heleboel nadelen
van ziekenhuisvervangende klinische zorgarrangementen kunnen voorkómen. De
auteurs baseren hun voorkeur met name op een prijsvergelijking, echter vergeten daarbij
de geneigdheid tot en voorkeur van kopers (patiënten) voor substituten, in dit geval een
ziekenhuisopname in plaats van thuiszorg of een tussenvoorziening. Als de klant liever
thuis of dicht bij huis verzorgd wil worden, maakt het substituut 'opname' weinig kans.

73 In 1987 waren vijf ziekenfondsen actief in Noord-Brabant: Stichting Ziekenfonds M.Z.B.,
Onderlinge Waarborgmaatschappij Algemeen Ziekenfonds voor West-Brabant en
Zeeuwsch-Vlaanderen u.a., Stichting 'Het Centraal Ziekenfonds', Onderlinge Waarborg-
maatschappij Regionaal Ziekenfonds voor Eindhoven en Omgeving u.a. en Onderlinge
Waarborgmaatschappij Het Ziekenfonds Midden-Brabant u.a. Het latere OZ is ontstaan
uit een fusie tussen de eerste twee ziekenfondsen en het Ziekenfonds Zuid-Hollandse
Eilanden (ZHE). Hierdoor kreeg OZ een substantieel marktaandeel in met name Zeeuws-
Vlaanderen, West-Brabant en de Zuid-Hollandse Eilanden. Het latere VGZ is ontstaan uit
een fusie tussen onder meer het ziekenfonds Eindhoven en Midden-Brabant. Het Cen-
traal Ziekenfonds (CZ Tilburg) is in 1991 gefuseerd met het ZMNZ (Ziekenfonds Midden
en Noord Zeeland) en de bovenbouwverzekering van het Centraal Ziekenfonds, het VZS.
In 1995 fuseerde CZ opnieuw, nu met de Limburgse zorgverzekeraar LIASS en de
landelijk werkende ZHV Ziektekostenverzekeringen te Goes.

74 Het betreft een relatieve efficiëntiebeoordeling. De hoogst scorende instellingen in het
doelmatigheidsonderzoek worden als 1000~o efficiënt beschouwd.

75 De kwaliteitseisen van de LVT hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 1)
produktbeschrijving, 2) informatie aan klanten, 3) bereikbaarheid, 4) zorgplan, 5) deskun-
digheid, 6) hygiëne, veiligheid en milieu, 7) klachtenbehandeling, 8) privacy, 9) kwaliteits-
systeem en -verslaglegging en 10) betrokkenheid klanten (LVT, 1994).

76 De kwaliteitsbevorderende activiteiten houden vaak rechtstreeks verband met bepaalde
wetten. Hierbij valt te denken aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen die de instellingen
verplicht een kwaliteitssysteem op te zetten, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg-
instellingen die het instellen van cliëntenraden verplicht stelt, de Wet Klachtrecht die ver-
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plicht tot het instellen van een klachtencommissie of het zoeken van aansluiting bij een
regionale klachtencommissie, de WGBO en de Wet BIG.

77 'Stopwatchzorg' is een populaire benaming voor de gevolgen van outputfinanciering en
daarmee gepaard gaande registratie en bureaucratisering. Hulpverleners dienen op de
minuut af te registreren welke handelingen ze precies verrichten bij welke cliënt.

78 De verdeling over de regio's is als volgt: 402 in Midden-Brabant, 669 in Noordoost
Brabant, 939 in West Brabant en 2341 in Zuidoost Brabant.

79 Hierbij wordt opgemerkt dat de onderhandelingsmacht van toeleveranciers van arbeid
(werknemers) bewust niet is meegenomen in dit onderzoek (zie hoofdstuk 6). Het zou
kunnen zíjn dat deze kracht momenteel een belangrijke rol speelt in de thuiszorg, mede
gezien de arbeidsmarktkrapte. Sinds het eind van de jaren negentig vormt gebrek aan
personeel voor de thuiszorginstellingen een groter probleem dan gebrek aan middelen
als gevolg van een stringent financieel beleid van de overheid (de financiële groei in de
thuiszorg bedroeg 80~o in twee jaar tijd (1999-2001): Ministerie van WVS, Zorgnota 2002).
Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS naar de markt van de thuiszorg
blijkt dat leveranciers van arbeidskrachten momenteel (in 2002) een belangrijke
machtsfactor vormen in de thuiszorgbranche ( PriceWaterhouseCoopers, 2002). Het
verdient aanbeveling nader onderzoek te verrichten naar de onderhandelingsmacht van
toeleveranciers van arbeid.

80 Met actueel wordt hier bedoeld: actueel bij het schrijven van deze tekst.

81 Van Driel en Kok (2001) spreken in dit verband over 'government governance' en risico-
management door de overheid: het in kaart brengen van stakeholders, onzekerheden en
neveneffecten van beleid en hierop voorbereid zijn zonder alle risico's te willen dichtregelen.
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Afkortingenlijst

ADL Algemene dagelijkse levensverrichtingen
AMW Algemeen maatschappelijk werk
ATC Algemene Thuiszorg Centrale
AVO Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AFBZ Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
BIG (Wet) Beroepen Individuele Gezondheidszorg
BKZ Budgettair kader zorg
BNP Bruto nationaal produkt
BTN Branchebelang Thuiszorg Nederland
BVT Brabantse Vereniging voor Thuiszorg
CAK Centraal administratiekantoor
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor Statistiek
COTG Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (thans CTG)
CRG Centrale Raad voor de Gezinsverzorging (thans LVT)
CRM Cultuur, Ruimtelijke ordening en Maatschappelijke dienstverlening,

Ministerie van
CTG College Tarieven Gezondheidszorg (voorheen COTG)
CTZ College van Toezicht op de Zorgverzekeringen
CVT Coiirdinatiepunt vrijwillige thuiszorg
CVZ College voor Zorgverzekeringen (voorheen ZFR)
DLO Doorlopend leefsituatie-onderzoek
DVO Dagverblijf voor oudere geestelijk gehandicapten
EKO Erkende Kruis Organisatie
FOGM Financieel Overzicht Gezondheidszorg en Maatschappelijke dienstverle-

ning
FONA Fouten ongevallen en near accidents
FOZ Financieel Overzicht Zorg (voorheen FOGM)
FTE Fulltime eenheid
GGV Gespecialiseerde gezinsverzorging
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
GIV Geneeskundige Inspectie voor de Volksgezondheid
GOW Gecotfrdineerd ouderenwerk
GSN Gezondheidsservice Nederland
GV Gezinsverzorging
GVO Gezondheidsvoorlichting en ~pvoeding
HA Huisarts
HDL Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen
HKZ Harmonisering kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector
HLO Herstructurering landelijke organisaties
IO Industrial organization (industriële organisatietheorie)
IWP Inhoud verslaglegging verpleegkundig proces
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ISO International Standardisation Organization
ITZ Intensieve thuiszorg
JOZ Jaaroverzicht Zorg (voorheen FOZ en FOGM)
KW Kruiswerk
KWZ Kwaliteitswet Zorginstellingen
LCW Stichting Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging
LTT Landelijk Transferpunt Thuiszorg
LVT Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (voorheen CRG en NK)
LWO Landelijk werkende organisaties
MD Maatschappelijke dienstverlening
NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de gezondheidszorg
NK Nationale Kruisvereniging (thans LVT)
NPICF Vereniging Nederlandse PatiëntenlConsumenten Federatie
NRV Nationale Raad voor de Volksgezondheid (thans RVZ)
NTN Netwerk Thuiszorg Nederland
NZi Nationaal Ziekenhuisinstituut (thans Prismant)
OKZ Ouder- en KindZorg
OMT Ontwikkelingsmaatschappij thuiszorg
OSA Stichting Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek
PEST Politiekelregulerende, sociaal-culturele, economische en technologische

factoren
PG Psychogeriatrie
PGB Persoonsgebonden budget
PIT Psychiatrische intensieve thuiszorg
PKV Provinciale Kruisvereniging
PRVMZ Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg
RAK Reserve aanvaardbare kosten
RBM Regionaal beschikbare middelen
RIAGG Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheid
RIO Regionaal Indicatie Orgaan
RPICP Regionaal PatiëntenlConsumenten Platform
RTO Regionale Thuiszorg Organisatie
RVZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (voorheen NRV)
RZC Regionaal zorgconcern
SBI Standaard Bedrijfsindeling
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SCP Structure conduct performance
SGR Structuur gedrag resultaat
STAT Stichting Aanvullende Thuiszorg
STG Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg
SVB Sociale verzekeringsbank
SWOOG Stichting tot bevordering van Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek

in de Gezondheidszorg
SZ Somatische Zorg
TAZ Thuiszorgaanbieders Zuid-Nederland
TK Tweede kamer
TWN Thuiszorgwinkels Nederland
TZ Thuiszorg(organisatie)
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UVO Uitkomst van overleg
VEKTIS Landelijk Informatiecentrum van de Zorgverzekeraars
VoMil (Ministerie van) Volksgezondheid en Milieuhygiëne
VPH Verpleeghuis
VZH Verzorgingshuis
V8~V Verpleging en verzorging
VWS (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WBO Wet op de bejaardenoorden
WEM Wet economische mededinging
WEZ Wet exploitatie zorginstellingen
WGBO Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
WGR Wet gemeenschappelijke regelingen
WKCZ Wet klachtrecht cliënten zorgsector
WMCZ Wet medezeggenschap cliënten zorgsector
WOZOCO Woonzorgcomplex
WTG Wet Tarieven Gezondheidszorg
WVC (Ministerie van) Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (thans VWS)
WZV Wet Ziekenhuis Voorzieningen
ZCN Zorgcentrales Nederland
ZF Ziekenfondsen
ZFR Ziekenfondsraad (thans CVZ)
ZFW Ziekenfondswet
ZGT Ziekenhuis gerelateerde thuiszorg
ZH Ziekenhuis
ZK Zorgkantoor
ZMG Zorg Management Groep
ZN Zorgverzekeraars Nederland
ZOM Zorg op maat
ZUN Zorg Unie Nederland
ZUZ Zorg Unie Zuid
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B 2.1: Standaard Bedrijfsindeling CBS

In de standaard bedrijfsindeling van het CBS worden 17 secties van economische
activiteit onderscheiden, waaronder de sectie gezondheids- en welzijnszorg. Deze
sectie bestaat uit drie groepen (gezondheidszorg, veterinaire diensten en welzijnszorg),
die op hun beurt zijn onderverdeeld in diverse klassen en subklassen. Hierna wordt de
nummering en indeling van de SBI 1993 weergegeven voor de sectie Gezondheids- en
welzijnszorg. De thuiszorg zoals in ons onderzoek gedefinieerd is terug te vinden in de
subklassen 8514.5 en 8532.6.

85 Gezondheids- en welzijnszorg

851 Gezondheidszorg

8511 Intramurale gezondheidszorg
8511.1 Academische ziekenhuizen
8511.2 Algemene ziekenhuizen
8511.3 Categorale ziekenhuizen
8511.4 Psychiatrische ziekenhuizen

8512 Medische praktijken en semimurale gezondheidszorg
8512.1 Huisartsenpraktijken
8512.2 Specialistenpraktijken
8512.3 Medische kleuterdagverblijven
8512.4 Abortusklinieken
8512.5 Oncologische en radiotherapeutische instituten
8512.6 Overige instellingen voor semimurale behandeling

8513 Tandheelkundige praktijken

8514 Overige gezondheidszorg
8514.1 Verloskundigenpraktijken
8514.2 Paramedische, diëtisten- en logopedistenpraktijken
8514.3 Gezondheidscentra
8514.4 Ambulante geestelijke gezondheidszorg
8514.5 Extramurale medische verzorging
8514.6 Basisgezondheidsdiensten
8514.7 Bedrijfsgezondheidsdiensten

8515 Gezondheidszorgondersteunende activiteiten
8515.1 Ambulancediensten
8515.2 Trombosediensten
8515.3 Artsenlaboratoria en bacteriologische en serologische laboratoria
8515.4 Overige gezondheidszorgondersteunende activiteiten
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852 Veterinaire diensten

8520 Veterinaire diensten

853 Welzijnszorg

8531 Welzijnszorg waarbij huisvesting wordt geboden
8531.1 Verpleeghuizen voor somatische patiënten
8531.2 Verpleeghuizen voor psycho-geriatrische patiënten
8531.3 Verpleeghuizen voor somatische en psycho-geriatrische patii3nten

(gecombineerd)
8531.4 Tehuizen voor lichamelijk enlof zintuiglijk gehandicapten (excl.

verpleeghuizen)
8531.5 Beschermde woonvormen en tehuizen voor geestelijk enlof

meervoudig gehandicapten (excl. verpleeghuizen)
8531.6 Zwakzinnigeninrichtingen
8531.7 Bejaardentehuizen
8531.8 Opvangtehuizen
8531.9 Tussenvoorzieningen en herstellingsoorden

8532 Maatschappelijke dienstverlening
8532.1 Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang
8532.2 Niet-medische dagverblijven voor gehandicapten
8532.3 Algemeen maatschappelijk werk
8532.4 Maatschappelijk werk gericht op specifieke groepen
8532.5 Overige maatschappelijke begeleiding
8532.6 Gezinsverzorging en gezinshulp
8532.7 Ouderenwerk
8532.8 Verstrekking van adviezen op het gebied van school- en

beroepskeuze
8532.9 Overige instellingen op het gebied van maatschappelijk advies en

informatie

8533 Overige welzijnszorg
8533.1 Exploitatie van gemeenschaps-, dorpshuizen, wijkcentra,

jeugdgebouwen e.d.
8533.2 Buurt- en clubhuiswerk en samenlevingsopbouwwerk ( niet specifiek

in het kader van jeugd- en jongeren- of ouderenwerk)
8533.3 Emancipatie- en integratiewerk
8533.4 Jeugd- en jongerenwerk
8533.5 Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en

fondsen op het gebied van welzijnszorg
De SBI maakt ten slotte binnen iedere bovengenoemde (sub)klasse een onderscheid
tussen verschillende typen instellingen ( Index per bedrijfs(sub)klasse). Voor de thuis-
zorg worden deze hieronder genoemd.
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8514.5 Extramurale medische verzorging
- Extramurale medische verzorging
- Kraamcentra (extramuraal)
- Kraamverpleging
- Kraamverzorging
- Kruisverenigingen (wijkverplegingsdiensten)
- Medische verzorging (extramurale)
- Thuiszorg (medische hulp)
- Verpleegkundigen
- Wijkverpleegkundigen
- Ziekenverzorgers

8532.6 Gezinsverzorging en gezinshulp
- Bureaus voor gezinsverzorging
- Diakonale gezinsverzorgingsverenigingen
- Gezinshulp
- Gezinsverzorgingsínstellingen
- Gezinszorg voor bejaarden
- Thuiszorg (huishoudelijke hulp)
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B 3.2: Overzicht van raakvlakken tussen vier theorieën op het niveau
van de populatie

Organisatie-ecologie Evolutionaire
economie

Industriële
Or anisatie

Strategisch
mana ement

Analyseniveau:
. populatie . markt . markt . markt
. populaties . x . markten . markten
. gemeenschap . economie . samenleving . x

Dynamiek:
. concurrentie binnen . concurrentie op . concurrentie op . concurrentie op

populatie markt markt markt
. concurrentie tussen . x . multimarkt- . multimarkt-

populaties . x concurrentie concurrentie
. legitimatie . adverteren . naamsbekendheid

Demografie:
. sterfte . uittreding . uittreding . uittreding
. geboorte . toetreding . toetreding . tcetreding
. fusie . x . fusie . fusie

Inertie: Routines: Verplichtingen: Implementatieproblemen:
. betrouwbaarheid . leren door doen . verzonken kosten . weerstand tegen
. aanspreekbaarheid . stilzwijgende kennis . aanpassingskosten verandering
. reproduceerbaar- . immateriële . vertragingen . verzonken kosten

heid factoren . toe- en uit-tredings- . mobiliteitsbelem-
belemmeringen meringen

Ontwikke linglevolutie:
. dichtheid . marktstructuur . marktstructuur . marktstructuur
. draagkracht . vraagpotentieel . vraagpotentieel . produktlevenscyclus

Omgeving:
. amplitude . technologie . vraagkenmerken . technologie
. frequentie . paradigma- . aanbodcondities . concurrenten
. onzekerheid verandering . onzekerheid . onzekerheid

. onzekerheid

Strategietypen:
. generalisten . imiteren . hardvochtig - . kostenleiderschap
. polymorfisten . innoveren zachtaardig . differentiatie
. specialisten . complement - . focus

substituut

Selectie van Selectie van routines Selectie van prijs- Selectie van strategieën
or anisatievormen roduktcombinaties

Bron: Schreuder en van Witteloostuijn, 1992
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B 3.3: Veronderstellingen en resultaten bij de micro-economische
marktvormen

Marktvorm Veronderstellingen

Structuur

Volledig . Veel aanbieders Winstmaxi-
vrije mede- . Veel vragers malisatie
dinging . Identieke gemiddelde

kostencurven
. Homogene produkten
. Volledige informatie
. Geen transactiekosten
. Vrije toe- en uittreding

Ged rag

Monopolie . Eén aanbieder
. Veel vragers
. Volledige informatie
. Geen transactiekosten
. Geen vrije tce- en

uittreding
. Uniek produkt

Monopolis- . Veel aanbieders
tísche . Veel vragers
concurrentie . Identieke gemiddelde kos-

tencurven
. Heterogene produkten
. Volledige informatie
. Geen transactiekosten
. Geen vrije tce- en

uittreding

Winstmaxi-
malisatie

Winstmaxi-
malisatie

Oligopolie . Twee aanbieders Winstmaxi-
(homogeen . Veel vragers malisatie
of hetero- . Homogene of heterogene
geen duo- produkten
polie) . Volledige informatie mbt

de acties van de
concurrent

. Geen transactiekosten

. Geen vrije tce- en
uittreding

Bron: Van Gent en Van Bergeijk, 1997

Resuftaat

. Prijs gelijk aan de
marginale kosten

. Geen winst boven de
normale beloning van
produktiefactoren

. Produktie tegen minimale
gemiddelde kosten op
lange termijn

. Prijs hoger dan de
marginale kosten

. Extra winst boven de
normale beloning van
produktiefactoren

. Kostprijs hoger dan wat
minimaal mogelijk is op
lange termijn

. Prijs hoger dan de
marginale kosten

. Winst noch verlies

. Produktie niet tegen mini-
male kosten

. Prijs boven marginale
kosten

. Winsten boven de
normale beloning van
produktiefactoren

. Tendentie naar Cournot-
evenwicht
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B 3.4: Kenmerken van de verschillende fasen van de groeicyclus

Introductiefase Expansiefase Verzadigingsfase Teruggangsfase

. kleinschalige . vergroting . grootschalige . grootschalige
produktie produktieschaal produktie produktie

. beperkte markt- . marktuitbreiding . grootst mogelijke . inkrimpende
omvang . eerste export marktomvang marktomvang

. relatief arbeids . produktdifferen- . inclusief buiten- . importconcurrentie
g en know-how tiatie land . fusies, overna-
'~ intensief produk- . kapitaalinten- . produktdifferen- mes, concentratie
~ tieproces sieve produktie tiatie . produktdifferen-
~ . innovatiemono- . specialisatie . tcenemende tiatie

polist ~ nauw . wijd-oligopolis- concentratie . grote samenwer-
oligopolie tische structuur . tendens tot kingsbereidheid

samenwerking . stagnatiemono-
en integratie polist I-oligopolist

. innovatief onder- . expansief onder- . consoliderend . onderling afge-
nemerschap nemerschap ondernemer- stemd gedrag

. sterk concurren- . concurrentie tov schap . uitwijk naar
o, tieel gedrag tov bedrijfstakgeno- . concurrentieel andere groeicycli
`` substituten ten gedrag, collusoir, . verlenging
~ . penetratie I . produkUproces- concentratie (fu- groeicyclus

skimmingprijzen verbeteringen sies)
. hoge reclame- . kwaliteitscon-

kosten currentie

. aanloopverliezen . toenemende . afnemende win- . stabiliserende
m . weinig werkge- winstgevendheid sten marktaandelen
-~ legenheid . toenemende . maximale werk- . arbeidsuitstoot
~ . grote kans op werkgelegenheid gelegenheid . lagere winsten of
~ eerste misluk- . lagere prijzen . lage prijzen verliezen

kingen . la e kosten

Bron: Van Gent en Van Bergeijk, 1997
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B 3.6: Elementen van de bedrijfstakstructuur volgens Porter (1985)

Nieuwa toetredero

Toelevaranclers

5 Determinanten van de onderhandelingsmacht van
tceleveranciers:

5.1 ConcenVa6e van toeleveranders t.o.v. afnemers (relatief
g~o

5.2 Afwezigheid substNuerende inputs
5.3 Belang van afiemers voor de afzet van tceleveranciers

(gering)
5.4 Invloed van input op kosten of dirteren6atie van

alnemers (groot)
5.5 DHferentiatie van inputs
56 Overstapkoslen van afiemers Lo.v. loeleveranciers

(groot)
5.7 Dreiging voorwaartse integratie van tceleveranders in

vertauding tot achterwaartse inleqralie door bedrijven in
de bedriifstak (relatief groot)

5.6 Kosten van input t.o.v. totale aankopen van afnemers in
bedrijfstak ( laag)'

1 t3edreiging van potentiële rveuwe toetreders. Entree-
barrières~.
1.1 Schaalvoordelen
1.2 Produktverschillen
1.3 Merkidenbteit
1.4 Benodigd kapitaal
1.5 l~verstapkosten (hoog)
1 6 Toegang tot distribuliekanalen
1.7 Absolute kostenvoordelen bestaande bedrijlstakwncurrenten

~ Beschikking over goedkope produktontwerpen
~ Gunstige toegang tot noodzakelijke inputs

Bent van een leer-lervaringscurve
: ".:~rt,e~,~i~h~-,,-,,.
. ., r,a ~ient u ~-. ~at~e~ ~ - ,~. e~)~.

1

BedriJfata kconcurrenten

2 Determinanten van de íntenstteil van de rivaGteit tussen
bestaande concurrenten:

2.1 Concenvatie en evenwicht
2.2 Bedrijfstakgrcei (langzaam)
2.3 Vaste- of voorraadkosten (hoop)
2.4 Produktverschillen (gering)
2.5 Merkidentiteit (gering)
2.6 Overstapkosten (laag)
2.7 Periodiekeovercapaciteit'
2.6 Versche~denheid aan concunenten (groot)
2.9 Grote sVategische (ondememinps-)belangen
2.10 Uittredingsbamères (hoog)
2.11 Complexrteit van infonnatie'

i

Substituten

3 Detenninanten van substitutiedreiging.
3.1 Relatieve prijs-presla6everhouding
3.2 Winstmarge in de betlrijfstak
3.3 Overstapkosten'

s tot sunstnueren'

Afnemers

4 Determinanten van tle positie van afiemers:

Onderhandelingsmacht:
4 1 Concentratie van afnemers t.o.v. aanbieders (reW6ef groot)
4.2 Aankoopvolume van afnemers (relafief groot)
4,3 Overstapkosten afnemers t.o.v. aanbieders ( genng)
4.4 Vennogen afiemers tot achterwaanse integratie (relatief

hoog)
4.5 Infonnatie van afiemer ( volledig)
4.6 Substitutiemogelijkheden(grooq'
4.7 Doorbraak'

Prijsgevceligheid:
4.8 Príjs ( kosten) van produkt t.o.v. kosten totale aankopen van

afiemer (hoog)
4.9 Produktverschillen (genng)
4.10 Merkidenuteit (gering)
4.11 Belang voor de kwaliteit van produktenldiensten van

afnemers ( gering)
4.12 Winstmarge van afiemers (laag)
4.13 Prikkels l.a.v. besluitvormers'

' Nieuw ten opzichte van het model van 1980
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B 4.1: Beschikbare jaarverslagen thuiszorginstellingen
Noord-Brabant

Beschikbaar zijn jaarverslagen van `reguliere' thuiszorginstellingen in de provincie
Noord-Brabant. De meeste (algemene) jaarverslagen hebben betrekking op 1995 en
1996 (soms `93, '94 en '97). Per instelling is het verschillend over welke jaarverslagen
we konden beschikken (zie onderstaand overzicht). Van sommige instellingen is ook
een beleidsplan beschikbaar. Daarnaast zijn van vier instellingen gedenkboeken ver-
schenen. Zij bevatten historische informatie op instellingsniveau (vaak ook op het
niveau van de regio en provincie).
We beschikken niet over jaarverslagen van 'nieuwe toetreders' (particuliere instell-
ingen) op de AWBZ-markt (4 in de provincie Noord-Brabant), wel over enig folder-
materiaal. Van particuliere thuiszorginstellingen die niet op de AWBZ-markt opereren
maar op de particuliere markt is geen informatie beschikbaar (behalve een overzicht
van particuliere instellingen in de provincie Noord-Brabant in 1994 en 1998).
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Overzicht: beschikbare algemene jaarverslagen en andere documenten van reguliere
thuiszorginstellingen in Noord-Brabant

Instellingen Noord-Brabant 1992 1993 1994 1995 1996 1997
WZV-regio 22 Breda
Kruiswerk West-Brabant X X '
St. Gezins-IBejaardenverz. Roosendaal XZ
St. Gezinsverz. in Zuid-West Brabant X X X
St. MD gemeente Rucphen (GV) X X
St. De Markenlanden (GV) X X X
Reg. Kruiswerk Mark en Maas X 3 X X X
KV Breda Xa X s

GV Breda e.o.
St. Thuiszorg Maasmond (GV) X X X X

N2V-regio 23 Tilburg
Thuiszorg Midden-Brabant (KWIGV) z X X X X3 X

WZV-regio 24 `s-Hertogenbosch
Kruiswerk De Bossche Meierij X X6
St. GV Stadsgewest's-Hertogenbosch X X
St. Thuiszorg Brabant Noord-Oost X3 X X
(KWIGV)

WZV-regio 26 Eindhoven
St. Kruiswerk Peelland X 3 X~ X'
St. Gezinszorg Gewest Helmond X X XZ X
St. Thuiszorg Eindhoven (KWIGV) 2 X X3 X
St. Kruiswerk De Kempen X X3
St. Thuiszorg Dommelstreek (GV) X3 X X
St. Centrum MD GeldroplNuenen (GV) X

1) Jaarverslag van de gefuseerde instellingen: Thuiszorg West-Brabant ('96)
2) (Tevens) gedenkboek beschikbaar
3) (Tevens) beleidsplan beschikbaar
4) Alleen financieel jaarverslag beschikbaar
5) Financieel jaarverslag van de gefuseerde insteltingen: Kruiswerk-Gezinszorg Breda (1997)
6) Jaarverslag van de gefuseerde instellingen: Thuiszorg regio 's-Hertogenbosch (medio 1997)
7) Jaarverslag van de gefuseerde instellingen (verpleeghuizen, verzorgingshuizen, kruíswerk): Stich-

ting De Zorgboog (1996)
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B 4.2: Themalijst analyse jaarverslagen

Aanwijzingen voor het invullen van de lijst:
. In principe wordt onderstaande lijst ingevuld voor een organisatie in een betref-

fend jaar (momentopname). Echter wanneer in een bepaald jaarverslag gege-
vens worden gepresenteerd en beschreven van voorgaande jaren, waarover we
geen jaarverslagen tot onze beschikking hebben, worden deze ook ingevuld op
onderstaande lijst. Hiermee kunnen belangrijke ontwikkelingen zichtbaar worden
gemaakt.

~ Zoveel mogelijk verwijzen naar de pagina's in het jaarverslag waarop de infor-
matie te vinden is enlof waarop bevindingen worden gebaseerd.

~ Indien over bepaalde onderwerpen of keuzemogelijkheden geen informatie be-
kend is wordt dit bij dit bij het betreffende thema vermeld.

I Algemene gegevens

1. Naam instelling en juridische grondslag

2. Onderdelen van het `concern' (bv. particuliere B.V's)

3. Vestigingsplaats en werkgebied (geografisch), per onderdeel van het concern

4. Financiers van de instellin~
(verbindings-Icontactkantoor en andere verzekeraars waarmee instelling contract heeft)

5. Soort dienstenlprodukten ( zoveel mogelijk indeling van de instelling aanhouden)
a. Algemeen (port-folio):
b. M.b.t. 'Verpleging en verzorging' (V8V)Z:

6. Wat wordt gedaan aan produktontwikkelingl-verbetering?
a. Ontwikkeling nieuwe dienstenlprodukten enlof verbetering van bestaande dien-

stenlprodukten:
b. Ontwikkeling thuiszorgtechnologie:
c. Ontwikkeling 'know-how' voor het leveren van nieuwe diensten of het verbeteren

van bestaande diensten (welke cursussen):
d. Anders (bv. marketing):

7. Dcelgroepen
a. Algemeen:
b. M.b.t. `verpleging en verzorging':

8. Wat wordt gedaan aan marktontwikkeling? (nieuwe gebieden, marktsegmentenl
doelgrcepen)?

1 DR is het verzekeringskantoor waarmee de budgetafspraken in het kader van de AWBZ en
zorgvemieuwingsgelden worden gemaakt.

2 Hiermee wordt bedoeld diensten die betrekking hebben op verpleging en verzorging, exGusief
kraamzorg en ouder- en kindzorg (jeugdgezondheidszorg).
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9. Omvang van de organisatie
a. Personeel (~ fte's totaal en naar soort personeel):
b. Cliënten (totaal tk en naar soort dienst-lproduktgroep globaal):
c. Verzorgingsgebied (~ inwoners):
d. OmzeUbudget (hoeveel uit welke financieringsbron: AWBZ, ZFW, geld uit subsidie-

regelingen3, PGB-gelden', ...), kosten, saldolwinst, totaal reserve aanvaardbare
kosten :

e. Kosten

10. Omvang van de diensten `verpleging en verzorging' ( per dienst)
a. Personeel ( ikfte's, evt. per dienst-lproduktgroep):
b. Cliënten ( i~ per dienst):
c. Volumelproduktie (bv. tk uren):
d. OmzeUbudget ( aandeel V8~V, aandeel per dienst V8V):

11. Prestaties van de organisatie
a. 'WinsUverlies' (marge, verschil inkomstenlbudget en uitgaven) en totaal aan

Reserve Aanvaardbare Kosten:
b. Marktaandeel V8V (behoud, groei, verlies in termen van budgetlvolumelcliënten):
c. ProduktiviteiUefficiëntie (bv. fk cliënten geholpen binnen budget of per fte):
d. Kwaliteit van zorg (`value for money': problemen, klachten, verschraling zorg,...?):
e. Toegankelijkheid van de zorg (o.a. wachtlijsten, verscherping indicatiecriteria):

II Strategische keuzen

Onderstaande vragen en beschrijvingen van strategische keuzes moeten worden betrokken op
de (brede) produktgroep 'verpleging en verzorging', voor zover de vragen betrekking hebben op
het Business-Unit niveau.

'Corporate' niveau

1. Is er een missie geformuleerd (algemene strategische richting), zo ja welke?

2. In welke'business' zit de organisatie? ( zie ook 1.3 en 1.5)
a. Diversiteit in produktenldienstenlSBU's (port-folio):
b. Geografische reikwijdte (werkgebied):

3

4

Voorbeelden van subsidieregelingen:
1) ZFW-subsidieregeling Intensieve Thuiszorg (vanaf inei 1990),
2) ZFW-subsidieregeling Kortdurende Thuiszorg (1997-1998, zgn. `knip' in de thuiszorg),
3) Subdidiebesluit substitutie verpleeghuiszorg buiten de muren (verpleeghuizen)
4) Zwevende beddenregeling (verpleeghuizen)
5) Vrije marge regeling (verpleeghuizen)
6) Reikwijdte middelen en Flankerend beteid middelen (bejaardenoorden)
7) AWBZ Zorg-op-maat fonds VdV (sinds 1996, zit geld in voor zorgvemieuwing, pgb en voor-

heen Vrije marge regeling)

PGB - persoonsgebonden budget
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'Strategic Business Unit' niveau

Hierna volgt een aantal keuzemogelijkheden die de organisatie heeft ten aanzien van de basis
voor het ontwikkelen en behouden van concurrentievoordeels. Porter (1980) noemt dit gene-
rieke concurrentiestrategieén. De typering van Porter (kostenleiderschap, differentiatie,
kosten-focus en differentiatie-focus) is aangepast door Bowman (1995). In de door hem ontwik-
kelde `strategy clock' kunnen organisaties keuzes maken m.b.t. enerzijds het continuiim 'prijs'
(lees: budgetlkosten voor de gezondheidszorg) en anderzijds het continuiim 'door de klant
ervaren toegevoegde waarde' (lees: patiént èn financiers in de gezondheidszorg). Een combi-
natie van beiden levert een aantal (basale) concurrentiestrategieën op, die hieronder in steek-
woorden worden beschreven.
Hierna wordt aangegeven in welke mate de onderstaande strategietypen gelden voor de betref-
fende organisatie. De typen kunnen worden gescoord met cijfers van 1 tot 5( 1-past helemaal
niet en 5- past helemaal).

NB: in het kort beschrijven waarop de score is gebaseerd, met verwijzing naar paginanummers
in het jaarverslag.

3. Karakteristieken ter bepaling van het strategietype (generieke concurrentiestra-
tegie, Bowman en Porter)

Type 1: op prijsgebaseerde strategie" 1 2 3 4 5

Strategie gericht op behalen van kostenvoordeel, de laagste kostenlprijzen of in
elk geval lagere kosten~prijzen dan concurrenten en vergelijkbare toegevoegde waarde
(i.h.a. produkt zonder franje).
De strategie richt zich op een breed 'publiek' (geen focus op smal marktsegment).
Concurrentievoordeel i.h.a.alleen houdbaar bij een 'kostenleiderschap'.
In gezondheidszorg: behalen enorme efficiencywinst zonder verlies van kwaliteit of
meer klanten helpen dan concurrent binnen vergelijkbaar budget. Proberen goedkoper
te zijn dan concurrenten (nieuwe toetreders).

Toelichting:

Type 2: kosten-focus 1 2 3 4 5

Zie type 1: strategie gericht op behalen kostenvoordeel, lagere kostenlprijzen dan
concurrenten en i.h.a. lagere toegevoegde waarde van produktenldiensten. Focus op
smal (prijsgevoelig) marktsegment (mensen die niet veel voor produkt over hebben).
In gezondheidszorg: bv. behalen kostenvoordeel door selecteren van relatief goedkope,
aantrekkelijke patiënten. Voor aanbieders van wettelijke produkten (AWBZIZFW) vaak
niet mogelijk bepaald marktsegment te kiezen (zorg voor iedereen toegankelijk).

Toelichting:

5 In de gezondheidszorg gaat het om de basis die de organisatie kiest voor het creeëren van 'value
for money', ofwel het ontwikkelenlbehouden van de kwaliteit van een dienst binnen een bepaald
budget.

6 Aangezien in de meeste gevallen het prijsmechanisme in de gezondheidszorg ontbreekt, dient voor
prijs gelezen te worden 'kosten'.
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Type 3: hybride strategie 1 2 3 4 5

Strategie gericht op het leveren van produktenldiensten met zowel een hogere
toegevoegde waarde dan concurrenten als lagere prijzen (kosten). Marges zijn nog
voldoende om te kunnen 'herinvesteren'. Wordt bv. gebruikt als strategie om toe te
treden op een markt met reeds gevestigde concurrenten.
In gezondheidszorg: beter produkt leveren binnen kleiner budget (per cliënt) dan con-
current; deze strategie wordt mogelijk gevolgd door nieuwe toetreders op de AWBZ-markt.

Toelichting:

Type 4: differentiatie-strategie 1 2 3 4 5

Strategie gericht op het leveren van produktenldiensten, die zich onderscheiden van
concurrenten door een hogere toegevoegde waarde voor vergelijkbare (of iets hogere)
prijs. Verhogen van de 'perceived value' door het leveren van unieke produkten,
verbetering van produkten, marketing, naamsbekendheid, merkentrouw. Margesl
surplus gebruiken voor behoudlverdere ontwikkeling van differentiatie.
Strategie richt zich op door breed 'publiek' gewaardeerde kenmerken van produkU
dienst (geen focus op marktsegment).
In gezondheidszorg: binnen zelfde budget voor zelfde aantal klanten een beter produkt
leveren. Of door beter produkt proberen meer klanten en budget te krijgen.

Toelichting:

Type 5: differentiatie-focus 1 2 3 4 5

Zie type 3: strategie gericht op het leveren van ( unieke) produkteNdiensten, met
een hogere toegevoegde waarde dan concurrenten voor een hogere prijs (hogere
kosten). Focus op kenmerken van produkUdienst, die door een smal marktsegment
(doelgroep) met specifieke behoeften worden gewaardeerd. Het bedienen van
aantrekkelijke 'niches'.
In gezondheidszorg: keuze voor bepaald marktsegment is wettelijk gezien lastig (zie
ook type 2). Strategie mogelijk gevolgd door particuliere bureaus op particuliere
markt of door reguliere en particuliere bureaus t.a.v. extra subsidiegelden.

Toelichting:

Type 6: 'failure' strategieën 1 2 3 4 5

Strategie~n gericht op produktenldiensten met vergelijkbare of lagere toegevoegde
waarde dan concurrenten voor hogere prijzen (hoger budget) of een lagere
toegevoegde waarde bij vergelijkbare prijzen.
Oergelijke strategieén hebben slechts kans op succes bij hoge toetredingsbarrières
(bv. monopolist) en bij wettelijke bescherming (condities van imperfecte markt).
In gezondheidszorg: deze strategieën kunnen i.p. vrijwel 'straffeloos' voortbestaan.
Wel mogelijk verlies marktaandeel bij 5olo afname budgetgarantie, indien reguliere
instellingen slechterlvergelijkbaar produkt leveren voor relatief hoger budget.

Toelichting:
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De keuze voor een bepaalde basis voor concurrentievoordeel (kosten, differentiatie enz.) kan
verder worden uitgewerkt en gerealiseerd in de keuze voor een bepaalde strategische ontwik-
kelingsrichting en ontwikkelingswijze (Johnson 8 Scholes, 1997). Beiden komen hierna aan
bod.
De onderstaande typologie van strategische ontwikkelingsrichtingen is ontleend aan
Johnson 8 Scholes (1997). Het betreft een aangepaste versie van de typologie van Ansoff
(1987). De verschillende strategische ontwikkelingsrichtingen worden hieronder gekarakteri-
seerd. Bij ieder type wordt aangegeven in welke mate de strategische ontwikkelingsrichtingen
van toepassing zijn op de betreffende organisatie. De typen kunnen worden gescoord met
cijfers van 1 tot 5(1-past helemaal niet en 5- past helemaal).
NB: in het kort beschrijven waarop de score per type is gebaseerd, met verwijzing naar pagina-
nummers in het jaarverslag. Eventuele concrete voorbeelden bij verschillende typen noemen.

4. Karakteristieken ter bepaling van de strategische ontwikkelingsrichting

A Beschennen, versterkenluitbouwen huidige positie

Type 1: terugtrekken 1 2 3 4 5

Gericht op het verkleinen van de ' scope' van activiteiten (afstoten, afstaan bepaalde
produkten, markten, deel van markt).
Gezondheidszorg: bv. afname budgetgarantie (5a~o voor o.a. nieuwe toetreders).
Publieke organisaties worden soms gedwongen keuzes te maken binnen een beperkt
budget, hoewel juist in deze sector het afstoten van activiteiten maatschappelijk
gevoelig kan liggen.

Tcelichting:

Type 2: consolidatie 1 2 3 4 5

Gericht op behoud van marktaandeel door met huidige produktenldiensten en huidige
competenties de positie in huidige markten te beschermen of verstertcen. Behoud van
marktaandeel in een veranderende omgeving betekent niet dat een organisatie kan stilstaan.
Gezondheidszorg: behoud patiënten (bv. door invloed op indicatiestelling) èn behoud
omzetlafzeUbudget d.m.v. (meer) produktie (lastig in gezondheidszorg), verhoging
produktiviteit (lagere kosten, waardoor behoud marktaandeel binnen budget mogelijk),
verkoop duurdere diensten (ook lastig i.v.m. indicatiestelling).

Toelichting:

Type 3: marktpenetratie 1 2 3 4 5

Gericht op groei van het marktaandeel door met het huidige produkt- of dienstassortiment
en de huidige competenties de positie in huidige markten te verbeteren. Bij een groeimarkt
is dit relatief eenvoudig. Is hiervan geen sprake dan moeten huidige produkten,
markten en competenties als het ware worden 'opgerekt' (betere 'perceived value').
Gezondheidszorg: zie type 2.

Toelichting:
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B) Produktontwikkeling

Type 4: produktontwikkeling o.b.v. bestaande competenties 1 2 3 4 5

Gericht op behoudlgroei in huidige markten door het ontwikkelen van nieuwe
produktenldiensten, zonder daarbij nieuwe competenties te verwerven. Belangrijk
wanneer behoeften in huidige markten veranderen.
Gezondheidszorg: bv. zorgvernieuwing in kader van allerlei subsidieregelingen,
initiatieven in kader van scheiding wonen en zorg.

Toelichting:

Type 5: produktontwikkeling o.b. v. nieuwe competenties 1 2 3 4 5

Zie 4, maar dan met het verwerven van nieuwe competenties voor het ontwikkelen
van nieuwe dienstenlprodukten (technologische -, organisatorische vernieuwing,
verwerven 'know-how' door cursussen enz.).
Gezondheidszorg: bv. transmurale zorg, zorgvernieuwing in kader van subsidies?

Toelichting:

C) Marktontwikkeling

Type 6: nieuwe marktsegmenten 1 2 3 4 5

Gericht op groei door het afzetten van huidige produktenldiensten in nieuwe
marktsegmenten, vaak gepaard gaande met enige aanpassing van het produkt.
Gezondheidszorg: bv. 3e compartiment (particuliere financiering, de 'rijken');
1e compartiment cliënten die voorheen zorg gekregen zouden hebben van verpleeg-
huis, verzorgingshuislwozoco of ziekenhuis (meer zorgbehoeftige mensen a.g.v.
substitutie); mensen met psychosocialel-geriatrische, psychiatrische problematiek,
zelfstandig wonende gehandicapten.

Toelichting:

Type 7: nieuwe gebieden 1 2 3 4 5

Gericht op groei door het afzetten van huidige produkten in nieuwe gebieden
Gezondheidszorg: bv. vergroten van het werkgebied door fusies.

Toelichting:

Type 8: nieuw gebruik 1 2 3 4 5

Gericht op groei door het vinden van een nieuw gebruik (functie) voor bestaande
produktenldiensten.

Toelichting:
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D) Diversificatie

Type 9: gerelateerde diversificatie 1 2 3 4 5

Gericht op groei door het ontwikkelen en afzetten van nieuwe aanverwante
produktenldiensten in nieuwe markten, bv. door achterwaartse integratie (aan input-
zijde), voorwaartse integratie ('output' volgen) of horizontale integratie (met
complementaire of concurrerende produkten).
Gezondheidszorg: veel diversificatie door horizontale integratie (bv. fusies kruis-
werk en gezinszorg -~ breed produktassortiment). Vb. achterwaartse integratie:
instelling die eigen uitzendpool opzet of indicatie zelf gaat doen.

Toelichting:

Type 10: niet gerelateerde diversificatie 1 2 3 4 5

Zie 9, maar dan met niet aanverwante produkten ('branche-vreemde' produkten,
die niet binnen de brede definitie van de 'industry-value-chain' vallen).

Toelichting:

De hiervoor genoemde strategische keuzemogelijkheden kunnen op verschillende wijzen
worden gerealiseerd. Dit wordt door Johnson 8~ Scholes (1997) de strategische ontwikke-
lingswijze genoemd.
De alternatieve ontwikkelingswijzen die deze auteurs onderscheiden worden hieronder kort
omschreven (5 tlm 7). Per punt wordt aangegeven of de genoemde ontwikkelingswijze bij de
instelling.

5. Strategische ontwikkelingswijze 1: `interne' ontwikkeling (zelf doen)

Men ontwikkelt zelf, in de eigen organisatie, de kennis van marktenlproduktenlcompetenties ten
behoeve van het realiseren van een bepaalde strategie.

Voorbeelden van 'interne ontwikkeling' bij de betreffende instelling:

Voorbeeld 1:...........
Voorbeeld 2:...........
Enz.

6. Strategische ontwikkelingswijze 2: fusies en acquisities

De gekozen strategie wordt gerealiseerd door overname (acquisitie) of fusie. Bij fusies komen
organisaties op vrijwillige basis samen, bij overname koopt de ene organisatie de andere op. In
de gezondheidszorg komen overnames nauwelijks voor vanwege de stichting als overheer-
sende juridische vorm.
. Hebben de afgelopen jaren fusies plaatsgevonden, zo ja, welke?
~ Wanneer heeft de fusie plaatsgevonden (jaartal, datum)?
~ Met wie?
~ Welke motieven worden voor de fusie aangegeven?
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. Door organisatie gesignaleerde problemen en resultaten van de fusie? (resultaten bv. in
termen van produktiviteit)

Fusie 1:...........
Fusie 2:...........
Enz.

7. Strategische ontwikkelingswijze 3: gezamenlijke ontwikkeling en strategische
allianties

Allerlei mogelijke samenwerkingsvormen variërend van informele 'losse' relaties (netwerken) tot
geformaliseerd gezamenlijk eigendom, bv. in de vorm van een 'joint venture'.
In de gezondheidszorg wordt veel samengewerkt. Bv. in de thuiszorg is de Ontwikkelings-
maatschappij Thuiszorg ( OMT) opgezet door verschillende instellingen om gezamenlijk nieuwe
produkten te ontwikkelen. Ander vb.: TAZ - thuiszorgaanbieders zuid-nederland.
Voorbeelden van samenwerking met oplopende mate van formalisatie:
' opportunistische allianties ( vaak rond projecten, vergelijkbaar met soms eenmalige

markttransacties)
' netwerken (afsprakeNsamenwerking gebaseerd op wederzijds voordeel en vertrouwen)
' subcontractering (contractuele relatie, bv. uitbesteden)
' licencing (contract)
" franchises (contract)
` joint ventures (gezamelijk opgezette nieuwe organisatie)
" consortia (idem, maar dan rond project)

. Welke voorbeelden van samenwerking worden door de instelling genoemd?

. Wie zijn daarbij betrokken

. Welke vorm heeft samenwerking

. Waarop is samenwerking gericht (doel), wat zijn de belangrijkste motieven, welke
strategie wil men ermee realiseren?

Voorbeeld 1 :..................
Voorbeeld 2:..................
Voorbeeld 3:..................
Enz.

III ORlgeving (bedrijfsta4cltaakomgeving, macro-factorenloverheid enz.)

1. Heeft de organisatie expliciet een omgevingsanalyse gedaan en zo ja, welke?
a. Algemene omgevingsanalyse aan de hand van macro-factoren (bv. PEST-analyse)
b. Klantenanalyse
c. Concurrentieanalyse
d. Bedrijfstakanalyse (bv. Vijfkrachten model Porter)
e. Anders, namelijk:

2. Ontwikkelingen in de algemene omgeving van de organisatie

Welke belangrijke algemene ontwikkelingen op IandelijklprovinciaaUregionaal niveau worden
door de organisatie gesignaleerd (veranderingen in vraag en aanbod onder invloed van over-
heidsbeleid, wet- en regelgeving, financiering, demografie, enz.) ?
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3. Ontwikkelingen in de bedrijfstakltaakomgeving van de organisatie

Welke ontwikkelingen in de bedrijfstakltaakomgeving worden door de organisatie gesignaleerd?
Ontwikkelingen in:
a. Rivaliteit tussen concurrerende aanbieders op de thuiszorgmarkt (wie zijn dat?):
b. Toetredingsbarrières en nieuwe toetreders op de markt (wie zijn dat?):
c. Onderhandelingsmacht van afnemers (cliënten en verzekeraars):
d. Onderhandelingsmacht van verwijzers of andere instellingen die cliënten 'leveren':
e. Onderhandelingsmacht van complementaire zorgaanbieders:
f. Andere krachtenlpartijen:

Omgevingsontwikkelingen hebben gevolgen voor de (positie van de) instelling. Dit kan weer
leiden tot strategische keuzenlgedrag van de instelling. Hieronder wordt aangegeven in hoe-
verre de omgeving een rol speelt bij de strategische keuzen van de instelling ( 0-helemaal geen
rol, 1-nauwelijks, 5- determinerende rol).
NB: Beschrijf kort waarop keuze gebaseerd is.

4. Belang van de omgeving m.b.t strategische keuzen
0 1 2 3 4 5

Overheidsmaatregelen o ~ 0 0 0 0
Overige macro-factoren ~~ 0 0 ~ ~
Bedrijfstak ( concurrentie-omgeving) ~ ~7 ~ [J [J 0
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B 4.3: Gesprekspartners oriënterende fase

Voor wat betreft de personen met wie gesprekken hebben plaatsgevonden kan een
onderscheid worden gemaakt in 'sleutelfiguren' en (direct) betrokken partijen'. Zij zijn
geïnterviewd vanwege hun deskundigheid respectievelijk betrokkenheid als partij in de
bedrijfstak thuiszorg ( in Noord-Brabant).

'Sleutelfiguren':
. Dhr. J.J.C. van Raak (directeur), Landelijk Transferpunt Thuiszorg, Bunnik
. Dhr. C. Laurey (directeur), Compliance Consult, Gouda
. Dhr. Sj. Cox (beleidsmedewerker), PON, Instituut voor advies, onderzoek en

ontwikkeling in Noord-Brabant, Tilburg
~ Dhr. P. van Eijk (voorheen betrokken bij Provinciale Noord-brabantse Kruis-

vereniging, nu eigen organisatie adviesbureau)

Betrokken partijen:
. Dhr. K.M. van Hoeckel (algemeen directeur), Thuiszorg Midden-Brabant, Tilburg
. Dhr. C.P.J. Verouden (directeur), Thuiszorg de Kempstreek, Waalre
~ Dhr. Vermeulen (manager afdeling zorg), CZ Groep Zorgverzekeringen, Tilburg
. Dhr. J. van Hoek (adjunct directeur zorg), OZ Zorgverzekeringen, Breda
. Mw. Vermelis (beleidsmedewerker thuiszorg), OZ Zorgverzekeringen, Breda
. Mw. K. Derks (beleidsmedewerker), Zorgverzekeraar VGZ, Eindhoven

7 Sleutelfiguren zijn personen die op grond van hun ervaring en deskundigheid inzicht kunnen geven
in de ontwikkelingen die zich in de thuiszorg hebben voorgedaan. Dired betrokkenen zijn represen-
tanten van de organisaties die deel uitmaken van de te onderzceken bedrijfstak: de thuiszorg-
instellingen. Daamaast zijn ook de belangrijkste zorgverzekeraars in de provincie Noord-Brabant

geïnterviewd.
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B 4.4: Checklist interviews

Het gesprek met thuiszorginstellingen richt zich op het niveau van de instelling: keuzes
die men maakt(e) ter verbetering van de positie van de instelling. Vervolgens wordt link
gelegd naar ontwikkelingen in de omgeving: de bedrijfstak en de algemene omgeving.
Het perspectief van de organisatie staat dus centraal. Welke belangrijke keuzes zijn de
afgelopen jaren gemaakt en waarom, onder invloed van welke ontwikkelingen. Hoe
heeft men gereageerdlgeanticipeerd op veranderingen in de omgeving.
Doel van het gesprek:
. Feitelijke gegevens verzamelen over veranderingen in kenmerken van bedrijfstak

(o.a. aantal organisaties, fusies, nieuwe toetreders, produkten e.d.)
. Inzicht krijgen in strategisch gedrag, de betekenis die organisaties verlenen aan

ontwikkelingen in de omgeving, gevolgen van deze ontwikkelingen en de wijze
waarop ze trachten hun omgeving te beïnvloeden (reactief, proactief e.d.).

1. Belangrijkste (strategische) keuzen die de instelling de afgelopen jaren
heeft gemaakt

Strategieën ten aanzien van onder andere:
- Diensten op het gebied van verpleging en verzorging: veranderingen in

aardlhoeveelheid
- Klanten: veranderingen in kenmerkenlhoeveelheid klanten (doelgroepen)
- Kostenikwaliteit
- Belangrijke samenwerkingsvormen
Waarop onderscheidt men zich van anderen: belangrijke strategische kenmerken
van de instelling.
Hoe konden~kunnen de aanbieders op de markt gegroepeerdlgetypeerd worden
naar overeenkomstige strategische kenmerken (strategieën die men volgt) en
wie zijn koplopers, volgers en achterblijvers.

2. Waarom heeft men deze keuzes gemaakt: waarop reageertlanticipeert men

a. Ontwikkelingen in de bedrijfstak

Afbakening van de bedrijfstak: geografisch relevante (concurrentie-)omgeving
voor instelling en omschrijving thuiszorg (in functies: verpleging en verzorging
thuis) -~ hierop verder concentreren!

Welke concrete veranderingen hebben zich sinds 1987 in de directe omgeving
van thuiszorginstellingen voorgedaan voor wat betreft aanbieders en aanbod op
de thuiszorgmarkt (fusies, allianties, nieuwe toetreders enz.).
- Wie: aantal, aard en omvang van aanbieders van thuiszorgprodukten

verpleging en verzorging (concentratie, marktaandelen)
- nieuwe toetreders (aantal, aard, omvang) en toetredingsbarrieres
- concurrenten vroeger en nu (monopolie?)
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- Levert wat: dienstenlprodukten van thuiszorgaanbieders ( aard, aantal,
'technologie', zorgintensiteit, 'nieuwe' produkten, omvang, aandeel in omzet
van bedrijfstak)

- Voor wie: marktenldoelgroepen (geografische afzetgebieden, aard en aan-
tallomvang van doelgroepen)

. Veranderingen in de positie van de instellingen ten opzichte van:
- cliënten en verzekeraars
- verwijzers of andere instellingen die cliënten ' leveren'
- andere aanbieders op de thuiszorgmarkt
- nieuwe toetreders op de markt
- overheid

~ Sprake van grensvervaging tussen instellingen op gebied van verpleging en
verzorging?

. Ten aanzien van aanbieders van thuiszorgprodukten (' concurrenten'): segmen-
tatie van de bedrijfstak - ~ strategisch relevante groeperingen van aanbieders in
Noord-Brabantlregio, lettend op ondermeer:
- kenmerkeNtypen aanbieders
- keuzes tav diensten-doelgroepen-combinaties, marktsegmenten e.d.
- strategisch gedrag

. Hoe heeft men zijn posítie versterkt of wil men zijn positie versterken ten opzichte
van eerder genoemde partijenikrachten.

b. Algemene ontwikkelingen op landelijklprovinciaallregionaal niveau

Welke belangrijke ontwikkelingen heeft men op zich af zien komen en welke gevolgen
hadlheeft dit voor de strategische keuzen van de organisatie.

3. Mogelijkhedenlverwachtingen voor de toekomst

~ Ten aanzien van de eigen positie in de thuiszorgmarkt
. Ten aanzien van de organisatie van de thuiszorg op regionaallprovinciaall

landelijk niveau
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Bijlagen bij hoofdstuk 5
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Overzicht 2: Bevolkingsopbouw naar leeftijd in Nederiand en Noord-Brabant per 1 januari, 1980-1997

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

0-14 Neder~and 3.184.120 2.850.206 2.714.869 2.738.333 2.764.914 2.791.061 2.815.732 2.838.367 2.847.820 2.861.353
Noord-Brabant 495.198 442.552 406.075 408.815 411.419 414.836 420.475 420.820 426.420 424.089

15-19 Nederland 1.247.665 1.234.300 1.107.336 1.047.831 997.325 955.409 935.422 921.788 923.789 926.011
Noord-Brabant 195.274 193.553 169.437 159.830 151.960 145.331 142.096 139.683 139.497 138.987

20-29 Nederland 2.338.094 2.469.385 2.555.038 2.572.618 2.571.623 2.554.790 2.512.924 2.447.123 2.377.609 2.316.488
Noord-Brabant 343.507 363.945 379.361 381.407 378.644 375.073 368.211 358.811 348.753 339.285

30-39 Nederland 2.103.485 2.326.571 2.357.090 2.387.405 2.426.940 2.459.872 2.498.506 2.534.030 2.560.430 2.576.707
Noord-Brabant 318.466 346.295 349.503 353.231 358.689 364.057 369.762 376.110 381.261 384.853

40-49 Nederland 1.572.341 1.703.012 2.075.271 2.128.679 2.185.775 2.241.321 2.281.833 2.313.403 2.355.818 2.330.324
Noord-Brabant 242.509 264.415 317.609 325.763 333.478 340.810 345.728 350.060 353.576 352.134

50-64 Nederland 2.029.985 2.140.613 2.177.346 2.201.937 2.222.877 2.251.202 2.289.142 2.335.835 2.367.550 2.472.385
Noord-Brabant 271.356 307.830 330.788 336.773 341.863 348.331 355.662 363.428 371.119 384.126

65t Nederland 1.615.324 1.729.746 1.905.624 1.933.642 1.985.527 1.985.527 2.006.994 2.033.576 2.060.873 2.083.839
Noord-Brabant 184.885 204.381 236.708 243.228 249.278 255.108 260.845 267.295 273.930 280.620

Totaal Nederland 14.091.014 14.453.833 14.892.574 15.010.445 15.129.150 15.239.182 15.341.553 15.424.122 15.493.889 15.567.107
Noord-Brabant 2.051.195 2.122.971 2.189.481 2.209.047 2.225.331 2.243.546 2.259.779 2.276.207 2.290.424 2.304.094

Bronnen: Maandstatistiek van de bevolking, CBS 1989-1997, Regionaal statistisch zakboek, CBS 1982 en 1987.
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B 5.3: Kwantitatieve gegevens verzorgingshuizen Noord-Brabant en Nederland 1985-1997

Overzicht 1: Aantal en capaciteit verzorgingshuizen Noord-Brabant en Nedertand 1985-1997

19858 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 '87-97
Groei (o~o)

Aantal instellingen Brabant 219 220 220 222 226 229 230 227 224 221 223 220 221 0,5
Nederland 1.575 1.567 1.539 1.526 1.519 1.514 1.506 1.498 1.476 1.446 1.425 1.404 1.394 -9,4
oIo Brabant 13,9 14 14,3 14,5 14,9 15,1 15,3 15,2 15,2 15,3 15,6 15,7 15,9

Aantal bedden o Brabant 18.226 18.128 17.942 17.731 18.002 17.955 17.768 17.619 17.484 17.491 17.348 17.043 16.638 -7,3
Nederland 148.738 147.773 146.170 144.250 142.424 140.140 138.252 136.472 134.489 131.464 128.040 123.187 117.309 -19,7
o~o Brabant 12,3 12,3 12,3 12,3 12,6 12,8 12,9 12,9 13 13,3 13,5 13,8 14,2

Bedden per 1000 Brabant 89 76 65 59 -33,7 d
inwoners 65-plus Nederland 86 74 63 56 -34,9 d

Aantal clienten ` Brabant 17.066 16.962 16.706 16.560 16.857 16.901 16.817 16.639 16.545 16.407 16.080 15.909 15.768 -5,6
Nederland 137.527 136.440 134.777 132.977 131.089 130.020 128.477 126.926 124.087 121.064 117.491 113.033 111.719 -17,1
oIo Brabant 12,4 12,4 12,4 12,5 12,9 13 13,1 13,1 13,3 13,6 13,7 14,1 14,1

Clienten als o~o v.h. Brabant 8,4 7,1 6 5,6 -33,3 a
aantal 65-plus inw. Nederland 8 6,8 5,8 5,4 -32,5 a

Aantal bedden per Brabant 83,2 82,4 81,6 79,9 79,7 78,4 77,3 77,6 78,1 79,1 77,8 77,5 75,3 -7,7
instelling Nederland 94,4 94,3 95 94,5 93,8 92,6 91,8 91,1 91,1 90,9 89,9 87,7 84,2 -11,4

Aantal inwoners per Brabant 9.648 9.561 10.207 10.426 8,1 a
instelling Nederland 9.177 9.837 10.824 11.167 21,7 d

Aantal inwoners 65- Brabant 933 1.034 1.199 1.270 36,1 d
plus per instelling Nederland 1.098 1.259 1.427 1.495 36,2 "
Bronnen: Statistiek van de bejaardenoorden 1985 tlm 1997, CBSIC-info leeftijdsspecifieke bevolkingsgegevens (provincie Noord-Brabant), CBS MaandstatisGek van de
bevolking 1989-1997, CBS Regionaal statisch zakboek 1982 en 1987; eigen berekeningen.
e De cijfers hebben betrekking op 31 december van het gencemde jaar. Cijfers vóór 1985 zijn niet in de tabel opgenomen, omdat in 1985 sprake is van een systeembreuk in

de gegevensverzameling. Vanaf 1985 zijn namelijk de bejaardenoorden met een bijzondere functie ook in de tellíng opgenomen. Dit maakt een trendanalyse vanaf 1980
weinig zinvol.

b Onder'bedden' (capaciteit) wordt verstaan: verzorgingsplaatsen, ziekenbedden en bedden in niet erkende verpleegafdelingen.
` Onder cliénten wordt verstaan: bewoners van verzorgingshuizen.
d Deze cijfers hebben betrekking op de període 1985-1997 (vanwege het ontbreken van leeftijdsspecifieke bevolkingscijfers voor 1987).



Overzicht 2: Kosten verzorgingshuizen Noord-Brabant en Nederiand 1985-1997

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 87-9~7
Groei ~o

Totale kosten (in min Brabant 577,4 591,7 587,9 605,1 627,8 654,9 654,9 668,5 674 689,2 705,7 719,1 735,4 25,1
guldens) Nederland 4.498,2 4.563,4 4.605 4.638,4 4.730,2 4.944,6 5.037,5 5.182,1 5.288,1 5.344,7 5.402,5 5.433 5.443,2 18,2

o~o Brabant 13,2 13 12,9 12,7 12,9 13,1 13,2 13,5

Kosten per 65-plus Brabant 2.825,2 2.766,8 2.640,2 2.620,6 -7,2 8
inwoner ( in guldens) Nederland 2.600,5 2.594,7 2.656,7 2.612,1 0,4 8

oIo Brabant

Kosten per bed Brabant 31,7 36,5 40,7 44,2 39,4 8
(x1000 gulden) Nederland 30,2 35,3 42,2 46,4 53,6 8

Bronnen: Statistiek van de bejaardenoorden 1985 tlm 1997; eigen berekeningen op basis van CBSlC-info leeftijdsspecifieke bevolkingsgegevens (provincie Noord-Brabant),
CBS Maandstatistiek van de bevolking 1989-1997, CBS Regionaal statisch zakboek 1982 en 1987.

e Deze cijfers hebben betrekking op de periode 1985-1997 (vanwege het ontbreken van leeftijdsspecifieke bevolkingscijfers voor 1987).



B 5.4: Externe dienstverlening verzorgingshuizen Noord-Brabant en Nederland 1985-1997

Overzicht 1: Aantal cliénten naar soort externe dienstverlening a door verzorgingshuizen

1985' 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Goei~
Kortdurende Brabant . . . . . 1.475 1.442 1.540 1.543 1.842 1.850 25,4
opname ` Nederland 2.040 6.294 7.501 9.357 12.244 13.990 15.474 16.874 18.020 18.667 20.869 24.098 24.052 42,5

oIo Brabant 8,7 8 8,2 7,4 7,6 7,7

DagverzorgingJ- Brabant . . . 2.540 1.845 2.161 2.091 1.416 1.722 -32,2
opvang d Nederland 1.128 3.213 4.368 7.295 11.939 11.756 14.583 12.721 13.549 13.522 15.930 16.474 15.026 18,1

o~o Brabant 20 13,6 16 13,1 8,6 11,5

Nachtopvangl- Brabant . . . 122 97 89 199 47 56 -54,1
verzorging e Nederland 350 467 622 622 534 526 572 489 481 461 553 296 562 14,9

o~o Brabant 24,9 20,2 19,3 36 15,9 10

Maaltijdverstrekking' Brabant . . . 6.660 6.273 7.653 7.030 6.901 7.242 8,7
Nederland 16.499 20.354 22.952 33.212 33.001 36.545 42.187 43.860 44.338 49.969 48.432 51.652 50.002 14
o~o Brabant 15,2 14,1 15,3 14,5 13,4 14,5

Aansluiting Brabant . 9.326 9.025 9.483 9.208 9.943 9.218 -1,2
alarmsysteem a Nederland 30.578 38.320 43.443 47.212 49.324 52.581 55.755 58.172 57.894 60.900 59.389 62.504 64.596 11

o~o Brabant 16 15,6 15,6 15,5 15,9 14,3

Bron: Statistiek voor de bejaardenoorden 1985-1997 (CBS)

Onder externe dienstverlening wordt verstaan: soorten dienstverlening aan en zorg voor niet in het verzorgingshuis wonende ouderen.
Cijfers voor Noord-Brabant vóór 1992 zijn onbekend.
Onder kortdurende opname wordt verstaan: 24 uurs-0pvang in een verzorgingshuis, gedurende een beperkte periode (meestal 6 tot 8 weken).
Onder dagverzorgingl-opvang wordt verstaan: verzorging, opvang of begeleiding gedurende de dag in het verzorgingshuis.
Onder nachtverzorgingl-opvang wordt verstaan: verzorging, opvang of begeleiding gedurende de nacht in het verzorgingshuis.
Maaltijdverstrekking is het via een abonnement verstrekken van maaltijden aan ouderen wonend in een eigen woning of in een aanleunwoning. De aantallen bij
maaltijdverstrekking hebben betrekking op het gemiddelde aantal per dag verstrekte maaltijden.

Het aantal woningen van ouderen dat aangesloten is op het alarmsysteem van het verzorgingshuis. Dit kunnen zowel eigen woningen zijn als aanleunwoningen.



Overzicht 2: Percentages verzorgingshuizen met externe dienstverlening~

1985b 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Groeilo
Kortdurende opname Brabant . 58 67 70 71 72 73 76 75 71 22,4

Nederland 39 68 76 79 81 82 85 87 83 86 26,5

Dagverzorgingl-opvang Brabant 32 38 40 41 43 43 49 49 41 28,1
Nederland 10 29 36 39 40 42 43 53 50 45 55,2

Nachtopvangl-verzorging Brabant . 17 23 22 22 14 14 16 16 10 -41,2
Nederland 11 10 18 18 17 16 17 18 18 11 10

Maaltijdverstrekking Brabant . 68 73 69 69 65 68 58 57 57 -16,2
Nederland 61 76 81 80 81 80 82 75 70 72 -5,3

Aansluiting alarmsysteem Brabant . 63 62 63 65 63 65 65 67 66 4,8
Nederland 39 56 58 61 62 60 65 66 64 68 21,4

Bad- of douchevoorziening Brabant . 8 13 17 16 13 13 11 13 . 62,5
Nederland 10 9 14 17 17 15 16 14 15 . 66,7

Voetverzorging Brabant . 12 13 17 18 17 18 16 19 . 58,3
Nederland 11 17 21 25 25 25 27 24 25 . 47,1

Meer bewegen voor ouderen Brabant 42 44 48 55 53 56 49 54 28,6
Nederland 32 49 55 61 62 63 65 60 56 14,3

Bron: Statistiek van de bejaardenoorden 1985-1997 (CBS)
e

b

Onder exteme dienstverlening wordt verstaan: soorten dienstverlening aan en zorg voor niet in het verzorgingshuis wonende ouderen.
Voor een toelichting op de soorten dienstverlening wordt verwezen naar het vorige overzicht.
Vóór 1989 zijn alleen percentages bekend voor heel Nederland in het jaar 1985 (tussenliggende jaren onbekend)



Overzicht 3: Percentage externe dienstveriening aan bewoners uit aanleunwoningen, 1995 en 1996 a

Aantal clienten Waarvan bewoners uit o~o bewoners uit
aanleunwoningen aanleunwoningen

1995 1996 1995 1996 1995 1996
Aansluiting alarmsysteem Brabant 9.208 9.943 6.858 6.932 74,5 69,7

Nederland 59.389 62.504 43.660 43.490 73,5 69,6

Dagverzorgingl-opvang Brabant 2.091 1.416 807 441 38,6 31,1
Nederland 15.930 16.474 2.975 2.206 18,7 13,4

Maaltijdverstrekking Brabant 7.030 6.901 1.877 1976 26,7 28,6
Nederland 48.432 51.652 9.612 11.698 19,8 22,6

Bron: Statistiek van de bejaardenoorden 1995 en 1996 (CBS), eigen berekeningen

8 Gegevens over externe dienstverlening aan bewoners uit aanleunwoningen zijn alleen bekend voor de in het overzicht vermelde diensten.



B 5.5: Kwantitatieve gegevens verpleeghuizen Noord-Brabant en Nederland 1980-1997
Overzicht 1: Aantal en totale capaciteit verpleeghuizen per 1 januari 1980-1997

1980 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 '87-'97
groeiolo

Aantal verpleeghuizen Brabant 41 49 49 48 48 48 46 46 46 47 46 47 47 -4,1
Nederland 310 325 325 321 324 325 325 325 324 325 323 325 327 0,6
oIo Brabant 13,2 15,1 15,1 15 14,8 14,8 14,2 14,2 14,2 14,5 14,2 14,5 14,4

Aantal erkende Brabant 5.489 5.692 5.844 5.980 6.062 6.113 6.002 6.010 6.081 6.514 6.715 6.942 6.989 19,6
bedden B Nederland 45.221 48.641 49.668 50.130 50.976 51.282 51.854 52.299 52.879 53.892 54.661 55.467 56.384 13,5

o~o Brabant 12,1 11,7 11,8 11,9 11,9 11,9 11,6 11,5 11,5 12,1 12,3 12,5 12,4

Bedden per 10.000 Brabant 296,9 278,5 258,3 251,2 249,1 -10,6 `
inwoners 65-plus Nederland 280 281,2 269,1 268,8 270,6 -3,8 `

Dagbehandelings- Brabant 171 281 342 372 383 426 442 450 473 505 548 562 576 68,4
plaatsen b Nederland 1.030 2.368 2.681 2.818 2.931 3.151 3.297 3.391 3.590 3.816 3.969 4.082 4.253 58,6

o~o Brabant 16,6 11,9 12,8 13,2 13,1 13,5 13,4 13,3 13,2 13,2 13,8 13,8 13,5

Dagbeh.plaatsen per Brabant 9,2 13,7 18 20,5 20,5 49,6 `
10.000 inw. 65-plus Nederland 6,4 13,7 16,5 19,5 20,4 48,9 `

oIo verpleeghuizen met Brabant 31,7 40,8 55,1 62,5 62,5 62,5 65,2 65,2 65,2 63,8 67,4 68,1 68,1 23,6
dagbehandeling Nederland 21 48,9 56,9 62 62,7 65,2 66,8 67,7 69,4 72,3 73,7 75,4 76,5 34,4

Bedden per instelling Brabant 133,9 116,2 119,3 124,6 126,3 127,4 130,5 130,7 132,2 138,6 146 147,7 148,7 24,6
Nederland 145,9 149,7 152,8 156,2 157,3 157,8 159,6 160,9 163,2 165,8 169,2 170,7 172,4 12,8

Aantal inwoners per Brabant 50.029 43.122 45.614 49.483 49.023 13,7 `
instelling Nederland 45.455 44.473 45.823 47.753 47.606 7`
Bronnen: Instellingen voor intramurale gezondheidszorg, Basisgegevens 1980, 1985, 1987 Um 1997 (NZi); eigen berekeningen op basis van CBSIC-info leeftijdsspecifieke
bevolkingsgegevens ( provincie Noord-Brabant), CBS Maandstatistiek van de bevolking 1989-1997, CBS Regionaal statisch zakboek 1982 en 1987.
a Met erkende bedden wordt bedceld het aantal bedden waarvoor een erkenningsbeschikking is afgegeven. Het aantal erkende bedden hoeft in de praktijk niet overeen te

komen met het werkelijke aantal aanwezige bedden. Het genoemde aantal omvat de bedden voor zowel somatisch zieken als psychogeriatrische patiënten.
Dagbehandeling wordt uitsluitend gedurende de dag of een gedeelte daarvan verleend. Het genoemde aantal omvat de plaatsen voor zowel somatisch zieken als
psychogeriatrische patiënten.
Dit cijfer heeft betrekking op de periode 1985-1997 (vanwege het ontbreken van leeftijdspecifieke bevolkingsgegevens voor 1987).

D

~.



Overzicht 2: Capaciteit verpleeghuizen somatisch zieken (sz) en psychogeriatrische patiénten (pg) per 1 januari 1980-1997

1980 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 87- 97
Groeiolo

Aantal erkende Brabant 3.683 8 3.773 3.799 3.864 3.846 3.821 3.816 3.800 3.711 3.755 3.740 3.889 3.871 1,9
bedden sz Nederland 27.387 27.570 27.360 27.099 27.021 27.167 27.251 27.139 26.911 26.841 26.500 26.500 26.576 -2,9

o~o Brabant 13,4 13,7 13,9 14,3 14,2 14,1 14 14 13,8 14 14,1 14,7 14,6

Aantal erkende Brabant 2.042 1.983 2.109 2.260 2.402 2.478 2.372 2.396 2.556 2.945 3.161 3.239 3.304 56,7
bedden pg Nederland 17.834 21.071 22.308 23.031 23.955 24.088 24.603 25.160 25.968 27.051 28.161 28.967 29.808 33,6

o~o Brabant 11,5 9,4 9,5 9,8 10 10,3 9,6 9,5 9,8 10,9 11,2 11,2 11,1

o~o Bedden sz t.o.v. Brabant 64,3 65,5 64,3 63,1 61,6 60,7 61,7 61,3 59,2 56 54,2 54,6 54 -16
hettotaal Nederland 60,6 56,7 55,1 54,1 53 53 52,6 51,9 50,9 49,8 48,5 47,8 47,1 -14,5
o~o Bedden pg t.o.v. Brabant 35,7 34,5 35,7 36,9 38,4 39,3 38,3 38,7 40,8 44 45,8 45,4 46 28,9
hettotaal Nederland 39,4 43,3 44,9 45,9 47 47 47,5 48,1 49,1 50,2 51,5 52,2 52,9 17,8

Erkende dagbeh. Brabant 85 158 196 206 211 223 218 219 227 238 252 260 260 32,7
plaatsen sz Nederland 659 1.320 1.501 1.551 1.607 1.703 1.728 1.757 1.795 1.875 1.936 1.955 2.016 34,3

o~o Brabant 12,9 12 13,1 13,3 13,1 13,1 12,6 12,5 12,6 12,7 13 13,3 12,9

Erkende dagbeh. Brabant 86 123 146 166 172 203 224 231 246 267 296 302 307 110,3
plaatsen pg Nederland 371 1.048 1.180 1.267 1.324 1.448 1.569 1.634 1.795 1.941 2.033 2.127 2.237 89,6

o~o Brabant 23,2 11,7 12,4 13,1 13 14 14,3 14,1 13,7 13,8 14,6 14,2 13,7

oIo Dagbeh. Brabant 49,7 56,2 57,3 55,4 55,1 52,3 49,3 48,7 48 47,1 46 46,3 45,9 -19,9
plaatsen sz Nederland 64 55,7 56 55 54,8 54 52,4 51,8 50 49,1 48,8 47,9 47,4 -15,4
oIo Dagbeh. Brabant 50,3 43,8 42,7 44,6 44,9 47,7 50,7 51,3 52 52,9 54 53,7 54,1 26,7
plaatsen pg Nederland 36 44,3 44 45 45,2 46 47,6 48,2 50 50,9 51,2 52,1 52,6 19,5

Bronnen: Instellingen voor intramurale gezondheidszorg, Basisgegevens 1980, 1985, 1987 Um 1997 (NZi)

a Het is mogelijk dat het totaal aantal bedden voor somatisch zieken en psychogeriatrische patiënten bij elkaar opgeteld een ander totaal oplevert voor de provincie Noord-
Brabant dan in het vorige overzicht. Dit heeft te maken met het feit dat het aantal bedden voor somatisch zieken (en pg patiënten) een optelsom vormt van de verschillende
WZV-regio's in de provincie Brabant.



Overzicht 3: Produktie verpleeghuizen Noord-Brabant en Nederland 1980-1997

1980 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 87-97
groei ~o

Verpleegdagen Brabant 1.917 2.021 2.064 2.094 2.160 2.187 2.159 2.169 2.193 2.306 2.384 2.491 2.537 22,9
(x 1000) e Nederland 16.013 17.456 17.768 17.891 18.157 18.271 18.354 18.521 18.859 19.176 19.460 19.838 20.106 13,2

o~o Brabant 12 11,6 11,6 11,7 11,9 12 11,8 11,7 11,6 12 12,3 12,6 12,6

Dagbehandelings- Brabant 22,2 68,5 83,1 90,5 95,7 102,7 105,8 112,7 118,3 125,6 137,6 146 155,1 86,6
dagen (x 1000) Nederland 153,9 533,9 607 644,5 687,8 725,2 752,7 794,3 849,5 904 979,2 1.026 1.084 78,6

o~o Brabant 14,4 12,8 13,7 14 13,9 14,2 14,1 14,2 13,9 13,9 14,1 14,2 14,3

Bronnen: Instellingen voor intramurale gezondheidszorg, Basisgegevens 1980, 1985, 1987 Um 1997 (NZi)

e De cijfers hebben betrekking op 1 januari van het betreffende jaar.

Overzicht 4: Kosten verpleeghuizen Noord-Brabant en Nederland 1985-1997

1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 87-97
groei ~o

Totale kosten (in min Brabant 411,6 431 451,2 466,5 489,5 524,8 554,4 623,4 666,3 . 743,3 728,3 69
guldens) Nederland 3.613,1 3.774,6 3.854,1 3.968,1 4.242,7 4.530,8 4.829,7 5.179,6 5.394,5 5.981,9 6.195,4 64,1

o~o Brabant 11,4 11,4 11,7 11,8 11,5 11,6 11,5 12 12,4 12,4 11,8

Kosten per 65-plus Brabant 2.013,9 2.068 2.595,3 28,9 e
inwoner (in guldens) Nederland 2.088,8 2.226,4 2.973,1 42,3 8

Kosten per bed Brabant 72,3 80,1 104,2 44,1 B
(x1000 gulden) Nederland 74,3 82,7 109,9 47,9 8

Bronnen: Intramurale gezondheidszorg 1985-1996 (CBS); kostencijfers voor 1997 zijn gebaseerd op CBS-Statline (2002); eigen berekeningen op basis van: CBS1C-info
leeftijdsspecifieke bevolkingsgegevens (provincie Noord-Brabant), CBS Maandstatistíek van de bevolking 1989-1997, CBS Regionaal statisch zakbcek 1982 en 1987.

e Deze cijfers hebben betrekking op de periode 1985-1997 (vanwege het ontbreken van leeftijdsspecifieke bevolkingsgegevens voor 1987).



B 5.6: Kwantitatieve gegevens ziekenhuizen Noord-Brabant en Nederland 1985-1997

Overzicht 1: Aantal, capaciteit en produktie ziekenhuizen Noord-Brabant en Nederland 1985-1997

1980 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 87~97
groei Io

Aantal ziekenhuizen Brabant 24 23 22 21 21 20 18 18 18 18 18 18 17 -22,7
Nederland 197 157 143 140 130 128 120 113 113 113 110 109 105 -26,6
oIo Brabant 12,2 14,6 15,4 15 16,2 15,6 15 15,9 15,9 15,9 16,4 16,5 16,2

Aantal erkende Brabant 8.769 8.544 8.544 8.520 8.420 8.210 8.187 8.085 8.050 7.894 7.754 7.749 7.764 -9,1
bedden a Nederland 60.576 56.853 55.360 54.995 54.133 53.344 52.164 51.192 50.841 50.427 49.064 47.801 47.720 -13,8

o~o Brabant 14,5 15 15,4 15,5 15,6 15,4 15,7 15,8 15,8 15,7 15,8 16,2 16,3

Bedden per 1000 Brabant 4,3 4 3,7 3,4 3,4 ` -15
inwoners Nederland 4,3 3,9 3,6 3,2 3,1 ` -20,5

Gemiddelde Brabant 12,6 11,5 11,3 11 10,7 10,5 10,3 10 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9 -21,2
verpleegduur Nederland 13,7 12,1 11,7 11,5 11,2 10,9 10,6 10,3 10,1 9,8 9,5 9,3 9,2 -21,4

Aantal Brabant 35,3 50 53 56,3 60 65,5 71,9 78,9 79,7 89,5 93,7 97,9
Dagverpleegdagen Nederland 164,5 239,6 274,2 301,7 333,5 364,8 413,6 468,4 491,1 538,4 567,6 600,2
(x 1000)

o~o Brabant 21,5 20,9 19,3 18,7 18 18 17,4 16,8 16,2 16,6 16,5 16,3

Dagverpleegdagen Brabant . 16,7 27,4 39,3 42,5 ` 154,5
per 1000 inwoners Nederland 11,4 22,4 34,9 38,6 ` 238,6

Bedden per instelling Brabant 365,4 371,5 388,4 405,7 401 410,5 454,8 449,2 447,2 438,6 430,8 430,5 456,7 17,6
Nederland 307,5 362,1 387,1 392,8 416,4 416,8 434,7 453 449,9 446,3 446 438,5 454,5 17,4

Bronnen: Instellingen van intramurale gezondheidszorg, Basisgegevens 1980, 1985, 1987 tlm 1997 (NZi); eigen berekeningen op basis van: CBSlC-info leeftijdsspecifieke
bevolkingsgegevens (provincie Noord-Brabant), CBS Maandstatistiek van de bevolking 1989-1997, CBS Regionaal statisch zakboek 1982 en 1987.

e Het aantal erkende bedden is het aantal bedden waarvoor een erkenningsbeschikking is afgegeven. Het aantal erkende bedden hoeft in de praktijk niet overeen te komen
met het werkelijke aantal aanwezige bedden.

b Bij dagverpleging vindt geen opname plaats. Dagverpleging betreft minimaal 2 en maximaal 24 uur.
` Deze cijfers hebben betrekking op de periode 1985-1997 (vanwege het ontbreken van leeftijdsspecifieke bevolkingsgegevens voor 1987).



Overzicht 2: Kosten ziekenhuizen Noord-Brabant en Nederland 1985-1997

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 87 90
Totale kosten Brabant 1.376,4 1.394,8 1.408,4 1.423,4 1.478,1 1.608 1.773 1.885,3 1.941,2 1.957,6
(in min guldens) e Nederland 11.073 11.404,9 11.517 11.768,2 12.233,4 13.337,5 14.687 15.628,6 16.197,7 16.589,6

o~o Brabant 12,4 12,2 12,2 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12 11,8

groei ~o
2.094,2 2.190 55,5
17.952,118.668,8 62,1

11,7 11,7

Kosten per Brabant 651,4 734,4 950,5 45,9 b
inwoner (in Nederland 766,1 895,6 1199,2 56,5 bguldens)

Kosten per bed Brabant 161,1 195,9 282,1 75,1 b
(x1000 gulden) Nederland 194,8 250 391,2 100,8 b

Bronnen: Bronnen: Intramurale gezondheidszorg 1985-1996 (CBS); kostencijfers voor 1997 zijn gebaseerd op CBS-Statline (2002); eigen berekeningen op basis van: CBSIC-
info leeftijdsspecifieke bevolkingsgegevens (provincie Noord-Brabant), CBS Maandstatistiek van de bevolking 1989-1997, CBS Regionaal statisch zakboek 1982 en 1987.

e De ziekenhuiskosten zijn exclusief de kosten van specialisten en psychiatrische ziekenhuizen.
' Deze cijfers hebben betrekking op de periode 1985-1997 (vanwege het ontbreken van leeftijdsspecifieke bevolkingsgegevens voor 1987)



Bijlagen bij hoofdstuk 6

B 6.1: Thuiszorginstellingen in Noord-Brabant, 1997

De belangrijkste typen aanbieders op de collectief gefinancierde thuiszorgmarkt zijn:
~ De 'oude' toegelaten thuiszorginstellingen, ook wel reguliere instellingen

genoemd:
- kruiswerkorganisaties (KW);
- gezinszorginstellingen (G~;
- regionale thuiszorgorganisaties (RTO, fusie tussen KW en G~;
- regionale zorgconcerns (RZC, fusie tussen thuiszorg, verpleeghuizen, verzor-

gingshuizen eNof ziekenhuizen);
. 'Nieuw' toegelaten particuliere thuiszorginstellingen (op 50~o van de AWBZ-markt);
. Particuliere ( commerciële) thuiszorgorganisaties zonder toelating;
. Particuliere bureaus gelieerd aan 'reguliere' thuiszorginstellingen;
~ Intramurale instellingen: ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen (trans- en

extramurale zorg).

Hierna worden de thuiszorginstellingen die in 1997 actief zijn in Noord-Brabant in een
aantal overzichten weergegeven. De intramurale instellingen blijven buiten beschou-
wing omdat zij thuiszorg niet als kern 'business' hebben.

Overzicht 1: toegelaten thuíszorginstellingen ('oud'Iregulier en 'nieuw'Iparticulier) en
hun werkgebied in Noord-Brabant.

Overzicht 2: particuliere (commerciële) thuiszorgorganisaties zonder toelating in
Noord-Brabant.

Overzicht 3: particuliere bureaus van reguliere thuiszorginstellingen in Noord-
Brabant.
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Toelichting bij overzicht 1

In het overzicht staan behalve de instellingen ook hun werkgebieden (ongeveer) weer-
gegeven. Hiermee bedoelen we de gebieden waar een groot deel van de klanten van
de instellingen zich bevinden.

De 'oude' reguliere instellingen hebben allemaal een min of ineer vast werkgebied in
de provincie op basis van de wettelijke erkenning in het kader van de AWBZ en ZFW.
Hun werkgebieden komen voor een belangrijk deel overeen met de (oude) WGR-
regio'se in Noord-Brabant. Dit geldt met name voor de kruisorganisaties, die zich bij de
herstructurering (fusies) naar aanleiding van de AWBZ-financiering in de jaren tachtig
min of ineer op WGR-niveau hebben georganiseerd.
Vóór 1994 bestonden in Brabant 7 WGR-regio's, te weten: Westelijk Noord-Brabant
(regio 1), Breda en omstreken (regio 2), Midden-Brabant (regio 3), 's-Hertogenbosch
(regio 4), Noordoost-Brabant (regio 5), EindhovenlKempenland (regio 6) en Helmond
en omstreken (regio 7). Na 1994 is een aantal WGR-regio's samengevoegd, zodat de
volgende nieuwe WGR-indeling is ontstaan: West-Brabant (regio 1, vroeger 1 en 2),
Midden-Brabant (regio 2, vroeger 3), Noordoost-Brabant (regio 3, vroeger 4 en 5) en
Zuidoost-Brabant (regio 4, vroeger 6 en 7).
De nieuwe WGR-regio's komen nagenoeg overeen met de indeling volgens de Wet
Ziekenhuis Voorzieningen (WZV), op enkele gemeenten na9. De WZV gaat voor het
ontwerpen van plannen voor ziekenhuisvoorzieningen uit van 26 gezondheidsregio's in
Nederland. De provincie Noord-Brabant bestaat volgens deze wet uit vier gezondheids-
regio's: Breda (regio 22), Tilburg (regio 23), 's-Hertogenbosch (regio 24) en Eindhoven
(regio 25) (Buijs, 1994). De WZV-indeling wordt vooral gehanteerd voor de intramurale
sector en geldt bovendien vaak als uitgangspunt voor overleg- en samenwerkings-
verbanden tussen verschillende sectoren in de gezondheidszorg (intramuraal en
extramuraal). Dit maakt de indeling ook voor de thuiszorg relevant.

De vier nieuw toegelaten instellingen in Brabant (sinds 1995) hebben in 1997 in totaal
ongeveer 14 vestigingen (bron: CD-foon gids PTT-telecom).
Van deze vier instellingen is NTN een landelijk werkende organisatie, met vestigingen
in Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Breda en Roosendaal.
De overige nieuwe toetreders beperken zich tot (een deel van) de provincie en aan-
grenzende gebieden en hebben daarmee een overwegend regionale oriëntatie.
Stichting Huispitaal heeft vestigingen en steunpunten in Oosterhout, Eindhoven,
Tilburg, Den Bosch en Bergen op Zoom. Het werkgebied is vooral West- en Midden
Brabant. Huispitaal heeft ook een commerciële (niet toegelaten) 'poot'. Deze heet
Zorggroep Zuid Nederland.

8 De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) bepaatt dat gemeenten voor een minimum aantal
vastgestelde inwoners bepaakie voorzieningen, waaronder ook voorzieningen op het gebied van
gezondheidszorg, in stand mceten houden. Dit betekent veelal dat gemeenten moeten
samenwerken in regio's, de zogenaamde WGR-regio's.

9 De gemeenten Werkendam, Woudrichem, Dussen en Aalburg zijn in de WZV-indeling ingedeeld bij
de gezondheidsregio Breda en in de WGR-indeling bij Midden-Brabant. Heusden is volgens de
WZV ingedeeld bij gezondheidsregio Tilburg en votgens de WGR bij Noordoost-Brabant. Ten slotte
behoren Oostelbeers en Hooge en Lage Mierde volgens de WZV bij gezondheidsregio Tilburg en
volgens de WGR bij Zuidoost-Brabant.
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Stichting Thuiszorgcentrum Van den Akker heeft een vestiging in Sint Oedenrode. Het
werkgebied is Oost-Brabant en Nijmegen.
Stichting Het Beterschap heeft vestigingen in Eindhoven, Best, Budel, Gemert en
Boxtel en heeft als werkgebied heel Brabant met uitzondering van het gebied ten
westen van Breda. De particuliere (commerciële) 'poot' van Het Beterschap heet
Thuiszorgcentrale.
Inmiddels is Het Beterschap failliet (1999) evenals NTN (2001). Stichting Huispitaal is
in 2001 gefuseerd met Thuiszorg Midden Brabant.
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Overzicht 2: Particuliere (commeroiéle) thuiszorgorganisaties in Noord-Brabant, 1998'

WZV-regio 22 ( BredalWest
Brabant):

. Huispitaal thuisverpleging en
kraamzorg (Bergen op Zoom) 2

. Huispitaal thuisverplegin~ en
kraamzorg (Oosterhout)

. Kroese Schulte ziekenverpleging
(Prinsenbeek)

. Kruispunt (Breda) 3

. NTN thuiszorg (Breda) 2

. NTN thuiszorg (Roosendaal) Z

. Stichting Dubbelman advies en
thuiszorg (Steenbergen)

. VEDI thuiszorg op maat (Bergen
op Zoom)

. Zorgservice Brabant
(Prinsenbeek)

. STAT West-Brabant 3

WZV-regio 23 (TilburglMidden
Brabant)

. Direct zorg ned regio midden
Brabant(Tilburg)

. Buro X plus (Oisterwijk)

. Huispitaal thuisverpleging en
kraamzorg (Tilburg) Z

. Providé thuiszorg (Drunen)

. Zorgservice Brabant(Oisterwijk)

. Zorgwerkt particuliere thuiszorg
(Hilvarenbeek)

WZV-regio 24 (Den BoschlNoord-
Oost Brabant)

. Allcare stichting thuiszorg (Den
BOSCh)3

. Het beterschap ziekenverpleg~ing
en gezinsverzorging (Boxtel)

. Florance particuliere verpleging
(Boxtel)

. Huispitaal thuisverplegin~q en
kraamzorg ( Den Bosch)

. Thuiszorg particuliere bureau
(Oss)

. Van den Akker thuiszorg centrum
(St. Oedenrode) 2

. Zorgservice Brabant (Veghel)

. Stichting thuiszorg IVT (Den
Bosch)

WZV-regio 25 (EindhovenlZuid-oost
Brabant)

Bron: CD-foongids PTT-Telecom, Mediatheek Thuiszorg ( http:llwww.xs4all.nU-mediatrJthuis04.htm).

i

. Algemeen Verpleeg Collectief
(Waalre)

. Allcare thuiszorg stichting
(Eindhoven)'

. Het Beterschap ziekenverpleging
en gezinsverzorging (Eindh.) 2

. Het Beterschap ziekenverpleging
en gezinsverzorging (Best) 2

. Het Beterschap ziekenverple~qing
en gezinsverzorging (Budel)

. Huispitaal thuisverplegin~q en
kraamzorg (Eindhoven)

. Verpleegburo Mediplan
(Someren)

. NTN thuiszorg (Eindhoven) Z

. Thuiszorg bureau IntermedlHet
Beterschap (Gemert) 2

. Verpleegservice Verbaandert
(Nuenen)

. Zorgservice Brabant (Oirschot)

. Thuiszorg particulier buro de
Sleutel (Eindhoven)

De indeling naar WZV regio heeft plaatsgevonden op basis van de vestigingsplaats van de organisatie. Alle vestigingen zijn apart genoemd. Het werkgebied van de
organisatie hoeft zich niet te beperken tot het WZV-gebied(en) waarin de organisatie gevestigd is. Mogelijk is de informatie op basis van de CD-foongids en Mediatheek
Thuiszorg niet helemaal volledig.
Deze organisatie heeft eveneens een tcelating voor het leveren van thuiszorg in het kader van de AWBZ.
Deze organisatie is een particulier bureau van een aantal reguliere thuiszorgorganisaties.
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Overzicht 3: Particulie~ bureaus van reguliere thuiszorginstellingen in Noord-
Brabant, 1997

Re uliere thuiszor instellin Particulier bureau
. St. Thuiszorg Eindhoven
. Thuiszorg regio's-Hertogenbosch
. St. Gezinszorg Gewest Helmond
. Thuiszor Kem enstreek

Allcare stichting thuiszorg ( sinds '95)

. De Zor boo ISt. KW Peelland St. Thuiszorg Zuidoost-Brabant ( sinds '95?)

. St. Thuiszor Midden-Brabant ABCare ( sinds 1997?)

. KWIGV Breda St. Kruispunt ( sinds 1993)

. Thuiszor West-Brabant St. Aanvullende Thuiszorg West-Brabant, STAT ( sinds ?)

Bron: Jaarverslagen thuiszorgorganisaties in Noord-Brabant, CD-foongids

Allcare is opgezet in 1995 door 10 thuiszorgorganisaties, waaronder St. Thuiszorg Eindhoven, KW De
Bossche Meierij, St. GV Stadsgewest 's-Hertogenbosch, St. Gezinszorg Gewest Helmond, St.
Thuiszorg Dommelstreek. Vanaf 1996 op de markt t.b.v. aanvullende thuiszorg (op awbz) en het
leveren van flexibele arbeid aan thuiszorginstellingen om pieken op te vangen, soort uitzendbureau.
Opgericht door De ZorgbooglSt. KW Peelland voor commerciéle functies zoals thuiszorgwinkels en
kinderdagverblijf, liquidatie in 1997.
Opgericht door St. Thuiszorg Midden-Brabant.
Opgericht door KW Breda e.o. in 1993 (later KWIGV Breda). Leverde ook zorg aan GV Breda en
Stichting De Markenlanden (GV) in het kader van o.a. PGB en ZUN-contracten.
Opgericht door St. Kruiswerk West-Brabant t.b.v. de particuliere markt (o.a. aanvullende thuiszorg) en
flex-personeel.

Toelichting bij overzicht 3

Acht van de veertien reguliere thuiszorginstellingen hebben in 1997 een eigen
particulier bureau. Ten minste één instelling maakt gebruik van het particuliere bureau
van een andere reguliere instelling (De Markenlanden). Eén instelling (Thuiszorg
Maasmond) besloot in 1996 een particutier bureau op te zetten, maar in het jaarverslag
van 1996 wordt er niets meer over vermeld. In het jaarverslag van 1995 wordt vermeld
dat men er in principe tegen is.
De overige instellingen (4) maken in hun jaarverslag geen enkele verwijzing naar een
eigen particulier bureau of gebruik van het bureau van een andere instelling. Dit betreft:
. Thuiszorg Brabant Noord-Oost (Uden);
. KW Mark en Maas (Oosterhout);
. MD gemeente Rucphen;
~ Gezinsverzorging Zuid-West Brabant (Bergen op Zoom).
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B 6.2: 'Reguliere' thuiszorginstellingen in Noord-Brabant: fusies
1987-1997

Toelichting bij de fusieschema's

De instellingen in de navolgende fusieschema's zijn ingedeeld naar WZV-
gezondheidsregio (4 in totaal in Noord-Brabant):
~ WZV-regio 22, Breda
~ WZV-regio 23, Tilburg
~ WZV-regio 24, 's-Hertogenbosch
~ WZV-regio 25, Eindhoven
Voor een indeling naar WGR-regio wordt verwezen naar bijlage 6.1 overzicht 1.
De grens tussen WGR Westelijk Noord-Brabant (1) en Stadsgewest Breda (2) in WZV
22 ligt tussen de 'Reg. St. voor MW en GV rondom Mark en Weerijs' en 'KV stad
Breda'.
De grens tussen WGR 's-Hertogenbosch (4) en Noordoost Brabant (5) in WZV 24 ligt
tussen 'St. Reg. Instelling voor MD Bossche Ommelanden' en 'RKV Noordoost
Brabant'.
De grens tussen WGR EindhovenlKempenlanden (6) en Helmond e.o. (7) in WZV 25
ligt tussen'St. Centrum voor MD Geldrop en Nuenen' en'RKV Peelland'.
WZV 23 komt ongeveer overeen met WGR 3(Midden-Brabant).

De typen instellingen (naar werksoort) zijn als volgt in de schema's te herkennen:
. Recht - (R)KV I KW (regionale kruisvereniging I kruiswerk)
~ Cursief - GV (gezinsverzorging)
~ Cursief t vet - GV en AMWIMD (algemeen maatschappelijk werkl maatschappe-

lijke dienstverlening
~ Recht t vet - KW en GV geïntegreerd

De gegevens zijn gebaseerd op de volgende bronnen:
~ de Croon, PON (Wegwijs in Noord-Brabant. Adressengids maatschappelijke

voorzieningen en organisaties 1e tlm 8e editie, 1982-1997);
~ Regiovisies (Provincie Noord-Brabant, 1997);
~ Jaarverslagen en andere documenten van thuiszorginstellingen in Noord-Brabant

(1995-1997)
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WEST BRABANT

1982-1986

RKV West-Brabant
e.o.

Stichting Centrum
voor MD Roosendaal

e.o.

Stichting voor G V
Zuid-West Brabant

Regionaal Centrum
Pastoor Bastiaansen

Stlchting

Federatieve
Stlchtin y voor MW

en G V in N-W
Brabant

Regionale Stichting
voor MW en GV
rondom Mark en

Weerljs

KV stad Breda

RKV Mark en Maas

Stichting GV Ooster-
hout

Prot. Centrum voor
MD

1987(begin)

RKV West-Brabant
e.o.

Stichtin g Centrum
voor MD Roosen-

daal e.o.

Stichting voor GV
~ Zuid-West Brabant

Stichting MD in de
gemeenfe Rucphen

Federatieve Stich-
ting voor MW en

GV m N-W Brabant

Regionale Sdchting
voor MW en GV
rondom Mark en

Weerijs

KV stad Breda

RKV Mark en Maas

Stichting G V Oos-
terhout

Stichting GV PCMD

1989 (half)

RKV West-Brabant
e.o.

SGchting Centrum
voor MD Roosen-

daal e.o.

Stichting voor GV
Zuid-West Brabant

Stichting MD in de
gemeente
Rucphen

federatieve Stich-
ttng voor MW en

GV in N-W
Brabant

Regionale Stich-
ting voor MW en
GV rondom Mark

en Weerijs

KV stad Breda

RKV Mark en Maas

Stichting GV Oos-
terhout

Stichting GV PCMD

Maatsch. Centrum Maatsch. Centrum Maatsch. Centrum
Ahena en Donge- Akena en Donge- Aftena en Donge-

mond mond mond

1991 (half)

Kruiswerk West-
Brabant

Shchting Gezins- en
Be1'aardenverzorging

Roosendaale.o.

Stichting voor G V
Zuid-West Brabant

Stichtiny MD in de
gemeenfe Rucphen

Federatieve Stich-
ting voor MW en

GV m N-W BrabaM

Stichting Rondom
Mark en Weenjs

RKV Mark en Maas

Stichting GV Oos-
terhout

Sóchting GV PCMD

Maatsch. Centrum
Aftena en Donge-

mond

1993 (okt.)

Kruiswerk West-
Brabant

Stichtin g Gezins- en
Be1aartienverzorging

Roosendaal e.o.

Shchting GV Zuid-
West Brabant

Stichting MD ye-
meente Rucphen

Stichting De Mar-
kenlanden

KV Breda

Regionaal Kruiswerk
Mark en Maas

Stichting Thuiszorg
Maasmond

199b (nov.)

Kruiswerk West-
Brabant

Stichting Gezins- en
BeI"aardenverzorging
Roosendaale.o.

Stichting GV in Zuid-
West Brabant

Stichting MDye-
meente Rucphen

Stichting De Mar-
kenlanden

KV Breda

GV Breda e.o.

Regionaal Kruiswerk
Mark en Maas

Stichting Thuiszorg
Maasmond

1997 (okt.)

Thuiazorg West-Bra-
bant

Stichting G V in Zuid-
Wast Brabant

Stlchtin g MD ge-
meente Rucphen

Stichting De Marken-
landen

Kruiswerk-
Gezinszorg Breda

r
Regionaal Kruiswerk

Mark en Maas

Stichting Thuiszon7
Maasmond



MIDDEN BRABANT
1982-198b

RKV Midden-Brabant

KV stad Tilburg

Sfichh'ng Katholieke
Gezinszorg

Stichting Gezinszorg
~Het Groene Kruis-

Stichting Reg. Maats-
ch. Centrum (Gilze

en Rijen, GVtAMIA~

Reg. StJchting MD
voor Berkel-Enschot

Haaren,
Hilvarenbeek,

Moergestel Oister-
wljk en Uosenhout

(GVtAMW)

Stichting Katholieke
Gezinszorg Langstraat

e.o. (Waalwijk, GV)

1987(begin)

RKV Midden-Brabant
(K~M

KV stad Tilburg (KV~

1989 (half)

RKV Midden-Brabant
(KV~

KV stad Tilburg (K111~

Stichting Gezinszo Stichting Gezinszo
Tilbwg-Goirle (GVJ~ Tilburg-GoiAe (GV~

Stichting Reg. Maat-
sch. Centrum (Gilze
en Rijen, GVtAMYI~

Reg. Stichting MD
voor Berkel-Enscho~

Haaren,
Hilvarenbeek,

Moergestel Oister-
wijk en Urzlenhout

(GVtAMN~

Stichting Reg. Maat-
sch. Centrum (Gilze
en Rijen, GVfAMW)

Reg. Stichting MD
Oisfenvi k e.o.

(GVtA~WJ

Stichting Katholieke
Gezinszorg Langstraat

e.o. (Waalw~~k, GV)

Stichfing Katholieke
Gezinszorg Langstraat

e. o. (Waahvi~k, GV)

1991 (half)

RKV Midden-Brabant
(K~M

Tilburgse Kruisver-
eniging (KV~

Stichbng Gezinszorg
Midden-Brabant

(Tilbury, GV)

Reg Stichting MD
t3isterwi'k e.o.
(GVtA~

Stichting Katholieke
Gezinszorg Langstraat

e.o. (Waalwi~k, GV)

1993 (okt.)

Thuiszorg Midden-
Brabant (Tilburg

KWfGV)

1995 (nov.) 1997(okt)

Thuiszorg Midden- Thuiszorg Midden-
Brabant (Tlburg KWt- Brabant (Tlburg KWt-

GV) GV)



NOORD-OOST BRABANT
1982-198b 1987(begin)

RKV De Meierij

KV stad Den
Bosch

RKV De Meierij

KV stad Den
Bosch

1989 (half)

RKV Meierij

KV stad Den
Bosch

Stichting voor GVu Stichting voorGV ~,~J Stichting voor GV
~s-Hertogenboschl I ~s-Hertogenboschl I ~s-Hertogenbosch

Stichting Reg.
Instelling voor
MD Bossche
Ommelanden

Stichting Reg.
Instelling voor
MD Bossche
Ommelanden

Stichting Reg.
Instelling voor
MD Bossche
Ommelanden

RKV Noordoost
Brabant

Regionaal
Instituut voor M
en Gezinszorg

Stichting Reg.
Centrum voor

AMW en GV Land
van Cuijck

Stichting
Katholieke
Gezinszorg

Heesch

RKV Noordoost
Brabant

Stichting MW en

Stichting Reg.
Centrum voor

AMW en GV Land
van Culjck

Stichtin g
Katholieke
Gezinszorg
Heesch

RKV Noordoost
Brabant

Stichting MW en

Stichting Reg.
Centrum voor

AMW en GV Land
van Cuijck

Stichting
Katholieke
GezinszorgHeesch

1991(hal~

RKV Meierij

KV ~s-Herto-
genbosch

Stichting voor GV
~s-Hertogenbosch

Stichting Reg.
Instelling voor
MD Bossche
Ommelanden

Stichting Kruiswerk
Noordoost Brabant

Stichting GV
Brabant Noord-

Oost

1993 (okt.) 199b (nov.)

RKV Meierij Kruiswerk De~
Bossche
Meieríj

Kruiswerk ~s-
Hertogenbosch

Stichting GV
Stadsgewest ~s-
Hertogenbosch

Stichting GV
Stadsgewest
~s-Hertogen-bosch

Kruiswerk
Noordoost Brabant

Stichh'n g GV
Brabant Noord-

Oost

Stichting
Thuiszorg
Brabant

Noord-0ost

1997 (okt.)

Thuiszorg regio is-
Hertogenbosch

Stichting Thuiszorg
Brabant Noord-Oost

Sfichting GV regio~ Stichting GV regio I I Stichting GV regio
Oss Oss ÍÍ Oss



ZUID-OOST BRABANT
1982-1986

KV stad Eindhoven

Sh'chhng Katholieke
Gezinszorg

Stichting Algemene
Gezinsverzoigmg

RKV De Kempen

St Reg. Centrum
AMW en Gezinszo~

De Kempen

St Centrum voor
MD Best e.o.

Reg. Stichting voor
MD

Stichting Sociaal
CetWum Veldhoven

Stichhn g voor MD
Waalre

Stichting Centrum
voor MD Geldiop en

Nuenen

RKV Peelland

Stichting Katholieke
Gezinszorg

SL Reg Instelling
voor AMW en GV

De Peelrand

1987(begin) 1989(hal~

KV stad Eindhoven KV stad Eindhoven

1991 (haltl

KV Eindhoven

Stichting Stichting Stichting
GV~ihuishulp GVIThuishulp GVlrhuishulp

Eindhoven Eindhoven Eindhoven

RKV De Kempen RKV De Kempen RKV De Kempen

St Reg. Centrum
AMW en Gezmszo~

De Kempen

St. Centrum voor
MD Best e.o.

Reg. Sti~png voor

Stichting Sociaal
Centrum Veldhoven

Stichting Thuiszorg
Waalre

StJchting Centrum
voor MD Geldrop en

Nuenen

RKV Peelland

Stichting Gezinszorg
Helmond

Stichting Reg
Instelling voor AMN
en GV De Peelrand

St. Reg. Centrum
AMW en Gezlnszo~

De Kempen

St Centrum voor
MD Best e.o.

Reg. Stichting voor
MD

Sfichting Sociaal
Centrum Veldhoven

shcnnng rnuismrg
Waalre

StichSng Centrum
voor MD Geldrop en

Nuenen

RKV Peelland

St. Reg. Centrum
AMW en Gezlnszo~

De Kempen

St Centrum voor
MD Best e.o.

Reg. Stichting voor
MD

Stichting Sociaal
Centrum Veldhoven

Shchhn g Thuiszorg
Waalre

Stichting Centrum
voor MD Geldrop en

Nuenen

RKV Peelland

Stichting Gezinszo~g
Helmond

Stichting Reg.
Instellin g voor
en GV De Peelrand

Stichting Gezinszorg
Gewest Helmond

1993(okt)

KV Eindhoven

Sbchhng
GVIThuishulp
Eindhoven

RKV De Kempen

Stichting Thuiszorg
Dommelstreek

Stichtlny Centrum
voor MD Geldrop en

Nuenen

RKV Peelland

Stichting Gezinszorg
Gewest Helmond

199b (nov.)

Stichting Thuiszorg~
Eindhoven

Stichting Kruiswedc
De Kempen

Stichting Thuiszorg
Dommelstreek

Stichtinq Centrum
voor MD Geldrop en

Nuenen

Stichting Kruiswerk
Peelland

Stichting Gezinszorg
Gewest Helmond

1997 (okt.)

Stichtin g Thuiszorg
Eindhoven

Thuiszorg
KempensVeek

Stichting Kruiswerk
Peelland

Stichting Gezinszorg
Gewest Helmond

Reg. Instelling vo~u Reg. Instelling voorU Reg. Instelling voo~
AMIN en Gezinszo ~-jAMW en Gezinszorg~ANtW en Gezinszor



B 6.3: Mogelijke marktsegmentatiecriteria

In de thuiszorgbranche (verpleging en verzorging thuis) kunnen cliënten op veel
manieren worden gesegmenteerd. Mogelijke segmentatiecriteria zijn:
~ Wijze van financiering (1e compartiment, langdurende thuiszorg; 2e comparti-

ment, kostdurend ziekenhuisgerelateerd; 3e compartiment, commerciële zorg)
~ Leeftijd (bijvoorbeeld 0-4 jaar, tot 55 jaar en 55 jaar en ouder)
. Inkomensklasse (bijvoorbeeld t.b.v. retributie, eigen bijdragen)
~ Tekort, handicap, gebrek (bij indicatiestelling)
~ Gezondheid (zorg voor relatief gezonde mensen; chronisch zieken, stabielelchro-

nische zorgvraag; acuut zieken, instabielelcomplexe zorgvraag)
~ Stabiliteit van de zorgvraag (in verband met 'programmeerbaarheid' van het aan-

bod)
~ Complexiteit bij zowel zieken als gezonden (basis voor inzet deskundigheids-

niveau)
. Ziektebeelden (bijvoorbeeld CARA, diabetus, CVA; kan basis zijn voor specia-

lisatie)
~ Urgentie (in verband met wachtlijstplaatsing)
~ Geografie (plaats, regio)
~ Produktmix (één produkt of een combinatie)
. Huisvestingssituatie (eigen woning, wozoco, serviceflat, aanleunwoning)
. Lidmaatschap kruisvereniging (leden, niet leden)
~ Gezinssamenstelling
~ Verzekeringsvorm
. Land van herkomst (allochtoon, autochtoon)
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B 6.4: Concentratie en marktaandelen in de Brabantse thuiszorg-
branche

Marktaandeelcijfers kunnen worden uitgedrukt in percentages van het totaal aantal
fte's, van de totale omzet, van het totaal aantal cliënten en van het totaal aantal
geleverde uren. Beschikbare cijfers uit de jaarverslagen laten alleen berekening van
marktaandelen in percentage van het aantal fte's en totale opbrengsten (omzet) toe.
Bovendien kan hierbij niet worden uitgesplitst naar fte'slomzet voor alleen verpleging
en verzorging. De cijfers hebben betrekking op de gehele instelling (inclusief verpleging
en verzorging). Hierna volgen eerst gegevens over omzet en daarna over personeel.
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1 Gegevens over omzet

Het onderstaande overzicht bevat cijfers van 'oude' toegelaten thuiszorginstellingen.
Omzetcijfers van nieuw toegelaten instellingen zijn niet bekend.

Overzicht: omzetlbaten (x1000 gulden) per instelling in Noord-Brabant, 1995 - 1997
nste Ifngen oor - rabant 1995 1996 1ss7

WZV-regio 22 Breda
Kruiswerk West-Brabant 25.479 13.124
Gezins-IBej.verz. Roosendaal 11.000 Z 9.649
Gezinsverz. in Z-W Brabant (15.250)3 -
MD gemeente Rucphen (GV) (6.280) -
De Markenlanden (GV) 19.873 16.794
Kruiswerk Mark en Maas 21.096 14.081
KV Breda 16.051 8.530
GV Breda e.o. 22.227 19.497
Thuiszorg Maasmond (GV) 14.580 13.255

totale subsidi~l totale subsidiel totale subsidiel
baten awbz baten awbz baten awbz

~36.823 21.886 - -

(16.377) - - -
(6.180) - -
20.859 17.373 22.344 18.004
21.228 13.986 21.061 13.454

~0.143 29.848 - -

14.407 13.016 - -

WZV-regio 23 Tilburg
Thuisz. Midden-Brab. (KWIGV) 81.981 68.318 82.855 69.591 84.582 69.167

WZV-regio 24 Den Bosch
Kruiswerk De Bossche Meierij 23.099 16.968 23.000 16.912

~54.000 40.000
GV Stadsgewest 's-Hertogenb. 30.000 26.316 30.000 26.316
Thuisz. Brabant N-O (KWIGV) 61.100 51.000 61.131 50.657 61.013 49.850

WZV-regio 25 Eindhoven
Kruiswerk Peelland 19.000 11.585 18.759 11.438 18.174 11.082
Gezinszorg Gewest Helmond 21.612 19.062 20.292 18.274 21.646 20.304
Thuiszorg Eindhoven (KWIGV) 40.000 29.630 40.000 29.630 - -
Kruiswerk De Kempen 25.104 15.307
Thuiszorg Dommelstreek (GV) (19.435) - 53.000 39.259 - -
Centr. MD GeldroplNuenen (GV) (8.252) -

Noord-Brabant 481.419 485.054
Bron: jaarverslagen thuiszorginstellingen Noord-Brabant
''Subsidielawbz' betreft het deel van de totale baten dat verkregen is op basis van subsidies voor
Z gezinsverzorging enlof awbz-budget voor verpleging en verzorging door het kruiswerk.

De cursief gedrukte cijfers betreffen schattingen. De ontbrekende cijfers voor 'totale baten' zijn zoveel
mogelijk geschat op basis van voorgaande enlof navolgende jaren. De ontbrekende subsidielawbz-
bedragen zijn berekend op basis van de ratio tussen 'totale baten' en 'subsidielawbz-baten' van de
beVeffende insteliing in een voorgaand of navolgend jaar. Indien dit niet mogelijk was, is gebruik
gemaakt van de gemiddekie ratio berekend over die instellingen waarvan beide gegevens wel bekend
zijn. De ratio's zijn apart berekend voor gezinsverzorging, kruiswerk en geïntegreerde insteliingen,
omdat deze nogal van elkaar verschillen. De ratio ~otale batenlsubsidie-awbz' voor de kruiswerk-
organisaties is gemiddeld 1.64 en voor de gezinszorginstellingen 1.14, berekend over 1995 en 1996.
Voor de geïntegreerde instellingen is de ratio in 1996 gemiddeld 1.35. Door de (bekende) totale baten
van een instelling te delen door deze factor worden de subsidielawbz-baten geschat.

3 Cijfers tussen haakjes betreffen een schatting op basis van 'budget-fte-ratio's'. Deze methode is
gebruikt indien beide voorgaande schattingsmethoden niet bruikbaar waren. Voor 1995 is de gemid-
dekie ratio 'budget-fte' berekend van 6 gezinszorginstellingen, waarvan gegevens bekend zijn uit jaar-
verslagen. De ratio bedraagt 59.8 (x1000) en is alleen voor gezinszorginstellingen berekend, omdat de
ontbrekende cijfers hierop betrekking hebben èn de ratio's van de verschillende typen instellingen niet
vergelijkbaar zijn. De ratio voor gezinszorginstellingen in 1996 is 61.8 (x1000). De baten zijn geschat
door het aantal fte's te vermenigvuldigen met de berekende 'budget-fté ratio.
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Ondanks dat gebruik is gemaakt van schattingen voor sommige instellingen, komen de
berekende totale baten voor Noord-Brabant redelijk overeen met de schatting van
exploitatieopbrengsten die we hebben gemaakt op basis van CBS-gegevens'o (zie
bijlage 6.8, overzicht 2). Zie onderstaand schema.

Overzicht: Schatting totale baten thuiszorginstellingen in Noorcl-Brabant

Totale baten Noord-Brabant (x1000 gulden) 1995 1996

schatGng o.b.v. jaarverslagen 481419 485054

schatting o.b.v. CBS 472700 479400

Procentuele verschil 1.8oIo 1.2'Io

Hieruit mag worden geconcludeerd dat de cijfers binnen zekere marges redelijk
betrouwbaar zijn.

De drie grootste'oude' toegelaten thuiszorgorganisaties in 1995 zijn Thuiszorg Midden-
Brabant, Thuiszorg Brabant Noord-Oost en Thuiszorg Eindhoven. Samen hebben zij
380~o van de totale omzet in de provincie. De vier grootste organisaties (ruim 200~o van
het totaal aantal aanbieders) hebben een marktaandeel van 440~0. In 1996 zijn de
verhoudingen enigszins gewijzigd: Thuiszorg Kempenstreek is haar `concurrent' in
Eindhoven in schaal voorbij gestreefd. De vier grootste aanbieders (TMB, TBNO,
Kempenstreek en Breda) hebben nu bijna 500~o van de totale omzet, die door totaal 15
reguliere aanbieders in de provincie wordt gegenereerd. Dit komt ongeveer overeen
met het marktaandeel uitgedrukt in percentage van het totaal aantal fte's (zie
verderop). Kortom: de concentratie in de provincie stijgt. Dit is zeker het geval in
vergelijking met de situatie van tien tot vijftien jaar geleden. In 1985 waren er namelijk
meer instellingen en waren de instellingen gemiddeld kleinerll. Hoewel van die tijd
geen omzetgegevens per instelling beschikbaar zijn, lijkt de conclusie van een
stijgende concentratie te rechtvaardigen op basis van het grotere aantal instellingen in
1985.
De stijgende concentratie en schaalvergroting is logisch vanuit het strategische
perspectief van de instellingen, maar verhoudt zich niet met marktwerking en
concurrentie als sturingsmechanisme in de thuiszorg. In 1997 is reeds in drie van de
zes WGR-regio's in Noord-Brabant sprake van een monopolistische markt. Dit wordt
hierna toegelicht.

De marktaandelen per regio zijn in 1995 en 1996 als volgt verdeeld.

10 Het CBS publiceert gegevens op provinciaal niveau, echter presenteert de baten van Noord-
Brabant en Limburg als een geheel. Voor een schatting van de totale baten van kruiswerk en
gezinszorg in Noord-Brabant afzonderlijk wordt verwezen naar bijlage 6.8, overzicht 2.

11 In 1996 is de gemiddelde omvang per instelling 32,3 miljoen opbrengsten (totale opbrengsten
ongeveer 485 miljoen gulden). In 1985 bedroeg de gemiddelde omzet per thuiszorginstelling nog
7,6 miljoen. De 42 thuiszorginstellingen in 1985 hadden in totaal 319,9 miljoen opbrengsten
(bronnen: Maandbericht Gezondheid; Statistiek van de gezinsverzorging en gezinshulp, CBS).
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Overzicht.~ Marktaandelen uitgedrukf in totale baten (x 1000 gulden) per regio in Noord-
Brabant

Regio's in Noord-Brabant 1995 1996

Baten o~a Baten

WZV 22 Breda totaal, w.v.: 151836 31.5 156017 32.2

- WGR 1 West Noord-Brabant 58009 12.1 59380 12.2

- WGR 2 Breda e.o. 93827 19.5 96637 19.9

WZV 23 Tilburg I WGR 3 81981 17 82855 17.1

WZV 24 's-Hertogenbosch totaal, w.v.: 114199 23.7 114131 23.5

- WGR 4 Den Bosch 53099 11 53000 10.9

- WGR 5 Brabant Noordoost 61100 12.7 61131 12.6

WZV 25 Eindhoven 1 WGR 6 133403 27.7 132051 27.2

Noord-Brabant totaal 481419 99.9 485054 100

De 'oude' toegelaten thuiszorginstellingen in West Noord-Brabant en Breda e.o. (WZV
22) hebben het grootste aandeel in de `provinciale omzet'. Op WZV-niveau is Tilburg
het kleinst.

Relevanter is echter de verdeling bínnen de WZV-regio's, aangezien de markt voor
thuiszorginstellingen zich veelal op dit (sub)regionale niveau bevindt (beperkt verzor-
gingsgebied). Nadere beschouwing op WGR-niveau leert dat in 1995 sprake is van
monopolistische aanbieders in de regio's 3 en 5. Van meerdere verschillende aan-
bieders (lage concentratie) is met name sprake in de WGR-regio's 1, 2 en 6. In 1996
en 1997 is deze verdeeldheid iets afgenomen als gevolg van fusies. In regio 4 ontstaat
in 1997 zelfs een monopolistische markt.
In WZV-regio 22 heeft Kruiswerk West-Brabant het 'grootste' marktaandeel van in
totaal negen aanbieders in 1995 (16.So~o). In 1996 verandert deze situatie als gevolg
van een fusie: de twee grootste aanbieders (KWB en GVIKV Breda) hebben nu samen
een marktaandeel van bijna 500~0. In WZV 23 is sinds 1993 sprake van een mono-
polistische aanbieder (afgezien van de nieuw toegetaten toetreders). In WZV 24 heeft
de grootste aanbieder (TBNO) 43a~o van de omzet. De rest is verdeeld over twee
instellingen in Den Bosch. Deze fuseren in 1997, waardoor twee ongeveer even grote
instellingen ontstaan. Ten slotte heeft Thuiszorg Eindhoven in WZV 25 het grootste
marktaandeel in 1995 (300~0). De rest van de markt is verdeeld over 5 verschillende
aanbieders. In 1996 zijn er als gevolg van een fusie rond Eindhoven nog 4 aanbieders
over in WZV 25, waarvan de grootste twee (Eindhoven en Kempenstreek) 70a~o van het
marktaandeel hebben.

Marktaandelen van nieuwe toetreders
. Het Beterschap zit sinds 1996 op de awbz-markt in met name midden en oost

Noord-Brabant. Omzet ca. 2,5 min. (bron: krant) in een gebied met in totaal ca.
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329 min omzet (WZV 23, 24 en 25). Marktaandeel: 0.760~0. Van die 2,5 min. werd
ca. 1 min omgezet in Zuid-oost Brabant ( bron: regiovisie). Dit komt neer op een
marktaandeel van 0.750~o in dit gebied. Kortom: erg weinig, concurrentie mini-
maal.

. Huispitaat ca. 1 min (bron: regiovisie) in welke gebieden? Indien West en Midden
Noord-Brabant, dan marktaandeel 0.4oIo, indien alleen West dan 0.70~0.

~ Van den Akker (geen gegevens)
~ NTN ( geen gegevens)
Stel ze hebben allemaal 2,5 min gekregen om in Brabant in te zetten (bedrag dat in
overheidsstukken is genoemd ten behoeve van nieuwe toetreders): op heel Noord-
Brabant hebben ze dan samen een marktaandeel van 20~0.
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2 Gegevens over personeel

Het onderstaande overzicht omvat cijfers van 'oude' toegelaten thuiszorginstellingen.
Cijfers over personeel van nieuw toegelaten instellingen zijn niet bekend.

Overzicht: aantal werkzame personen (wp) en bezette arbeidsplaatsen (fte) per instel-
ling

Instellingen Noord-Brabant

WZV-regio 22 Breda

1994 1995 1996 1997
Wp fte wp fte wp fte wp fte

Kruiswerk West-Brabant - 213 - 223
1188 379 - -

St. Gezins-IBej.verz. Roosendaal 351 - - 172

St. Gezinsverz. in Z-W Brabant 589 - 611 255 Z 636 265 606 253

St. MD gemeente Rucphen (GV) 203 - 252 105 - (100)' - -

St. De Markenlanden (GV) - - 585 244 539 225 534 223

Reg. Kruiswerk Mark en Maas 505 - 521 217 510 210 485 232

KV Breda - 205 - 200
- 647 - -

GV Breda e.o. - - - (450)

St. Thuiszorg Maasmond (GV) 861 - 873 364 890 371 962 401

WZV-reglo 23 Tilburg

Thuisz. Midden-Brabant (KW1GV) - - - 1394 - 1356 - 1378

WZV-regio 24 ~s-Hertogenbosch

Kruiswerk De Bossche Meierij - 252 - 251 - (250)
2147 688

St. GV Stadsgewest ~s-Hert. 1086 - 1023 426 1025 427

St. Thuisz. Brabant N-O (KWIGV) 1769 842 1806 908 1720 717 1733 722

WZV-regio 25 Eindhoven

St. Kruiswerk Peelland - - - (215) 475 ` 216 467 215

St. Gezinszorg Gewest Helmond - - 972 405 1077 449 1059 441

St. Thuiszorg Eindhoven (KWIGV) 1203 - 1254 523 1255 523 1243 518

St. Kruiswerk De Kempen 595 253 595 285

Thuiszorg Dommelstreek (GV) 736 366 781 325 - (750) - -

Centr. MD GekiroplNuenen (GV) 280 - 330 138

Noord-Brabant 7100 6885
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Bron: jaarverslagen thuiszorginstellingen Noord-Brabant

In bovenstaande tabel is het totaal aantal werkzame personen en bezette arbeidsplaatsen weer-
gegeven, d.w.z. inclusief kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, leidinggevenden, management enz. In de
meeste gevallen is onbekend hoeveel personeelsleden werkzaam zijn op het terrein van Verpleging 8
Verzorging.
De cursief gedrukte cijfers betreffen schattingen van het aantal FTE's, omdat feitelijke cijfers in de
betreffende jaarverslagen ontbreken. Om het totaal aantal fte's voor Noord-Brabant te kunnen
berekenen voor de jaren 1995 en 1996 Qaren met de meeste gegevens) zijn de ontbrekende cijfers
geschat op basis van de gemiddelde wplfte ratio van die instellingen waarvan beide cijfers (wp èn fte)
bekend zijn. Op deze wijze kon voor instellingen waarvan alleen het aantal werkzame personen
bekend was ook het aantal fte's worden berekend (delen door de gemiddelde wplfte ratio). De
gehanteerde methode heeft tot gevolg dat voor sommige instellingen het geschatte aantal fte's te hoog
zal zijn (bv. Thuiszorg Brabant Noordoost) en voor anderen wellicht te laag. Het meest waarschijnlijk is
een te hoge schatting, omdat de gemiddelde wplfte ratio moest worden gebaseerd op met name
kruiswerkinstellingen. De wplfte ratio van gezinszorginstellingen is vermoedelijk iets hoger (meer
deeltijdarbeid).
Cijfers tussen haakjes betreffen een schatting van het aantal fte's voor instellingen waarvan noch het
aantal fte's noch het aantal werkzame personen voor dat jaar bekend zijn. De schattingen zijn gemaakt
op basis van het voorgaande enlof navolgende jaar van de betreffende instelling.
Dit cijfer betreft alleen het Kruiswerk binnen het 'regionale zorgconcem' De Zorgboog.

Betrouwbaarheid van de cijfers: in principe zijn oproepkrachten, alphahulpen en
personeel van het eigen particuliere bureau meegeteld, maar niet altijd is duidelijk of de
cijfers in de jaanrerslagen inclusief of exclusief deze krachten zijn ( cijfers vaak niet
nader gespecificeerd). Voorts zijn schattingen gemaakt van het aantal fte's van som-
mige instellingen in 1995 en 1996. Overigens komt het berekende totaal aantal fté s
voor Noord-Brabant voor 1996 ( 6885) redelijk overeen met het cijfer van het CBS
(6736, CBS, Maandbericht gezondheid, 1997). Voor 1995 is het verschil groter: 6609
(CBS) tegenover 7100 in de tabel.

De grootste 'oude' toegelaten thuiszorgorganisaties in 1995 zijn: Thuiszorg Midden-
Brabant (1394 fte), Thuiszorg Brabant Noord-Oost (908 fte) en Thuiszorg Eindhoven
(523 fte). Samen hebben zij ongeveer 40o~a marktaandeel in fte's in de provincie Noord-
Brabant. De vier grootste aanbieders hebben een aandeel van ruim 45oIo. In 1996
behoren TMB en TBNO nog steeds tot de grootsten, maar zijn daarnaast Thuiszorg
Kempenstreek en KVIGV Breda als gevolg van fusies doorgedrongen tot de top vier in
Noord-Brabant. Het komt er op neer dat 25o~a van het totaal aantal aanbieders in 1996
beschikt over ruim 500~o marktaandeel in fte's in de provincie Noord-Brabant. Een hoge
concentratie dus.
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De 'marktaandelen' per regio zijn in 1995 en 1996 als volgt verdeeld:

Overzicht: marktaandelen uitgedrukt in aantal fte's per regio in Noord-Brabant

VJLV-regio's 1995

~ fte'S o~o tt fte's

1996
oIo

Breda (22) 2230 31.4 2197 32

Tilburg (23) 1394 19.6 1356 19.7

's-Hertogenbosch (24) 1585 22.3 1394 20.2

Eindhoven (25) 1891 26.7 1938 28.1

Totaal 7100 100 6885 100

De regio rond Breda heeft relatief de meeste capaciteit, maar de concentratie binnen
de regio is relatief gering. De capaciteit is verdeeld over diverse (kleinere) organisaties.
Ook in 1997 is dit nog het geval. Binnen regio 22 heeft KVIGV Breda in 1996 het
grootste marktaandeel in fte's. In Tilburg (regio 23) heeft één instelling bijna 1000~0
marktaandeel (afgezien van de nieuwe toetreders, waarover hier geen gegevens). In
regio 24 is Thuiszorg Brabant Noordoost het grootst, hoewel sinds de fusie tussen KW
en GV Den Bosch in 1997 de marktaandelen redelijk zijn verdeeld over de twee
resterende thuiszorgaanbieders. In regio 25 is Thuiszorg Kempenstreek (rond Eindho-
ven) de grootste aanbieder, tenzij alle fte's van het regionale zorgconcern De Zorgboog
zouden worden meegeteld, in plaats van alleen Kruiswerk Peelland dat hiervan deel
uitmaakt.

Algemene conclusies

~ Marktaandelen en concentratie op provinciaal niveau
In 1996 genereren de vier grootste reguliere thuiszorgaanbieders (ruim 250~o van het
totale aantal) bijna 500~o van de totale opbrengsten. In 1995 was dit nog 44a~o,
gegenereerd door de vier grootste aanbieders (ruim 200~o van het totaal aantal
aanbieders). Hoewel de concentratie voor 1985 niet kan worden berekend, omdat
gegevens van de instellingen afzonderlijk ontbreken, is het aannemelijk dat het markt-
aandeel van de vier grootste aanbieders destijds beduidend lager lag. In 1985 waren er
namelijk meer instellingen en waren de instellingen gemiddeld kleiner. Het markt-
aandeel van de grootste vier zal hierdoor in 1985 veel lager zijn geweest dan in 1996.

. Marktaandelen en concentratie op regionaal niveau
De marktaandelen binnen WGR-regiós zijn het meest relevant, omdat de markt (het
verzorgingsgebied) van de instellingen zich in de meeste gevallen beperkt tot één van
deze regio's in de provincie. In 1997 is sprake van min of ineer monopolistische thuis-
zorgaanbieders in 3 van de 6 WGR-regio's in Noord-Brabant. In de andere regio's zijn
telkens drie à vier aanbieders werkzaam. Op het niveau van de WZV-regio's is de
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verdeeldheid van de markt het grootst en de concentratie het laagst in WZV 22
(Breda). In WZV 23 (Tilburg) is sprake van een (bijna) monopolistische aanbieder.
Geconcludeerd kan worden dat de concentratie binnen WZV- en WGR-regio's is
gestegen als gevolg van fusies en schaalvergroting. Er zijn (bijna) monopolies ontstaan
in diverse regio's, afgezien van de nieuwe toetreders in het gebied, die sinds 1995 de
ontstane monopolies weer enigszins hebben doorbroken. Het marktaandeel van de
nieuwe toetreders is relevant. Hierover zijn echter weinig gegevens bekend. Een
globale indruk op basis van gegevens uit de regiovisies (Provincie Noord-Brabant,
1997) leidt tot de conclusie dat hun aandeel marginaal is.
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B 6.5: Aantal en schaalgrootte thuiszorginstellingen in Noord-Brabant, 1987-1997

Overzicht 1: Aantal thuiszorginstellingen in Noord-Brabant en Nederland naar type instelling en regio, 1985-1997'

WZV-regio 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 0~o groei '85
tlm '97 2

Totaal aantal 22 12 12 12 12 12 12 12 11 9 9 9 9 7 -41,7
instellingen 23 7 6 6 6 6 5 5 1 1 1 1 1 -85,7

24 9 9 9 9 9 9 6 6 5 4 3 3 2 -77,8
25 14 13 13 13 13 11 7 7 7 6 6 4 -71,4
Brabant totaal 42 40 40 40 40 34 29 22 22 19 19 14 -66,7
Nederland3 722 628 407 377 318 292 261 139 127 119 117 111 -82,3

Waarvan: 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 -66,7
Kruisorganisaties' 23 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 -100

24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 0 -100
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 -66,7
Brabanttotaal 172 11 11 11 11 11 11 11 9 9 9 6 6 2 -81,8
Nederland 477 392 330 197 180 154 95 83 73 31 26 20 20 14 -96,4

Instellingen voor 22 9 9 9 9 9 9 9 8 6 6 6 6 4 -55,6
gezinsverzorging ` 23 5 4 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 -100

24 6 6 6 6 6 6 3 3 2 2 1 1 0 -100
25 11 10 10 10 10 8 4 4 4 3 3 1 -90,9
Brabant totaal 31 29 29 29 29 23 18 12 12 10 10 5 -83,9
Nederland 245 236 227 223 223 209 188 72 60 52 50 44 -81,4

Geïntegreerde thuis- 22 0 0 0 0 2
zorginstellingen I 23 1 1 1 1 1
RTO's 4

24 0 0 1 1 2
25 0 0 1 1 2
Brabant totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 7
Nederland 5 0 0 0 0 0 0 36 41 47 47 53



Bronnen:
- Gegevens Noord-Brabant: `Wegwijs in Noord-Brabant', PON (1982, 1984, 1987, 1989, 1991, 1994, 1996, 1997), jaarverslagen van thuiszorginstellingen. Het cijfer voor

1980 is afkomstig van de ZFR ( lijst met erkende kruisorganisaties).
- Gegevens Nederland vóór 1993: cijfers kruiswerk op basis van de ZFR (lijsten met erkende kruisorganisaties); cijfers gezinszorg 1989 Um 1992 op basis van ZFR (lijst met

subsidieontvangers gezinsverzorging), cijfers gezinsverzorging 1980 Um 1988 uit het Vademecum ( CBS, 1994).
- Gegevens Nederland vanaf 1993: Jaarboek Thuiszorg 1993 Um 1998, LVTINZi.

In deze tabel zijn niet meegeteld de organisaties die sinds 1994 voor het eerst toegelatenlerkend zijn op de awbz-Izfw-markt.
Het groeipercentage hebben we berekend vanaf 1985 en niet vanaf 1987 omdat gegevens voor Nederland voor dat jaar ontbreken.
Voor Nederland zijn de cijfers voor en na 1993 mogelijk niet gced met elkaar vergelijkbaar, omdat van verschillende bronnen gebruik moest worden gemaakt. Daamaast is
in de gegevensverzameling voor instellingen gezinszorg in Nederland ook sprake van een systeembreuk vanaf 1989, het jaar waarin de gezinszorg onder het regiem van
de ZFR viel ( Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring gezinsverzorging).
Onder geïntegreerde instellingen wordt in deze tabel verstaan de instellingen die kruiswerk èn gezinszorg (èn kraamzorg) leveren. Dit worden ook wel Regionale
Thuiszorgorganisaties ( RTO's) gencemd.
Onder kruisorganisaties wordt verstaan de instellingen die kruiswerk leveren en de instellingen die een combinatie van kruiswerk en kraamzorg leveren.
Onder gezinszorginstellingen wordt verstaan de instellingen die 'afleen' gezinszorg leveren en worden gefinancierd op basis van de subsidieregeling AWBZ voor
gezinszorg.
Voor Nederland zijn geen cijfers beschikbaar van geïntegreerde instellingen vóór 1993. De geïntegreerde instellingen die vanaf 1990 in Nederland bestonden zijn
meegeteld bij de instellingen voor gezinszorg enlof kruiswerk. Het is mogelijk dat ze bij de ZFR zowel op de lijst voor kruisorganisaties als op de lijst voor
gezinszorginstellingen voorkomen. De totaalcijfers voor Nederland vóór 1992 zouden dus te hoog kunnen zijn wegens dubbeltellingen. Hierbij zal het echter om een gering
aantal gaan.



Overzicht2: Schaalgrootte thuiszorginstellingen o.b.v. het gemiddelde aantal (65-
plus) inwoners perinstelling in Noord-Brabant en Nederiand, 1980-1997'

1980 1985 1990 1995 1997 0~o groei
'85-'97

Gem. aantal inwoners Brabant 11.925 192.087 199.043 252.912 256.010 33,3
per inst. KWIRTO Nederland 29.479 36.872 99.950 230.211 232.345 530,1

Gem. aantal 65-plus Brabant 1.075 18.580 21.518 29.699 31.140 67,6
inwoners per inst. Nederland 3.379 4.413 12.789 30.352 31.102 604,8
KWIRTO

Gem. aantal inwoners Brabant 68.160 75.499 175.093 192.008 181,7
per inst. GVIRTO Nederland 61.246 66.783 155.799 160.486 162

Gem. aantal 65-plus Brabant 6.593 8.162 20.561 23.385 254,7
inwoners per inst. Nederland 7.329 8.545 20.541 21.483 193,1
GVIRTO

Bronnen: eigen berekeningen op basis van gegevens Provincie Noord-Brabant (CBS1C-info) en gegevens
over aantallen erkende thuiszorginstellingen ( zie voorgaande overzicht voor bronnen).

i De schaalgrootte, uitgedrukt in het gemiddelde aantal inwoners (65-plus) per instelling, is voor de
kruiswerk- en gezinsverzorgingsinstellingen apart berekend, omdat het instellingen met verschillende
functies en overlappende werkgebieden betreft. Het aantal inwoners delen door alle instellingen
tezamen zou als gevolg hiervan in een te klein werkgebied resulteren.
Bij de berekening van de gemiddelde schaalgrootte van kruisorganisaties is uitgegaan van alle organi-
saties die een erkenning hebben voor het leveren van kruiswerk, inclusief de geïntegreerde instel-
lingen. Bij de schaalgrootte van gezinszorginstellingen is uitgegaan van alle organisaties die gezins-
zorg leveren, inclusief de geïntegreerde instellingen. Zo wordt een beeld verkregen van de schaal-
grootte en de grootte van het werkgebied van de instellingen die kruiswerk respectievelijk gezinszorg
leveren.



Overzicht 3: Schaalgrootte thuiszorginstellingen o.b. v. het gemiddelde aantal fte's per
thuiszorginstelling in Noord-Brabant en Nederland, 1980-1996

o~o o~o

groei groei
1980 1985 1990 1992 1993 1996 '85-'922 '93-'96

Totaal aantal Brabant 1.194 1.426 1.447 1.555 6.695 6.736 9 0,6
fte's KWI Nederland 7.613 9.535 10.696 10.783 48.942 48.895 13,1 -0,1
thuiszorg'

Gem. aantal Brabant 6,9 129,6 131,5 172,8 304,3 354,5 33,3 16,5
fte's per KWI Nederland 16 24,3 112,6 147,7 352,1 417,9 507,8 18,7
tz-inst.

Bron: CBS Maandbericht gezondheid 1982-1998; eigen berekeningen o.b.v. aantallen instellingen (zie
overzicht 1)

Het aantal bezette arbeidsplaatsen (fte's) heeft hier betrekking op het personeel in bondienst bij de
gehele organisatie (niet alleen verpleging en verzorging). Verder hebben de cijfers vóór 1993 betrek-
king op kruisorganisaties. De cijfers vanaf 1993 hebben betrekking op alle thuiszorgorganisaties
(inclusief gezinszorg en geïntegreerde regionale thuiszorgorganisaties). Sinds 1993 wordt in de
staGstieken geen onderscheid meer gemaakt tussen kruiswerk en gezinszorg vanwege een toenemend
aantal geïntegreerde instellingen. Vóór 1993 beschikken we alleen over fte's van kruisorganisaties.
Omdat de cijfers voor en na 1993 niet met elkaar vergelijkbaar zijn (zie hiervoor) zijn de grcei-
percentages over twee perioden berekend.

Overzicht 4: Schaalgrootte thuiszorginstellingen o.b.v. de gemiddelde exploitatie-
opbrengsten per thuiszorginstelting in Noord-Brabant en Nederland,
1985-1996 (in miljoenen guldens)

1985 1993 1995 1996 0~o groei
'85 '96

Totale Brabant 319,9 439,4 472,7 478,8 49,7
exploitatieopbrengsten' Nederland 2.296,9 3.398,5 3.678,7 3.784,9 64,8

Gem. expl.opbrengsten Brabant 7,6 20 24,9 25,2 232
per thuiszorginstelling Nederland 3,7 24,5 30,9 32,3 773

Bronnen: CBS Maandbericht gezondheid 1985-1998, CBS Statistiek van de gezinsverzorging en
gezinshulp 1979-1985; eigen berekeningen o.b.v. aantallen instellingen (zie overzicht 1).

i Voor een toelichting op de totale exploitatieopbrengsten (zijnde schattingen) en de gekozen jaren
wordt verwezen naar bijlage 6.8 overzicht 2.
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B 6.6: (Regionale) samenwerking in de Brabantse thuiszorgbranche
1996I1997

Hieronder wordt op basis van de jaarverslagen een overzicht gegeven van samen-
werking tussen de reguliere thuiszorginstelling(en) en andere partijen geordend naar
WGR-regio. De WGR-regio blijkt vaak het niveau waarop samenwerking tussen zorg-
instellingen op het terrein van 'V8V thuis' plaatsvindt. Het betreft vooral samenwer-
kingsvormen met betrekking tot V8~V, dus niet kraamzorg, jeugdgezondheidszorg e.d.
Voor wat betreft de motieven voor samenwerking wordt regelmatig verwezen naar
marktontwikkelingen, naast nieuwe financieringsbronnen en inhoudelijke motieven
(betere patiëntenzorg).

WGR 1: Regio Westelijk Noord-Brabant
~ Samenwerking (boven)regionaal tussen thuiszorginstellingen

- Thuiszorgwinkel aangesloten bij TWN (Thuiszorgwinkels Nederland) als
franchisenemer -. o.a. t.b.v. omzetstijging (landelijk georganiseerde mailings)

- Thuiszorgwinkel werkt samen met andere thuiszorgswinkels in Brabant -.
t.b.v. omzetstijging door plaatsen advertenties en commercials via Omroep
Brabant

- TAZ (Thuiszorg Alliantie Zuid) -~ afspraken met verzekeraars harmoniseren
en optimaliseren, o.a. kraamzorgpakket ('countervailing power'). TAZ op haar
beurt deelnemer in LTT (Landelijk Transferpunt Thuiszorg, soort zorgmakelaar
voor contracten met particuliere verzekeraars)

- ZUZ (Zorg Unie Zuid), initiatief van 3 thuiszorgorganisaties in Brabant, w.o.
Thuiszorg West-Brabant. Doel: door schaalvergroting efficiënter uitvoering van
zorgverlening (participatie in ZUN?)

- deelname werkmaatschappij ZMG Zuiderzorg b.v. (particulier bureau van
reguliere thuiszorginstelling) in ZMG b.v.

- STAT (Stichting Aanvullende Thuiszorg) stelt flex-personeel beschikbaar aan
Thuiszorg West-Brabant.

- STAT heeft contract met het landelijk werkende ATC (Algemene Thuis-
zorgcentrale) in '96 aan ZMG Zuiderzorg overgedragen

~ Samenwerking KW en GV
- fusie KW en GV Roosendaal in 1997, daarvoor samenwerking via Personele

Unie in '96
- intentieverklaring en samenwerkingsovereenkomst tussen GV Zuid-West

Brabant en KWIThuiszorg West-Brabant in 1996
~ Samenwerking met andere zorgaanbieders

- Hometeams in Rucphen e.o.: huisarts, kruiswerk, pastors, gezinszorg, gecot5r-
dineerd ouderenwerk, algemeen maatschappelijk werk -~ structurele samen-
werking, vergadering minstens 1x per 6 weken

- Wachtlijstbegeleiding vzh-Ivph-geïndiceerden (gv, kw, ha, amw, vzh, vph) ~
ouderen op wachtlijst extra aandacht geven --. samenwerking al snel ter ziele
gegaan

- Praktijkverpleegkundige (in samenwerking tussen huisarts en kruiswerk)
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- Transmurale zorg (thuiszorg, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis) -.
patiënten meer en langer thuis verzorgen

- Public Relations activiteiten -~ o.a. aanhalen van contacten met verwijzers
~ RPCP -~ adviseert inzake cliëntenraad
~ Samenwerking met Arbodienst -~ verzuimbeheersing en -controle

WGR 2: Regio Stadsgewest Breda
~ Samenwerking ( boven)regionaal tussen thuiszorginstellingen

- aansluiting bij TWN (KW M8~M)
- aansluiting bij TAZ (Maasmond) -. als tegenreaktie op allianties verzekeraars
- deelneming in Ontwikkelings Maatschappij Thuiszorg (OMT) N.V. (KWIGV

Breda) -~ ontwikkelen van niet ' reguliere' produkten voor thuiszorgmarkt,
bemiddeling bij verzekeringen en financieringen

- in `95 serieuze poging tot fusie tussen 3 KW-instellingen (Breda, Mark en
Maas en West-Brabant), gestrand op te grote verschillen

- samenwerking tussen KWIGV Breda en Huispitaal (nieuwe toetreder) -.
Breda levert uren voor Huispitaal

~ Samenwerking KW en GV
- fusie KWtGV stad Breda maart 1996, daarvoor reeds intensieve samenwer-

king, o.a. 1 loket, 1 geïntegreerde indicatiestelling, 1 geïntegreerd beleid
- raamovereenkomst (feb.'97) tussen GV Maasmond, GV Markenlanden en KW

Mark en Maas -. betreft geformaliseerde samenwerking met behoud
maximale autonomie t.b.v. verplicht geïntegreerd thuiszorgpakket (per 1-1-
'98), aanvankelijk waren ook betrokken KWIGV Breda en Huispitaal

- Veel eerder was al sprake van samenwerking KW en GV in stadsgewest
Breda: o.a gezamenlijke meldpunten, uitgroei naar zorgloketten, afspraken op
werkniveau t.a.v. géintegreerde indicatiestelling, intensieve thuiszorg.

~ Samenwerking met andere zorgaanbieders
Liaisonltransferverpleegkundigen (KWIGV Breda, KW MB~M, Huispitaal en
NTN)
verpleegkundig spreekuur reumatologie in ziekenhuis door verpleegkundig
specialist van de thuiszorg (KWIGV Breda)
project Transmuraal verpleegkundig consulent reumatologie en neurologie
(KW M8~M, ziekenhuis, e.a.) ~ huisbezoeken en polispreekuur
verwijspunt Thuiszorgwinkel in ziekenhuis (presentatie assortiment)
(poging tot) 1e lijns ergotherapie (KWIGV Breda, huisarts, revalidatiecentrum,
verpleeghuis, kv, ook KW MáM)
wijkverpleegkundige gekoppeld aan huisartsenpraktijk als aanspreekpunt (KW
M8~M)
zorg in bejaardenwoningen (KWIGV Breda, verzorgingshuis)
'wonen-plus-pakketten' --. samenwerkingsovereenkomst GV-maasmond en
gemeenten
zorg aan verzorgingshuis-geindiceerden in aanleunwoningen (KW MB~M, GV
Markenlanden, verzorgingshuis)
leveren zorgpakketten in Woon Zorg Combinatie (WOZOCO) -. samenwer-
king GV Markenlanden, Woningstichting
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- visitedienst (KWIGV Breda, riagg, ggd, maatschappelijk werk) -~ voorkomen
sociaal isolement

- DVOldagverzorging ouderen (GV Maasmond, verzorgingshuis, gecot5rdineerd
ouderenwerk, anderen)

- Tijdelijke opvang (GV Maasmond, verzorgingshuis)
- project Ondersteuning ouderen bij Verwerking verdriet (GV Markenlanden,

KW, verzorgingshuis)
- Centraal Meldpunt Thuiszorg: organisaties op gebied van Wonen, Zorg,

Welzijn in stadsgewest Breda (in '94 opgezet, in '95 verbreed `Meldpunt Zorg
Oosterhout') voor alle zorgvragen, geïntegreerde indicatiestelling, ontwikkeling
1 loket, projecten

~ Gemeente -~ contract voor uitvoering WVG verworven door KWIGV Breda
. RPCP -~ gaat jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek doen (GV Maasmond)
~ SVPB (Samenwerkingsverband PatiëntenlConsumenten Platform Breda) --a

samenwerking met KW MS~M t.b.v. regiovisie, indicatiestelling, kleine kernen-
beleid, samen vuist maken richting politiek (!)

WGR 3: Regio Midden-Brabant
Samenwerking i.h.a. met het oog op naadloos zorgcircuit, zorg op maat voor klanten
~ Samenwerking bovenregionaal tussen thuiszorginstellingen

- lidmaatschap LVT en EACH (European Association of Care and Help at
Home)

- Thuiszorgwinkel Midden-Brabant: franchise overeenkomst met TEN (Thuis-
zorg Exploitatie Nederland U.A. (voorheen TWN?)

- TAZ (CotSperatieve Vereniging Thuiszorg Aanbieders Zuid-Ned. B.A.) ~
verwerving contracten 2e en 3e compartiment, participatie in Stichting LTT

- ZUZ (St. Zorg Unie Zuid) -~ afstemming (strategisch) beleid, exploitatie
gemeenschappelijke activiteiten, participatie in ZUN (afstemming beleid en
verwerving contracten 2e en 3e compartiment)

- ZMG (Zorg Management Groep B.V.) -. verwerving zorgcontracten op
particuliere markt, vorming van netwerk van particuliere bureaus van reguliere
thuiszorgaanbieders

- ZCN (Zorgcentrales Nederland) --~ certificering bereikbaarheidsfunctie van (5)
participerende thuiszorgorganisaties, verwerven contracten voor uitvoering
van functie

- OMT (Ontwikkelingsmaatschappij Thuiszorg N.V.) -. ontwikkelen van niet
'reguliere' produkten voor thuiszorgmarkt, bemiddeling bij verzekeringen en
financieringen

- samenwerking met Thuiszorg regio's-Hertogenbosch m.n. t.b.v. kraamzorg?
~ Samenwerking KW en GV

- fusie tussen 2 KW-organisaties en 4 GV-instellingen reeds in 1993
~ Samenwerking met andere zorgaanbieders

- transferverpleegkundigen (met ziekenhuis) -~ beïnvloeden patiëntenstroom
- transmurale projecten rond verschillende ziektebeelden (met ziekenhuis)
- transmuraal CVA-project (met ziekenhuis, verpleeghuis, rev.centrum, huisarts)
- Intensieve Thuiszorg aan vph-Ivzh-geïndiceerde mensen (met vph, vzh)
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- praktijkverpleegkundigen in huisartsengroepen geleverd door thuiszorginstel-
ling ~ secundaire en tertiaire preventie en korte communicatielijnen naar
thuiszorg, om gezamenlijk groeiende vraag 1e lijn het hoofd te bieden (en
invloed op patiëntenstroom)

~ Structurele contacten met RPCP --~ o.a. afspraken over kwaliteitonderzoek vanuit
cliëntenperspectief

WGR 4: Regio `s-Hertogenbosch
~ Samenwerking bovenregionaal tussen thuiszorginstellingen

- aansluiting bij TAZ -~ doel: o.a. uniformisering produkten (kraamzorg), eendui-
dige pakketten voor alle cliënten in Zuid-Nederland.

- oprichting particulier bureau `Allcare' (1996) met 10 thuiszorgorganisaties -~
doel: concurrerend op de markt kunnen zijn, leveren aanvullende zorg,
flexibele arbeid

- Samenwerking KW en GV
- fusie in '97, in '95 intentieverklaring
- in '93 had men al 1 huisvesting, samen afspraken met verzekeraar,

afstemming over dienstverlening
-'te veel' aanvragen Intensieve Thuiszorg bij KV1l doorgeschoven naar GV
- cliënten door KW `afgestoten' (ruim 200 in '96 a.g.v. budgettekorten)

opgevangen door GV -. consequenties voor m.n. persoonlijke verzorging
(ADL) door GV

~ Samenwerking met andere zorgaanbieders t.b.v. zo goed mogelijk helpen
cliënten
- SSIO (St. Samenwerkingsverband Integrale Ouderenzorg) sinds '89 -. alle

professionele organisaties die diensten aanbieden aan ouderen in stad Den
Bosch en sinds `97 ook omgeving Den Bosch).
In '97 voorbereidingen voor FSIO, bestaat nog niet feitelijk (Federatie van
Samenwerkende Instellingen Ouderenzorg Regio Den Bosch, ca. 20 zelfst.
rechtspersonen en 40 vestigingen). Doelen SSIOIFSIO:
- nieuwe vormen van samenwerking --. grenzen doorbreken
- regiovisie
- zorgcontinuum -. op het hele terrein van wonen, welzijn en zorg voor

ouderen vraaggerichte dienstverlening, flexibel aanbod, zorg op maat
- project intervalzorg in logeerhuis -~ leemte in zorgaanbod: kort-

durendelweekendltijdelijke opvang met als doel zorgen voor stabiele
leefsituatie dementerende ouderen en ondersteuning mantelzorgers

- project intervalzorg in logeerhuis (leemte in zorgaanbod)
- afschuiven zorg op anderen onmogelijk maken -. alle zorgaanbieders zijn

verantwoordelijk
- In het kader van Reikwijdtemiddelen: samenwerkingsovereenkomst verzor-

gingshuis en GV (ook KW?) samen zorg te verlenen in aanleunwoningen
- Stichting Zorgadvisering sinds `96 voor onafhankelijke indicatiestelling

(thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis) -. anticiperen op wens overheid,
onafhankelijke indicatiestelling v.a. '98 onder verantwoordelijkheid van
gemeenten.
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- Transmuralisering met verpleeghuis en ziekenhuis -. speerpunten: verpleeg-
huisverplaatste zorg, woon-zorg-arrangementen, gespecialiseerde VBV, acute
zorgverlening (24-uurs afroep), project Stomapatiënten, project Longcarci-
noompatiënten.

- Liaisonverpleegkundigen -. soepel laten verlopen van overdracht ziekenhuis
naar thuiszorg (thuiszorginstelling en ziekenhuis)

- project CARA-patiënten (met gezondheidscentrumlhuisartsen) ~ wijk-
verpleegkundig spreekuur

- maaltijdservice (ziekenhuis en GV) -. ziekenhuis levert de maaltijden, GV
bezorgt ze thuis

~ Overeenkomst met St. Vrijwillige Terminale Thuiszorg (KW en GV) -. profes-
sionele en vrijwillige terminale thuiszorg op elkaar afstemmen

. Arbeidsmarkt: Tripartite Sectoraal Overleg (werkgevers, vakbonden, arbeids-
voorziening)

WGR 5: Regio Brabant Noordoost (Land van Cuijck, Maasland, UdenNeghel)
~ Samenwerking bovenregionaal tussen thuiszorginstellingen

- Aansluiting bij TAZ
- Aansluiting bij GSN met Gezondheid Service Brabant Noord-oost
- Thuiszorgwinkel Br.Noordoost is franchisenemer van TWN

~ Samenwerking INV en GV -. fusie aug. `94
~ Samenwerking met andere zorgaanbieders t.b.v. betere afstemming zorgaanbod

en ontschotting:
- regiovisie
- Regionale stuurgroep en werkgroep in het kader van verandering indicatie-

stelling
- Zorgnetwerk Land van Cuijck: bv. bij gemeenten contract voor advisering

inzake WVG en aanpassing en uitleen binnengehaald
- Samenwerkingsverband Ouderenzorg VeghellUden (SOVU, vph, vzh, zh, tz,

st. welzijn ouderen): bv. Centraal Meldpunt Zorg á Welzijn, Geïntegreerde
indicatiestelling zorg-wonen, project dagverzorging, 'Verkeerde-bed project' ~
verpleegthuiszorg!

- thuiszorg aan cliënten met vph-indicatie (tz en zorgcentra)
- transferverpleegkundige (thuiszorg en ziekenhuis)
- project diabeteszorg (thuiszorg en ziekenhuis)
- transmurale zorg, oncologieproject -~ verpleging en behandeling thuis (thuis-

zorg en ziekenhuis)
. RPCP -. afspraken m.b.t. structurele externe kwaliteitsbeoordeling vanuit

cliëntenperspectief
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WGR 6: Regio Zuid-oost Brabant (Helmond, De Kempen, Eindhoven)

1. Helmond
~ Samenwerking bovenregionaal tussen thuiszorginstellingen:

- lidmaatschap LVT
- TAZ (Thuiszorg Alliantie Zuid)
- BVT (Brabantse Ver. voor Thuiszorg) sinds `97 -~ t.b.v. provinciale ordening

van thuiszorg en provinciale belangenbehartiging (verkrijgen voldoende geld
en capaciteit ook intramuraal), evt. aansluiting bij BW (Brab. Ver. voor V8~V).

- Joint venture tussen 10 thuiszorginstellingen in Brabant en Gelderland -~
oprichting particulier bureau 'Allcare' in `96 (aanvullende zorg op reguliere
thuiszorg), door zowel KW als GV-instellingen

- Samenwerking KW met St. Amsterdams Kruiswerk (SAK) -~ opleiden SAK-
personeel in Open Onderhandelen (in het kader van `verplatting' organisatie)

- Samenwerking KW met Thuiszorg Midden-Brabant ~ aanhaken bij
Communicatiecentrale TMB t.b.v. telefonische bereikbaarheid!

. Intensieve samenwerking tussen KW (zit in RZC De Zorgboog) en GV (zit er niet
in) sinds'95t.b.v.:
- kunnen leveren breed thuiszorgpakket (wettelijk vereist) -. intentie formeel

geïntegreerd aanbod in '98 (één organisatie naar buiten toe)
- gezamenlijk aanbod afstemmen op zorgvraag -~ juiste deskundigheid op

juiste moment (bv. KW schrapt laag complexe zorg en Avondlnachtl weekend
team; GV moet gaten opvangen)

- wegwerken overlap in m.n. ADL-taken (efficiency), overeenkomst over zorg-
verlening aan gezamenlijke cliënten

- samen cliëntenraad geïnstalleerd
~ Samenwerking met andere zorgaanbieders t.b.v. naadloos zorgcircuit

- regiovisie -. Regionaal Overleg VB~V, opgericht reeds in `95 op verzoek van
verzekeraar CZ-Groep (zorgverzekeraar, provincie, zorgaanbieders, later ook:
gemeenten, cliënten)

- Zorg op Maat-fonds (ZOM) ~ mogelijkheden thuiszorg aan verpleeghuis-
geïndiceerden, 2x24 uur crisishulpverlening aan psychogeriatrische patiënten
(Regionaal Overleg VB~V)

- regeling ZFR subsidiëring zorgvernieuwing V8~V (Reg. Overleg VáV)
- één regionaal beleid t.a.v. flankerend ouderenbeleid (tijdelijke opname en

dagverzorging) en hulp in aanleunwoningen (verzorgingshuis, GV, enz.)
- projecten 'overdracht' tussen ziekenhuis-thuiszorg-verpleeghuis en het aan-

stellen van 2 transferverpleegkundigen (zh, vph, kw, gv)
- ergotherapie in 1 e lijn (kw, vph, zh)
- transmurale zorg rondom specifieke doelgroep (kw, zh)
- praktijkverpleegkundige t.b.v. m.n. CARA- en diabetespatiënten, afspraken

over taakverdeling (KW en huisartsen)
- weekendhulp aan verpleeghuis-patienten thuis, somatische dagbehandeling,

psychogeriatrische dagbehandeling en groepsverzorging, crisisinterventie
demente ouderen thuis (in het kader van zwevende bed-regeling!), interval-
opname (langer thuisblijven mogelijk maken), vakantieopname enz. (vph, vzh,
kw, gv)
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- samenhangend aanbod wonen en zorg in Lierop (KW, GV, zorgcentra, St.
Welzijn Ouderen, woningsstichting)

- project PIT en ondersteunen mantelzorg dementerenden (gespecialiseerde
gezinsverzorging en RIAGG)

- wachtlijstbegeleiding psychogeriatrische patiënten op wachtlijst verpleeghuis
(vph, KW, RIAGG)

~ Samenwerking met gemeenten (en andere aanbieders) aan nieuwe opzet indica-
tiestelling --. intakers thuiszorg worden 'overgenomen' door Regionaal Indicatie
Orgaan (RIO).

. Samenwerking met RPCP en CZ-groep (klanten) -~ overleg over cliënten-tevre-
denheidsonderzoek

~ Samenwerking met Co6rdinatiepunt Vrijwillige Thuiszorg ~ structurele afspraken
over inzet vrijwilligers in regio (GV, KW, OROISPD)

2. De Kempen ( rond Eindhoven)
~ Samenwerking bovenregionaal tussen thuiszorginstellingen

- Thuiszorgwinkel ( samen met Tz Eindhoven) - ~ aansluiting bij TWN ( franchise)
- Gezondheid Service (idem) -~ aansluiting bij GSN
- Deelname aan TAZ -~ doel: continuïteit thuiszorginstellingen bevorderen door

contracten met verzekeraars
~ Samenwerking KW en GV

- fusie ' 97, daarvoor:
- integrale intake (noodzakelíjk a.g.v. PGB zegt men)
- afspraken over taakuitsplitsing kwlgv, wie doet wat (voorkomen overlap) -~

verruiming verzorgingstaken voor GV
. Samenwerking met andere zorgaanbieders

- Hometeams -~ eerstelijnsoverleg ( ha, kwlwvp, gv, amw)
- Zorgnetwerk kempenland t.b.v. ouderenzorg (gemeenten, gv, kw, vph, vzh,

gow)
- o.a. Centraal Meldpunt, één loket, evt. later geïntegreerde indicatiestelling
- 'zwevende bedden' -. evt. substitutie verpleeghuis-bedden naar verzor-

gingshuislthuiszorg
- Ver. Samenwerkingsverband Kempenzorg (gv, kw, zh, vph) --~ transmurale

zorg projecten, w.o. `total hip' protocol, vroegtijdig ontslag CVA-patiënten,
protocol voor oncologie patiënten -. ontwikkelen zorgcircuits rondom doel-
groepen

- uniform protocol Intensieve Thuiszorg -~ opgesteld door CZNGZ zorgver-
zekeraars ( uitvoering: kw, gv, huisartsen-vereniging EindhovenlDe Kempen)

- dagverzorgingsprojecten en tijdelijke opvang ( kw, gv, vzh, gow)
- inzet verpleegkundige deskundigheid thuiszorg (?) in vzh ( kw en vzh)

. Intensivering samenwerking met Vrijwilligers Organisaties t.b.v. goede taakver-
deling vrijwilligers en professionals en steun voor mantelzorg (- bevorderen van
substitutie!)
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3. Eindhoven
~ Samenwerking bovenregionaal tussen thuiszorginstellingen

- Gezondheid Service (samen met Kempenstreek) -~ doel: met aanvullende
diensten knelpunten in AWBZ oplosseNopvangen (aansluiting bij GSN)

- Thuiszorgwinkel (samen met Kempenstreek) --~ aansluiting bij TWN
(franchise)

- v.w.b. Kraamzorg samenwerking met Kempenstreek -~ uitleen van elkaars
personeel, samen sterker in concurrentiestrijd!

~ Samenwerking KW en GV -~ fusie '95
~ Samenwerking met andere zorgaanbieders

- Ver. Zorgoverleg Eindhoven (thuiszorg, vph, vzh, amw, huisartsen) sinds '97
t.b.v.: gezamenlijke verantwoordelijkheid m.b.t. inzet middelen Zorgvernieu-
wingsfonds (ZOM-fonds), regiovisie, project complexe thuiszorg, één loket

- overleg over Reikwijdtegelden en samenwerking rond serviceflats (thuiszorg
en verzorgingshuis)

- transmurale zorg voor oncologiepatiénten (thuiszorg en ziekenhuis)
- praktijkverpleegkundige (thuiszorg en huisartsen)
- transferverpleegkundige (thuiszorg, ziekenhuis en NTN!)

~ Samenwerking met Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Eindhoven -~ doel: vaker
vrijwilligers inzetten maakt betere inzet professionals mogelijk (Eindhoven vindt
zich model voor andere organisaties, omdat ze beschikt over betaalde co6r-
dinator).

. RPCP ~ periodiek overleg
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B 6.7: Faillissement van een nieuwkomer

Een voorbeeld van hoe de gevestigde orde een nieuwkomer onschadelijk wist te
maken is het faillissement van Het Beterschap, particulier thuiszorgbureau in Eind-
hoven. Dit bureau, dat reeds een lange geschiedenis kent, kreeg eind 1996 een erken-
ning en een startsubsidie van de overheid. Op 20 januari 1999 ging het failliet met een
schuld van ruim een miljoen gulden. De belangrijkste redenen hiervoor waren
(Volkskrant 15-3-'99 en Zorgverzekeraars Journaal 28 jan 1999):
~ in het begin het doorverkopen van uren, met medeweten van zorgverzekeraar

CZ-Groep, aan Thuiszorg Eindhoven, vanwege gebrek aan mensen en materiaal
voor het zelf leveren van de thuiszorg (Thuiszorg Eindhoven had wel mensen,
maar onvoldoende geld);

. het op een wachtlijst plaatsen van cliënten door gevestigde instellingen i.p.v. ze
door te sturen naar Het Beterschap;

~ het overlaten van verre en daardoor dure klussen aan Het Beterschap;
~ investeringskosten in personeel, computers en een ruimer kantoor (eisen aan

administratie en kwaliteit door overheid);
~ het ontbreken van ervaring en gehaaidheid op het terrein van onderhandelingen

met verzekeraars, het ministerie en de thuiszorg in de regio;
~ de lage uurtarieven die verzekeraar CZ-Groep vergoedde, soms de helft lager

dan tarieven die de gevestigde organisaties ontvingen, waardoor kostendekkend
werken moeilijk was.

De uiteindelijke nekslag werd (volgens het krantenbericht) toegebracht door Thuiszorg
Eindhoven, die de onmiddellijke voldoening van de achterstallige betaling van 8,5 ton
eiste, terwijl het geld bij Het Beterschap op was vanwege de gemaakte investerings-
kosten.
Kortom: een complex van factoren heeft er voor gezorgd dat de waarschijnlijk toch al
niet gewenste `luis in de pels' binnen drie jaar de nek werd omgedraaid!
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B 6.8: Exploitatiegegevens reguliere thuiszorginstellingen Noord-
Brabant

Overzicht i: Exploitatiesaldo (winsWerlies) en reserve aanvaardbare kosten (x1000
gulden) ' van thuiszorginstellingen in Noord-Brabant, 1994-1997

Instellingen in Noord-
Brabant

WZV-regio 22 Breda

Kruiswerk West-Brabant

Gezins-IBej.verz. Roosendaal

Gezinsverz. in Z-W Brabant

MD gemeente Ruchpen (GV)

De Markenlanden (GV)

Kruiswerk Mark en Maas

KV Breda

GV Breda e.o.

Thuiszorg Maasmond (GV)

WZV-negio 23 Tilburg

Thuisz. Midden-Brab.(KWlGV)

WZV-regio 24 Den Bosch

Kruiswerk De Bossche Meierij

GV Stadsgewest `s-Hertog.

Thuisz. Brabant N-O (KWIGV)

WZV-regio 25 Eindhoven

Kruiswerk Peelland

Gezinszorg Gewest Helmond

Thuiszorg Eindhoven (KWIGV)

Kruiswerk De Kempen

Thuiszorg Dommelstreek (GV)

MD GeldroplNuenen (GV)

Noord-Brabant

1994 1995 1996

t 522 (2ol0)
} 95 (0.25oIo)

1997

t 54 (0.40~0) - 47 (0.30~0) t 205 (1.3oIo) -

t 536 (2.60~0) t 67 (0.8oIo) - 447 (2.10~0) } 160 (0.80~0)
f 51 (0.3oro) t 704 (4.40~0)

t 264 t 264 t1489
(3.7oIo)
} 1751

- 210 (1.4oro) t 428 (30~0) - 77 (0.5oIo)

- 423 (0.50~0) } 37 (0.040~0) t 1219 (1.40~0)
t 1111 f 968 t 1687

- 324 (1.50~0)

- 737 (1.20~0) t 850 (1.40~0)
t0

- 96 (0.60~0) - - 373 (20~0) - 1053 (5.80~0)

f 203 (10~0) t 87 (0.40~0) - 157 (0.80~0) f 528 (2.50~0)
t 505 t 548 t 286 t 635

t 1183 (4.7oro) t 242 (1ol0)

Bron: jaarverslagen thuiszorginstellingen Noord-Brabant
' De reserve aanvaardbare kosten zijn in het overzicht cursief weergegeven.
Z Tussen haakjes wordt het exploitatiesakfo weergegeven als percentage van de totale omzet. Voor

gegevens over omzet van Brabantse thuiszorginstellingen zie overzicht 2 hiema.
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Opmerkingen:
~ De exploitatiegegevens hebben betrekking op alle activiteiten van de thuiszorg-

instellingen in Noord-Brabant, dus niet alleen verpleging en verzorging.
~ De exploitatiegegevens op basis van de jaarverslagen zijn incompleet. De

meeste gegevens zijn beschikbaar over 1996: 9 van de 15 'reguliere' instellingen.
Van de particuliere nieuwkomers zijn geen gegevens bekend. De 'reserve aan-
vaardbare kosten' worden slechts door enkele instellingen in de jaarverslagen
genoemd.

Overzicht 2: Exploitatieopbrengsten, -kosten en -saldo van thuiszorginstellingen in
Noord-Brabant en Nederiand, 1985-1996 (in miljoenen guldens)'

1985 1993 1995 1996 0~o groei
'85-'96

Noord-Brabant
Opbrengsten Kruiswerk 109,4

Gezinszorg 210,5
Totaal 319,9 439,4 472,7 478,8 49,7

Kosten Kruiswerk 107,1
Gezinszorg 207,8
Totaal 314,9 434,4 473,9 479,4 52,2

Saldo 5 5 -1,2 -0,6

Nederland
Opbrengsten Kruiswerk 742,4

Gezinszorg 1.554,5
Totaal 2.296,9 3.398,5 3.678,7 3.784,9 64,8

Kosten Kruiswerk 751,9
Gezinszorg 1.544,4
Totaal 2.296,3 3.373,8 3.679,1 3.793,8 65,2

Saldo 0,6 24,7 -0,4 -8,9

Bronnen: CBS Maandbericht gezondheid 1985-1998, CBS Statistiek van de gezinsverzorging en
gezinshulp 1979-1985; eigen berekeningen.

Cijfers voor gezinszorg zijn beschikbaar Um 1985 en daama weer vanaf 1993 in de geïntegreerde
statistiek van het CBS voor alle thuiszorginstellingen. Voor de tussenliggende periode ontbreken
gegevens voor gezinszorg. De CBS statistieken na 1993 bevatten alleen gecombineerde gegevens
voor kruiswerk en gezinszorg. Verder geeft het CBS na 1993 alleen samengevoegde exploitatiegege-
vens voor Brabant en Limburg uit privacy overwegingen. De cijfers in het overzicht betreffen daarom
schattingen voor Brabant op basis van de beschikbare gegevens van het CBS en de verfiouding
tussen Brabant en Limburg wat betreft exploitatiekosten!-opbrengsten kruiswerk en gezinszorg in
1985.
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Summary

Problem statement
In the profit sector tools have been developed to analyze the competitive environment
of firms. Goal of this dissertation is to make those tools applicable to the competitive
environment of organizations in the home care industry, while taking into account the
specific sector characteristics and offering starting-points for economic and social
responsible strategic organization behavior.

This research applies management tools to provide insight in the structural changes in
the Dutch home care industry, their effects on the profitability of individual home care
organizations and on the social benefits for the whole industry.
Management sciences address issues from the management perspective. From this
perspective, management sciences study how organizations function in interaction with
their environment. Management studies usually focus on businesses in the market or
profit sector. Though the home care industry was originally a typical non-profit sector, it
is developing towards a profit sector. Thus, it becomes necessary to make business
tools suitable to study the organizational behavior in this sector that becomes more and
more market oriented. Through logical theoretic debate this study adapts and expands
an existing set of tools, originally developed for market sectors, for use in the care
sector, in particular in the home care industry.

After having established the adapted set of tools, this study applies the tools to analyze
an empirical case. The Dutch home care industry in the province of North-Brabant
during the period 1987-1997 is an appropriate setting to conduct this application. This
period is chosen because 1987 marks the birth of the idea to introduce elements of the
market mechanism into the health care sector and by 1997 the functioning of the
market mechanism in the home care industry was frozen for the time being.
For the purpose of this research the home care industry is functionally defined to
include all types of organizations that offer at any moment services in the area of
nursing andlor physical or domestic care at the home of physically sick, infirm or elderly
people. Organizations that provide care services for the mentally ill or mentally of
physically disabled are excluded from this study.

Clearly, the application of a management tool on one health care industry, one Dutch
province, within a limited period of time, implies important restrictions with regard to the
generalization of the empirical results. The study offers a first judgment on the
usefulness of the management tool for this specific case. Moreover, the development
of the instrument itself, in combination with a thorough application on the focal case of
study, delivers important insights and experiences. These are of direct use to
managers of the particular home care organizations and the (local) policy makers. As
stated above, this study helps the main actors in the field to understand the structural
changes in their industry environment, including the opportunity to sustain its social
benefits. As the theoretical model explicitly describes the important variables of the
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external environment, other home care organizations can easily adapt these factors to
fit the model to their own specific conditions.

Developing an instrument for analyzing structural changes in the home care
industry
Next, the main results of this study are discussed in order of the research questions.
First, the main questions are addressed regarding the adaptation of the management
tool for use in the home care industry. Secondly, the empirical application of the tool
set to developments in the home care industry in North-Brabant between 1987-1997 is
described.

The theoretical exercise of this research started with an extensive review of economic
and management theories at the level of industries. The strategic management
literature provides useful tools and techniques to capture the restructuring of non-profit
industries towards market orientation. The strategic management approach has
produced, among other tools, several techniques to analyze competitive markets from
the perspective of individual organizations and their performance (profitability). In
addition, the industrial organization approach provides applicable frameworks to
analyze competitive markets and firm behavior in relation to social benefits.

In this study one of the most influential management tools for strategic industry
analysis is chosen to describe the changes in the Dutch home care industry over time:
Porter's five forces model. The model applies insights from industrial organization
theory to analyze the competitive environment on the level of business units. The basic
proposition of Porter's five forces model is that organizational performance mainly
depends on the industry structure. In turn, the industry structure is composed of five
main forces that determine its level of competition:
1. Existing rivalry among firms;
2. The bargaining power of buyers;
3. The bargaining power of suppliers;
4. Threat of new entrants;
5. Substitution of products or services.
The stronger each of these forces within an industry will be, the stronger its level of
competition and therefore the less the industry provides opportunities for organizations
to achieve profits or competitive advantage.

Based on a critical reflection, we have extended Porter's model by two additional
forces: the influence of the govemment and the relations with suppliers of
complementary products or services. The second force complies both of products that
are complementary to the core products of the focal industry by sequential
consumption, and of products that add value by simultaneous consumption. Only the
latter meaning of (parallel) complementary is taken into account in this study. In
addition, Porter's model is completed by two other elements, i.e. macro factors and
organizational strategy. In our opinion, the structure of industries cannot be well
understood without incorporating these elements in the analytic framework. In fact, this
extension is in line with the structure-conduct-performance paradigm in industrial
organization theory. In our framework, we also take into account the consequences of
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industry structures, i.e. organizational and industrial performance (profitability) on the
one hand and social benefits (for buyers) on the other hand.

After completing the analytic framework, we posed the research question on how to
apply it to the specific conditions of the home care industry. The answer to this
question lies within a thorough analysis of the differences between the profit and non-
profit industry, in particular the home care industry. One important discrepancy
concerns the financial system of the home care industry that is particularly based on
collective budgeting. In contrast, the privately financed home care organizations seem
to be more similar to the profit industry, and therefore are expected to fit more closely
to Porter's original forces model. In practice however, the distinction between
collectively and privately financed home care organizations appears rather small.

The major adaptation of Porter's model needed before it can be appiied to both types
of the home care organizations is to introduce the parts of the 'gatekeepers' (who
determine the type and amount of service needed and direct clients to service
providers) the suppliers of (sequential) complementary products and the providers of
financial sources in the home care industry. The bargaining power of these three actors
is added to the model. The separate roles of gatekeepers, clients and financial
institutions represent the essential distinction between 'deciding, consuming and
paying' for services in the home care industry. In contrast to the profit sectors, where
the decision to consume, the actual consumption and the payment for the consumption
are concentrated by the same actor, in the non-profit sector these actions are
distributed over three different actors. Insurance companies govern the financial
streams that accompany the flow of service along the supply chain. Within the home
care industry however, it is difficult to specifically apply the value chain concept, since
the 'assembly of services' cannot be clearly defined. Actors within the supply chain
deliver their services directly to the customer (patients), but without delivering these
(sub)services to each other. Consequently, the value chain of the home care industry is
rather limited, as inputs (personnel and capital) are directly shifted to the customer-
with interference of only home care organizations. Nevertheless, suppliers of services
that are sequential to the home care services, Iike nursing homes and hospitals, have
become increasingly important. They partly regulate client flows and consequently
determine home care organization's opportunities to generate turnover and surplus.
Because of this influence, they are added as additional power in Porter's model.

With respect to the home care organizations that are fully based on collective finance
the adaptation of Porter's model is taken one step further. This is necessary because
price signals and process coordination as traditional market mechanísms fail in non-
profit environments. Also, Porter's assumption on profit maximizing on behalf of
shareholders is not applicable. Instead, home care organizations deal with a dual
concept of profit making. On the one hand, budgets need to be spent as efficiently as
possible. Secondly, financial surpluses are supposed to contribute to additional social
benefits, in terms of quality (differentiation of products, 'customized care') and access
of care (serving more patients within the same budget). Consequently, Porter's model
needs to be supplemented by the social perspective and the collective interests of the
home care industry.

437



Once these perspectives are added to the model, it becomes clear that increasing
competition within the home care industry will not influence prices, but costs and
revenues. Decreasing revenues (because of competition) in combination with stable or
increasing costs will put the home care organization's potential surpluses under
pressure. The same holds to increasing costs in combination with stable or decreasing
revenues. Moreover, movements toward price mechanism are about to emerge within
the collectively financed sector of the home care industry, by, for instance, tariff caps
(instead of fixed tariffs) and output financing. Clearly, these trends will narrow the gap
between Porter's model of industry competition and the structure of home care
industry.

Empirical application of the instrument: restructuring of the home care industry
How does the adapted model of Porter, in combination with our extended analytical
framework, apply to the specific situation of the Dutch home care industry? This
question is elaborated by describing the home care industry in the province of North-
Brabant between 1987 and 1997. The analysis of the transitions in the home care
industry in North-Brabant is initiated by first describing the macro environment. This
covers the political, economic, social, cultural and technological developments at that
time, including the demographic and epidemiological trends. In combination with
Porter's industry forces, these trends potentially have a strong impact on the industry
structure. In concrete, the following potential influences can be distinguished:
~ Demographic and epidemiological: The number of elderly people in North-

Brabant has increased; in particular the number of elderly single women. Also the
number of people with chronic diseases increased. This has caused a growing
demand of complex types of home care. The growth in demand has also been
caused by technological and social-cultural trends and government policy, which
stimulated a shift from intramural to extramural care. The growth in demand for
(complex) home care services has potentially reduced mutual competition among
the suppliers.

~ Economical: The growth in demand for home care services was not matched by a
growth in financial resources. Consequently, scarcity caused increasing rivalry
between home care providers. In addition, intramural organizations also faced
scarcity. This stimulated a shift to extramural care and increased the potential
threat of new entrants on the home care market. At the same time a decrease of
hospital beds meant a decreasing threat of substitutes of home care. In contrast
to Porters thesis that lack of substitutes will lower the level of competition, the
home care industry in North-Brabant shows the opposite: lack of financial
resources and substitute services increases the social pressure on home care
organizations to produce more, without an increase in their revenues. Home care
organization's surplus is thus reduced.

~ Social-cultural: Increasing individualization and emancipation have lead to an
increase in demand both quantitatively as qualitatively. The client demands
'customized care'. New entrants have used the opportunities to sell new types of
home care, sometimes in joint venture with other complementary providers within
in the sector.

. Politicallregulatory: Policy measures play an important role in stimulating
competitive forces. Policy measures that reduced the home care organizations'
protected status and stimulated competitive forces are the reduction of their
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budget guarantee (by Sa~o), abolition of collective insurance companies' and care
administrators obligations to sign contract with home care providers, introduction
of tariff caps, introducing competitive elements in the tender for supply contract,
and subsidies for possible market entrants.

After the developments in the macro environment of the home care industry in North-
Brabant, the industry structure was analyzed. The period 1987-1997 was dynamic in
terms of competition and rendered surpluses. Applying Porter's model, the following
forces appeared to have played the most prominent parts:
~ Threat of new entrants was stimulated by policy measurements to lower barriers

to enter the market and lower barriers for financiers to switch between care
providers.

. The bargaining power of financiers (health insurers) was increased through the
increased opportunities for financiers to switch between care providers.

. The bargaining power of clients increased by increasing their choice options
among care providers by allowing them to allocate a'person bound budget'.

. The rivalry between competitors is increased by the entry of new suppliers of
home care services, the increased bargaining power of financiers, limited budget
growth in relation to the strong increase in demand, less cooperative behavior
between home care suppliers.

. The direct influence of the government put home care organizations' surpluses
under pressure mainly by containing budgets limited compared to the increase in
demand. The surplus of home care suppliers also decreased as policy pressures
stimulated complementary suppliers and gate keepers to divert patients away
from the intramural care towards home care.

. The threat of substitutes decreased by the previous forces described, increasing
the pressure on home care institutes to provide more services without receiving
an increased revenue. This reduced the organizations surplus.

If we picture the situation of the home care industry in North-Brabant at the year 1997,
competitive forces have indeed increased, but the level of competition is still rather
modest. Home care organizations that service the so-called first compartment of the
insurancé system retain their strong bargaining position towards financiers and
patients. In this part of the sector, the threat of new entrants and mutual rivalry is
limited. One important cause behínd this is related to the strategic behavior of the
home care organizations. Mergers and alliances have created regional monopolistic
positions thereby partly eliminating new competition. In addition, the organizations
strategically cooperated with financiers and complementary suppliers. The so-called
second compartment of the insurance system did experience a strong increase in
competition. In particular, the insurance companies have gained a strong bargaining
position within the industry structure.

Effects on ~rofitability and social benefits
Did the structural changes in the competitive environment also influence the social
surplus of the home care industry? Based on our analysis of the sector in North-
Brabant between 1987 and 1997, it can be concluded that this surplus within the
industry has decreased. However, the financial losses of home care organizations were
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limited as a percentage of their turnover. Further, the social benefits of the sector has
increased. Productivity has risen, the level and differentiation of home care services
has increased, and, according to the providers, service quality and accessibility have
improved. From the demand perspective however, societal losses have occurred too,
such as waiting-lists and rationing of care services.
These results can be explained by changes in the competitive forces and market
structure in the home care industry. On the one hand, the social benefits are related to
a decrease in the surpluses of the industry. In line with industrial organization theory
(as a foundation of Porter's model) it is expected that in industries facing increasing
competition, organizations will loose their financial profits, but at the same time the
diminished economic surplus of the industry is compensated by social gains. At the
other hand, it also appears that home care organizations did not fully exploit their
relative strong competitive position. Again, following industrial organization theory, one
would expect that organizations that cooperate and merge to resist increasing
competition will be able to increase the industry surplus and decrease the social
benefits substantially. In this study, this is not the case.

Conclusion and discussion
The main conGusion of this study is that the adapted model of Porter appears to be a
useful tool for analyzing structural changes in the home care industry. However, appli-
cation of the instrument also raises several questions and dilemmas. An important
question is how the combination of neutralized competition and a relatively strong
competitive position of the home care organizations on the one hand and social
benefits on the other hand can be explained. As stated before, this is not in line with
industrial organization theory. Several explanations can be mentioned here.
Home care organizations have anticipated intended policy measures of the
government. These measures focused on substantial competition, but in fact they were
limited and never fully carried through. This could mean that the announcement of
intended policy measures as such stimulated home care organizations to improve the
quality and efficiency of care.
Another explanation might be that social benefits are not exclusively the result of
intensive competition as stated in industrial organization theory. Social benefits can
also or even better be provided by co-operation between home care providers and
other complementary providers.
It's also possible that the social benefits in the home care industry are mainly caused
by the fact that a growth in demand for home care services was not matched by a
growth in financial resources. In this way, the government has stimulated productivity in
the home care industry. However, this does not explain why home care organizations
would exert themselves to improve efficiency, quality and access of care.
Maybe after all, not only the pressure of the government or any other market force fully
explains the efforts of home care organizations to improve social benefits. Also the
culture, norms and values in the industry seem to prevent them from exploiting their
relatively powerful position in the industry. This example of obtaining legitimacy by
improving social benefits is a central issue in the theory of 'isomorphism'.
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Bibliotheek K. U. Brabant

Concurrentie In de gezondheidszorg is opnieuw actueel. De eerste plannen
om concurrentfe te bevorderen dateren van 7987 (commissie Dekker).
Marktwerking in de thuiszorg kwam met name In de jaren negentig op
gang, maar werd in 1997 als gevolg van grote onrust in het veld weer bevro-
ren door de mfnister. De laatste paar jaar is het concurrentiebeginsel echter
weer helemaal terug in het overheidsbeleid ten aanzien van de gezond-
heidszorg.
Als gevolg van het herstructureringsbeleid van de overheid zijn de afge-
lopen vijftien jaar vanzelfsprekende zekerheden van zorginstellingen, in ter-
men van budgetten en afzet, onder druk komen te staan. Spelers in de
gezondheidszorg worden geacht (meer) marktgericht te gaan ondernemen.
Hiervoor is inzicht in de (concurrentie)-omgeving noodzakelijk.

In dit prcefschrift wordt een instrument ontwikkeld waarmee zorginstel-
lingen hun concurrentieomgeving in kaart kunnen brengen. Het instrument
is afkomstig uit de 'profit wereld'. In deze studie is het geschikt gemaakt
voor toepassing in de gezondhefdszorg, in het bijzonder de thuiszorg. Het
instrument wordt in deze studie tevens gebruikt om een beschrijving te
geven van de ontwikkelingen in de thuiszorgbranche in de provincie Noord-
Brabant. De analyse laat zien met welke maatregelen de overheid markt-
werking in de thuiszorg heeft nagestreefd. De gevolgen hiervan voor de
komst van nieuwe toetreders in de thuiszorg en de onderhandelingspositie
van cliënten en financiers worden inzichtelijk gemaakt. Verder laat de stu-
die zfen hoe organisaties in de thuiszorg onder invloed van deze ontwikke-
Iingen marktgericht zijn gaan ondernemen en hoe zij hun maatschappelijke
missie trachten te combineren met de noodzaak om bedrijfseconomisch ver-
antwoord te handelen.

Het ontwlkkelde instrument is een hulpmiddel voor strategisch beleid van
zorginstellingen die marktgericht willen werken. Daarnaast bieden de resul-
taten van het onderzoek overheden ondersteuning bij hun (her)structure-
ringsbeleid in de gezondheidszorg.

Elly j. Breedveld is als sociaal-wetenschappelijk onderzoeker werkzaam bij
IVA Tilburg, instituut voor sociaal-wetenschappelijk be~Wsonderzóek en
advies, sectie Gezondheid ác Welzijn. „
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