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dit prachtige, leerzame en inspirerend avontuur kunnen storten. Allereerst wil ik de 
Raad van Bestuur Arkin danken; Jeroen Muller en Dick Veluwenkamp: dank voor 
het vertrouwen dat ik van jullie heb gekregen. Naast een mooie uitdagende baan 
een ruimhartige facilitering om deze studie te mogen volgen, dank! 

Elly Breedveld, mijn thesisbegeleider; dank voor al je ‘food for thought’ en je  
ingevingen die op de gekste tijden via de app en mail binnenkwamen. Terloops liet 
je na onze tweede afspraak je promotiewerk achter, ‘misschien had ik er wat aan’.  
Het bezorgde me naast inspiratie en houvast ook slapeloze nachten; je diepgaande 
kennis rondom strategische positionering legde de lat hoog. Je glimlach en  
relativeringsvermogen waren hard nodig, dank! 

Met Wencke de Wildt als duale collega wordt je eigenlijk zelden gemist. Het gemak 
waarmee je veel van de belangrijke bedrijfsmatige portefeuilles overnam was in-
drukwekkend (en soms een beetje beangstigend). Waar je de tijd vandaan haalde 
om de gaten dicht te lopen is me nog steeds een raadsel, al vermoed ik dat ik ook 
je gezin moet danken voor je afwezigheid. Mooi om volgend jaar het stokje over te 
dragen. Dat de MBA je maar net zoveel inspiratie mag geven! 

Cecile Heiligers wil ik danken voor het blokken van mijn agenda toen de druk opliep 
en werk en studie lastig te combineren werd en dank ook voor de avonden waar je 
de interviews uitwerkte, je bent geweldig! 

En tot slot een woord van dank voor de liefde van mijn leven. Lieve Stephanie,  
terwijl ons gezin uitgroeide tot heerlijke chaotische proporties hield je de boel op de 
rit. Drie kleintjes, waarbij de ochtend- en avondspits (en het stuk ertussen) toch 
meestal op jou schouders rustte. Met je prachtige ontwerp voor dit onderzoek 
bracht je ook nog de inhoud, kleur en passie samen in een mooi boekje dat voor 
altijd zal herinneren aan deze mijlpaal. Zonder jou was dit project absoluut kans-
loos geweest. Dank ook voor de opa’s & oma’s die waar nodig stutten en steunden 
en alle gaten dichtliepen als het in de soep dreigde te lopen, jullie zijn geweldig! 

Mijn drie vrolijke boefjes tot slot die zorgden voor de broodnodige afleiding.  
Waar Olivia (4) regelmatig de weg naar boven aflegde om even mee te tikken op het 
toetsenbord, bracht grote zus Sophie (5) een glaasje ranja en nam haar zusje weer 
mee naar beneden (‘papa moet werken’). De afleiding van Sam (1) was heerlijk, 
wegdromend onder je flesje droomde ik soms even met je mee jullie zijn 
geweldig en deze zomer is van ons!

 HET VOORAFJE EN DESSERT….

Het stoffige imago van de verslavingszorg maakt vast dat u dit voorwoord en 
dankwoord, als u er al aan begint, met enige ambivalentie bent gestart. Jammer, 
want achter dit stoffige imago glimt een bedrijfstak waar de markt werking en de 
concurrentie van af spat. Eerlijk is eerlijk, de verslavingszorg deed bij aanvang ook 
mijn hart niet direct sneller kloppen. Als simpele bedrijfskundige leek de financiering 
van dit type zorg toch een kwestie van het achteraf bepalen van de kosten om deze 
vervolgens te collecteren door het (nog maar een keer) ophogen van de zor-
gpremies van onze hardwerkende Nederlanders. Als het te gortig werd via een  
omweg het rijk dan maar de tekorten bij laten storten… jaar in jaar uit. 

Monopolistische regionale verslavingszorginstellingen werden tot voor kort vanuit 
interne- en externe context niet aangestuurd op kwaliteit, doelmatigheid of onder-
scheidend vermogen en ploegden vrolijk voort met dank aan de onuitputbare bud-
getten. Efficiënte bedrijfsvoering, ondernemerschap en een stevige klantpropositie 
leken in deze sector niet aan de orde.

Sinds ik 6 jaar geleden vanuit het commerciële bedrijfsleven de stap zette naar 
deze sector heb ik me geen dag verveeld. Geloof het of niet: de gezondheidszorg 
en de verslavingszorg in het bijzonder is ‘the place to be’! Veranderende wet- en 
regelgeving, decentralisatie en toegenomen marktwerking hebben de verslavings-
zorg op zijn kop gezet en dit is nog maar het begin! De opkomst van nieuwe  
(commerciële) aanbieders is enorm. Met lage instapkosten en uitstekende marges 
blijkt deze bedrijfstak ook zeer interessant. 

Als groot voorstander van marktwerking en keuzevrijheid voor klanten merkte ik 
afgelopen jaren dat de uitwerking binnen deze bedrijfstak me steeds meer zorgen 
baarde. Is met deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk de kwaliteit en doelmatig-
heid gediend? Is de maatschappelijke opgave, om zoveel mogelijk waarde te  
creëren per ‘zorgeuro’ door hoogwaardige kwalitatieve doelmatige zorg te leveren 
nu écht verbeterd? Deze zoektocht vormde de basis voor dit onderzoek. De kans 
dat u na het lezen van deze thesis hierover een meer uitgesproken mening heeft 
(en als bonus het imago van deze sector wat meer op waarde schat) acht ik zeer 
aannemelijk.

Aangezien het dankwoord vaak achterin verstopt wordt en dat dat mijn helden écht 
te kort zou doen haal ik dit graag naar voren. Want zonder jullie had ik me nooit in 
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concentrate on the entire addiction chain for all target groups with a focus on  
the result of the treatment and the effectiveness (limiting of the care costs), the 
commercial providers drive their growth by focussing on a particular client group 
with specific client values. A more business-like and client-focussed approach 
from luxurious treatment locations - within and beyond the Netherlands -, enables 
the commercial providers to offer an attractive alternative, especially for the client 
group with a relatively high income level. Whereas, by implementing a distinctive 
treatment approach (the 12 steps method instead of the commonly applied  
cognitive behaviour therapy model), short waiting times, client-focus and the offer 
of complementary extra services and facilities, the expectation is that these  
providers will continue to experience growth. 

One of the most important recommendations of this study is to enhance the  
distinctive capability of the specialist and integrated providers in relation to client 
values, which is currently where the commercial providers perform better. The 
competitiveness can be increased through improving the distinctive capability in 
the eyes of the client in the area of treatment method, accessibility (waiting times, 
opening times), client-friendliness, facilities and services. 

A recommendation to health insurance companies is the expansion of the  
performance contracts in the addiction care, which would see the best providers 
being additionally facilitated based on financial and qualitative criteria. The health 
insurance companies could facilitate the preferred providers in their investment 
scope to improve further the quality and effectiveness within the sector. The  
already acquired experiences of the health insurance company Zilveren Kruis can 
serve as a guideline in this. The growth of the market share of the preferred  
providers can be facilitated by health insurance companies through ensuring  
better (proactive) mediation between their insured parties and the healthcare  
provision. A recommendation as an extension to this concerns improving the  
conditions in the sector in relation to quality, effectiveness and accessibility. Health 
insurance companies are advised to drive the quality and effectiveness in the  
sector with clear quality and effectiveness criteria that are broadly supported by 
the field for all (contracted and non-contracted) providers. This study shows that 
currently there is an uneven playing field for the various providers in the addiction 
care. Agreements in relation to quality, price, volume and effectiveness differ,  
depending on whether contracts are concluded or not and/or the scope of the  
organisation. 

 MANAGEMENT SUMMARY

The focus of this study is on the sector specialist addiction care for adults,  
financed from the Health Insurance Act. As a consequence of the regulated market 
forces, the playing field within this sector is considerably changed with many new 
commercial providers and increased rivalry. The objective of this study is to make 
recommendations to administrators in the addiction care to improve the strategic 
positioning and competitiveness of their organisation towards the commercial 
providers. Likewise, its aim is to formulate a number of recommendations to health 
insurance companies and policy makers to create better conditions, so much so 
that the quality, effectiveness and accessibility in this sector can be improved.

The approach of this study concerns an agency study and qualitative study 
through ten interviews with directors and decision makers in the addiction care 
from an appropriate theoretical context relating to the strategic positioning 
and competitiveness. This context forms the basis for tracing and analysing the 
external and internal forces in the sector that are barriers or drivers for the  
strategic positioning and competitiveness. 

We can distinguish between three strategic groups of organisations in this sector: 
the specialist providers of addiction care, mental healthcare establishments with  
a firm treatment offer in the addiction care (the integrated providers) and the 
commercial providers. 

Where the market was traditionally regionally split between the specialist providers 
and the integrated providers, we see mutual rivalry and the threat of new entrants 
in this sector increasing as a result of the regulated market forces. Especially the 
specialist providers of addiction care are seeing the commercial providers eat into 
their market share and most lack the scope for investment to formulate a firm 
counter measure. It appears that through economies of scale, mergers, takeovers 
and autonomous growth, the integrated providers are better positioned to sustain 
their level of client intake, turnover and margins, even though they are seeing the 
commercial providers increase their market share within their current catchment 
area as well. 

The increased rivalry and (threat) of new providers ensure that the specialist  
providers and integrated establishments must be better aware of their strategic 
positioning, competitiveness and distinctive capability. Where these providers 
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 MANAGEMENT SAMENVATTING

Dit onderzoek richt zich op de bedrijfstak specialistische verslavingszorg voor  
volwassenen, gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. Als gevolg van de gere-
guleerde marktwerking is het speelveld binnen deze bedrijfstak sterk veranderd 
met veel nieuwe commerciële aanbieders en toegenomen rivaliteit. Doelstelling 
van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen aan bestuurders in de versla-
vingszorg om de strategische positionering en concurrentiepositie van hun  
organisatie ten opzichte van de commerciële aanbieders te verbeteren. Tevens 
heeft dit onderzoek tot doel om een aantal aanbevelingen te formuleren aan zorg-
verzekeraars en beleidsmakers om betere condities te scheppen, zodanig dat  
de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid in deze bedrijfstak bevorderd kan 
worden.

De aanpak van dit onderzoek betreft een bureau-onderzoek en kwalitatief 
onderzoek middels een tiental interviews met bestuurders en beslissers in de 
verslavingszorg vanuit een passend theoretisch kader omtrent de strategische po-
sitionering en concurrentiepositie. Dit kader vormt de basis voor het opsporen en 
analyseren van de externe en interne krachten in de bedrijfstak die belemmerend 
of bevorderend zijn voor de strategische positionering en concurrentiepositie. 

Er zijn in deze bedrijfstak drie strategische groepen van organisaties te onder-
scheiden: de categorale (regionale) aanbieders van verslavingszorg, de geestelijke 
gezondheidszorginstellingen met een stevig behandelaanbod in de verslavings-
zorg (de geïntegreerde aanbieders) en de commerciële aanbieders. 

Waar de markt van oudsher regionaal verdeeld was tussen de categorale  
aanbieders en geïntegreerde aanbieders neemt, als gevolg van de gereguleerde 
marktwerking, onderlinge rivaliteit en de dreiging van nieuwe toetreders in deze 
bedrijfstak toe. Met name de categorale aanbieders van verslavingszorg verliezen 
marktaandeel aan de commerciële aanbieders en missen veelal de investerings-
ruimte om een stevige tegenreactie te formuleren. Met schaalvoordelen, fusies, 
overnames en autonome groei lijken de geïntegreerde aanbieders beter in staat 
om de instroom van klanten, omzet en marge op peil te houden, al zien zij  
binnen hun huidige verzorgingsgebied ook het marktaandeel van de commerciële 
aanbieders groeien. 

Where integrated and specialist providers collaborate intensively in the area of  
innovation and research, all stakeholders should be given better insight into the 
results of this, particularly clients and financiers. As specialist and integrated  
providers, the recommendation also follows from this to continue investing in joint 
research and innovation and to further expand the Verslavingskunde Nederland 
(Addiction Expertise the Netherlands) that is currently being set up. The joint  
results in the area of E-health development (innovation) and scientific research are 
some examples of this. It is recommended to communicate such innovations with 
less modesty and restraint and to profile the distinctive capability of the specialist 
and integrated providers in the area of effectiveness and the quality of the  
treatment better. 

In conclusion, the specialist providers will have to reflect on the strategic course 
for the near future. They mostly appear too small to conclude good contracts with 
health insurance companies and suppliers and to be able to formulate strong 
counter measures towards (potential) new entrants. A recommendation from this 
study is to improve the financial position and economies of scale of the specialist 
providers by orienting on mergers with a 'healthier' organisation, such as a larger 
GGZ (mental healthcare provision) institution or commercial provider. In addition, 
the catchment area can be expanded with this, which can have an important  
added value as counter measure to the extensive national network of the  
commercial providers.
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De toegenomen rivaliteit en (dreiging) van nieuwe aanbieders maken dat de  
categorale en geïntegreerde instellingen zich beter bewust moeten zijn van hun 
strategische positionering, concurrentiepositie en onderscheidend vermogen. 
Waar deze aanbieders zich richten op de gehele verslavingsketen voor alle doel-
groepen met een focus op het resultaat van de behandeling en de doelmatigheid 
(beperking van de zorgkosten), groeien de commerciële aanbieders door meer  
focus te hebben op een specifieke klantengroep met specifieke klantwaarden.  
Met een meer zakelijke en klantgerichte benadering vanuit luxe behandellocaties  
in binnen- en buitenland bieden de commerciële aanbieders, met name voor de 
klantengroep met een relatief hoger inkomensniveau, een aantrekkelijk alternatief. 
Met een onderscheidende behandelmethode (het 12 stappenmethode in plaats 
van het veel gebruikte cognitieve gedragstherapiemodel), korte wachttijdtijden, 
klantgerichtheid en aanbod van aanvullende extra services en faciliteiten, is de  
verwachting dat de groei van deze aanbieders aan zal houden. 

Eén van belangrijkste aanbevelingen uit dit onderzoek is om het onderscheidend 
vermogen van de categorale en geïntegreerde aanbieders op de klantwaarden 
waar de commerciële aanbieders nu beter op presteren te vergroten. Door het 
onderscheidend vermogen in de ogen van de klant op het gebied van behandel-
methode, toegankelijkheid (wachttijden, openingstijden), klantvriendelijkheid,  
faciliteiten en services te verbeteren kan de concurrentiepositie worden versterkt.
 
Een aanbeveling aan de zorgverzekeraars is het uitbreiden van de prestatie-
contracten in de verslavingszorg, waarbij de beste aanbieders op basis van  
financiële en kwalitatieve criteria extra gefaciliteerd worden. De zorgverzekeraars 
kunnen de voorkeursaanbieders faciliteren in investeringsruimte om de kwaliteit 
en doelmatigheid binnen de bedrijfstak verder te verbeteren. De reeds opgedane 
ervaringen van zorgverzekeraar Zilveren Kruis kunnen hierbij als leidraad dienen. 
Groei van het marktaandeel van de voorkeursaanbieders kan door zorgverzeke-
raars gefaciliteerd worden door beter (proactief) te bemiddelen tussen haar  
verzekerden en het zorgaanbod. Een aanbeveling in het verlengde hiervan betreft 
het bevorderen van de condities in de bedrijfstak rondom kwaliteit, doelmatigheid 
en toegankelijkheid. Zorgverzekeraars wordt geadviseerd om, met heldere en door 
het veld gedragen kwaliteits- en doelmatigheidscriteria voor alle (gecontracteerde 
en niet gecontracteerde) aanbieders, de kwaliteit en doelmatigheid in de sector 
te bevorderen. Het blijkt uit dit onderzoek dat er op dit moment sprake van  
een ongelijk speelveld voor de verschillende aanbieders in de verslavingszorg.  

Afspraken met betrekking tot kwaliteit, prijs, volume en doelmatigheid verschillen 
afhankelijk van het wel of niet aangaan van contracten en/of de omvang van de  
organisatie. 

Daar waar geïntegreerde en categorale aanbieders intensief samenwerken op het 
gebied van innovatie en onderzoek, dienen de resultaten hiervan beter inzichtelijk 
te worden gemaakt naar alle stakeholders, in het bijzonder naar de klanten en  
financiers. Van hieruit volgt ook de aanbeveling om als categorale en geïntegreerde 
aanbieders in gezamenlijk onderzoek en innovatie te blijven investeren en het in 
oprichting zijnde Verslavingskunde Nederland verder uit te bouwen met relevante 
stakeholders. De gezamenlijke resultaten op het gebied van E-health ontwikkeling 
(innovatie) en wetenschappelijk onderzoek zijn hiervan enkele voorbeelden.  
Aanbeveling is om dergelijke innovaties met minder bescheidenheid en terug-
houdendheid te communiceren en het onderscheidende vermogen van de  
categorale en geïntegreerde aanbieders op het gebied van doelmatigheid en de 
kwaliteit van de behandeling beter te profileren.

De categorale aanbieders zullen zich tot slot moeten bezinnen op de strategische 
koers voor de nabije toekomst. Ze lijken veelal te klein om goede contracten met 
zorgverzekeraars en toeleveranciers af te kunnen sluiten en forse tegenreacties 
tegen (potentiele) nieuwe toetreders te kunnen formuleren. Aanbeveling uit dit  
onderzoek is om de financiële positie en schaalvoordelen van de categorale aan-
bieders te verbeteren door een oriëntatie op fusie met een ‘gezondere’ organisatie, 
zoals een grotere GGZ-instelling of commerciële aanbieder. Ook het verzorgings-
gebied kan hiermee worden uitgebreid, wat als tegenreactie op het uitgebreide  
landelijke netwerk van de commerciële aanbieders een belangrijke meerwaarde 
kan hebben.



HOOFDSTUK 1
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het verlies van marktaandeel blijkt een gevaarlijke mix die de continuïteit van som-
mige instellingen onder druk zet. De media staat niet voor niets vol met berichten 
over verliesgevende verslavingszorg instellingen, faillissementen, fusies en overna-
mes. De oudgedienden beraden zich op de toekomst en trachten hun strategische 
positionering en concurrentiepositie te verbeteren. Soms in samenwerking met 
anderen, soms in toenemende concurrentie, ‘everything is fair in love and war’.

Financiers, waaronder zorgverzekeraars en gemeentes, lijken de marktwerking in 
de verslavingszorg met gemengde gevoelens te bekijken. De keuzevrijheid  
en marktwerking nemen toe. Of dit ook écht leidt tot meer kwaliteit en doelmatig-
heid (hogere opbrengsten per zorgeuro) is zeer de vraag. 

1.2 PROJECTKADER

Met de introductie van de ‘oudgedienden in de verslavingszorg’, bestaande uit  
categorale (regionale) verslavingszorginstellingen en geïntegreerde Geeste lijke 
Gezondheid Zorginstellingen (GGZ) met een ‘stevige verslavingspoot’ (geïnte-
greerde aanbieders) en de nieuwe groeiende commerciële aanbieders zijn de aan-
bieders in deze bedrijfstak in drie groepen van organisaties ondergebracht. Een 
nadere analyse van deze drie strategische groepen en de bedrijfstak verslavings-
zorg volgt in het volgende hoofdstuk. Dit onderzoek heeft tot doel aanbevelingen te 
formuleren voor de eerste twee genoemde strategische groepen om zich beter te 
verhouden tot deze nieuwkomers in de bedrijfstak. Door de verschillen tussen de 
strategische groepen binnen de bedrijfstak verslavingszorg te analyseren op het 
gebied van portfolio, regio, positionering, onderscheidend vermogen en financiële 
huishouding zal een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd worden 
voor het verstevigen van de strategische positionering en concurrentie positie van 
de categorale en geïntegreerde aanbieders. Verslavingspreventie en jeugd versla-
vingszorg, vergoed vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), justiti-
ele verslavingszorg en verblijf langer dan een jaar, vergoed vanuit de algemene wet 
bijzonder ziektekosten (AWBZ) vallen buiten het kader van dit onderzoek. Reden 
hiervoor is dat deze zorg en financiering vanuit andere bronnen en met andere 
stakeholders wordt vormgegeven waarmee de context verschilt van de bedrijfstak 
uit dit onderzoek.

1.1 INLEIDING

Het stelsel voor curatieve zorg is vanaf 2006 ingericht voor gereguleerde competi-
tie tussen zorgaanbieders. Kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering waren de 
grondslag voor de genoemde stelselwijziging. Het kabinet moest ook wat; stond 
voor de enorme uitdaging om de groei van de zorgkosten te remmen en voor nu en 
in de toekomst betaalbaar te houden. De toetredingsdrempels voor nieuwe aan-
bieders werden verlaagd en mondjesmaat kwam er ook beweging in de bedrijfstak 
verslavingszorg, die de jaren daarvoor weinig dynamiek kende. De doelstelling van 
gereguleerde markwerking was dat zorgaanbieders om de gunsten van de zorg-
verzekeraars zouden concurreren op prijs en kwaliteit. De zorgverzekeraars kregen 
meer macht en werden door de overheid gepositioneerd als regisseur om vraag  
en aanbod op elkaar aan te laten sluiten. De zorgverzekeraars op hun beurt con-
curreerden weer met andere zorgverzekeraars om de gunst van de consument. 
Kwaliteit en kwantiteit van de ingekochte zorg en de daarop gebaseerde premie 
zou de doelmatigheid ten goede komen en klanten meer te kiezen geven. 

Met lage toetredingsdrempels en relatief hoge rendementen bleek met name de 
bedrijfstak verslavingszorg gevoelig voor nieuwe (commerciële) aanbieders.  
De relatief hoge rendementen zijn het gevolg van het in 2012 volledig ingevoerde 
bekostigingssysteem van de diagnose-behandel combinatie (DBC), waarbij de 
opbrengsten geen relatie meer hadden met de ingezette discipline. Een uur van 
een (dure) psychiater levert in principe dus evenveel op als van een (goedkopere) 
psycholoog. De discipline mix (het multidisciplinair behandelteam) voor behande-
ling van verslaving is over het algemeen een stuk lager dan het team benodigd 
voor een psychiatrische stoornis van bijvoorbeeld depressie of persoonlijkheids-
stoornis. In een arbeidsintensieve sector zoals de gezondheidszorg levert dit dus 
in potentie een veel hogere marge op. 

Met groeiend marktaandeel en dito (marketing-) investeringen vormen de com-
merciële aanbieders steeds meer een serieuze bedreiging voor de bestaande  
verslavingszorginstellingen. Deze ‘oudgedienden’ zien hun marges en markt-
aandeel slinken en voelen de hete adem in de nek van concurrenten en financiers. 
Financiers zien als gevolg van de veranderende markt de risico's in de zorgmarkt 
toenemen. Deze gevestigde orde had juist afgelopen jaren, onder druk van het  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de zorgverzekeraars, 
fors ingezet op de afbouw van klinische voorzieningen en daarmee de kosten per 
cliënt. De lagere omzetten naar aanleiding van deze beweging, gecombineerd met 



ONDERZOEKSVRAGEN TER BEANTWOORDING VAN DE 
VRAAGSTELLING VAN DIT ONDERZOEK
1  Op welke wijze onderscheiden zich de organisaties uit de  

verschillende strategische groepen in de bedrijfstak specialistische 
verslavingszorg voor volwassenen op het gebied van portfolio, regio, 
positionering, onderscheidend vermogen en financiële huishouding?

2  Wat zijn, op basis van het documenten onderzoek, de externe en  
interne krachten in de bedrijfstak specialistische verslavingszorg 
voor volwassenen welke op dit moment en in de nabije toekomst 
(drie tot vijf jaar) belemmerend of bevorderend zijn voor de strategi-
sche positionering en concurrentiepositie van de organisaties  
in de strategische groepen categorale verslavingszorginstellingen  
en geïntegreerde GGZ instellingen met een stevig aanbod in de  
verslavingszorg?

3  Wat zijn, op basis van de interviews met bestuurders en beslissers in 
de verslavingszorg, de externe en interne krachten in de bedrijfstak 
specialistische verslavingszorg voor volwassenen welke op  
dit moment en in de nabije toekomst (drie tot vijf jaar) belemmerend 
of bevorderend zijn voor de strategische positionering en 
concurrentie positie van de organisaties in de strategische groepen 
categorale verslavingszorginstellingen en geïntegreerde GGZ  
instellingen met een stevig aanbod in de verslavingszorg?
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onzekerheden in de bedrijfstak zijn de vragen over de toekomst beperkt tot een 
scope van drie tot vijf jaar. 

Bovenstaande onderzoeksvragen dienen als basis voor de beantwoording van de 
centrale vraagstelling van dit onderzoek:

1.3. DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING

Dit praktijkgerichte onderzoek richt zich op het verkrijgen van meer inzicht in  
de ontwikkelingen in de externe en interne krachten die invloed hebben op de  
strategische positionering en concurrentiepositie in de bedrijfstak specialistische 
verslavingszorg voor volwassenen. Focus ligt hierbij op de strategische groepen 
categorale verslavingszorginstellingen en geïntegreerde GGZ instellingen met  
een stevig profiel op verslavingszorg. Reden is dat deze twee groepen de gehele 
verslavingsketen aanbieden, inclusief die voor de meest kwetsbare groep. Met de 
opkomst van de nieuwe commerciële aanbieders hebben zij de meeste noodzaak 
om hun strategische positionering en concurrentiepositie, in dit veranderende 
speelveld, kritisch tegen het licht te houden.

De term beslissers in de verslavingszorg heeft in deze doelstelling betrekking op de 
zorgverzekeraars en beleidsmakers die de structuur condities scheppen, zodanig 
dat doelmatigheid, kwaliteit en toegankelijkheid in de sector bevorderd worden. 
Om onderstaande vraagstelling van dit onderzoek te beantwoorden is een drietal 
onderzoeksvragen geformuleerd om de huidige en toekomstige bevorderende  
en belemmerende factoren in beeld te brengen. Gezien de grote dynamiek en  

PROJECTKADER ONDERZOEK
Het onderzoek richt zich op de bedrijfstak specialistische verslavings-
zorg voor volwassenen, gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet.

DOELSTELLING ONDERZOEK
Het doen van aanbevelingen aan beslissers in de verslavingszorg en be-
stuurders van categorale verslavingszorginstellingen en geïntegreerde 
GGZ instellingen met een stevig aanbod in de verslavingszorg voor het 
verbeteren van de strategische positionering en concurrentiepositie door 
een analyse te maken van de relevante externe en interne krachten in de 
bedrijfstak specialistische verslavingszorg voor volwassenen.



'Verbeteren van de
 strategische 

positioner ing & 
concu r rentiepositie '

VRAAGSTELLING ONDERZOEK
Wat zijn, op basis van de confrontatie tussen het documenten onderzoek 
en de interviews met bestuurders en beslissers in de verslavingszorg,  
de externe en interne krachten in de bedrijfstak specialistische 
verslavingszorg voor volwassenen welke op dit moment en in de nabije 
toekomst (drie tot vijf jaar) belemmerend of bevorderend zijn voor de 
strategische positionering en concurrentiepositie van de organisaties in 
de strategische groepen categorale verslavingszorginstellingen en geïn-
tegreerde GGZ instellingen met een stevig aanbod in de verslavingszorg? 
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positionering en concurrentiepositie van verschillende organisaties in deze be-
drijfstak. Naast het bureau-onderzoek vormt het empirische kwalitatief onderzoek 
een belangrijke pijler van dit onderzoek. Middels een tiental interviews met ener-
zijds bestuurders van verslavingszorg instellingen en anderzijds met diverse ‘be-
slissers’ (experts) en stakeholders is informatie verzameld over de wijze waarop 
diverse spelers in de bedrijfstak de strategische positionering en concurrentie 
krachten in de praktijk ervaren.

Vanuit deze invalshoeken worden uiteindelijk aanbevelingen geformuleerd aan  
beslissers in de verslavingszorg en bestuurders van categorale en geïntegreerde 
aanbieders om de strategische positionering en concurrentiepositie te verbeteren. 

1.4 ONDERZOEKSAANPAK

De aanpak van dit onderzoek omvat de selectie van een passend theoretisch kader 
omtrent de strategische positionering en concurrentiepositie. Dit kader vormt de 
basis voor enerzijds het bureau-onderzoek en anderzijds het kwalitatief empirisch 
onderzoek (de interviews).

Het combineren van de diverse theoretische invalshoeken leidt tot een conceptu-
eel kader met betrekking tot de externe en interne krachten rondom de strategi-
sche positionering en concurrentieposities in de bedrijfstak specialistische  
verslavingszorg voor volwassenen. Vanuit dit conceptueel kader volgt een analyse 
van de inzichten uit het bureau-onderzoek en het kwalitatief empirisch onderzoek. 
Hieruit worden vervolgens conclusies en aanbevelingen geformuleerd aan  
beslissers in de verslavingszorg en bestuurders van categorale en geïntegreerde 
aanbieders om de strategische positionering en concurrentiepositie te verbeteren.

Het wetenschappelijk literatuuronderzoek en de geselecteerde theoretische 
modellen rondom de strategische positie en krachten die daarop inwerken zullen 
in hoofdstuk drie (theoretisch kader) beargumenteerd worden op hun keuze. 
Ook zal het theoretisch kader worden verdiept in de context van de bedrijfstak  
specialistische verslavingszorg voor volwassenen. Het theoretisch kader vormt de 
basis van de analyse van de externe en interne krachten in het bureau-onderzoek. 
Middels het analyseren van jaarverslagen, jaarrekeningen, benchmarkrapporten 
en onderzoeksrapporten is informatie vergaard over deze bedrijfstak. Ook web-
sites en media zijn onderzocht op relevante onderwerpen rondom de strategische 
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1.5  MAATSCHAPPELIJKE EN WETENSCHAPPELIJKE 
 RELEVANTIE

De impact van het problematisch gebruik van middelen op onze samenleving is 
groot. Het gaat niet alleen om de gebruiker van drugs die zelf fysieke schade on-
dervindt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft, in op-
dracht van VWS, geraamd dat alleen al de maatschappelijke kosten van alcohol 
(goed voor de helft van de verslavingsbehandelingen in Nederland) ruim 3,2 miljard 
euro bedragen. Slechts een fractie hiervan vormen de kosten van de verslavings-
zorg met betrekking tot alcohol. Deze bedroegen in 2011 480,2 miljoen euro (RIVM, 
2014). Nog los van de toename van kwaliteit van leven is een euro besteed  
aan goede verslavingszorg dus zowel maatschappelijk als bedrijfsmatig een 
uitstekende investering. Kwalitatieve en doelmatige verslavingszorg heeft dus, 
naast verbetering van kwaliteit van leven, ook een enorme impact op de kosten 
voor de maatschappij. 

Doordat de commerciële aanbieders zich richten op een klein deel van het 
verslavings portfolio gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet (soms met aan-
vullende private bijdrage van de klanten) neemt de (financiële) druk op de andere 
aan bieders, die hierdoor marktaandeel verliezen, toe. Met toegenomen risico’s 
voor de continuïteit van sommige van deze organisaties kan de toegankelijkheid 
en bereikbaarheid van de verslavingszorg voor de meest kwetsbare groepen in 
onze samenleving in het geding komen. Door aanbevelingen te doen voor het  
versterken van de strategische positionering en concurrentiepositie van de organi-
saties in deze strategische groepen wordt getracht handvatten te bieden om de 
concurrentie positie te verbeteren en zo de continuïteit van zorg voor de gehele 
verslavingsketen te borgen.

1.6 LEESWIJZER

Na een korte inleiding en schets van het projectkader zijn in dit hoofdstuk de  
doelstelling en de vraagstelling van dit onderzoek beschreven. In hoofdstuk 2  
‘Verslaving in beeld’ zal een beeld worden geschetst van de (geschiedenis van) 
verslavingszorg. Ook zullen de spelers die in de bedrijfstak actief zijn geïntrodu-
ceerd worden evenals de strategische groepen en overige stakeholders.

Hieronder een schematische weergave van de onderzoeksopzet:

Figuur 1: Onderzoeksopzet strategische positionering in de verslavingszorg



'D� maatschappelijk�
 koste� va� alcoho� 

bedrage� ru i� 
3,2 miljar� eu ro 
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Hoofdstuk 3 omvat het theoretisch kader, waarbij de gebruikte theoretische  
modellen worden uitgelegd die de basis vormen voor het conceptuele model  
van dit onderzoek. In hoofdstuk 4 zal vervolgens de onderzoeksopzet worden be-
sproken, waarbij de selectie van databronnen, het type onderzoek, en de gebruikte 
onderzoeksinstrumenten in dit onderzoek worden toegelicht.

In hoofdstuk 5 zullen de resultaten van de verzamelde gegevens worden gepre-
senteerd. Hierbij zullen zowel de data en analyses vanuit het bureau-onderzoek als 
de gegevens verkregen uit de interviews met bestuurders en beslissers (experts) in 
de verslavingszorg (het kwalitatieve empirisch onderzoek) in samenhang worden 
gepresenteerd. De onderzoeksvragen, centrale vraag stelling en doelstelling van  
dit onderzoek komen aan bod in hoofdstuk 6. Hier zullen de conclusies, aanbeve-
lingen en discussie worden gepresenteerd. 



HOOFDSTUK 2

Verslavin� 
i� beel�
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 1886  In de Verenigde Staten komt een nieuw drankje op de markt,  
Coca Cola, dat cocaïne bevat.

 1909  Oprichting Jellinek, oudste verslavingszorginstelling van  
Nederland.

 1940-1944  Amfetamine wordt door legerartsen voorgeschreven tegen  
vermoeidheid.

 1964 Officieel rapport in de VS dat roken van tabak ongezond is.
 1972 Eerste hasjcoffeeshop van Nederland.
 1984  3,5% van de spuitende druggebruikers is besmet met het Hiv- 

virus. Een jaar later is dit gestegen tot 30%.
 1996 Start alcoholcampagne: ‘alcohol maakt meer kapot dan je lief is'.
 2014 Leeftijd waarop alcohol gedronken mag worden gaat naar 18.

Jezus veranderde water in wijn; religieuze bijeenkomsten zijn vaker doorspekt  
met verwijzingen naar alcohol en overige middelen. Naast een religieuze functie 
hebben alcohol en drugs door de eeuwen heen ook medische en recreatieve  
functies gehad. Pijnbestrijding en narcose zijn nog altijd gebaseerd op het middel 
opium (morfine). Hoewel verstandig recreatief gebruik van alcohol en middelen 
niet (erg) schadelijk hoeft te zijn, blijft het in sommige gevallen niet bij recreatief 
gebruik. 

2.3 VERSLAVINGSZORG IN NEDERLAND

Alleen al in Nederland zijn er 1,8 miljoen ‘verslaafden en misbruikers’. Verslaving 
wordt in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM), 

2.1 INLEIDING

Dit hoofdstuk bevat een korte introductie van de geschiedenis van verslaving en  
de opkomst van verslavingsbehandelingen. Vervolgens zal de bedrijfstak  
verslavingszorg in de context van dit onderzoek worden uitgediept en worden de 
aanbieders geïntroduceerd. Tot slot zullen deze aanbieders middels een aantal  
criteria in verschillende strategische groepen worden geplaatst. Hiermee zal de 
eerste onderzoeksvraag van dit onderzoek, over de wijze waarop de verschillende 
organisaties zich onderscheiden al deels worden beantwoord. In de beschrijving 
van de resultaten van dit onderzoek in hoofdstuk 5 en de conclusies en aanbeve-
lingen in hoofdstuk 6 zal het onderscheidend vermogen tussen de organisaties  
in de verschillende strategische groepen verder worden uitgediept.

2.2 OUDER DAN DE WEG NAAR ROME….

Drugs zijn er altijd geweest. De ontdekking door mensen verliep meestal toevallig. 
Zo werd qat ontdekt omdat herders merkten dat hun schapen actief werden  
wanneer ze van de qat struik aten. Ze gingen het toen zelf ook maar eens proberen. 
De eerste teksten over alcohol dateren van 6000 v.Chr. en bewijs werd gevonden 
dat al 4000 jaar v.Chr. opium werd verbouwd in Irak en Iran. 

Geschiedenis van alcohol en drugs (Jellinek, 2017): 

 6000 v.Chr. Kleitablet uit Iran/Irak met tekst over alcohol.
 3000 v.Chr.  Afbeeldingen in Egyptische grafkamers over hoe je wijn kunt  

maken.
 2500 v.Chr. Afbeeldingen van het kauwen van coca bladeren in Peru.
 1400 v.Chr.  Boek uit India spreekt over het gebruik van cannabis tijdens  

religieuze bijeenkomsten.
 700 v.Chr.  Homerus beschrijft in de Odyssee hoe opium alle gevoelens  

onderdrukt.
 500 Afbeelding van priester die tabak rookt in Mayatempel in Mexico.
 1300  Het drinken van sterke drank leidt tot misbruik. In Zwitserland en 

Engeland worden sluitingstijden ingevoerd.
 1840-1842  Eerste Opiumoorlog. Engelsen vallen China aan dat de opium- 

handel wil verbieden. China wordt gedwongen handel toe te staan.
 1874 Ontdekking heroïne.

VERSLAVING is een toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal 
van een gewoonte of stof afhankelijk is, zodanig dat hij/zij deze gewoon-
te of stof niet, of heel moeilijk los kan laten. Het gedrag van de persoon is 
voornamelijk gericht op het verkrijgen en innemen van het middel, of het 
handelen naar de gewoonte, ten koste van de meeste andere activiteiten 
(Wikipedia, 2017).



AANTAL VERSLAAFDEN/MISBRUIKERS IN NEDERLAND EN 
AANTAL IN BEHANDELING

STOF AANTAL VERSLAAFDEN/ AANTAL IN 
 MISBRUIKERS BEHANDELING

Alcohol 477.000 30.764

Tabak 600.363 449

Cannabis 70.000 10.965

Snuifcocaïne 26.857 3760

Crack 11.200 3760

Heroïne 14.000 9.604

Gokken 20.300 2.266

Speed (amf) 6.700 1.675

XTC 420 105

GHB 3.160 790

Medicijnen (benzo) 600.000 819

Internet gamen 16.000 544

Overig 1.121 392

TOTAAL 1.847.121 65.893

Middelengebruik 
zonder klachten

Preventie Kortdurende
interventies

Behandeling Gespecialiseerde 
behandeling

Outreachende 
zorg

Middelengebruik 
met klachten

Afhankelijkheid

Ernstige 
afhankelijkheid 
met complexe 

klachten
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opvalt, is dat het percentage dat feitelijk in behandeling is erg laag is. Het behan-
delbereik van verslaving erg laag. Zo is voor alcohol bijvoorbeeld slechts 6,5% van 
de mensen, bij wie behandeling inhoudelijk aan te raden is, feitelijk in behandeling. 
78% van de Nederlanders in behandeling is man en autochtoon. De gemiddelde 
leeftijd is 41,2 jaar (Ladis, 2015). Ontkenning en schaamte spelen naast stigmati-
sering bij deze stoornis een grote rol, waardoor de stap naar hulpverlening niet 
of laat wordt gezet.
 
Verslaving wordt vaak gezien als een onbehandelbare aandoening: ‘eens verslaafd 
altijd verslaafd’. Tevens wordt vaak gedacht dat het een gebrek aan wilskracht 
betreft, waarbij behandeling niet nodig is. Afgelopen decennia is met stapels  
evidentie onderbouwd dat deze aannames niet juist zijn. Verslaving is een  
behandelbare aandoening (Kohn, et al., 2004) en de kennis over verslaving en be-
handeling van verslaving is de laatste jaren enorm toegenomen. Er zijn diverse 
effectieve behandelingen beschikbaar zoals Motivational Interviewing, Cognitieve 
Gedragstherapie, Farmacotherapie (ontgiften en terugvalpreventie) en de, uit de 
verenigde staten overgewaaide Minnesotabehandeling (12 stappen methode).  
De intensiteit van de benodigde behandeling is afhankelijk van de ernst. De  
hoeveelheid, periode van gebruik, behandelhistorie en eventuele combinatie met  
andere somatische of psychische klachten worden hierbij in ogenschouw  
genomen. In vogelvlucht kan de verslavingsketen als volgt worden weergegeven:

Figuur 2: Schematische weergave van de verslavingsketen, bron jaarplan Jellinek 2017,  

geraadpleegd maart 2017

die ook in Nederland als standaard voor diagnose wordt gehanteerd, onder verdeeld 
in twee categorieën: aantal verslaafden/misbruikers en aantal in behandeling.  
Met verschillende kenmerken en criteria is de definitie dus wetenschappelijk 
 onderbouwd en breed geaccepteerd.

Tabel 1: Prevalentiecijfers alcohol misbruik en verslaving (Ladis, 2017)

Zoals uit bovenstaande tabel is af te leiden betreft meer dan de helft van de  
‘probleemgevallen’ tabak of alcohol. Bij ouderen is 5,1% van alle gezondheids-
problemen aan alcohol gerelateerd (Trimbos, 2014). Wat naast de grote getallen 



34 35STRATEGISCHE POSITIONERING IN DE VERSLAVINGSZORG  |  DE IDEALE MIX STRATEGISCHE POSITIONERING IN DE VERSLAVINGSZORG  |  DE IDEALE MIX  

bieders bieden de andere aanbieders van verslavingszorg de hele keten  
verslavingszorg aan van preventie tot complexe klinische zorg. Een aantal van 
deze 11 aanbieders biedt naast verslavingszorg nog een breed portfolio van 
psychische stoornissen. In de volgende paragraaf zullen we de overeenkomsten 
en verschillen van de verschillende aanbieders in de bedrijfstak specialistische 
verslavingszorg voor volwassenen verder uitdiepen.

2.5 STRATEGISCHE GROEPEN

Er zijn in deze bedrijfstak met 51 aanbieders van verslavingszorg verschillende 
type organisaties. Er zijn binnen de bedrijfstak groepen van organisaties te  
onderscheiden die een min of meer gelijksoortige strategische positionering  
en concurrentiestrategie hebben gekozen. Ze kunnen hierdoor op basis van hun 
strategische kenmerken gegroepeerd worden; in de literatuur aangeduid als  
strategische groepen. 

Porter biedt voor het onderscheiden van strategische groepen het handvat van  
de onderscheidende marketing strategie typologieën: kosten leiderschap  
(de goedkoopste) of differentiatie strategie (onderscheidend). Daarnaast kiezen 
organisaties ervoor zich te richten op een brede of een niche markt. Organisaties 
kiezen er dus voor om een focus te hebben op differentiatie of kosten efficiency 
voor een brede markt of voor een niche markt (Johnson et al. 2013). 

Een tweede variant om strategische groepen binnen de bedrijfstak te onder-
scheiden omvat de strategie op basis waarvan bedrijven trachten om marktleider  
te worden en/of marktaandeel te vergroten. Tracey en Wiersema (2007) onder-
scheiden hiervoor drie strategieën: operational excellence, customer intimacy  
en product leadership. Zij stellen dat succesvolle organisaties uitmunten in het 

De pijl geeft de hoeveelheid klanten weer (relatief veel mensen komen in aanmer-
king voor kortdurende interventies en een relatief kleine groep wordt geïndiceerd 
voor een gespecialiseerde behandeling. Vergelijkbaar met psychiatrische stoor-
nissen zoals depressie, is het succespercentage van de behandeling circa 
50-60%, mits voldoende specialistische kennis en kunde met wetenschappelijk 
onderbouwde behandelmethodes worden gebruikt.

2.4 BEDRIJFSTAK VERSLAVINGSZORG

Zoals in hoofdstuk één reeds toegelicht wordt de focus in dit onderzoek gelegd op 
de bedrijfstak specialistische verslavingszorg voor volwassenen, gefinancierd 
vanuit de zorgverzekeringswet. 

De potentiele markt bestaat zoals in tabel 1 werd beschreven uit 1,8 miljoen  
Nederlanders die volgens de wetenschappelijke standaard baat zouden hebben bij 
een verslavingsbehandeling. Verreweg het grootste deel hiervan betreft  
specialistische verslsavingszorg voor volwassenen. De totale omzet binnen de  
bedrijfstak specialistische verslavingszorg voor volwassenen vanuit de zorg-
verzekeringswet bedroeg in 2011 480,2 miljoen euro en laat de afgelopen jaren een 
licht dalende trend zien als gevolg van verhoogde doelmatigheid, met name als 
gevolg van ambulantisering. 

Er zijn op dit moment 51 aanbieders van verslavingszorg actief in deze bedrijfstak. 
Hiervan zijn 40 relatief nieuwe commerciële aanbieders. Deze groep steeg  
in de periode 2009-2011 van 21 naar 40. In tegenstelling tot de commerciële aan-

DEFINITIE BEDRIJFSTAK 
Een bedrijfstak is betrokken bij verschillende markten, verschillende  
regio’s en (lokale) stakeholders. Het is een verzameling van ondernemin-
gen die gelijksoortige producten aanbieden op basis van gelijksoortige  
technologie. Gelijksoortige producten zijn hierbij gedefinieerd als  
substitueerbaar in de ogen van de klant (Daems & Bouma, 1985).

STRATEGISCHE GROEP 
Een groep van bedrijven binnen een bedrijfstak, welke ongeveer dezelfde 
strategie volgen (Porter, 1980).
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Daems & Douma geven aan dat in veel gevallen de indeling in strategische groepe-
ringen op basis van twee strategische kenmerken mogelijk is. Op basis van een 
quick scan van de type ondernemingen in deze bedrijfstak zullen de kenmerken 
product- en marktmix en omvang worden gekozen om een onderscheid te maken. 
Reden hiervoor is dat op basis van deze twee kenmerken de meeste verschillen 
kunnen worden gevonden voor de groepen van organisaties. 

Door gebruikmaking van bovenstaande dimensies kan de bedrijfstak specialisti-
sche verslavingszorg voor volwassenen onderverdeeld worden in de volgende drie  
strategische groepen.

Op basis van de hierboven beschreven criteria voor het onderscheiden van  
strategische groepen bestaat de bedrijfstak specialistische verslavingszorg  
volwassenen uit vier categorale verslavingszorginstellingen, zeven geïntegreerde 
GGZ-instellingen met een stevig gepositioneerd verslavingsaanbod en veertig 
commerciële aanbieders van verslavingszorg.

Met de onderverdeling van de organisaties in de strategische groepen en de  
beschrijving van de wijze waarop deze organisaties zich van elkaar onderscheiden 
is de eerste onderzoeksvraag van dit onderzoek beantwoord. In de beschrijving 
van de resultaten van dit onderzoek in hoofdstuk 5 en de conclusies en aanbeve-

leveren van één soort waarde aan hun klanten. Een bedrijf verwerft in hun ogen dus 
zijn reputatie en succes op de lange termijn door zijn energie en middelen op één 
discipline in te zetten. 

Figuur 3: The generic strategy framework, 

(Johnson et al., 2013)

Tot slot geven Daems & Douma (1985) als uitgangspunt voor het identificeren  
van strategische groepen de strategische profielen, welke zijn opgebouwd uit ver-
schillende strategische kenmerken. De belangrijkste strategische kenmerken zijn:
 

Tabel 2: Strategische kenmerken Daems & Douma (1985)

Figuur 4: Model waarde strategieën 

(Treacy en Wiersema, 2007)

STRATEGISCHE GROEPEN IN DE VERSLAVINGSZORG
•  Geïntegreerde GGZ-instellingen die naast een stevig gepositioneerd 

verslavingsaanbod ook een breed portfolio van geestelijke  
gezondheidszorg aanbieden.

•  Categorale verslavingszorg instellingen die als zelfstandige organi-
satie de gehele keten van verslavingszorg aanbieden van preventie 
tot complexe (klinische) verslavingszorg. 

•  Commerciële aanbieders verslavingszorg: Commerciële organisaties 
die zich richten op winstgevende onderdelen van het producten-
portfolio
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De tabel hieronder geeft ter afsluiting van dit hoofdstuk nog een korte samen-
vatting van de belangrijkste kenmerken van de genoemde strategische groepen:

Tabel 3: Strategische groepen binnen de bedrijfstak specialistische verslavingszorg  

volwassenen in Nederland.

ONDERZOEKSVRAAG 1
Op welke wijze onderscheiden zich de organisaties uit de verschillende 
strategische groepen in de bedrijfstak specialistische verslavingszorg 
voor volwassenen op het gebied van portfolio, regio, positionering, onder-
scheidend vermogen en financiële huishouding?

lingen in hoofdstuk 6 zal het onderscheidend vermogen tussen de organisaties  
in de verschillende strategische groepen verder worden uitgediept.



HOOFDSTUK 3

Theoretisc¨ 
kade²



DE MACRO OMGEVING is een brede, algemene omgeving van de  
bedrijfstak en de marktomgeving van organisaties die hierin actief zijn 
(Muilwijk, 2009).
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Voor het analyseren van de macro omgeving zijn verschillende methodes voor-
handen; de ‘PEST-analyse’ wordt hierbij veel gehanteerd (Johnson en Scholes, 
1997). Deze analyse wordt als kapstok gebruikt om relevante Politieke-,  
Economische-, Sociale- en Technologische invloeden op de bedrijfstak in kaart  
te brengen. Op deze wijze wordt een analyse gegeven van de historische verande-
ringen en trends met de implicaties daarvan op de bedrijfstakstructuur. Bij de  
beschrijving en analyse van de macro-ontwikkelingen binnen de bedrijfstak  
verslavingszorg in hoofdstuk vijf zullen met name de ontwikkelingen beschreven 
worden die relevant zijn met het oog op de (duurzame) veranderingen in de struc-
tuur van de bedrijfstak, de strategische positionering en de concurrentiepositie.

Het analyseren van deze concurrentie-omgeving is, net als de hiervoor beschreven 
macro omgeving, een onderdeel van de externe analyse. Er zijn verschillende  
modellen om een concurrentieanalyse uit te voeren op het niveau van de externe 
omgeving. Dit zijn onder andere de segmentatie-analyse (Muilwijk 2009),  
de concurrentieanalyse (Rustenburg 2007) en het vijfkrachtenmodel (Porter 1980). 
Binnen de theorieën op het niveau van concurrentieomgeving sluit in het bijzonder 
de strategisch management benadering goed aan bij het doel van dit onderzoek. 
Deze benadering sluit immers het beste aan bij het strategisch perspectief van  
de instellingen (Breedveld, 2003). De vraag die binnen de ontwikkeling van  
het theoretisch kader centraal staat is met welk instrumentarium de strategische 
positionering in de bedrijfstak het best kan worden geanalyseerd. Grant (2008) 
redeneert dat strategische analyse veelal gebaseerd is op de simpele aanname dat 
het doel van strategie is het bedrijf te helpen voortbestaan. De voornaamste bron 
van bestaan en de te behalen winst is het creëren van waarde voor de klant.  
De nadruk bij strategisch management ligt hierbij expliciet op de relatie tussen  
de bedrijfs takstructuur (concurrentie-omgeving) en concurrentiestrategie van de 
organisaties in de bedrijfstak. Het vijfkrachtenmodel van Porter biedt het meest 
complete kader voor het analyseren van de concurrentie-omgeving en  
zal, samen met de eerder beschreven macro- analyse, de kern vormen van het 
theoretisch kader met betrekking tot de externe analyse. Het vijfkrachtenmodel 
beschrijft de con currentiekrachten die bepalend zijn voor de verdeling van waarde 
in de bedrijfstak.

3.1 INLEIDING

De omgeving waarin een organisatie actief is verandert continu en heeft invloed  
op de prestaties van de organisatie. Het is daarom van belang om goed zicht  
te hebben op de omgeving en zo nodig in te spelen in op die veranderingen. Het 
tempo van veranderingen in de omgeving van de bedrijfstak verslavingszorg 
neemt de afgelopen jaren toe. 

Om tot een onderzoek model te komen voor aanbevelingen van de strategische 
positionering en concurrentiepositie is gebruik gemaakt van verschillende theore-
tische modellen. Aan de hand van dit kader zal in het volgende hoofdstuk de onder-
zoeksopzet nader worden omschreven. In dit hoofdstuk wordt het theoretisch  
kader toegelicht. Na een korte schets van verschillende theorieën, die onder-
steunen bij een analyse voor interne en externe krachten, wordt de keuze beargu-
menteerd voor het gebruik van de PEST-analyse om de macro omgeving in beeld 
te brengen. Vervolgens wordt het gebruik van het vijfkrachtenmodel van Porter 
geïntroduceerd als kader voor analyse van de bedrijfstak. Ook het value based 
strategy model van Porter vormt onderdeel van het theoretisch kader om zo ook de 
totale toegevoegde waardecreatie van alle onderdelen in deze bedrijfstak vanuit 
klantperspectief te kunnen analyseren. Tot slot zal worden toegelicht waarom het 
resource based strategy model is gekozen voor het opsporen en analyseren van de 
(kern)competenties binnen een organisatie.

3.2 THEORETISCH KADER

Een analyse van de macro omgeving kan behulpzaam zijn bij het opsporen 
van omgevingsfactoren die van invloed zijn op de structuur van de bedrijfstak. 
Campbell (2006) wijst op het belang van het in kaart brengen van de ontwikkelin-
gen in de macro omgeving van de bedrijfstak voor het uitvoeren van een strategi-
sche analyse.
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Met de geschetste ontwikkelingen van enerzijds toegenomen competitie en  
anderzijds ook toegenomen samenwerking tussen de zorgaanbieders is het van 
belang goede focus te houden op de toegevoegde waarde van de organisaties in 
de ogen van de klant over de gehele zorgketen. Door naast het vijfkrachtenmodel, 
dat een wat eenzijdige economische focus heeft op het streven naar een zo groot 
mogelijke winstgevendheid door de individuele aanbieders, de toegevoegde waar-
de in de ogen van de klant over de hele zorgketen centraal te stellen wordt een 
meer integrale analyse gemaakt. Deze toegevoegde waarde vindt immers veelal 
niet ‘binnen een individuele organisatie’ plaatst maar over de gehele ‘zorgketen’.  
In het boek ‘Redefining healthcare’ (Porter & Teisberg, 2006) wordt de toegevoegde 
waarde van de zorg voor klant en maatschappij beschreven. Ze beargumenteren 
dat de sturing in de zorg nu te diffuus en gefragmenteerd plaatsvindt, waardoor de 
kosten van het totale zorgsysteem (bestaande uit vele losstaande aanbieders in 
een zorgketen) toenemen, terwijl de toegevoegde waarde voor de klant & maat-
schappij niet of nauwelijks verbetert. Om in dit onderzoek ook recht te doen aan de 
ontwikkelingen rondom diverse horizontale- en verticale samenwerkings-
verbanden en initiatieven van zorgverzekeraars om steeds meer op (totale) 
uitkomsten in te kopen, zal het value based strategy model verder worden uitge-
werkt. Bij de beschrijving van de resultaten in hoofdstuk vijf zal blijken dat juist op 
het gebied van samenwerking onderscheidend vermogen wordt gecreëerd binnen 
de bedrijfstak en dat deze strategische samenwerkingen als kans en/of sterkte 
worden gezien van een aantal organisaties in de bedrijfstak. 

De laatste pijler in het gebruikte theoretisch kader is de resource based strategy. 
Waar het vijfkrachtenmodel en het value based management model uitgaan van 
het (causale) verband tussen succes en de ‘strategic fit’ met de omgeving en de 
juiste positionering hierbinnen, is een tweede benadering binnen het strategisch 
management meer gericht op de (kern) binnen een organisatie. 

Deze benadering is ontstaan omdat sommige organisaties in een bedrijfstak het 
beter blijken te doen dan andere. Dit zou onder meer verklaard kunnen worden uit 
het bezit van bepaalde competenties die van belang zijn voor de concurrentie-
positie. De ‘resource based school’ redeneert, aanvullend op de competitieve  
positionering school waar Porter onder valt, dat het de kerncompetenties van een 
organisatie zijn die het onderscheidend vermogen bepalen. Deze competenties 
zijn dus essentieel voor het vermogen om beter te presteren dan concurrenten. De  
resource based strategy beschrijft diverse hulpbronnen en (kern)competenties om 
meerwaarde voor een product of een dienst te creëren én concurrentievoordeel te 

De samenhang tussen het vijfkrachtenmodel van Porter en de eerder geschetste 
PEST-analyse is dat de macro omgevingsfactoren van invloed zijn op de  
kenmerken van de bedrijfstak structuur in het model van Porter. Het vormt als  
het ware de volgende laag (zie figuur 5) in de omgeving van een organisatie.  
De bedrijfstak-analyse middels het vijfkrachtenmodel is een nuttig raamwerk om 
relevante informatie over de bedrijfstakstructuur te classificeren. Ook ondersteunt 
dit model het opsporen van trends in de structuurkenmerken van de bedrijfstak 
welke gevolgen kunnen hebben voor de strategische positionering en concurrentie-
positie. Het model van Porter benadrukt vooral de concurrentiepositie van 
organisaties in hun omgeving en in de bedrijfstak. Door dit model uit te werken kan 
er een inschatting gemaakt worden van de relatieve aantrekkelijkheid van een  
bedrijfstak. Volgens Porter heeft een organisatie niet alleen te maken met interne 
rivaliteit tussen bestaande organisaties in de bedrijfstak, maar ook met ‘externe’ 
concurrentie door de dreiging van potentiele toetreders en substitutie. Ook de  
onderhandelingsmacht van toeleveranciers en afnemers komen aan bod binnen 
het vijfkrachtenmodel. Zij bepalen tezamen de waardeverdeling in een bedrijfstak 
en de mogelijkheid voor individuele organisaties of strategische groepen om een 
groter deel hiervan te verwerven. Het raamwerk van Porter wordt in dit onderzoek 
niet alleen gebruikt om de verschillende krachten die hierop van invloed zijn te 
beschrijven, maar ook om, met een blik op de mogelijke toekomstige concurrentie, 
de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak te analyseren.

Waar het vijfkrachtenmodel organisaties ziet als strijdende entiteiten voor het 
maximaliseren van het marktaandeel en bijbehorend rendement wordt, zeker ook 
in de bedrijfstak verslavingszorg, waarde vaak in samenwerking gecreëerd. Zo zijn 
er diverse samenwerkingen in de keten tussen huisartsen, aanbieders verslavings-
zorg en ziekenhuizen om zowel de eigen posities te versterken als ook het  
rendement van de algehele behandeling (die vaak over verschillende schakels 
heenloopt) te verbeteren. Ook horizontale samenwerkingen tussen aanbieders van 
verslavingszorg rondom (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie vindt steeds 
meer plaats.

‘Competitive strategy is about being different. It means deliberately 
choosing a different set of activities to deliver a unique mix of value’  
(Porter, 1996).
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Figuur 5: Omgeving van de organisatie

3.4 PEST-ANALYSE 

In deze paragraaf wordt het theoretisch kader voor wat betreft de macro omgeving 
nader uitgewerkt. In de literatuur worden eigen betekenissen gegeven aan de ex-
terne macro omgeving analyses. De meest bekende zijn de PEST en de SPENT 
analyse Campbell (2006). De laatste heeft ook bijzondere aandacht voor de na-
tuurlijke omgevingsinvloeden, welke voor de bedrijfstak verslavingszorg minder 
relevant lijken te zijn. Daarom wordt in deze beschrijving gebruik gemaakt van de  
PEST-analyse. Vanwege de complexiteit van de macro omgeving is de PEST- 
analyse opgedeeld in vier algemene krachten die van invloed zijn op de bedrijfstak. 

3.4.1 SOCIO-DEMOGRAFISCHE INVLOEDEN

Demografische en sociologische/epidemiologische ontwikkelingen hebben in-
vloed op de omvang en specificaties van de vraag naar verslavingszorg. Dit heeft 
dus ook gevolgen voor de kenmerken en structuur van de bedrijfstak. De omvang 
en groei van de bedrijfstak is hiervan afhankelijk. Demografische ontwikkelingen 
die relevant zijn voor de ontwikkelingen in de bedrijfstak zijn onder andere de  

bereiken (Campbell, 2006). De organisaties en hun onderlinge verschillen vormen 
in het hier rechts weergegeven figuur 5 de binnenste laag in de omgeving van de 
bedrijfstak. 

3.3 SAMENGANG VAN DE THEORETISCHE MODELLEN

De beschreven PEST-analyse kan inzicht geven in de kansen en bedreigingen door 
wijzigingen in de macro omgeving. Denk hierbij specifiek voor de bedrijfstak  
verslavingszorg bijvoorbeeld aan de gewijzigde wet- en regelgeving rondom  
gereguleerde marktwerking, technologische ontwikkelingen op het gebied van 
E-health of wijzigingen in de demografie zoals vergrijzing. Het tijdig identificeren 
van deze ‘drijvers voor verandering’ en de mogelijke impact daarvan op de bedrijfs-
tak en organisaties daarbinnen kan de strategieontwikkeling versterken. Analyse 
van de externe omgeving middels het vijfkrachtenmodel geeft handvatten voor 
een analyse van de concurrentie omgeving. Deze biedt, net als analyse van de 
macro omgeving, inzichten in kansen en bedreigingen voor organisaties in de  
bedrijfstak. Het value based management model geeft daarbij als aanvulling  
mogelijk inzichten in samenwerkingsmogelijkheden die waardecreatie stimuleert. 
Hiermee kan onderscheidend vermogen en concurrentiekracht worden bereikt 
doordat verschillende organisaties in de bedrijfstak op diverse manieren met  
elkaar samenwerken. 

Door de combinatie van de PEST-analyse, het vijfkrachtenmodel en value based 
strategy model van Porter en de resource based strategy op te nemen in het  
onderzoek, wordt de gehele externe en interne omgeving in kaart gebracht. Waar 
de PEST-analyse en het vijfkrachtenmodel van Porter kansen en bedreigingen  
in de externe omgeving van organisaties aan het licht brengen, geeft de 
resource based strategy inzicht in sterktes en zwaktes in de interne omgeving  
van organisaties.

De vraagstelling van dit onderzoek richt zich op de belemmerende en bevorderen-
de factoren voor de strategische positionering en concurrentiepositie. Onder  
belemmerende factoren worden hier de bedreigingen en zwaktes verstaan; de 
bevorderende factoren betreffen de kansen en sterktes. 

Nu de keuze voor de theoretische modellen is onderbouwd zal onderstaand de 
basis van de genoemde analyse modellen en reflectie hierop worden beschreven. 
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3.4.4 TECHNOLOGISCHE INVLOEDEN

De analyse van de technische omgeving heeft betrekking op de ontwikkeling en het 
begrip van de effecten van veranderingen in technologie en hun impact op de be-
drijfstak. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in technologie ter verbetering/
facilitering van bedrijfsprocessen en van technologische invloeden die impact 
hebben op het primaire proces. Soms ter ondersteuning van het primaire proces, 
soms als (volledig) substituut door bijvoorbeeld behandeling volledig via online 
zelfhulp (E-health) vorm te geven. Veranderingen in technologie hebben invloed op 
de producten die beschikbaar zijn voor de clienten. De medische en technische 
ontwikkelingen in de gezondheidszorg zijn, zeker het laatste jaren zeer interessant. 
De kwaliteit van de zorg en de functionaliteiten van de aangeboden producten  
kunnen hiermee aanzienlijk worden verbeterd. Als consequentie van al deze  
ont wikkelingen is het van belang dat organisaties veranderingen in technologie,  
die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering en zorgaanbod in de bedrijfstak, 
monitoren. 

Het is van belang om te benadrukken dat bovenstaande domeinen binnen de  
macro omgeving gerelateerd zijn aan elkaar en invloed kunnen hebben op elkaar. 
Een uitvoerige uitwerking bij het uitvoeren van een  PEST-analyse is nodig om deze 
domeinen afzonderlijk en in samenhang goed te kunnen doorgronden. Hiertoe 
wordt in het hoofdstuk vijf een aanzet gegeven met betrekking tot de bedrijfstak 
verslavingszorg.

3.5  VIJFKRACHTENMODEL
 
Na beschrijving van de macro omgeving zal nu een beschrijving worden gegeven 
van de verschillende concurrentiekrachten die uiteindelijk de verdeling van waarde 
in de bedrijfstak bepalen. Strategische keuzes en positionering richten zich bij dit 
model van Porter op het onderscheidend vermogen van een organisatie ten op-
zichte van de concurrenten. De keuzes dienen te leiden tot een duurzaam voordeel 
ten opzichte van concurrenten. Porter legt de nadruk op de ‘fit’ tussen de organi-
satie en de omgeving, aangevuld met het in de ogen van de klant onderscheidend 
vermogen ten opzichte van anderen (concurrentievoordeel). De nadruk bij deze 
benadering ligt op de analyse van de omgeving. Porters model van de vijf krachten 
van concurrentie ziet deze als bepaald door:
•  horizontale concurrentie; bestaande uit concurrentie van gevestigde aanbieders 

bevolkingsomvang en samenstelling van de populatie. De prevalentie van versla-
ving en trends in middelengebruik zijn ook relevante socio-demografische  
invloeden. Ook mobiliteit en vergrijzing hebben significante invloed op de bedrijfs-
tak, zowel met betrekking tot de markt als de beschikbare (arbeids)capaciteit.  
Specifieke waarden, gedragingen en vooronderstellingen, voortkomend uit  
bepaalde sociologische trends bepalen het imago, de vraag en keuzegedrag van 
klanten en financiers. Zo kan de wijze waarop tegen rendementen, besparingen, 
bezuinigingen, beschikbaarheid en investeringen in de verslavingszorg wordt  
aangekeken van invloed zijn op de structuur van de bedrijfstak. 

3.4.2 POLITIEKE INVLOEDEN

Het overheidsbeleid ten aanzien van de structuur, sturing en financiering van  
de verslavingszorg kan worden geplaatst tegen de achtergrond van de zittende 
kabinetten en de daarmee gepaarde wijzigingen in wet- en regelgeving. Overheden 
hebben directe controle of invloed op bijvoorbeeld vergunningen, regulering en 
subsidies. De toename van concurrenten en (potentiele) aanbieders binnen de 
bedrijfstak verslavingszorg zijn het directe gevolg van politieke keuzes die de 
marktwerking in deze bedrijfstak bevorderen. Ook het afschaffen van het  
representatiemodel, waardoor de concurrentie tussen zorgverzekeraars toenam,  
en het invoeren van een nieuw bekostigingsmodel middels de Diagnose 
behandel-combinatie (DBC) heeft grote impact op de bedrijfstak verslavingszorg.

3.4.3 ECONOMISCHE INVLOEDEN

Zowel fiscaal als monetair beleid zijn bepalend voor het economische klimaat in 
Nederland. De wijze waarop Nederland omgaat met (belasting)inkomsten en met 
uitgaven (fiscaal beleid) en beleid maakt gericht op de hoeveelheid geld dat  
in omloop is (monetair beleid) kunnen van grote invloed zijn op de economie.  
Economische groei of stagnatie en de financiering rond de verzorgingsstaat  
hangen nauw met elkaar samen. Economische tegenwind belemmert de betaal-
baarheid van zorg, wat invloed kan hebben op het verzekerde pakket en de  
eigen bijdragen in zorg. Tevens kan door economische invloeden de financiële 
weerbaarheid van de bedrijfstak sterk beïnvloed worden. 
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3.5.1 RIVALITEIT TUSSEN BESTAANDE AANBIEDERS

Concurrentie tussen bestaande aanbieders kan van grote invloed zijn op het 
marktaandeel, de verdeling van waarde, het niveau van de winstgevendheid en de 
continuïteit van de organisatie. Als ondernemingen binnen een bedrijfstak kans 
zien om hun positie te verbeteren ten koste van andere organisaties neemt de riva-
liteit toe. De hoofdfactoren die de aard en intensiteit van de concurrentie tussen 
gevestigde aanbieders bepalen zullen hieronder kort worden toegelicht:

1  Concentratie en evenwicht van de aanbieders heeft een grote impact op de in-
tensiteit van de rivaliteit. Deze ontstaat met name wanneer de (vele) aanbieders 
min of meer even groot zijn en er dus geen dominante posities bestaan.  
Bedrijfstakken met een lage concentratiegraad benaderen de marktvorm van 
volledige mededinging (Breedveld, 2003). 

2  Diversiteit van concurrenten & productdifferentiatie geeft met betrekking tot  
diversiteit de verschillen in productportfolio weer. Productdifferentiatie heeft be-
trekking op wijze van onderscheidend vermogen op bijvoorbeeld kwaliteit,  
imago, prijs of toegevoegde functionaliteit. Diversiteit en productdifferentiatie 
hebben een direct verband met de bereidheid en overwegingen van klanten om 
te wisselen van aanbieder. Bij het ontbreken van verschillen tussen aanbieders 
blijft immers alleen de prijs over als basis voor concurrentie.

 
3  Overcapaciteit en uittreding barrières zijn ook van invloed op de aard en inten-

siteit van de concurrentie tussen gevestigde bedrijven. Als er in de bedrijfstak 
sprake is van overcapaciteit zal dit de concurrentie verhogen en een druk leggen 
op de prijsstelling. Het aanbod is dan immers hoger dan de vraag. Ook hoge 
uittredingsbarrières kunnen van invloed zijn op concurrentie. Als een con-
frontatie een beter alternatief is dan uittreden neemt de concurrentie toe. In  
veel bedrijfstakken is de winstgevendheid ook sterk cyclisch als gevolg van  
veranderingen in vraag en capaciteit.

 
4  Kostencondities betreffen schaalvoordelen en de verhouding tussen vaste en 

variabele kosten. Kostencondities bepalen mede in hoeverre bedrijven hun  
prijzen omlaag kunnen brengen om hun capaciteit te benutten.

in de bedrijfstak en de (dreiging van) nieuwe toetreders en substituten.
•  verticale concurrentie; bestaande uit de onderhandelingsmacht van toeleveran-

ciers en afnemers.

Figuur 6: Vijf Krachten van Concurrentie model van Porter 1980

De centrale vraag in de bedrijfstakanalyse is hoe de gecreëerde waarde wordt  
verdeeld over partijen. Als een organisatie slechts een gedeelte van de waarde vast 
kan houden ‘lekt’ als het ware waarde weg naar de andere krachten uit het model. 
Zo kan interne rivaliteit en de dreiging van nieuwe toetreders lagere prijzen veroor-
zaken of hogere concurrentiekosten tot gevolg hebben. Krachtige kopers  
(afnemers) kunnen zich waarde toeeigenen en sterke toeleveranciers kunnen 
waarde afromen. Ook kan de dreiging van substituten een prijsplafond tot gevolg 
hebben. 

Hieronder zal een nadere verdieping worden gegeven van de vijf concurrentie-
krachten:
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6  Overheidsmaatregelen en beleid kunnen, zeker in de zorg met een sterke  
overheidsbemoeienis, een belangrijke toetredingsbarrière zijn. Voor nieuwe toe-
treders kan dit, naast aanzienlijke kosten, ook een langere voorbereidingstijd en 
opbouw van specifieke kennis vragen.

7  Toegang tot distributiekanalen zoals verwijzingsstromen van bijvoorbeeld  
huisartsen zijn in de bedrijfstak verslavingszorg van belang, waarbij bestaande 
ondernemingen veelal een voordeel hebben opgebouwd. 

8  Te verwachten tegenmaatregelen omvatten mogelijke represailles van be-
staande aanbieders op toetreders door bijvoorbeeld agressieve prijsverlaging, 
meer reclame en eventuele rechtszaken.

Bovenstaande toetredingsdrempels zijn vanuit strategisch perspectief zeer  
interessant. Eventuele veranderingen in dit domein, zoals bijvoorbeeld aflopende 
contracten, vergunningen of aangepast overheidsbeleid kunnen van belang zijn 
voor (de timing van) toetreding. Door bepaalde strategische acties, zoals bijvoor-
beeld (verregaande) horizontale en verticale samenwerkingsvormen in de keten, 
kan het speelveld van de toetredingsdrempels beïnvloed worden. 

3.5.3 DREIGING VAN SUBSTITUTEN 

Substituten zijn producten of diensten die (min of meer) dezelfde functie vervullen. 
Dreiging van substituten bestaan uit:

1  Bereidheid tot aanschaf van substitutie producten: een aantrekkelijk substitutie-
product verhoogt de concurrentie en heeft een drukkend/beperkend effect op 
de prijs.

2  De prijs-prestatieverhouding van de betreffende substituten in relatie tot  
de prijs-prestatieverhouding van de bestaande producten/diensten van aan-
bieders in de bedrijfstak. Hoe ingewikkelder het product of de dienst te beoorde-
len is door de klant des te geringer de substitutie door consumenten op basis 
van prijs verschillen is. 

3.5.2 DREIGING VAN POTENTIELE NIEUWE TOETREDERS

Naast de rivaliteit tussen bestaande concurrenten kunnen ook potentiële toe-
treders van grote invloed zijn. Dit kunnen zowel nieuwe toetreders als substituten 
zijn.

Ze vormen een tweede belangrijke concurrentiekracht die een grote impact kan 
hebben op de verdeling van waarde binnen de bedrijfstak. De relatief lage toe-
tredingsbarrières en het veelal ontbreken van strategische reacties van de reeds  
bestaande spelers in de bedrijfstak, maakt de dreiging van potentiele nieuwe  
toetreders groot. Porter noemt acht structurele entree barrières die hieronder kort 
worden toegelicht en in hoofdstuk 5 nader worden uitgewerkt.

1  Benodigd kapitaal voor bijvoorbeeld marketing, onderzoek en/of productie-
faciliteiten; noodzakelijk voor het starten en/of handhaven in een bedrijfstak. 

2  Schaalvoordelen kunnen een barrière vormen aangezien in sommige bedrijfs-
takken omwille van de efficiency op zeer grote schaal geproduceerd moet  
worden. Het bestaan van schaalvoordelen werkt over het algemeen in het  
voordeel van bestaande aanbieders.

 
3  Product differentiatie geeft de voordelen aan van de gevestigde organisaties ten 

opzichte van nieuwe toetreders dankzij merkherkenning en consumententrouw.
 
4  Absolute kostenvoordelen geven in de context van entree barrières moeilijk te 

kopiëren kostenvoordelen weer. Gevestigde bedrijven kunnen op verschillende 
niveaus van output een kostenvoordeel hebben ten opzichte van toetreders. 
Voorbeelden hiervan zijn vastgoed, subsidies, maar ook meer immateriële  
bezittingen zoals ervaringskennis en steile leercurves als gevolg van ervaring en 
expertise in de bedrijfstak.

5  Overstapkosten geven de (eenmalige) kosten aan, waarmee de klanten die 
willen overstappen geconfronteerd kunnen worden. Deze zijn ook weer (deels) 
gerelateerd aan product differentiatie; hoe meer differentiatie hoe hoger de 
overstapkosten.
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2  Relatieve onderhandelingsmacht betreft de omvang en concentratie van  
de aanbieders in verhouding tot de toeleveranciers in de bedrijfstak. Ook de in-
formatie van aanbieders over het product en het vermogen van toeleveranciers 
tot voorwaartse integratie wordt hieronder verstaan.

3.6 VALUE BASED MANAGEMENT MODEL

Breedveld (2003) merkt terecht op dat het vijfkrachtenmodel van Porter een aantal 
beperkingen kent in de context van de gezondheidszorg. Zo is er in dit model geen 
onderscheid gemaakt tussen beslissen, genieten (de klant) en betalen (de zorg-
verzekeraar). Ook de prijssetting is binnen het zorgdomein anders, aangezien  
prijzen gerelateerd worden aan een (min of meer) vaste tariefstructuur. Met ener-
zijds niet-gecontracteerde zorg en anderzijds steeds meer ruimte bij verzekeraars 
om op basis van specifieke (kwaliteits)criteria hierop toeslagen en afslagen  
te contracteren, neemt de ruimte voor prijssetting afgelopen jaren wel toe. De 
zorgaanbieders sluiten de contracten met zorgverzekeraars, maar die zullen op 
hun beurt de belangen van hun klanten in termen van kwaliteit en kosten (premie) 
goed moeten afwegen. De financiering van specialistische verslavingszorg via de 
zorgverzekeringswet is ook sterk afhankelijk van overheidsbeleid. In dit onderzoek 
is ervoor gekozen de overheid vanuit het kader van de PEST-analyse te integreren 
en is in de analyse van het vijfkrachtenmodel van Porter de concurrentiekracht van 
de afnemer gedefinieerd en uitgewerkt als zorgverzekeraar en als eindgebruiker 
(klant). Beiden zullen in het volgende hoofdstuk als verschillende ‘type’ afnemer 
uitvoerig aan bod komen.

Echter, waar het vijfkrachtenmodel concurrerende organisaties beschrijft die een 
zo groot mogelijk stuk van de gecreëerde waarde (rendement) naar zich toe willen 
trekken, altijd ten koste van een ander, schiet dit model tekort. In de gezondheids-
zorg en zeker ook in de verslavingszorg wordt waarde vaak in samenwerking  
gecreëerd. Hoewel het macro budgettaire kader wel maakt dat groei binnen de 
bedrijfstak aan banden blijft, kan door samenwerking wel de toegevoegde waarde 
en het rendement vergroot worden. Invalshoek is hierbij de toegevoegde waarde in 
de ogen van de klant (eindgebruiker) over de gehele keten van zorg en welzijn. Deze 
toegevoegde waarde wordt vaak breder gedefinieerd dan de klinische resultaten 
zoals het onder controle krijgen van de verslaving. Ook de waardering van de gele-
verde zorg (snelheid en klantvriendelijkheid) als ook de houdbaarheid (voorkomen 
terugval) en begeleiding naar bijvoorbeeld huisvesting of werk worden als waarde 

3.5.4 ONDERHANDELINGSMACHT VAN AFNEMERS 

Tot slot wordt de externe concurrentie bepaald door de macht van de toeleveran-
ciers en de macht van de afnemers. De vierde kracht die Porter behandelt is de 
onderhandelingsmacht van afnemers. Zij kunnen de waardeverdeling binnen de 
bedrijfstak aanzienlijk beïnvloeden door lage prijzen of onderscheidende kwaliteit 
of service te eisen. De onderhandelingsmacht van afnemers bestaat uit:

1  Prijsgevoeligheid van afnemers: deze is afhankelijk van de kosten van inkoop 
ten opzichte van de totale kosten. Ook de eerder genoemde productdifferentiatie 
speelt hier een rol, aangezien bij een standaard product makkelijker van aan-
bieder gewisseld kan worden.

 
2  Relatieve onderhandelingsmacht: hieronder verstaan we de omvang en  

concentratie van de afnemers in verhouding tot aanbieders in de bedrijfstak en 
de informatie van afnemers over het product en het vermogen van afnemers tot 
achterwaartse integratie.

3.5.5 ONDERHANDELINGSMACHT VAN TOELEVERANCIERS 

De onderhandelingsmacht van toeleveranciers is de laatste concurrentiekracht. 
Deze loopt analoog met de macht van aanbieders in de bedrijfstak ten opzichte 
van hun afnemers (Grant, 2008). Alleen zijn hier de bedrijfstakaanbieders de  
afnemers en speelt prijsgevoeligheid een rol bij de bedrijfstakaanbieders die  
inkopen bij leveranciers.

1  De prijsgevoeligheid is, in het geval van de aanbieders in de bedrijfstak, afhan-
kelijk van de kosten van het product van de toeleverancier ten opzichte van de 
totale kosten van de aanbieder in de bedrijfstak. Hoe minder onderscheidend de 
producten van de toeleverancier, hoe lager de onderhandelingsmacht en hoe 
makkelijker overgestapt kan worden van leverancier. In de bedrijfstak zijn leve-
ranciers van bijvoorbeeld technische systemen of medicijnen enkele sprekende 
voorbeelden. In het hoofdstuk vijf zal dit domein binnen de bedrijfstak  
verslavingszorg uitvoerig worden beschreven. 



Waarde voor de klant   = gezondheidsuitkomsten
          €
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Onderscheidend vermogen op het gebied van kwaliteit en innovatie gericht op  
gezondheidsuitkomsten richt zich hiermee veel meer op bijvoorbeeld preventie, 
vroeg signalering, snelle en juiste diagnose, snelle doorlooptijd in de behandeling 
zonder complicaties en lange termijn houdbaarheid van de behaalde resultaten. 
Vanuit de in hoofdstuk twee geschetste achtergrond van verslaving en versla-
vingsbehandelingen is de toegevoegde waarde van dergelijke uitkomsten een 
open deur. Betere langdurige gezondheid is hiermee het doel, niet de (intensieve) 
behandeling an sich. Porter stelt in een presentatie in Harvard business school dat 
betere gezondheid uiteindelijk vele malen goedkoper is dan slechte gezondheid 
(Porter 2006). Waarde voor de klant zal verbeteren door ervaring, schaal en leer-
vermogen van de zorgaanbieder ten aanzien van de medische conditie. Deze zorg 
van hoge kwaliteit zal uiteindelijk ook goedkoper zijn. Porter formuleert een aantal 
principes, waardoor er concurrentie ontstaat die ten goede komt aan de patiënt:

gezien. Het creëren van deze waarde vraagt een ketenbenadering, waarbij de  
toegevoegde waarde over de verschillende schakels en partijen, die een deel van 
dit proces voor hun rekening nemen, in samenhang wordt bekeken, gemeten en 
gewaardeerd.

Met de geschetste ontwikkelingen van toegenomen competitie tussen enerzijds 
de zorgaanbieders onderling en anderzijds de zorgverzekeraars hebben alle be-
trokken partijen belang bij het verbeteren van hun toegevoegde waarde in de ogen 
van de klant. Alleen die partijen die hierin onderscheidend zijn zullen ook op de 
langere termijn hun concurrentiepositie kunnen verstevigen. Juist op het gebied 
van samenwerking kan onderscheidend vermogen worden gecreëerd binnen de 
bedrijfstak. Deze strategische samenwerkingen tussen specifieke organisaties 
in de bedrijfstak worden bij de resultaten, conclusies en aanbevelingen van dit  
onderzoek in hoofdstuk vijf en zes verder uitgewerkt in sterktes en kansen voor 
specifieke organisaties in de verschillende strategische groepen. 

In het boek ‘Redefining healthcare’ beschreven Porter & Teisberg (2006) de toege-
voegde waarde van de zorg voor klant en maatschappij. Ze beargumenteerden dat 
de sturing in de zorg nu te diffuus en gefragmenteerd plaatsvindt, waardoor de 
kosten van het totale zorgsysteem (bestaande uit vele losstaande aanbieders in 
een zorgketen) toenemen, terwijl de toegevoegde waarde voor de klant & maat-
schappij niet of nauwelijks verbetert. De waarde van zorg behelst immers  
meer dan ‘overleving’ na een ziekte of andere beperkte metingen van statische 
eendimensionale gezondheidsuitkomsten. Door de waarde en kwaliteit van het 
dienstverleningsproces centraal te stellen wordt er meer nadruk gelegd op de 
uitkomsten van specifieke klantbehoeften. Door samen met klanten te definiëren 
wat voor hen de meest relevante waarden zijn, kunnen deze worden gemeten  
en geanalyseerd. Door deze waarden vervolgens in de dagelijkse bedrijfsvoering 
centraal te stellen kan het onderscheidend vermogen worden vergroot, waarmee 
de concurrentiepositie wordt verstevigd. Prikkels in de gezondheidszorg, ook bij  
de aanbieders van verslavingszorg, zijn nog erg gericht op budgetsturing. Totaal 
volume en gemiddelde kosten per klant vertellen maar een klein stukje van het 
verhaal. Kwaliteit van leven, eigen regie, klantvriendelijkheid en snelle doorlooptijd 
in het behandelproces zijn enkele voorbeelden die naast prijs en klinische uitkom-
sten relevant kunnen zijn vanuit de ogen van de klant. Hierbij kan de toegevoegde 
waarde stijgen als organisaties binnen en tussen bedrijfstakken samenwerken en 
samen waarde creëren. 

1  Concurrentie over het gehele zorgtraject op medische conditie door 
geïntegreerde zorgunits.

2  Resultaatinformatie (uitkomsten en kosten) moet wijdverbreid zijn en 
beschikbaar per klant.

3  Vergoeding van zorgtrajecten moet hier ook op geënt worden  
(opbrengsten per volledig zorgtraject).

4 Integreer zorgonderdelen van verschillende organisaties/locaties.

5 Concurrentie moet regionaal of nationaal zijn, niet lokaal.

6 Bouw een informatieplatform dat bovenstaande ondersteunt.
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gebouwen, apparatuur en kennisbanken); en tot slot de ongrijpbare bronnen  
(reputatie, goodwill, merkbekendheid, imago, relatienetwerk).

De zogenaamde kerncompetenties zijn uniek en moeilijk imiteerbaar. Dit zijn com-
petenties die moeilijker zijn om te verkrijgen en te behouden. Ze kunnen ontstaan 
door de verbinding van uitzonderlijke hulpbronnen met bijzondere competenties. 
Organisaties met dergelijke kerncompetenties zullen in de bedrijfstak boven-
gemiddelde prestaties leveren. Kerncompetenties kunnen nooit worden gezien als 
zijnde permanent beschikbaar. Het tempo van veranderingen van de technologie 
en de maatschappij zijn van dien aard dat men kerncompetenties constant moet  
blijven aanpassen en er nieuwe moeten worden ontwikkeld. Hulpbronnen,  
competenties en kerncompetenties bepalen voor een belangrijk deel de strate-
gische positionering en onderscheidende waarde toevoegende activiteiten.

Figuur 7: Model value-based health care delivery (Porter & Teisberg, 2006)

3.7 RESOURCE BASED STRATEGY 

In deze paragraaf wordt het resource based strategy model beschreven in aan-
vulling op de macro omgeving en concurrentie analyse om op deze manier ook de 
interne krachten in kaart te brengen. Binnen de resource based strategy wordt de 
onderneming beschouwd als een verzameling van materiële en immateriële  
activa. Deze theorie stelt dat de strategie van een onderneming moet worden  
gebaseerd op de resources die de onderneming bezit. Alleen de strategische  
resources kunnen hierbij langdurig competitief voordeel opleveren. Dit zijn de  
resources die waardevol, zeldzaam en moeilijk imiteerbaar zijn en door de organi-
satie goed wordt geborgd. (Johnson, et al, 2014). Hulpbronnen zijn nodig voor de  
activiteiten van een organisatie en zijn in vier verschillende categorieën te onder-
scheiden: Menselijke hulp bronnen (individuele kennis en vaardigheden); financiële 
hulpbronnen (investeringen en werkkapitaal); fysieke bronnen (bijvoorbeeld land, 
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4.3 DATA VERZAMELING 

Omdat er geen specifieke literatuur beschikbaar is over strategische positionering 
en concurrentiepositie in de verslavingszorg is een documentenanalyse uitge-
voerd aan de hand van een aantal algemeen geldende theoretische modellen:  
De PEST-analyse, het vijfkrachtenmodel, het value based managementmodel van 
Porter en de resource based strategy.

Daarnaast is gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur, artikelen uit de 
media en beleidsdocumenten, daar waar mogelijk en beschikbaar toegespitst op 
de bedrijfstak specialistische verslavingszorg voor volwassenen. Literatuur-
onderzoek is gedaan zowel via google scholar als Search de zoekmachine van de 
Erasmus Universiteit. Ook Parlis, de zoekmachine voor alle Kamerstukken en  
Kamervragen, is geraadpleegd. Via de snowball sampling methode kon zowel bij 
Parlis als bij Digidoc worden gezocht naar andere documenten over dit onderwerp. 

Het bureau-onderzoek bestond uit het analyseren van diverse bestaande data-
bronnen waaronder jaarverslagen en jaarrekeningen van aanbieders, rapporten 
van het landelijk alcohol en drugs informatie systeem (Ladis), van Stichting  
Benchmark GGZ (SBG) en van de Nationale Drug Monitor (NDM). Ook diverse  
beleidsdocumenten en kamerstukken werden geraadpleegd rondom beleid s-
ontwikkeling en invoering van de gereguleerde marktwerking. 

Om inzicht te krijgen in de huidige ontwikkelingen in de bedrijfstak zijn daarnaast 
websites van diverse stakeholders geraadpleegd en werd de (social) media rond-
om dit onderwerp verzameld en geanalyseerd. Via google (scholar), kamerstukken 
en dagelijkse nieuwsbronnen zoals zorgvisie en Skipr werden relevante artikelen 
verzameld en geanalyseerd. 

Er is, naast het bureau-onderzoek, gekozen voor aanvullend kwalitatief onderzoek 
middels interviews met bestuurders en beslissers (experts) om zodoende meer te 
weten te komen over de ervaringen en verwachtingen die zij hebben ten aanzien 
van de strategische positionering en concurrentiepositie binnen de bedrijfstak  
verslavingszorg. De interviews zijn ook gebruikt ter toetsing van de tussentijdse 
conclusies uit het bureau-onderzoek. Het empirisch onderzoek met behulp van 
interviews heeft zich gericht op het in kaart brengen van enerzijds de bevindingen 
van bestuurders, verantwoordelijk voor de strategische positionering en  
concurrentiepositie van hun instelling, en anderzijds op de bevindingen van  

4.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt een korte verantwoording gegeven van de methodologische 
keuzes in dit onderzoek. Na een beschrijving van het onderzoeksdesign zullen de 
gebruikte databronnen en de wijze van dataverzameling worden toegelicht.  
Tot slot zal een schets worden gegeven van de wijze waarop de data geanalyseerd 
zullen worden.

4.2 ONDERZOEKSSTRATEGIE

Om tot een onderzoek model te komen voor aanbevelingen voor het verbeteren 
van de strategische positionering en concurrentiepositie is gebruik gemaakt van 
verschillende theoretische modellen. Aan de hand van dit kader worden analyses 
gemaakt op basis van bureau-onderzoek en het kwalitatief empirisch onderzoek 
(de interviews). Deze analyses zullen worden samengevoegd in een aantal  
conclusies en aanbevelingen voor de bestuurders en beslissers in deze bedrijfstak. 
Specifiek zullen deze aanbevelingen gericht zijn op twee strategische groepen bin-
nen de bedrijfstak verslavingszorg: de categorale en de geïntegreerde aanbieders. 

De onderzoeksstrategie moet passen bij de doel- en vraagstelling van het onder-
zoek. Het onderzoek is exploratief kwalitatief van aard omdat nog niet voldoende 
bekend is welke problemen bestuurders en beslissers voorzien met betrekking tot 
de belemmerende en bevorderende factoren rondom de strategische positionering 
en concurrentiepositie. Kwantitatief onderzoek is daarom minder goed toepas-
baar, aangezien de probleemstelling nog onvoldoende bekend is. De probleem-
verkenning staat in dit exploratief en diagnostisch onderzoek dus centraal en komt 
voort uit het gekozen theoretisch kader voor het analyseren van de interne- en 
externe omgeving. Gekozen is voor een exploratief kwalitatief onderzoek waarbij, 
naast het bureau-onderzoek, op een exploratieve wijze door middel van interviews 
kwalitatieve data zijn verzameld over de praktijk van de verschillende organisaties 
in deze bedrijfstak. Doorewaard en Verschuren (2007) beschrijven een casestudy 
als een onderzoek waarbij de onderzoeker probeert om een diepgaand en integraal 
inzicht te krijgen in één of enkele tijdruimtelijk begrensde objecten of processen. In 
een kwalitatief onderzoek wordt geprobeerd gegevens te duiden en op elkaar te 
betrekken teneinde deze te verwerken tot conclusies. 
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cliënt perspectief en toeleveranciers is een brede verkenning mogelijk van de  
belemmerende en bevorderende factoren in de externe en interne omgeving van 
de bedrijfstak. Deze samplingmethode past bij het exploratieve karakter van  
dit onderzoek. Het geeft een goed beeld van de wijze waarop de categorale en 
geïntegreerde aanbieders hun strategische positionering en concurrentiepositie 
waarderen in de context van de interne en externe omgeving.

4.4 VERWERKEN EN ANALYSEREN VAN DE GEGEVENS
 
In verband met het exploratieve karakter van het onderzoek werd de inhoud van de 
interviews op een kwalitatieve wijze geanalyseerd. Het onderzoek werd uitgevoerd 
volgens de gefundeerde theoriebenadering (Verschuren en Doorewaard, 2010).

Alle interviews werden op audio opgenomen. De onderzoeker heeft, met onder-
steuning van het secretariaat, de opgenomen interviews afgeluisterd, uitgewerkt 
en samengevat. Door naast de onderzoeker ook een senior beleidsmedewerker de 
interviews af te laten luisteren werd niet alleen ondersteuning geboden in de 
uitwerking maar werd door middel van het ‘vier-ogen-principe’ en het opnieuw be-
luisteren van de interviews al een analyseproces in het denken in gang gezet.  
De interviews die door de onderzoeker werden samengevat werden nogmaals  
beluisterd en aangevuld door de beleidsmedewerker en visa versa. De analyse 
vond plaats middels de techniek van codering zoals ontwikkeld in gefundeerde 
theoriebenadering (Boeije, 2014). Middels open samenvattende codering zijn alle 
opnames uitgewerkt. Een member check is uitgevoerd door alle geïnterviewden de 
samenvatting van het interview te laten lezen, met het verzoek tot accordering en 
aanvulling. De informatie uit alle interviews werd gesorteerd per hoofdkenmerk en 
sub kenmerken. Vervolgens zijn de antwoorden op de interviewvragen bij de juiste 
vraag geplaatst en onderling vergeleken. 

experts/beslissers in de zorg die een rol spelen bij het beleid, financieren en con-
troleren van de activiteiten in deze bedrijfstak. Onder de beslissers in deze  
bedrijfstak worden met name overheid en zorgverzekeraars bedoeld die de  
structuur en condities scheppen om de doelmatigheid, kwaliteit en toegankelijk-
heid in de sector te bevorderen.

Het kwalitatief empirisch onderzoek is middels face-to-face diepte-interviews  
uitgevoerd. De 46 interviewvragen, die als leidraad dienden voor het semigestruc-
tureerd interview, zijn toegevoegd in bijlage twee. De vragen zijn onderverdeeld in 
verschillende onderdelen (topics) om zowel de macro omgeving, de concurrentie-
krachten binnen de bedrijfstak als de kerncompetenties van de organisaties uit de 
verschillende strategische groepen te bevragen. De interviews duurden anderhalf 
tot twee uur. Aan de interviews namen vier aanbieders van verslavingszorg deel, 
twee categorale aanbieders en twee geïntegreerde aanbieders: Novadic Kentron, 
VNN, Brijder (onderdeel Parnassia) en Jellinek (onderdeel Arkin). Deze partijen zijn 
geselecteerd om zo het perspectief van zowel de categorale aanbieders van  
verslavingszorg als ook het perspectief van de geïntegreerde GGZ-instellingen in 
het onderzoek te betrekken. Commerciële aanbieders waren voor dit onderzoek 
niet bereid tot een interview, mede doordat de organisatie waar de onderzoeker 
werkzaam is (Jellinek) door hen als concurrent wordt gezien. GGZ Nederland is als 
belangenbehartiger van de gereguleerde verslavingsinstellingen ook geïnterviewd 
samen met de programmaleider van kwaliteitsnetwerk Resultaten score. Vanuit de 
afnemers van verslavingszorg is met betrekking tot het cliënt perspectief de voor-
zitter van cliëntenraad Jellinek en lid van landelijk netwerk cliëntraden verslavings-
zorg ‘het Zwarte Gat’ geïnterviewd. Het perspectief van de zorgverzekeraars als 
inkopers van zorg is meegenomen vanuit een interview bij de belangenbehartiger 
voor zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Een hooggeplaatste 
ambtenaar bij VWS, verantwoordelijk voor de portefeuille verslaving werd geïnter-
viewd om de politieke context te belichten. Tot slot werd de directeur en eigenaar 
van E-health platform Karify geïnterviewd. Enerzijds als toeleverancier van diverse 
organisaties (waaronder Jellinek), die middels dit aanbod trachten zich te  
onderscheiden, anderzijds als mogelijk substituut of potentiele toetreder, aange-
zien technische ontwikkelingen ook als alternatief voor delen van de huidige  
verslavingszorg gezien kunnen worden. 

Al deze organisaties zijn niet uit een aselecte steekproef getrokken maar op basis 
van hun kenmerken en relevantie geselecteerd. Door het betrekken van de  
verschillende invalshoeken van zowel aanbieders, beleidsmakers, verzekeraars, 
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de verslavingszorg hebben in de kader van dit onderzoek betrekking op de zorg-
verzekeraars en beleidsmakers die de structuur condities scheppen, zodanig  
dat doelmatigheid, kwaliteit en toegankelijkheid in de sector bevorderd kunnen 
worden. 

4.5 VALIDITEIT, BETROUWBAARHEID EN BRUIKBAARHEID 

In deze paragraaf wordt weergegeven op welke wijze dit onderzoek moet worden 
geïnterpreteerd met betrekking tot validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.
 
Validiteit geeft aan in welke mate de gebruikte methode van onderzoek voldoende 
in staat is om de gestelde onderzoeksvragen en centrale vraagstelling van het on-
derzoek te beantwoorden. Door gebruik te maken van de structuur en inhoud van 
de literatuur voor wat betreft het bureau-onderzoek en de interviews is getracht de 
uitkomsten van het onderzoek goed onderbouwd te kunnen valideren. Door de 
combinatie van bureau-onderzoek en de interviews met enerzijds bestuurders en 
anderzijds beslissers in de verslavingszorg is een meer integrale beeldvorming van 
de probleemstelling nagestreefd waarmee de validiteit is toegenomen. Met de  
gehanteerde dataverzameling en analyse methode is getracht om op een zo zorg-
vuldig mogelijke manier de gegevens te verzamelen, te analyseren en te rapporte-
ren. Door het methodisch doorlopen van het onderzoeksproces is gepoogd om een 
onderzoeksresultaat neer te zetten dat zoveel als mogelijk overeenkomt met de 
onderzochte praktijksituatie (Baarda e.a., 1997).

Het onderzoek is navolgbaar door de transparantie in de beschreven onder-
zoeksopzet en de methodische procedures. Dat gezegd hebbende dient benadrukt 
te worden dat interviews als onderzoeksinstrument relatief laag scoren op  
betrouwbaarheid. Door de grote afhankelijkheid van de situatie, het moment, 
interactie en interpretatie tussen de betrokken personen is exacte herhaling  
uitgesloten. Geïnterviewden krijgen achteraf de gelegenheid de samenvatting van 
het interview aan te passen of aan te vullen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van 
het onderzoek in enige mate. 

Tot slot kan met betrekking tot de bruikbaarheid van dit onderzoek gesteld worden 
dat binnen dit praktijkgericht onderzoek een zeer specifiek onderdeel van de ver-
slavingszorg is geanalyseerd. Verslavingszorg is met het jeugddomein, forensisch 
kader en preventie veel breder dan de specialistische verslavingszorg voor  
volwassenen die binnen de scope van dit onderzoek valt. Daarbinnen richten  
de aanbevelingen zich met name op de bestuurders van de categorale en  
geïntegreerde aanbieders, aangezien deze organisaties ook in de interviews zijn 
meegenomen en deze organisaties met de toename van nieuwe aanbieders het 
meest onder druk lijken te staan. De aanbevelingen aan de beslissers in  
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In het hoofdstuk zes zal, op basis van de confrontatie tussen de bevindingen vanuit 
de onderzoeksvragen, de centrale vraagstelling worden beantwoord. Na deze con-
clusies volgen, op basis van de resultaten van dit onderzoek, de aanbevelingen en 
discussiepunten van dit onderzoek. 

5.2 RESULTATEN PEST-ANALYSE

Voor een structurele beschrijving van de macro omgeving in de context van de 
bedrijfstak specialistische verslavingszorg voor volwassenen zullen achtereenvol-
gens de ontwikkelingen worden besproken op het gebied van politiek, economie, 
socio-demografie en technologie. Op die terreinen waar de macro omgeving ver-
schilt per strategische groep zal een verdieping worden gegeven. In de deelconclu-
sies zullen per onderwerp de belangrijkste bevindingen worden gepresenteerd. 
Hierna volgt een paragraaf waar de toetsing van deze bevindingen vanuit de inter-
views zal worden beschreven. Tevens zullen de aanvullingen vanuit de interviews 

5.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk zullen op basis van het literatuuronderzoek, de bevindingen vanuit 
het bureau-onderzoek en het kwalitatief empirisch onderzoek (de interviews) de 
resultaten van dit onderzoek worden beschreven. Bij de uitvoering van de 
PEST-analyse en het vijfkrachtenmodel van Porter is het bureau-onderzoek als 
vertrekpunt gebruikt, omdat veel van de informatie goed beschikbaar was uit  
diverse rapportages, onderzoeken en benchmarks. De tien afgenomen interviews 
met bestuurders en beslissers in de verslavingszorg zijn hierbij gebruikt ter  
toetsing van deze bevindingen en ter aanvulling op de gemaakte analyses.  
Met betrekking tot de resultaten van het value based management model en het 
resource based management model vormden juist de bevindingen vanuit de inter-
views het vertrekpunt. Reden hiervoor is dat de diepgaande interne kennis van de 
strategische koers, kernwaarden en strategische samenwerkingen om de toege-
voegde waarde te vergroten veelal niet in gepubliceerde documenten staan  
beschreven, maar enkel beschikbaar zijn voor de top van de organisatie. Het  
bureau-onderzoek diende hier ter toetsing van deze bevindingen. Met betrekking 
tot de commerciële aanbieders, waar helaas geen bereidheid was voor het afne-
men van interviews, gaven onder andere vergelijkingssites, websites en drukwerk 
(brochures, jaarverslagen) van de organisatie, en het rapport ‘Verslaving in beeld’ 
van Zorginstituut Nederland veel informatie over de positionering en concurrentie-
krachten van de organisaties in deze strategische groep.

Waar de eerste onderzoeksvraag van dit onderzoek met betrekking tot de  
wijze waarop de verschillende organisaties in de strategische groepen zich onder-
scheiden al deels werd beantwoord in hoofdstuk twee bieden de resultaten van het 
onderzoek in dit hoofdstuk een mooie basis om de laatste twee onderzoeksvragen 
van dit onderzoek te beantwoorden:

ONDERZOEKSVRAGEN 2 EN 3 VAN DIT ONDERZOEK
•  Wat zijn, op basis van het documenten onderzoek, de externe en  

interne krachten in de bedrijfstak specialistische verslavingszorg 
voor volwassenen welke op dit moment en in de nabije toekomst 
(drie tot vijf jaar) belemmerend of bevorderend zijn voor de strategi-
sche positionering en concurrentiepositie van de organisaties in  
de strategische groepen categorale verslavingszorginstellingen  
en geïntegreerde GGZ instellingen met een stevig aanbod in de  
verslavingszorg?

•  Wat zijn, op basis van de interviews met bestuurders en beslissers in 
de verslavingszorg, de externe en interne krachten in de bedrijfstak 
specialistische verslavingszorg voor volwassenen welke op dit  
moment en in de nabije toekomst (drie tot vijf jaar) belemmerend of 
bevorderend zijn voor de strategische positionering en concurrentie-
positie van de organisaties in de strategische groepen categorale 
verslavingszorginstellingen en geïntegreerde GGZ instellingen met 
een stevig aanbod in de verslavingszorg?
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voorlichting te geven. De overheid kiest ervoor om de verantwoordelijkheid zoveel 
mogelijk bij de burger zelf neer te leggen. Dat betekent dat ervan uitgegaan wordt 
dat mantelzorgers meer verantwoordelijkheid op zich nemen. Het betekent,  
ook voor de verslavingszorg, een afbouw van gespecialiseerde zorg naar meer  
generieke zorg dichter bij de huisarts. Burgers worden gestimuleerd om steeds 
meer eigen regie te voeren over hun gezondheid. 

  DEELCONCLUSIES SOCIAAL-DEMOGRAFISCHE
 INVLOEDEN

De aankomende ‘dubbele vergrijzing’ zal leiden tot een krappere arbeidsmarkt  
wat een opwaartse druk geeft op de loonkostenontwikkeling. De afhankelijkheid 
van goed geschoold personeel zal dus toenemen, waardoor de macht van toe-
leveranciers op het gebied van arbeidskrachten en de macht van professionals zelf 
verder zal toenemen. Ook de rivaliteit tussen zorgaanbieders om hoog opgeleid 
personeel kan als gevolg hiervan verder toenemen. Specifiek in de verslavingszorg 
zien we een hogere prevalentie alcoholmisbruik onder ouderen. Een indicatie die 
kan leiden tot het vergroten van de totale markt in deze bedrijfstak waar feitelijk 
nauwelijks extra middelen voor beschikbaar zijn. De verzorgingsstaat staat onder 
druk; de maatschappelijke trend van ‘verzorgingsstaat’ naar ‘participatie-
samenleving’, waar steeds meer gekeken zal worden naar wat burgers (in hun  
omgeving) zelf kunnen organiseren en regisseren om hun gezondheid te  
verbeteren, biedt wellicht uitkomsten om de zorg op termijn betaalbaar te houden. 
De participatiesamenleving heeft hierbij de potentie om een deel van de huidige 
zorg te substitueren voor zelforganisatie.

5.2.2 POLITIEK

Het eerste domein van deze analyse betreft de macro-invloeden van de politiek op 
de bedrijfstak. Onder dit domein scharen we in deze analyse naast de politiek ook 
de overheid en in bredere zin de invloeden van (gewijzigde) wet- en regelgeving.

We pakken de draad op in 2006; middels een stelselwijziging naar gereguleerde 
marktwerking werden de toetredingsdrempels voor nieuwe aanbieders verlaagd 
en kwam er mondjesmaat beweging in deze bedrijfstak die de jaren daarvoor  
weinig dynamiek kende met betrekking tot de context van dit onderzoek. Kosten-

op het bureau-onderzoek hier worden toegelicht. De  PEST-analyse wordt afgeslo-
ten met de algehele conclusies van de macro omgeving op de bedrijfstak versla-
vingszorg voor volwassenen.

5.2.1 SOCIO-DEMOGRAFIE

Het aantal ouderen groeit als gevolg van de ‘dubbele vergrijzing’; door de vooruit-
gang in welvaart & wetenschap en de geboortegolf na de oorlog vergrijst  
onze samenleving in rap tempo. Dit leidt onder meer tot een sterke groei van de 
zorgvraag. De vergrijzing gaat hand in hand met een gelijktijdige krimp van de  
(potentiële) beroepsbevolking (VWS, 2012). Specifiek de doelgroep ouderen kent 
daarnaast een hogere prevalentie voor verslaving (alcohol), waarmee de vraag 
naar verslavingsbehandeling voor deze groep naar verwachting zal groeien.  
Zo steeg het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag in de periode tussen 
2004 en 2013 met 61% (Trimbos, 2014). 

Zowel in termen van omzet als in termen van werkgelegenheid behoort de gezond-
heidszorg tot de belangrijkste bedrijfstakken in de Nederlandse economie.  
Als gevolg van de discrepantie tussen vraag en aanbod van personeel zullen de 
loonkosten naar verwachting verder stijgen. Omdat circa 70% van de zorgkosten 
bestaat uit loonkosten, stijgen de zorgkosten dus navenant (ActiZ, 2012). Binnen 
de verslavingszorg is de arbeidsmarkt als gevolg van groei in het aantal aanbieders 
en de vergrijzing voor specifieke disciplines al veel krapper geworden. Voor psychi-
aters wordt door diverse instellingen al geworven in het buitenland (Polen,  
Duitsland) om de tekorten op te vullen. Deze trend zal zich naar verwachting  
komende jaren ook voor andere disciplines doorzetten. Ook het aantal bemidde-
lingsbureaus en freelancers nemen toe, waarmee de kosten van arbeid verder  
zullen stijgen. Met name de categorale aanbieders buiten de groot stedelijke  
gebieden merken naast de vergrijzing ook een krimp van de arbeidsmarkt in hun 
regio door ‘trek naar de steden’. 

Er is zowel in de politiek als onder de bevolking bezorgdheid over de stijgende 
zorgkosten. De verzorgingsstaat staat op de tocht en schuift naar een participatie-
samenleving, waar steeds meer gekeken zal worden naar wat burgers zelf kunnen 
organiseren: ‘zorgen dat, in plaats van zorgen voor’. Verschuivingen in definitie van 
gezondheid en ziekte en de mogelijkheid om in een vroeg stadium ziekten te  
kunnen opsporen vraagt van artsen om patiënten op de juiste manier hierover 



74 75STRATEGISCHE POSITIONERING IN DE VERSLAVINGSZORG  |  DE IDEALE MIX STRATEGISCHE POSITIONERING IN DE VERSLAVINGSZORG  |  DE IDEALE MIX  

met verdere kostendaling als belangrijkste drijfveer, geen meerderheid in de kamer 
kon vinden.

Deze vrije artsenkeuze heeft ook binnen de bedrijfstak verslavingszorg een grote 
impact. Immers, naast de door de zorgverzekeraars gecontracteerde zorg, biedt 
deze wet mogelijkheden voor klanten om ook te kiezen voor niet-gecontracteerde 
aanbieders. Hoewel de overheid geen duidelijke criteria heeft vastgesteld voor  
het vergoedingspercentage, mag de eigen bijdrage die een klant eventueel moet 
betalen als hij toch zorg afneemt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, 
geen hinderpaal voor iemand vormen om naar die niet-gecontracteerde zorg-
aanbieder te gaan. In de praktijk leidt dit tot vergoedingspercentages van zorgver-
zekeraars aan de niet gecontracteerde aanbieders van rond de 75 procent.

Zorg was meer dan ook een belangrijk thema zijn bij de afgelopen verkiezingen.  
De druk op stijgende zorgkosten neemt toe en het verder substantieel verhogen 
van eigen bijdragen en ingrijpende pakketmaatregelen zullen door de kiezers niet 
altijd worden gewaardeerd.

 DEELCONCLUSIES POLITIEKE INVLOEDEN

De macro ontwikkelingen op het politieke domein hebben geleid tot aanzienlijke 
verlaging van de toetredingsdrempels voor (potentiele) nieuwe aanbieders. Het 
politieke stelsel zal naar alle waarschijnlijkheid met de huidige verkiezingsuitslag 
de lijn van gereguleerde marktwerking vasthouden, waarmee de dreiging van  
potentiele toetreders nog groter zal worden.

Stelselwijzigingen, waaronder het loslaten van het representatie-model en het 
vereveningsmodel, hebben de weg vrij gemaakt voor meer concurrentie tussen 
zorgverzekeraars onderling. Ook tussen zorgaanbieders is, als gevolg van de ver-
anderende wet- en regelgeving, meer rivaliteit ontstaan. De mogelijkheden van niet 
gecontracteerde aanbieders van zorg vergroten de keuzevrijheid voor de klant, 
waarmee de ‘macht’ van de klant ten opzichte van de aanbieders is toegenomen, 
er is immers meer te kiezen.

De druk op de verlaging van zorgkosten heeft geleid tot verschillende initiatieven 
en overeenkomsten tussen overheid, gecontracteerde aanbieders en zorgverzeke-
raars om de doelmatigheid en kwaliteit van zorg te verbeteren. Doelmatigheids-

beheersing en kwaliteitsverbetering waren de grondslag voor de genoemde  
stelselwijziging. Het kabinet ziet in de marktwerking een mogelijkheid om de  
enorme uitdaging van de groei van zorgkosten het hoofd te bieden en kwaliteits-
verbeteringen en innovatie te stimuleren. 

Specifiek in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wijzigt in 2012 de financierings-
grondslag. De invoering van de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) is een 
eerste stap naar prestatie-bekostiging met een stevige impact op de (financiële) 
sturing en standaardisering van het zorgaanbod (zorgpaden). Hiermee kwam een 
einde aan het tijdperk van ‘het uurtje factuurtje, de zogenaamde functionele  
budget parameters. Opvolgend op de DBC financiering leidt het loslaten van het 
representatiemodel, waardoor volume en prijsafspraken per zorgverzekeraar 
gemaakt moeten worden tot meer concurrentie tussen zorgverzekeraars. Ook leidt 
het loslaten van het representatiemodel tot veel extra (financiële) risico’s bij de 
zorgaanbieders en verzekeraars. Met het wegvallen van de nacalculatie zijn zorg-
verzekeraars uiteindelijk volledig risicodragend voor de ingekochte zorg 
(kosten). De toename van deze vereveningsrisico’s bij zorgverzekeraars worden 
vervolgens deels belegd bij de zorgaanbieders van wie zij meer verantwoording en 
sturing eisen. Onderproductie bij de ene zorgverzekeraar en overproductie bij de 
ander kunnen door de zorgaanbieders ook niet meer worden gesubstitueerd. 

In 2013 werd een bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ van kracht, waarbij het  
ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en tal van koepelorganisaties in 
de GGZ bindende afspraken met elkaar maakten over diverse thema’s in de GGZ. 
De belangrijkste zijn: 
• Scherpere afbakening verzekerd pakket 
• Beperking uitgavengroei (max. 2,5% per jaar) in 2013 en 2014 
• Afbouw beddencapaciteit (-33%) in de komende jaren 
•  Meer effect- en kwaliteitsmetingen, behandelstandaarden en zorgprogram-

ma’s/zorgpaden
•  Flexibilisering van de regelgeving over de Praktijk ondersteuner huisarts  

(POH) per 2013 
• Introductie in 2014 van generalistische Basis GGZ (BGGZ)

In de periode 2013-2015 blijken de klinische productie en de zorgkosten in de GGZ 
ook verder afgenomen. Eind 2015 werd het bestuurlijk akkoord door verantwoor-
delijk Minister VWS, mevrouw Schipper opgezegd. Directe aanleiding was dat,  
ondanks de afspraken in het regeerakkoord, de beperking van de vrije artsenkeuze, 
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een grotere rol voor eigen betalingen en het toewerken naar meer (gereguleerde) 
concurrentie. 

In het kwartaalbericht eind 2016 spreekt ING de verwachting uit dat de zorgkosten 
groeien met 2.5%. De zorgkosten groeien dan voor het eerst sinds vier jaar weer 
harder dan de economie (ING, 2016). Op de lange termijn staan de zorguitgaven 
onder blijvende opwaartse druk als gevolg van de vergrijzing, het groeiend aantal 
chronisch zieken, dure technologische innovaties en hogere verwachting van  
zorgconsumenten (Schut & Varkevisser, 2014). 

 DEELCONCLUSIES ECONOMISCHE INVLOEDEN 

Met een verwachte autonome groei van zorgkosten die, met name als gevolg van 
de vergrijzing, harder stijgt dan de economische groei, zijn verdere bezuinigings-
doelstellingen van de komende regering naar verwachting noodzakelijk. Dit zal 
waarschijnlijk, net als afgelopen jaren, leiden tot het verhogen van het eigen risico 
en/of eigen bijdragen en het verder beperken van het verzekerd pakket. Toename 
van eigen risico en/of eigen bijdragen kan leiden tot afzien van zorg of kritischer 
wordende consumenten. Waar de zorgverzekeraar in het verleden meer het ‘loket’ 
was die de betaling aan de aanbieders regisseerde, krijgt ze steeds meer de rol om 
te sturen op doelmatigheid en kwaliteit. De macht en regie van de overheid en 
zorgverzekeraars kan, met de verder oplopende druk op beheersing van de kosten, 
verder toe gaan nemen. Ook kan dit leiden tot toenemende onderlinge rivaliteit 
tussen aanbieders om de beperkte collectieve middelen en biedt het mogelijk-
heden voor de (dreiging van) substituten die bijdragen aan lagere zorgkosten.  
Economische ontwikkelingen kunnen dus grote invloed hebben op de onder-
handelingsmacht van afnemers en financiers. 

5.2.4 TECHNIEK 

Volgens de werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland kan onze  
gezondheidszorg veel goedkoper als zorgverleners en patiënten de nieuwste tech-
nologische snufjes omarmen. Met name daar waar, ondersteund door technologie, 
zorg thuis geleverd kan worden. In een artikel in het algemeen dagblad werd begin 
2017 beschreven dat ziekenhuiszorg thuis uitvoeren al een besparing van 1,5  
miljard per jaar kan opleveren (Kieft, 2017). Ontwikkelingen op ICT-gebied zijn  

winst, waarmee de kosten per klant worden verlaagd, hebben een negatief effect 
op de totale omzet van de zorgaanbieders als hier geen aanvullende instroom  
van klanten tegenover staat. De omzet van de gecontracteerde aanbieders  
verslavingszorg is mede als gevolg van deze toegenomen doelmatigheid terug-
gelopen. 

De zorgverzekeraars ervaren hierbij minder grip op de zorgkosten van de niet  
gecontracteerde partijen, aangezien afspraken over volume en prijs niet worden 
overeengekomen. Aangezien het macrokader geen ruimte biedt voor groei zal een 
stijging van de zorgkosten van niet gecontracteerde partijen de druk van zorg-
verzekeraars op de gecontracteerde partijen doen toenemen. Het is onzeker welke 
‘politieke’ keuzes gemaakt zullen worden omtrent de vrije artsenkeuze (keuze 
vrijheid klant) ten opzichte van selectieve keuze voor aanbieders door de zorg-
verzekeraar met als doel meer kwalitatieve en doelmatige zorg in te kopen.

5.2.3 ECONOMIE

In 2009 brak de financiële crisis uit binnen de eurozone, nadat Griekenland zijn 
schulden niet meer zelfstandig dreigde te kunnen financieren. Dit gebeurde als  
uitloper van de twee jaar eerder uitgebroken kredietcrisis. Voorzichtig herstel zet in 
vanaf medio 2014 en voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis 
komt de economische groei in 2015 en 2016 in Nederland uit boven de 2 procent. 
Ook neemt de consumptie flink toe en daalt de werkloosheid licht. Het Centraal 
Plan Bureau (CPB) voorziet voor volgend jaar een economische groei van 2,1 pro-
cent, waarbij de verwachting is dat de koopkracht verder zal toenemen (Centraal 
Planbureau, 2016). In de prognose van het economisch bureau van spreekt men 
de verwachting uit dat de economie in 2017, na eerder herstel de voorgaande  
2 jaren verder zal herstellen (ING, 2014).

In het afgelopen regeerakkoord (2012) was besloten tot € 6 miljard bezuiniging  
in de zorg, wat feitelijk een ombuiging betreft aangezien de absolute kosten wel 
stijgen, onder andere als gevolg van de vergrijzing welke in de paragraaf socio- 
demografische ontwikkelingen nader wordt toegelicht. De overheid heeft in het  
regeerakkoord doelen geformuleerd rondom kwaliteit, toegankelijkheid, doel-
matigheid en betaalbaarheid van zorg. Beleidsopties om de verwachte stijging  
van de collectief gefinancierde zorguitgaven te remmen zijn: prijsmaatregelen 
(bijvoorbeeld prijssetting bij dure medicijnen), een kleiner verzekerd pakket,  
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 DEELCONCLUSIES TECHNOLOGISCHE INVLOEDEN 

Macro ontwikkelingen op technologisch gebied bieden vele mogelijkheden om  
de zorgkosten verder terug te dringen en/of meer mensen voor hetzelfde geld te 
helpen. Ook bieden technologische en medische innovaties handvatten om de 
kwaliteit en uitkomsten van de verslavingszorg verder te verbeteren. In sommige 
gevallen bieden technologische en medische innovaties ook handvatten om (delen 
van) de huidige zorg te substitueren. Aanbieders die innoveren en nieuwe techno-
logie snel adopteren kunnen hiermee een belangrijk competentievoordeel behalen 
ten opzichte van (potentiele) concurrenten.

5.2.5 BEVINDINGEN PEST-ANALYSE VANUIT DE INTERVIEWS

Zoals toegelicht in de inleiding van dit hoofdstuk zijn de hierboven beschreven 
resultaten van het bureau-onderzoek als vertrekpunt gebruikt bij de PEST-analyse. 
Deze bevindingen zijn getoetst bij de geïnterviewden en kwamen op veel fronten 
overeen. In deze paragraaf zullen de afwijkingen en aanvullingen op deze  
resultaten vanuit de interviews met bestuurders en beslissers in de verslavings-
zorg worden beschreven. 

Met betrekking tot de belemmerende en bevorderende politieke omgevings-
factoren werd in veel van de interviews, zowel door zorgaanbieders als de branche 
organisatie voor zorgverzekeraars, aangegeven dat een zekere mate van geregu-
leerde marktwerking en gezonde concurrentie de keuzevrijheid van klanten kan 
bevorderen. Wel werd aangegeven dat de verlaging van de toetredingsdrempels 
voor nieuwe (gecontracteerde en niet gecontracteerde) partijen kan leiden tot een 
ongelijk speelveld. De parameters voor doelmatigheid en kwaliteit zijn voor de 
nieuwe kleinere gecontracteerde en niet-gecontracteerde partijen nauwelijks van 
toepassing omdat de contractuele afspraken niet zijn vastgelegd.

Op het gebied van kwaliteitsontwikkeling kan de investeringsruimte van  
aanbieders, als gevolg van de krimpende budgetten, afnemen. Toenemende macht 
en regie van de zorgverzekeraars kan volgens de geïnterviewden leiden tot  
een korte termijn focus op kosten, waarbij geboden investeringsruimte van zorg-
verzekeraars aan zorgaanbieders om de zorg te verbeteren, onder druk kan komen 
te staan. Vanuit het interview met de toeleverancier Karify (leverancier landelijk 
E-health platform) kwam de terughoudendheid voor investeringen uit de  

bezig met een onstuitbare opmars en spelen een steeds grotere rol in de kwaliteit 
en de productiviteit in de gezondheidszorg. Door ICT-ontwikkelingen neemt  
digitalisering een steeds hogere vlucht, waardoor mensen meer zicht krijgen op 
mogelijkheden en beter keuzes kunnen maken (ActiZ, 2012). 

De manier waarop en de intensiviteit waarmee organisaties de nieuwste techno-
logie al dan niet toepassen kan een belangrijk, beslissend competentievoordeel  
opleveren (Raad voor Volksgezondheid, 2010).

In de bedrijfstak verslavingszorg heeft de technische ontwikkeling rondom E-health 
een vlucht genomen. Zowel de zelfhulpprogramma’s die door diverse aanbieders 
worden aangeboden als de ‘blended behandelingen’, waarbij face to face gesprek-
ken worden gecombineerd met online interventies zoals ‘trek-registraties’,  
huiswerkopdrachten, chatfuncties en toegankelijke online bibliotheek, laten een 
flinke groei zien. Zo werden bij Jellinek in 2016 al meer dan 50 procent van de  
klanten ‘blended behandeld’. Meerdere instellingen zijn daarnaast in gezamenlijk-
heid begonnen aan het ontwikkelen van apps voor de verslavingszorg. Ook zijn er 
veelbelovende toepassingen van serious gaming in ontwikkeling, om het impliciet 
leren te bevorderen en gedragsverandering te faciliteren. Belangrijk voordeel is dat 
deze games thuis, in een veilige omgeving zonder therapeut, kunnen worden  
toegepast. Kernwoorden zijn doelmatig, toegankelijk, laagdrempelig en efficiënt. 
E-Health bevordert eigen regie, geeft meer eigen verantwoordelijkheid bij herstel 
en verlaagt de kosten van zorg aanzienlijk. Het zelf online bijhouden van gegevens 
over gezondheid lijkt aan populariteit te winnen. Bijna een vijfde van de  
Nederlanders houdt zijn lichamelijke activiteit bij met bijvoorbeeld een stappen-
teller of een app op de telefoon (Nictiz, 2015).

Op het gebied van medische innovaties is er de laatste jaren veel onderzoek ge-
weest naar de relatie tussen specifieke DNA-profielen en doelmatige medicatie 
voor ontgifting/detoxificatie. Uit een onderzoeksverslag van het AMC ziekenhuis 
(2015) blijkt dat er op termijn ook doorbraken verwacht worden op het gebied van 
‘Deep Brain Stimulation’, waarbij elektroden geïmplanteerd worden die met  
signalen de hersenactiviteit beïnvloeden en zo de ‘zucht’ naar verslavende  
middelen kunnen verminderen. De vraag naar verslavingszorg kan als gevolg  
hiervan afnemen, wat de rivaliteit tussen bestaande aanbieders kan vergroten. 
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Deze trends zullen naar verwachting de komende jaren verder doorzetten.  
Aanbieders en zorgverzekeraars staan, zo blijkt uit de interviews, op zich positief 
tegenover gereguleerde marktwerking en gezonde concurrentie waarmee de  
keuzevrijheid van klanten vergroot kan worden. Wel werd aangegeven dat er op  
dit moment sprake is van een ongelijk speelveld. Afspraken met betrekking tot 
kwaliteit, prijs, volume en doelmatigheid verschillen afhankelijk van het wel of  
niet aangaan van contracten en/of grootte van de organisatie. Klachtenrecht,  
zorgstandaarden en kwaliteitsstatuten zijn volgens de geïnterviewden bij de  
commerciële aanbieders over het algemeen slecht belegd en beschreven.

Berekeningen wijzen uit dat de zorgkosten de komende jaren harder groeien dan 
de economie. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot het verder verhogen van 
eigen bijdragen en zorg verlagende pakketmaatregelen. Dergelijke maatregelen 
zullen de markt in de bedrijfstak verslavingszorg verkleinen, wat van invloed kan 
zijn op de onderlinge concurrentie tussen de aanbieders in de bedrijfstak om de 
schaarse collectieve middelen. Vanuit de interviews met de zorgaanbieders kwam 
naar voren dat drempels voor zorg in de verslavingszorg averechts werken.  
Voor de kwetsbare groep in de verslavingszorg hebben extra financiële drempels 
een onevenredig grote impact. Dit lijkt gezien de maatschappelijke opbrengsten 
van verslavingszorg als gevolg van bijvoorbeeld minder verzuim, hogere  
arbeidsproductiviteit, minder (somatische) ziektekosten en hogere kwaliteit van 
leven geen goede ontwikkeling. 

Zowel in termen van omzet als in termen van werkgelegenheid behoort de gezond-
heidszorg tot de belangrijkste bedrijfstakken in de Nederlandse economie. De  
verzorgingsstaat staat met de vergrijzing (krimpende arbeidsmarkt) verder onder 
druk. Binnen de bedrijfstak verslavingszorg wordt vanuit de zorgaanbieders in de 
interviews al aangegeven dat de verwachting is dat steeds meer inzet vanuit  
het buitenland nodig zal zijn. Ook kan de onderlinge concurrentie tussen de  
aanbieders in de bedrijfstak om arbeidskrachten als gevolg van de krappere  
arbeidsmarkt toe gaan nemen.

De druk op de zorgkosten leidt volgens de geïnterviewden ook tot minder ruimte 
om te investeren in innovatie of kwaliteitsverbetering. Waar door de aanbieders 
investeringsruimte van zorgverzekeraars wordt gemist, geven de verzekeraars  
aan onvoldoende aanwijzingen over de allocatie van middelen te krijgen vanuit  
de sector. De voorspelbaarheid van de kosten per doelgroep/klantengroep is nog 
onvoldoende. Ook investeringen vanuit de commerciële sector zijn schaars.  

commerciële sector naar voren. De wijzigingen in de bedrijfstak zijn erg afhankelijk 
van het overheidsbeleid dat per kabinet kan wisselen, waarmee investeringen die 
een langere terugverdienperiode nodig hebben risicovol kunnen zijn.

Net als uit het bureau-onderzoek kwam ook in de interviews met de zorgaanbie-
ders naar voren dat dat de druk op de zorgkosten en mogelijke verhoging van  
het eigen risico en/of eigen bijdrage toeneemt. Eventuele verhoging van het eigen 
risico, of opnieuw instellen van eigen bijdrage voor de meest kwetsbare groep in  
de verslavingszorg, kan de drempel naar zorg aanzienlijk verhogen. Mensen met 
meer besteedbaar inkomen zullen naar verwachting van de geïnterviewde  
zorgaanbieders eerder bereid zijn om een deel van de zorg ook zelf te betalen.  
Het aanbieden van extra services en faciliteiten in de bedrijfstak verslavingszorg 
tegen betaling kan ook voor de categorale en geïntegreerde aanbieders aantrekke-
lijk blijken.

Sociaal demografische ontwikkelingen werden door de geïnterviewde vooral  
betrokken op de vergrijzing. De krappere arbeidsmarkt kan leiden tot meer vraag 
naar hoog opgeleide professionals uit het buitenland. 

Met betrekking tot de technologische en (medische) ontwikkelingen wordt  
digitalisering in de ogen van de geïnterviewden nog op impact onderschat. Door 
digitalisering kan het werk aanzienlijk veranderen. Niet alleen in omvang maar ook 
in inhoud en flexibiliteit. 

 
5.2.6 CONCLUSIES PEST-ANALYSE

In deze paragraaf worden de conclusies vanuit de macro omgeving beschreven. 
De uitwerking van deze conclusies op de concurrentiepositie en strategische  
positionering van aanbieders in de bedrijfstak specialistische verslavingszorg voor 
volwassenen zal in de conclusies van de interne- en externe bedrijfstak analyse, 
verderop in dit hoofdstuk, worden toegelicht. 

De macro ontwikkelingen op het politieke domein hebben geleid tot aanzienlijke 
verlaging van de toetredingsdrempels voor (potentiele) nieuwe aanbieders.  
De concurrentie tussen bestaande aanbieders en de dreiging van potentiele  
toetreders kan als gevolg hiervan toe gaan nemen. Ook de concurrentie tussen 
zorgverzekeraars wordt bevorderd door de wijzigingen in wet- en regelgeving. 
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5.3.1  CONCURRENTIE: RIVALITEIT TUSSEN BESTAANDE  
AANBIEDERS

Rivaliteit tussen bestaande ondernemingen in deze bedrijfstak zal, zoals toegelicht 
in het theoretische kader, worden beschreven op basis van onderstaande  
determinanten:
• Concentratie & evenwicht
• Diversiteit & productdifferentiatie 
• Overcapaciteit, uittreding barrières
• Kostencondities

 CONCENTRATIE & EVENWICHT 

Over de ontwikkelingen rondom concentratie en evenwicht van de aanbieders in 
de bedrijfstak specialistische verslavingszorg voor volwassenen valt veel te  
zeggen. Na een beschrijving van de ontwikkelingen voor de gehele bedrijfstak  
specialistische verslavingszorg voor volwassenen zal een verdieping worden 
gegeven voor de organisaties in de specifieke strategische groepen.

De totale omzet in deze bedrijfstak bedroeg in 2009 487,2 miljoen euro en was  
in 2011 licht gedaald naar 480,2 miljoen euro. Deze daling wordt met name  
toegeschreven aan de ambulantisering (Zorginstituut Nederland, 2014). Hoewel er 
geen exacte cijfers over de omzetontwikkelingen van de bedrijfstak na 2011 
bekend zijn, is het zeer aannemelijk dat de verdere ambulantisering heeft  
doorgezet. Het bestuurlijk akkoord GGZ uit 2013, welke bij de beschrijving van de 
macro omgeving al aan bod kwam, bevatte immers ook veel afspraken die tot doel 
hadden de ambulantisering en doelmatigheid verder te vergroten en de kosten  
terug te dringen. Ook de bestudering van de jaarverslagen van de individuele  
aanbieders laat een dalende omzettrend zien. De trendlijn zoals geconstateerd in 
de periode 2009-2011 (2,3 miljoen krimp per jaar van de totale jaaromzet in de 
bedrijfstak) heeft dus naar verwachting doorgezet. De geschatte omzet in 2016 
komt daarmee uit op ongeveer 468,5 miljoen euro.

Uit het bureau-onderzoek blijkt dat de concentratie van de aanbieders als gevolg 
van een forse groei van het aantal aanbieders is afgenomen. In 2009 was het aan-
tal aanbieders in de specialistische verslavingszorg voor volwassenen 33 en steeg 
in 2011 tot 52, waarna het aantal aanbieders stabiliseerde. De groei in aanbieders 

Investeerders zien de afhankelijkheid van het politieke beleid als risico voor grote 
investeringen waarvan de terugverdientijd langer is. 

De verschuiving van de huidige ‘verzorgingsmaatschappij’ naar een participatie-
samenleving, waar steeds meer gekeken zal worden naar wat klanten zelf kunnen 
organiseren en regisseren om hun gezondheid te verbeteren, biedt wellicht kansen 
om delen van de zorg te substitueren en de stijgende zorgkosten te nivelleren. 
Anderzijds kunnen substituten een bedreiging vormen voor bestaande aanbieders 
als hiermee het marktaandeel afneemt. Er worden daarnaast diverse activiteiten 
ontplooid om de zorgkosten terug te dringen. Zo wordt door verdere ambulantise-
ring en afbouw van gespecialiseerde zorg naar meer generieke zorg de doelmatig-
heid versterkt. Ontwikkelingen op ICT-gebied, waaronder E-health, spelen ook een 
steeds grotere rol in de kwaliteit en de productiviteit in de gezondheidszorg. 

5.3 RESULTATEN VIJFKRACHTENMODEL

Na de analyse van de meest relevante ontwikkelingen in de macro omgeving zal  
in deze paragraaf een beschrijving worden gegeven van de vijf krachten van  
concurrentie die uiteindelijk de verdeling van waarde in de bedrijfstak bepalen. 
Strategische keuzes en positionering richten zich op het onderscheidend  
vermogen van een organisatie ten opzichte van de concurrenten. Zoals in de  
beschrijving van het theoretisch kader reeds werd toegelicht bestaan deze  
concurrentie krachten uit de rivaliteit tussen bestaande aanbieders, de dreiging 
van potentiele concurrentie (nieuwe toetreders en substituten) en de externe  
concurrentie (macht van de afnemers en de toeleveranciers).

Net als bij de macro-analyse, welke in de vorige paragraven werd beschreven, is de 
meeste informatie met betrekking tot de concurrentiekrachten afkomstig uit het 
bureau-onderzoek. De jaarverslagen van aanbieders en verzekeraars, (bench-
mark-) rapporten van de overheid, zorgverzekeraars en kwaliteits- en onderzoek 
organen geven veel informatie over de ontwikkelingen en concurrentiekrachten 
binnen de bedrijfstak. De gehouden interviews zijn in deze context gebruikt voor 
het toetsen van deze bevindingen uit het bureau-onderzoek en ter aanvulling op de 
analyses. Daar waar de interviews aanvullende, complementaire of tegenstrijdige 
inzichten geven zijn deze beschreven in paragraaf 5.3.4 Afsluitend zullen de  
algehele conclusies van het vijfkrachtenmodel van Porter met betrekking tot deze 
bedrijfstak worden toegelicht in paragraaf 5.3.5.
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is volledig toe te wijzen aan de strategische groep commerciële aanbieders  
(Zorginstituut Nederland, 2014). De aanbieders in deze bedrijfstak bestaan, zoals 
in hoofdstuk twee al werd toegelicht, op dit moment uit 40 commerciële  
aanbieders, zeven geïntegreerde GGZ-instellingen met stevig aanbod in de  
verslavingszorg en vier categorale aanbieders. Categorale aanbieder Victas ging in 
2016 failliet waardoor het aantal categorale aanbieders daalde van vijf naar vier. 
Kijken we naar de concentratie van deze aanbieders, dan zien we dat met name de 
categorale instellingen van oudsher een eigen verzorgingsgebied hebben. Dit is 
vanuit de historie gegroeid vanuit de provincies en het ziekenfonds waardoor het 
aanbod per provincie min of meer hun eigen aanbod hadden. De geïntegreerde 
instellingen hebben van oudsher ook een eigen verzorgingsgebied, maar groeien 
meer autonoom en met fusies en overnames, waardoor hun verzorgingsgebied 
toeneemt. De commerciële aanbieders hebben diverse kleinere locaties op strate-
gische plekken in de groot stedelijke gebieden. Met veel (kleine) locaties in de 
meeste grote steden concurreren ze met de gevestigde orde. Daarbij wordt vanuit 
deze locaties in sommige gevallen ook de verwijzing naar een klinische setting van 
deze aanbieder in het buitenland georganiseerd. 

Op de kaart van Nederland ziet de concentratie van aanbieders in de verslavings-
zorg er als volgt uit (voor het overzicht zijn alleen de acht grootste commerciële 
aanbieders meegenomen):

Figuur 8: Concentratie van de grootste aanbieders van verslavingszorg in Nederland
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Specifiek voor de organisaties in de strategische groep categorale verslavings-
zorginstellingen betreft het organisaties met een jaaromzet tussen de 25 en 75 
miljoen euro. Deze aanbieders kennen veelal een lange historie in hun verzorgings-
gebied. Deze groep bevat vier organisaties, die aanzienlijk groter zijn dan de  
commerciële aanbieders, maar weer veel kleiner dan de geïntegreerde GGZ- 
instellingen:

1. VNN
2. Iriszorg
3. Tactus
4. Novadic Kentron

De categorale aanbieders zagen zich de afgelopen jaren geconfronteerd met  
lagere omzetten. Zowel het aantal klanten als het marktaandeel liep terug. Ook de 
opbrengsten per klant daalden als gevolg van doelmatigheidsverbeteringen  
waaronder de klinische afbouw. Steeds meer mensen kunnen ambulant worden 
behandeld zonder (dure) opname en/of veel kortere opname. Deze krimp kon 
slechts ten dele opgevangen worden door verlagen van de kostenstructuur. 

De categorale verslavingszorginstellingen hebben geen onderlinge rivaliteit met 
elkaar, maar wel met de commerciële aanbieders. Met een focus op hun eigen 
verzorgingsgebied en intensieve samenwerking met de (lokale) stakeholders en 
verwijzers hebben zij de ambitie om binnen dit gebied de zorg kwalitatief en doel-
matig te leveren. Hierover zijn zowel op prijs als kwaliteit afspraken gemaakt met 
deze verzekeraars, waarbij zowel het maximale volume als ook de maximale prijs 
per klant is afgesproken. De categorale spelers lijken geen ambities te hebben  
om het verzorgingsgebied te vergroten. Ze hebben hun handen vol om de terug-
gelopen omzet en klantenstroom op te vangen door reorganisaties en saneringen 
op onder andere overhead en vastgoed. De omzetkrimp is enerzijds het gevolg van 
de uitwerking van het bestuurlijk akkoord en de daarmee gepaarde doelmatigheid; 

Kijken we het evenwicht van de aanbieders dan valt op dat er grote verschillen zijn 
tussen de organisaties in de verschillende strategische groepen. De meeste  
commerciële aanbieders hebben een zeer beperkte omvang met een jaaromzet 
tussen een ton en een miljoen euro. De omvang in omzet en klanten van een aantal 
commerciële aanbieders groeide de afgelopen jaren wel fors. Specifiek voor de 
organisaties in de strategische groep commerciële aanbieders zien we veel  
spelers met een zeer klein marktaandeel met strategische locaties in- en rondom 
de groot stedelijke gebieden. De acht grootste commerciële aanbieders van  
verslavingszorg hebben een jaaromzet tussen de 2,5 en de 25 miljoen euro en 
bedienen 100 tot 1.000 klanten per jaar. Een aantal van deze aanbieders maken de 
afgelopen jaren een flinke groei door. Het betreft de volgende organisaties:

1 Trubendorffer 
2 Rodersana
3 Castle Craig
4 Vincerre GGZ
5 Solutions
6 U-center
7 Spoor 6
8 Ready for change

Met betrekking tot de commerciële aanbieders is naar aanleiding van de interviews 
en het bureau- onderzoek geen enkele reden om aan te nemen dat de groeicurve 
is afgenomen. Het Zorginstituut Nederland voorspelt in haar rapport ‘Verslaving in 
beeld’ ook een verdere groei in marktaandeel (ZIN, 2014). Als we de trend tussen 
2009 en 2011 doortrekken dan zou de jaaromzet van de commerciële aanbieders 
in 2016 uitkomen op ongeveer 58,3 miljoen euro. Het evenwicht in de bedrijfstak is 
hiermee aanzienlijk veranderd.

De concentratie per gebied is relatief groot, maar wordt kleiner vanwege 
toename commerciële aanbieders en uitbreiding van de verzorgings
gebieden van de geïntegreerde GGZinstellingen. De rivaliteit tussen de 
bestaande aanbieders wordt hierdoor vergroot. 

In de periode 20092011 steeg het aantal commerciële aanbieders van 21 
naar 40 en het marktaandeel van 4,2 % naar 7,3%. De jaaromzet steeg van 
21 naar 35 miljoen euro en de verwachting is dat deze trend de komende 
jaren doorzet. 
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anderzijds door een terugloop in marktaandeel binnen hun verzorgingsgebied door 
de toename van andere (commerciële) aanbieders van verslavingszorg. Ook de 
lokale geïntegreerde GGZ-instellingen kiezen er, als gevolg van de druk op omzet  
of groeistrategie, vaker voor (een deel van) de verslavingsbehandeling zelf uit te 
voeren. Deze GGZ-instellingen zijn dus enerzijds ketenpartners en verwijzers voor 
de categorale instellingen, maar anderzijds ook concurrenten voor delen van de 
verslavingszorg.

De categorale aanbieders kenmerken zich door een golf van reorganisa-
ties. De omzet daalde als gevolg doelmatigheid met lagere opbrengsten 
per klant tot gevolg. Marktaandeel werd verloren aan de commerciële 
aanbieders en geïntegreerde GGZinstellingen. De marges verdampten 
en de continuïteit van sommige categorale aanbieders komt steeds  
verder onder druk. 

Tachtig banen weg bij 
Tactus Verslavingszorg

IrisZorg schrapt 250  

formatieplaatsen

Tactus Verslavingszorg, actief  in 
Overijssel, Gelderland en Flevoland, 
schrapt tachtig banen, circa 10 pro-
cent van de sterkte. De inkrimping is 
nodig om bezuinigingen te kunnen 
opvangen. De organisatie gaat ook 
enkele panden afstoten en een reor-
ganisatie doorvoeren. Het personeel 
is deze week op de hoogte gesteld 
(RTV Oost, 2014)

De aanbieder van verslavingszorg 

IrisZorg schrapt 250 formatie

plaatsen. Gezien de omvang van de 

ingreep kan IrisZorg gedwongen 

ontslagen en de sluiting voorzienin-

gen niet uitsluiten. IrisZorg noemt de 

inkrimping, die meer dan een vijfde 

van de huidige 1205 formatieplaat-

sen raakt, onvermijdelijk. Door de 

overdracht van zorgtaken aan de  

gemeenten verwacht IrisZorg de  

komende  jaren 20 procent minder 

inkomsten te  hebben (Skipr, 2014).

Ruim 100 banen weg 
bij Verslavingszorg 
Noord-Nederland 

Novadic-Kentron zet 65 
medewerkers op straat

Bij Verslavingszorg Noord-Nederland 
(VNN) verdwijnen volgend jaar 110 
van de 800 banen. Het personeel is 
daar maandag over ingelicht.  De  
banen verdwijnen in de zorg, bij de 
staf  en ondersteuning en bij het  
management. Op welke locaties is 
nog niet bekend; dat wordt de  
komende maand duidelijk. VNN 
probeert gedwongen ontslagen te 
voorkomen door mensen die boven-
tallig worden naar ander werk te  
begeleiden (RTV Noord, 2014). 

NovadicKentron verkeert al langer in 
zwaar weer. In 2014 leed het een  
miljoenenverlies. In twee jaar tijd is 
150 fte wegbezuinigd. De instelling 
kampt nog steeds met hoge vastgoed-
prijzen, beleidswijzigingen, wet- en 
regelgeving en terugbetalingen aan 
zorgverzekeraars. Er moet elke 
maand twee ton worden bijgelegd. 
Als de financiële zekerheid niet snel 
komt, dan zal NovadicKentron  
failliet gaan, zegt bestuurder Walther 
Tibosch. De instelling gaat nu  
reorganiseren. Novadic Kentron is 
sinds 2015 actief  op zoek naar een 
overnamepartner om de continuïteit 
veilig te stellen (Zorgvisie, 2017).

Amsterdamse instelling 
neemt failliet Victas over

Het failliet verklaarde Victas, centrum 

voor verslavingszorg in Midden- 

Nederland, maakt een doorstart. De 

Amsterdamse GGZinstelling Arkin 

neemt de onderneming over, maakte 

de curator dinsdag bekend (Parool, 

2017).
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Waar deze instellingen, net als de categorale instellingen, de opbrengsten per klant 
wel zagen afnemen, groeiden op het gebied van verslavingszorg met name  
Parnassia (Brijder en Triora) en Arkin (Jellinek). Deze organisaties openden nieuwe 
poliklinieken binnen- en buiten hun verzorgingsgebied. Met de overname van  
failliete categorale aanbieder Victas (regio Utrecht) maakte de groei van Jellinek 
een sprong. Saillant detail is dat bij het faillissement van Victas zowel Parnassia 
als Arkin probeerden de organisatie over te nemen. 

Met betrekking tot geïntegreerde GGZ-instellingen valt verder op dat hun ver-
zorgingsgebied vaak meerdere regio’s en/of provincies behelst. Met name Arkin en 
Parnassia ‘duwen’ de grenzen van hun verzorgingsgebied’ naar buiten, waardoor 
de concurrentie onderling, als ook tussen de geïntegreerde en de categorale aan-

De omzet in de bedrijfstak specialistische verslavingszorg bedroeg in de periode 
2009 en 2011 respectievelijk 240 en 220 miljoen euro. Om tot een schatting te 
komen voor de omzet in de bedrijfstak in 2016 zijn de gesignaleerde trends vanuit 
het rapport van het rapport ‘Verslaving in beeld’(ZIN, 2014) gebruikt. Gecorrigeerd 
voor de lichte krimp in de gehele bedrijfstak (2,3 miljoen per jaar), de doorgezette 
trend verlies marktaandeel ten gunste van de commerciële aanbieders (4,6 miljoen 
per jaar) en het faillissement van categorale aanbieder Victas (35 miljoen) is de 
geschatte omzet in 2016 ongeveer 150,2 miljoen euro.

De laatste strategische groep betreft de organisaties geïntegreerde GGZ- 
instellingen (geïntegreerde aanbieders) met een stevig aanbod in de verslavings-
zorg (geïntegreerde aanbieders). Dit zijn over het algemeen zeer grote organisaties 
met een omzet tussen de 75 en 500 miljoen euro per jaar:

1 Parnassia (Brijder & Triora) )
2 Arkin (Jellinek)
3 GGZ Centraal
4 Antes
5 Vincent van Gogh
6 Mondriaan
7 Emergis

Deze organisaties zijn in het verleden veelal voortgekomen uit fusies tussen  
categorale instelling verslavingszorg en regionale GGZ-instellingen, waarmee de 
concentratie is toegenomen. In sommige gevallen zijn hieruit grote GGZ-instellingen 
ontstaan.

  AMC de Meren en 
JellinekMentrum 
mogen fuseren

Parnassia en Antes 
vormen nieuwe 
GGZ-reus

In de regio Amsterdam vormden de 
organisaties Jellinek, Mentrum en 
AMC de Meren in 2008 de stichting 
Arkin, welke nadien verder uitgroei-
de door diverse overnames naar een 
organisatie met 12 merken en een 
jaaromzet van ruim 200 miljoen. 
Naast de eerder genoemde overname 
van Victas door Arkin werd in 2013 
al Sinaï Centrum overgenomen (trau-
mabehandeling) (Zorgvisie, 2008). 

NovadicKentron verkeert al langer in 
zwaar weer. In 2014 leed het een  
miljoenenverlies. In twee jaar tijd is 
150 fte wegbezuinigd. De instelling 
kampt nog steeds met hoge vastgoed-
prijzen, beleidswijzigingen, wet- en 
regelgeving en terugbetalingen aan 
zorgverzekeraars. Er moet elke 
maand twee ton worden bijgelegd. 
Als de financiële zekerheid niet snel 
komt, dan zal NovadicKentron  
failliet gaan, zegt bestuurder Walther 
Tibosch. De instelling gaat nu reor-
ganiseren. Novadic Kentron is sinds 
2015 actief  op zoek naar een  
overnamepartner om de continuïteit 
veilig te stellen (Zorgvisie, 2017).
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verslavingszorgbehandelingen soms door naar een ander onderdeel van het  
concern, bijvoorbeeld voor de behandeling van hun depressie, trauma of persoon-
lijkheidsstoornis. In tegenstelling tot de categorale aanbieders kunnen de geïnte-
greerde instellingen met een warme overdracht klanten binnen de verschillende 
onder delen van het concern behandelen als er sprake is van meerdere stoornissen. 
Aangezien verslaving een stoornis is die vaak samenvalt met andere stoornissen 
zoals depressie, angst, trauma en persoonlijkheidsstoornis komt deze vorm  
van interne doorstroming binnen de geïntegreerde aanbieders veelvuldig voor.  
De mogelijkheden hiertoe zijn bij de categorale instellingen en de commerciële 
aanbieders beperkt, waardoor een doorverwijzing naar andere organisaties vaker 
nodig is.

Het aanbod van de commerciële aanbieders heeft binnen de verslavingsketen 
meer focus. Sommige partijen (Trubendorffer, Ready for Change) bieden enkel 
ambulante zorg aan, andere commerciële aanbieders zowel ambulant en klinisch. 
Wat alle commerciële aanbieders wel gemeen hebben is dat de doelgroep ten op-
zichte van de doelgroep bij de andere strategische groepen beter maatschappelijk 
geïntegreerd zijn met nog werk/dagbesteding en een vorm van inkomen. De com-
merciële aanbieders richten zich op specifieke behandelingen voor specifieke  
curatieve doelgroepen. Zo is er binnen deze strategische groep geen aanbod voor 
de groep chronisch verslaafden, waarbij outreachende zorg nodig is. Hoog 
complexe (klinische) zorg, met risico’s op somatische complicaties (zoals  
bijvoorbeeld detoxificatie GHB) wordt niet aangeboden. 

Kijken we naar de methode van de behandeling, dan valt op dat de categorale  
aanbieders (vrijwel) alleen het wetenschappelijk bewezen effectieve Cognitieve 
Gedragstherapie (CGT) model gebruiken als basis voor de behandeling van de  
curatieve doelgroep. Uit veel onderzoek blijkt dat CGT effectief is in het bestrijden 
van symptomen bij verschillende vormen van psychopathologie. De kern is de  
veronderstelling dat zogenaamde irrationele cognities (gedachten) zorgen voor 
disfunctioneel gedrag, zoals middelenmisbruik. De technieken die gebruikt worden 
in de cognitieve gedragstherapie richten zich op het veranderen van de inhoud van 
deze irrationele cognities. De commerciële aanbieders bieden vrijwel uitsluitend 
een behandeling aan die is gebaseerd op het ‘12 stappen model’. Deze vorm van 
behandeling is ‘overgewaaid’ uit de verenigde staten en is ontstaan vanuit  
Minnesota en de AA (Anonieme Alcoholisten). De methode is gebaseerd op  
spirituele waarden als hoop, respect, eerlijkheid, openheid en verbondenheid  
(Jellinek, 2017). De geïntegreerde instellingen Arkin en Parnassia, die tot 2006 ook 

bieders verder toeneemt. Zo heeft Arkin onder de merknaam Jellinek inmiddels 
poliklinieken in Almere (verzorgingsgebied Tactus) en Gorinchem (verzorgings-
gebied Antes). Met de overname van Victas is Jellinek nu ook vertegenwoordigd  
in de regio Utrecht. Parnassia heeft met diverse merken voeten aan de grond  
in het ‘Amsterdamse Arkin gebied’. Met het landelijk opererende merk Triora  
verslavingszorg (voormalig Mirrage) heeft Parnassia een landelijk netwerk. Waar 
Parnassia en Arkin groeiden op het gebied van verslavingszorg lieten de overige 
geïntegreerde GGZ-instellingen met een stevig aanbod in verslavingszorg, in lijn 
met de categorale aanbieders, een licht dalende omzet zien, zo bleek uit de  
bestudering van de jaarverslagen uit het bureau-onderzoek. 

 DIVERSITEIT & PRODUCTDIFFERENTIATIE

Er is sprake van een grote diversiteit tussen de verschillende aanbieders in de  
verslavingszorg. Deze diversiteit zit enerzijds in de breedte van het portfolio (hele 
verslavingsketen voor alle doelgroepen of deel van de keten voor specifieke doel-
groep) en anderzijds in de methode van behandeling (geënt op de cognitieve  
gedragstherapiemodel of op de 12 stappen methode). De organisaties binnen de 
strategische groepen zullen in deze paragraaf kort de revue passeren.

De categorale en geïntegreerde aanbieders zijn stichtingen zonder winstoogmerk 
en bieden alle onderdelen van de verslavingsketen aan. Van ambulante tot klini-
sche zorg, van preventie tot chronische zorg, voor jong en oud, met en zonder 
justitiële titel. Binnen dit brede aanbod trachten deze organisaties zich te profileren 
als betrouwbare en kwalitatieve (keten-)partner in de regio. De geïntegreerde  
instellingen hebben daarnaast meer mogelijkheden tot het uitvoeren van  
comorbiditeits behandelingen. Door in het (overkoepelend) concern naast de  
verslavingszorg ook andere type zorg te positioneren, stromen klanten na hun 

De geïntegreerde GGZinstellingen groeien door overnames en fusies. 
Sommige instellingen groeien ook autonoom door het openen van  
locaties buiten hun huidige verzorgingsgebied, waarmee de onderlinge 
concurrentie is toegenomen. 
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 OVERCAPACITEIT & UITTREDINGSBARRIÈRES

De overcapaciteit van intramuraal vastgoed en ingezette ambulantisering zorgen 
voor grote overcapaciteit aan (klinisch) vastgoed bij aanbieders. Met name de  
categorale aanbieders kampen met leegstand als gevolg van klinische afbouw en 
gebrek aan alternatieven om de huisvesting in te vullen. Investeringsruimte  
hiervoor ontbreekt. Daar waar de commerciële aanbieders groeien, ook met  
betrekking tot klinische capaciteit, neemt de overcapaciteit alleen maar toe. Deze 
overcapaciteit kan leiden tot verhoogde rivaliteit tussen de aanbieders om zo de 
bezetting op peil te houden. Onderzoeksbureau Berenschot beschrijft dat organi-
saties met verouderd vastgoed (en/of hoge huurcontracten met corporaties)  
een nadelige concurrentiepositie hebben in de komende jaren (Berenschot, 2013). 
Anders dan de geïntegreerde instellingen kan huisvesting bij de categorale  
instellingen minder makkelijk flexibel worden ingezet door het combineren van 
verschillende ‘merken’ onder één dak. De grotere organisaties kunnen de krimp en 
groei tussen de verschillende onderdelen zo deels compenseren. Het volume  
aan vastgoed en omzet, maakt ook een meer professioneel vastgoed beheer  
mogelijk, waarbij een goede bezetting, mix van eigendom en (onder)huur beter is 
georganiseerd.

De commerciële aanbieders zijn jonge organisaties die op dit gebied dus een  
voorsprong hebben. Zij kennen nog geen lange historie van grote investeringen en 
hebben daardoor lagere uittredingbarrières. 

Naast de vastgoedportefeuille betreft de belangrijkste uittredingsbarrière voor  
de aanbieders het personeelsbestand. Met de krimp van de laatste jaren is de flexi-
bele schil zo goed als verdwenen en zijn de meeste werknemers in vaste dienst.  
De zorg CAO en aanvullende afspraken met de bonden bieden diverse garanties 
aan het personeel en vormen zo een grote uittredingbarrière. Deze barrière is voor 
de categorale en geïntegreerde aanbieders zo groot dat uittreding uit de bedrijfstak 
in de meeste gevallen leidt tot een faillissement. 

enkel het CGT model aanboden, hebben inmiddels beide behandelmethodes in 
hun portfolio onder verschillende labels. Zo biedt binnen het Parnassia concern het 
merk Brijder behandeling vanuit het CGT kader en Triora vanuit het 12-stappen 
model. Jellinek is binnen Arkin CGT-georiënteerd en JellinekMinnesota werd 9 jaar 
geleden opgericht voor het aanbod vanuit het 12-stappenmodel. 

Specifiek met betrekking tot de productdifferentiatie, welke bij de beschrijving van 
de kerncompetenties van de organisaties uit de strategische groepen nog uitvoerig 
aan bod zal komen, zien we vooral verschillen tussen enerzijds de commerciële 
aanbieders en anderzijds de categorale en geïntegreerde aanbieders. De commer-
ciële aanbieders hebben over het algemeen een meer zakelijke en luxe uitstraling 
en bedienen ook klanten die een deel van de extra faciliteiten en services zelf be-
kostigen. Met ruimere kamers, ontspanningsmogelijkheden en meer uitgebreide 
sportfaciliteiten in een meer ‘hotel-achtige’ omgeving onderscheiden de commer-
ciële aanbieders zich van de andere aanbieders.

De diversiteit tussen de aanbieders komt enerzijds naar voren in de 
breedte van het portfolio en anderzijds in de gehanteerde methode voor 
behandeling. De grotere GGZinstellingen hebben inmiddels ook de  
behandelmethode gehanteerd door de commerciële aanbieders aan hun 
portfolio toegevoegd.

De commerciële aanbieders hebben ten opzichte van de andere  
aanbieders een meer zakelijke en luxe uitstraling. Veelal wordt door  
klanten ook extra betaald voor extra faciliteiten en services. 
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Zoals reeds geschetst is de financiële positie van de categorale aanbieders zwak. 
Er is nauwelijks investeringsruimte. De financiers (banken) bezinnen zich op hun 
uitstaande vorderingen bij deze partijen en soms wordt de rekening courant terug-
geschroefd, waarmee de liquiditeit verder onder druk komt. De geïntegreerde 
GGZ-instellingen hebben gezien hun omvang diverse schaal voordelen rondom  
bijvoorbeeld inkoopmacht of overheadreductie op het gebied van personeels-
administratie of ICT. Zeker GGZ reus Parnassia (met de aanstaande overname van 
Antes richting een omzet van 800 miljoen) wordt in de interviews beschreven als 
‘to big to fail’. Naast de schaalvoordelen is een belangrijk element met betrekking 
tot de kostencondities ook de verhouding tussen vaste en variabele kosten.  
Vaste kosten betreffen onder andere de eerder beschreven huisvestingskosten. 
Zeker met de toegenomen leegstand als gevolg van de klinische overcapaciteit 
verslechtert deze verhouding, waardoor de rivaliteit toeneemt.

Samenvattend kan met betrekking tot de concurrentiekracht rivaliteit tussen be-
staande aanbieders worden geconcludeerd dat de concentratie van aanbieders 
per gebied relatief groot is als gevolg van de historische marktverdeling. De groei 
van de commerciële aanbieders en uitbreiding van de verzorgingsgebieden van de 
geïntegreerde GGZ-instellingen is sinds de intrede van de gereguleerde markt-
werking toegenomen. De rivaliteit tussen de bestaande aanbieders wordt hierdoor 
vergroot. De combinatie van het verlies van marktaandeel, de lagere opbrengsten 
per klant en de klinische overcapaciteit brengen de continuïteit van de categorale 
aanbieders in gevaar. De geïntegreerde GGZ-instellingen verliezen binnen hun  
huidige verzorgingsgebied ook marktaandeel, maar groeien door overnames, 
fusies en in een aantal gevallen ook door autonome groei buiten hun huidige  
verzorgingsgebied. De diversiteit tussen de aanbieders komt enerzijds naar voren 
in de breedte van het portfolio en anderzijds in de gehanteerde methode voor  
behandeling. De commerciële aanbieders hebben daarnaast ten opzichte van de 
andere aanbieders een meer zakelijke en luxe uitstraling. 

 KOSTENCONDITIES

Specifiek voor de commerciële aanbieders geldt dat er veel niet door de zorg-
verzekeraars gecontracteerde zorg wordt geleverd. Dit heeft tot gevolg dat er geen 
voorfinanciering door zorgverzekeraars plaatsvindt en de rekening pas na afron-
ding van de behandeling wordt ingediend en pas enige tijd later (gedeeltelijk) wordt 
vergoed. Deze vergoeding is zoals eerder besproken in de meeste gevallen 75% 
van het factuurbedrag. Niet gecontracteerde zorg leidt ook tot een niet  
gemaximaliseerd volume voor de totale omzet en kosten per behandeling. Uit de 
interviews en het bureau- onderzoek komt naar voren dat veel commerciële  
aanbieders niet stevig kunnen blijven doorgroeien doordat de voorfinanciering  
ontbreekt en de investeringsruimte daardoor beperkt wordt. De commerciële  
aanbieders trachten om deze redenen de afgelopen jaren steeds meer om toch 
contracten te sluiten met zorgverzekeraars. 

Met de ingezette ambulantisering en toename van het aanbod bij com-
merciële instellingen is er sprake van groeiende klinische overcapaciteit, 
waardoor de rivaliteit tussen de aanbieders is toegenomen. Ook de hoge 
uittredingsbarrières voor de categorale en geïntegreerde aanbieders  
kunnen de onderlinge rivaliteit vergroten.

Niet gecontracteerde zorg beperkt de liquiditeit en investeringsruimte 
aangezien voorfinanciering van zorg door de zorgverzekeraars ontbreekt 
en de zorg niet volledig wordt vergoed. De commerciële aanbieders  
trachten daarom ook steeds meer om toch contracten te sluiten met 
zorgverzekeraars om zo de kostencondities te verbeteren.

Het gebrek aan investeringsruimte en schaalvoordelen tempert de  
rivaliteit tussen de commerciële aanbieders en de overige aanbieders

De geïntegreerde GGZ-instellingen hebben gezien hun omvang diverse 
schaalvoordelen. De financiële positie van de categorale aanbieders is 
zwak, waardoor investeringsruimte ontbreekt.
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Met de ontwikkelingen op het gebied van technologische en (in mindere mate) 
medische innovaties zal, zoals reeds besproken bij de beschrijving van de macro 
omgeving, de dreiging van substituten verder toenemen. Partijen die innovaties 
adopteren kunnen hiermee een onderscheidend vermogen ontwikkelen ten op-
zichte van andere aanbieders. Technologische ontwikkelingen kunnen klanten ook 
ondersteunen om meer zelf te doen en hun eigen systeem en naasten hierbij te  
betrekken, waarmee de instroom naar de aanbieders verkleind kan worden.

5.3.3  EXTERNE CONCURRENTIE: MACHT VAN DE AFNEMERS 
EN DE TOELEVERANCIERS

Binnen deze concurrentiekracht geldt voor klanten dat prijsgevoeligheid in beperkte 
mate aanwezig is. Alle inwoners van Nederland zijn (verplicht) verzekerd, waardoor 
de behandeling in de meeste gevallen (met aftrek van het eigen risico) door de 
zorgverzekeraar wordt betaald. Private deelbetalingen voor aanvullende diensten 
en faciliteiten zijn wel veel voorkomend bij de commerciële aanbieders. Hier speelt 
dus wel een mate van prijsgevoeligheid, zeker omdat de doelgroep, vaak als gevolg 
van de verslaving, in financiële moeilijkheden zit. Categorale en geïntegreerde aan-
bieders bezinnen zich op het wel of niet aanbieden van extra (betaalde) services. 
Ze willen de zorg voor iedereen toegankelijk houden en geen onderscheid maken, 
maar zien anderzijds wel kansen om hiermee marktaandeel terug te winnen van de 
commerciële aanbieders. Naar verwachting zal de prijsgevoeligheid van klanten, 
door steeds meer gevarieerde eigen bijdragen, gaan toenemen wat hun onder-
handelingsmacht zal versterken. Klanten oriënteren zich steeds beter alvorens  
ze de behandeling starten. Met name websites met klantervaringen bieden hen 
hiervoor handvatten. Met de toenemende diversiteit tussen aanbieders en de  
productdifferentiatie valt er ook steeds meer te kiezen. 

5.3.2  POTENTIELE CONCURRENTIE: DREIGING VAN POTENTIELE 
NIEUWE TOETREDERS & SUBSTITUTEN

De relatief lage toetredingsbarrières en het, als gevolg van beperkte investerings-
ruimte, veelal ontbreken van strategische reacties van de reeds bestaande spelers 
in de bedrijfstak, maken de dreiging van potentiele nieuwe toetreders groot.  
Het benodigd kapitaal voor een start in deze bedrijfstak is laag en de marges zijn, 
zeker bij het door de meeste commerciële aanbieders gehanteerde 12 stappen 
model, flink. De dreiging van potentiele nieuwe toetreders blijft dus ook voor de 
komende jaren groot. 

De bestaande aanbieders hebben een voordeel ten opzichte van potentiele nieuwe 
toetreders door de vestiging van hun merk en imago ten opzichte van zorg-
verzekeraars. Dit imago werkt voor specifieke klanten, die niet met de reguliere 
verslavingszorg geassocieerd willen worden juist averechts. 

Absolute kostenvoordelen zijn er voor de gecontracteerde aanbieders middels 
voorfinanciering en ervaringskennis op het gebied van zorg en het (ingewikkelde) 
validatie en administratie instrumentarium dat nodig is voor de declaratie van 
zorg. Tot slot hebben bestaande aanbieders een betere toegang tot distributie-
kanalen zoals verwijzers. 

Het grootste ‘substituut’ voor de specialistische verslavingszorg is het zelf doen,  
eventueel met behulp van de omgeving. Ook ‘uitstel van zorg of niet afnemen van 
het aanbod’ kunnen worden beschreven als substituut. Technologische en 
medische innovaties, waaronder E-health vormt ook een mogelijk substituut voor 
(een deel van) de behandeling. Aanbod van buitenlandse partijen, zoals de  
zogenaamde ‘rehabs’ in de Verenigde Staten zijn slechts voor een zeer select  
gezelschap te betalen aangezien ze (grotendeels) niet vergoed worden.

De relatief lage toetredingsdrempels maken de dreiging van potentiele 
nieuwe toetreders groot. Het benodigd kapitaal voor een start in deze  
bedrijfstak is laag en de marges zijn aanzienlijk. 

Naar verwachting zal de prijsgevoeligheid van klanten door steeds meer 
gevarieerde eigen bijdragen van klanten gaan toenemen wat de onder-
handelingsmacht van klanten zal versterken.
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Ook banken zijn grote en belangrijke toeleveranciers. Met name de categorale  
aanbieders staan, als gevolg van de lagere marges en verslechterde financiële  
ratio’s’ in sommige gevallen onder verscherpt toezicht. Tot slot kunnen toeleveran-
ciers van arbeid als belangrijk onderdeel worden beschreven. Zeker met de  
vergrijzing en krappere arbeidsmarkt is de verwachting dat de onderlinge rivaliteit 
om goed geschoold personeel tussen de aanbieders de komende jaren verder zal 
toenemen. 

5.3.4  BEVINDINGEN VIJFKRACHTENMODEL VANUIT DE  
INTERVIEWS

Zoals in de inleiding aangegeven zijn de gehouden interviews gebruikt voor  
het toetsen van de bevindingen uit het bureau-onderzoek en ter aanvulling op de 
analyses. Daar waar de interviews aanvullende, complementaire of tegenstrijdige 
inzichten geven zullen ze in deze paragraaf worden beschreven.
 
Met betrekking tot de rivaliteit tussen de bestaande aanbieders kwam uit de  
interviews naar voren dat er veel dynamiek wordt ervaren. Met name rondom de 
concentratie en evenwicht van de organisaties in de strategische groepen. Vooral 
de categorale aanbieders staan onder druk en zien zowel de commerciële aan-
bieders als geïntegreerde aanbieders marktaandeel opeisen. Niet voor niets  
zijn diverse categorale aanbieders momenteel actief op zoek zijn naar grotere  
instellingen om de continuïteit van hun organisatie te waarborgen. Zo gaf de be-
stuurder van Novadic Kentron aan een intentieverklaring met Zorg van de Zaak 
(eigenaar van Rodersana) te gaan tekenen om zo meer schaalgrootte en investe-
ringsruimte te creëren. Uit het interview met de directeur behandelzaken Jellinek 
werd de overname van categorale aanbieder Victas in 2016 beschreven, waarmee 
de concentratie toenam. Vooral in midden-Nederland, zo blijkt uit de interviews, is 
de concentratie verminderd en rivaliteit toegenomen als gevolg van de toename 
van commerciële partijen. Met name de ‘top drie’ commerciële aanbieders groeien 

De prijsgevoeligheid bij zorgverzekeraars is groot. Zij ervaren veel praktijkvariatie 
binnen deze bedrijfstak, waardoor vergelijking op kosten en kwaliteit bemoeilijkt 
wordt. Mede hierdoor is, om toch de zorgkosten te drukken, de druk op het totaal 
volume en de gemiddelde prijs per behandeling de afgelopen jaren flink toegeno-
men. Uitzondering hierop is de prestatie-inkoop van zorgverzekeraar Zilveren Kruis 
waardoor de geselecteerde partijen (Jellinek en Tactus) ambulant onbeperkt  
mogen groeien in de komende twee jaar. Na een aanbesteding op het gebied van 
kwaliteit, innovatie en doelmatigheid tracht Zilveren Kruis de twee aanbieders die 
dit contract gegund kregen nu ‘aan de man te brengen’ bij hun verzekerden met 
een hulpvraag op het gebied van verslaving.

Kijken we naar de relatieve onderhandelingsmacht van de zorgverzekeraars  
dan kunnen we concluderen dat de relatie tussen de grotere zorgaanbieders en  
zorgverzekeraar zich kenmerkt door een mate van wederzijdse afhankelijkheid.  
De zorgverzekeraar heeft lokale partijen nodig om aan de zorgplicht te voldoen.  
De aanbieder heeft ook de zorgverzekeraar nodig voor de afrekening van de  
geleverde zorg.

De onderhandelingsmacht van de toeleveranciers ten opzichte van de aanbieders 
in de verslavingszorg is relatief beperkt. Hoe groter de schaal van de zorgaanbie-
der hoe kleiner de macht van de toeleveranciers. Sommige toeleveranciers, zoals 
van het elektronisch patiëntendossier (EPD) zijn voor de juistheid van facturatie 
wel van groot belang. Aangezien er relatief weinig systemen zijn die de steeds 
aanvullende eisen rondom facturatie goed kunnen borgen en bovenal het over-
stappen van het ene naar het andere elektronisch patiëntendossier risicovol is, 
hebben deze toeleveranciers ten opzichte van de aanbieders een sterke positie.

De prijsgevoeligheid bij zorgverzekeraars, als afnemers/financiers van de 
zorg is groot. De contractering wordt in grote mate nog steeds bepaald op 
basis van volume en prijs.

De onderhandelingsmacht van de toeleveranciers ten opzichte van de 
aanbieders verslavingszorg is beperkt. Hoe groter de schaal van de zorg-
aanbieder hoe kleiner de macht van de toeleveranciers.
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zorg, zijn hierin volgens de aanbieders een beperkende factor. Ook de arbeidsmarkt 
werd als beperkende factor genoemd. De concurrentie voor goed personeel zal 
naar de verwachting van de geïnterviewden verder toe gaan nemen. Als substituut 
werd door de aanbieders en Zorgverzekeraar Nederland E-health genoemd. De be-
stuurder van Novadic Kentron verwacht de komende 3 tot 5 jaar dat 30-40% van 
het huidige aanbod digitaal zal worden.

De onderhandelingsmacht van de zorgverzekeraars werd door de aanbieders  
als groot ervaren. Zorgverzekeraars Nederland gaf echter aan dat verzekeraars nu 
niet in staat zijn om goed in te kopen. Er is teveel praktijkvariatie en er mist trans-
parantie over de uitkomsten in relatie tot de zorgzwaarte en de cliëntprofielen. Ge-
volg is dat de inkoop nog met name op volume en prijs wordt gedaan in plaats van 
op basis van kwaliteit. Dit wordt ook gemist door de cliëntenvertegenwoordiging. 
Er liggen volgens de voorzitter van cliëntenraad Arkin meer mogelijkheden om  
verwijzers en klanten te emanciperen en mobiliseren naar de betere aan bieders op 
basis van bewezen resultaten.

Ook de zorgverzekeraars kunnen helpen om klanten te ‘bemiddelen’ naar de betere 
aanbieders. Klant en financier kunnen de kwaliteit volgens Zorgverzekeraars  
Nederland nu nog onvoldoende beoordelen. 

volgens de zorgaanbieders en Zorgverzekeraars Nederland snel met nieuwe  
locaties en actieve marketing. Ook de geïntegreerde GGZ-instellingen in de regio 
van de categorale aanbieders blijken vaker zelf de verslavingsbehandeling op te 
pakken in plaats van door te verwijzen.

Met betrekking tot de diversiteit werd zowel in de interviews met het Ministerie  
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland en 
Stichting Resultaten Score aangegeven dat de commerciële aanbieders met een 
focus op maar een deel van de markt met een specifiek aanbod (12-stappen  
model) zich onderscheiden ten opzichte van de andere aanbieders. Ook werd aan-
gegeven dat er bij deze aanbieders veel met ervaringsdeskundigen wordt gewerkt, 
vaak ‘ten koste van’ wetenschappelijke evidence based protocollen en hoog 
opgeleide professionals. De categorale aanbieders in midden-Nederland zien de 
GGZ-instellingen als ketenpartners, maar ook als concurrenten. De verwachting is 
dat deze instellingen met de lagere opbrengsten per klant als gevolg van doel-
matigheid steeds meer noodzaak zien om hun portfolio uit te breiden en versla-
vingszorg ‘erbij te doen’. Waar de commerciële aanbieders productdifferentiatie 
toepassen door extra services en faciliteiten, zouden de categorale aanbieders en 
geïntegreerde instellingen zich volgens de geïnterviewden beter kunnen profileren 
voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ouderen of door meer nadruk te 
leggen op leefstijl (gezond leven, minder drinken, niet roken, enzovoorts). Sommige 
aanbieders positioneren deze meer curatieve doelgroep onder een ander label.  
Categorale aanbieder VNN biedt inmiddels vanuit 14 locaties vanuit het merk  
Novia zorg voor klanten met een lichtere zorgvraag. Specifiek door VWS werd nog 
genoemd dat de commerciële aanbieders niet of nauwelijks wachtlijsten hebben. 
Dit geeft de commerciële aanbieders een goede positie, zowel naar klanten als 
naar zorgverzekeraars voor eventuele contracten aangezien de zorgplicht binnen 
bepaalde termijnen dient plaats te vinden.

In lijn met het bureau-onderzoek werd ook in de interviews onderschreven dat toe-
treding in deze bedrijfstak relatief makkelijk is. Dit trekt ook ondernemers aan die 
gaan voor het rendement en niet voor kwaliteit van zorg. De vergoeding van in de 
meeste gevallen 75 procent voor niet gecontracteerde aanbieders kan met weinig 
investeringen in personeel en kwaliteit dan nog zeer lucratief zijn. 

Dreiging van potentiele nieuwe toetreders betreft volgens de geïnterviewden de 
eerder genoemde GGZ-instellingen en meer nieuwe commerciële aanbieders. De 
kostencondities, waaronder de voorfinanciering in relatie met niet gecontracteerde 
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De combinatie van het verlies van markt aandeel en de lagere opbrengsten  
per klant en klinische overcapaciteit brengt de continuïteit van de categorale aan-
bieders in gevaar. De geïntegreerde GGZ-instellingen verliezen binnen hun huidige 
verzorgingsgebied ook marktaandeel, maar groeien door overnames, fusies en in 
een aantal gevallen ook door autonome groei buiten hun huidige verzorgings-
gebied. De diversiteit en productdifferentiatie tussen de organisaties in de verschil-
lende strategische groepen is relatief groot waardoor de onderlinge rivaliteit ver-
kleind wordt. Met de huidige klinische over capaciteit en hoge uittredingsbarrières 
voor met name de categorale en geïntegreerde aanbieders neemt de rivaliteit wel 
steeds meer toe. Met name de grootste geïntegreerde GGZ-instellingen gaan  
de concurrentie met de commerciële aanbieders aan door dezelfde behandel-
methode aan het portfolio toe te voegen. 

Met betrekking tot de concurrentiekracht van potentiele toetreders en substituten 
zien we als gevolg van de relatief lage toetredingsdrempels een serieuze toename 
van de dreiging van potentiele nieuwe toetreders. Het benodigd kapitaal voor een 
start in deze bedrijfstak is laag en de marges zijn aanzienlijk. Met de vlucht op het 
gebied van de technologische innovaties neemt de dreiging van substituten  
verder toe. 

Met betrekking tot de macht van toeleveranciers en afnemers kan gesteld  
worden dat de prijsgevoeligheid van afnemers door steeds meer gevarieerde eigen 
bijdragen van klanten is toegenomen. Er valt steeds meer te kiezen, waardoor de 
onderhandelingsmacht is toegenomen. De prijsgevoeligheid bij zorgverzekeraars 
is groot. De contractering wordt in hoge mate nog steeds bepaald op basis van 
volume en prijs omdat de zorgverzekeraars als gevolg van de grote praktijkvariatie 
en diversiteit te weinig handvatten ervaren om op basis van kwaliteit in te kunnen 
kopen. De onderhandelingsmacht van de toeleveranciers ten opzichte van de  
aanbieders van verslavingszorg is beperkt. Hoe groter de schaal van de zorgaan-
bieder hoe kleiner de macht van de toeleveranciers.

5.3.5 CONCLUSIES VIJFKRACHTENMODEL 

Met betrekking tot de rivaliteit tussen bestaande aanbieders kan vanuit het  
bureau-onderzoek de volgende (trend)ontwikkeling worden gegeven:

JAAR EN OMZET BEDRIJFSTAK IN MILJOEN EURO’S
  
  Omzet Geïntegreerde GGZ-instellingen
  Omzet Categorale aanbieders
  Omzet Commerciële aanbieders

Figuur 9: Ontwikkeling aanbieders verslavingszorg in de periode 2009-2016



De categorale en geïntegreerde aanbieders werken onderling en met  
aangesloten onderzoeksinstellingen en (vertegenwoordiging van) 
cliënten raden intensief samen om de kwaliteit en doelmatigheid van  
verslavingszorg verder te verbeteren. 
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protocollen en richtlijnen. Recent is, op initiatief van het netwerk verslavingszorg, 
Verslavingskunde Nederland (VN) gestart dat een krachtig samenwerkingsver-
band ter bevordering van de verslavingskunde in Nederland moet gaan worden. 
Naast de aanbieders van verslavingszorg (de vier categorale aanbieders en vier 
grootste geïntegreerde GGZ-instellingen2) is ook vertegenwoordiging vanuit de 
cliënten raden ‘het Zwarte Gat’ en onderzoeksinstelling Trimbos aangesloten. Doel 
van Verslavingskunde Nederland is de krachten bundelen met als doel om voor de  
verslavingszorg: 
• Het behandelbereik en behandeleffect te vergroten;
•  Het stigma te verkleinen en de beeldvorming over verslaving en verslavings-

kunde te verbeteren;
•  Maatschappelijke meerwaarde voor het voetlicht brengen als legitimatie van 

sector.

Met een aantal programmalijnen ontwikkelen bovengenoemde partijen producten 
voor domeinen als preventie, zorgstandaarden, onderzoek en innovatie. Hierbij 
staat de zorgketen centraal, waarin in veel gevallen ook maatschappelijke organi-
saties rondom arbeidsbemiddeling, huisvesting en financieel beheer een plek  
hebben. Dit om ook na de behandeling voldoende basis te creëren om terugval  
te voorkomen. De kans op terugval bij verslaving is aantoonbaar lager als werk, 
inkomen en huisvesting op orde zijn. Verslavingskunde Nederland is een mooi 
voorbeeld voor de wijze waarop binnen de verslavingszorg value based healthcare 
ontwikkeld kan worden.Ook werd als volgende stap eventuele focus op portfolio 
genoemd tussen de organisaties. ‘Waarom niet één kliniek die complexe behande-
lingen van bijvoorbeeld GHB of combinatiebehandeling van verslaving met trauma 
kan behandelen in plaats van dat alle instellingen dit in kleine volumes met  
gefragmenteerde expertise vorm geven?’.

5.4 VALUE BASED MANAGEMENT

Waar het vijfkrachtenmodel concurrerende organisaties beschrijft die een zo groot 
mogelijk stuk van de gecreëerde waarde (rendement) naar zich toe willen trekken, 
redeneert het value based management model vanuit waardecreatie voor de klant 
vanuit het gehele zorgsysteem. In de gezondheidszorg en zeker ook in de versla-
vingszorg wordt waardecreatie vaak in samenwerking gecreëerd. De toegevoegde 
waarde in de ogen van de klant in de bedrijfstak specialistische verslavingszorg 
voor volwassenen omvat het hele proces vanaf de eerste hulpvraag, de screening 
en doorverwijzing van de huisarts naar de specialistische verslavingszorg, de be-
jegening, wachttijd tot de behandeling en de resultaten, met uiteindelijk ook de 
bestendiging van het resultaat over een langere periode. Het creëren van deze 
waarde vraagt een ketenbenadering, waarbij de toegevoegde waarde over de ver-
schillende schakels en partijen die een deel van dit proces voor hun rekening ne-
men in samenhang wordt bekeken, gemeten en gewaardeerd. Kijken we naar de 
wijze waarop er wordt samengewerkt in de zorgketen om de toegevoegde waarde 
voor de klant te vergroten dan zien we een aantal interessante verschillen en over-
eenkomsten tussen de organisaties in de gedefinieerde strategische groepen. De 
bevindingen met betrekking tot het value based management in de bedrijfstak 
specialistische verslavingszorg voor volwassenen komen met name naar voren uit 
de gehouden interviews. Het bureau-onderzoek, met name met betrekking tot de 
jaarverslagen en websites van de diverse aanbieders, zijn als aanvulling en toet-
sing gebruikt op deze bevindingen. 

5.4.1  VALUE BASED MANAGEMENT & DE CATEGORALE EN  
GEÏNTEGREERDE AANBIEDERS

De categorale en de geïntegreerde aanbieders zijn als lid van GGZ Nederland  
verenigd in het netwerk verslavingszorg. Ook de Stichting Resultaten Score (ken-
niscentrum verslavingszorg) is hier een onderdeel van. Het netwerk heeft tot doel 
om in gezamenlijkheid de kwaliteit en doelmatigheid van verslavingszorg verder te 
verbeteren middels het leren van benchmarks, het samenbrengen van kennis  
en kunde en het opstellen van richtlijnen en protocollen. Zo heeft Stichting Resul-
tatenscore vanaf 1990 al meer dan 50 protocollen en richtlijnen opgeleverd  
die binnen de betrokken instellingen (deels) zijn geïmplementeerd. Hoewel  
de implementatiegraad en het effect van de implementatie niet goed gemeten 
worden, werken de aangesloten organisaties over het algemeen conform deze 2 )  Brijder, IrisZorg, Novadic Kentron, Tactus, VNN, Antes, Jellinek en Mondriaan



Veel klantwaarden worden niet of nauwelijks gerealiseerd door de  
categorale en geïntegreerde aanbieders.
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5.4.2  VALUE BASED MANAGEMENT & DE COMMERCIËLE  
AANBIEDERS

De commerciële aanbieders werken vrij autonoom en investeren nauwelijks in 
(wetenschappelijk) onderzoek en innovatie. In vergelijking met de categorale en 
geïntegreerde aanbieders wordt er ook niet of nauwelijks samengewerkt met ver-
wijzers.

De commerciële aanbieders hebben wel een sterke link met de wereldwijde  
Anonieme Alcoholisten en anonieme drugs-groepen (AA en NA-groepen). De door 
hen gehanteerde 12 stappen methode is in veel gevallen een behandeling met als 
‘einddoel’ het ‘goed landen in deze groepen’, om daar kracht en hoop met elkaar te 
delen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme of drugsgebruik. 
Alleen al In Nederland zijn meer dan 400 groepen actief. De AA en NA zelfhulp-
groepen zijn een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht 
en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen  
en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme en/of drugsgebruik  
(Anonieme Alcoholisten Nederland, 2017). 

Dit is in termen van Value based management dus een zeer krachtig, doelmatig en 
kosteneffectieve methode om de resultaten van de behandeling ook op langere 
termijn te bestendigen. In de 12 stappen methode wordt een levenslange commit-
ment aan deze groepen gevraagd om ‘clean’ te blijven. Tevens zijn de AA en NA 
groepen, waar zowel mensen na hun specialistische behandeling volgens de 12 
stappen terecht komen, maar ook veel mensen die alleen een zelfhulpgroep bijwo-
nen, een ‘vindplek’ voor de commerciële aanbieders voor klanten die het met alleen 
de AA/NA groepen niet redden. Het moge duidelijk zijn dat deze klanten een voor-
keur hebben voor de 12 stappen methode en dus bij een eventuele start in de spe-
cialistische verslavingszorg een aanbieder zullen kiezen die dit in het portfolio 
heeft. Daarmee vallen de categorale en de meeste geïntegreerde aanbieders dus al 
af. Met hetaanbod van de commerciële aanbieders in de meeste grote steden zijn 
de locaties voor de meeste klanten goed bereikbaar en toegankelijk.

Naast bovenstaande ‘horizontale’ wijze van samenwerking om de toegevoegde 
waarde voor de klant te verbeteren werken de categorale en geïntegreerde instel-
lingen ook verticaal met diverse aanbieders in de keten samen. Door de handen 
ineen te slaan en de keten met verwijzers, ziekenhuizen en met maatschappelijke 
organisaties rondom financieel beheer, werk en huisvesting te organiseren, is de 
verwachting dat de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling verder zal  
toenemen. Vanuit de categorale en geïntegreerde aanbieders wordt relatief veel 
deskundigheidsbevordering voor (zorg)professionals zoals huisartsen en medisch 
specialisten verzorgd, om zo de (h)erkenning van verslavingszorg te verbeteren.  
De eerder genoemde prestatie-inkoop van Zilveren Kruis is een ander voorbeeld 
waarin de financier en aanbieder binnen de zorgketen de handen ineen slaan om 
de kwaliteit en doelmatigheid van zorg te verbeteren. Naast het extra (ongelimi-
teerde) volume dat deze partijen hebben ontvangen voor 2016 en 2017 wordt in 
gezamenlijkheid een aantal kansen uitgewerkt om de kwaliteit en het behandel-
bereik van verslavingszorg te verbeteren. De financiering van deze kansen werd 
door de zorgverzekeraar gedekt. Het betreft financiering voor het bevorderen van 
de expertise, kennis en kunde op het gebied van verslaving in de eerstelijns zorg 
(huisartsen, POH, BGGZ), waarbij E-health maximaal zal worden ingezet.  
Ook kwam er vanuit het prestatiecontract extra financiering voor het bieden van 
consultatie, advies en deskundigheidsbevorderingen bij GGZ-instellingen, zieken-
huizen en binnen de sociale wijkteams en het gemeentelijke speelveld.

Kijken we naar de toegevoegde waarde in de ogen van de klant dan kan geconclu-
deerd worden dat, naast een stevige focus op de kwaliteit en doelmatigheid van de 
behandeling, veel klantwaarden niet of nauwelijks worden gerealiseerd door de  
categorale en geïntegreerde aanbieders. Uit het bureau-onderzoek komt naar  
voren dat deze aanbieders vaak kampen met lange wachttijden. Ook wordt de zorg 
vaak uitgevoerd vanuit oudere locaties, welke niet altijd als prettig worden ervaren 
door klanten. 



De wereldwijde Anonieme Alcoholisten-zelfhulpgroepen zijn een zeer 
krachtig, doelmatig en kosteneffectieve methode om de resultaten van de 
behandeling ook op langere termijn te bestendigen. 

Met korte wachttijden, snelle doorlooptijd en een landelijk netwerk  
realiseren de commerciële aanbieders een goede bereikbaarheid en toe-
gankelijkheid. Samen met de geboden anonimiteit en discretie worden 
deze klantwaarden door de klant gewaardeerd.

110 111STRATEGISCHE POSITIONERING IN DE VERSLAVINGSZORG  |  DE IDEALE MIX STRATEGISCHE POSITIONERING IN DE VERSLAVINGSZORG  |  DE IDEALE MIX  

5.4.3  CONCLUSIES VALUE BASED MANAGEMENT 

De categorale en geïntegreerde aanbieders werken zowel horizontaal als verticaal 
met diverse partijen samen om het maatschappelijk rendement van verslavings-
zorg te verbeteren. Door in samenwerkingsverbanden de ketens met huisartsen, 
ziekenhuizen en maatschappelijke organisaties rondom financieel beheer, werk en 
huisvesting te organiseren is de verwachting dat de toegevoegde waarde in de 
ogen van de klant en financier verder zal toenemen. Veel klantwaarden waaronder 
toegankelijkheid, klantgerichtheid en het aanbieden van extra services en facilitei-
ten worden door de categorale en geïntegreerde aanbieders niet of nauwelijks  
gerealiseerd. Er valt op dit gebied nog veel te leren van de commerciële aanbieders.
De commerciële aanbieders werken meer autonoom, maar zijn wel gelieerd aan de 
wereldwijde Anonieme Alcoholisten-zelfhulpgroepen. Hoewel de kwaliteit en voor-
al ook de doelmatigheid van de behandeling niet goed aantoonbaar is, bieden ze 
een uitstekende toegankelijkheid, discretie en aanbod van aanvullende faciliteiten 
en services.

5.5 RESOURCE BASED MANAGEMENT

Zoals bij de bespreking van het theoretisch kader al naar voren kwam stelt de  
Resource Based management theorie dat de strategie van een onderneming moet 
worden gebaseerd op de resources die de onderneming bezit. Hulpbronnen en 
competenties, maar vooral de kerncompetenties, bepalen de strategische  
positionering en de onderscheidende waarde van toevoegende activiteiten. Kern-
competenties zijn die resources die waardevol, zeldzaam, moeilijk imiteerbaar en 
goed ingebed zijn in de organisatie. Het betreft hier zowel kerncompetenties die 
waarde toevoegen in de ogen van de klant (klant als eindgebruiker) als ook kern-
competenties die waarde toevoegen in de ogen van de zorgverzekeraar (klant  
als afnemer).

Vanuit de interviews met een aantal bestuurders van categorale en geïntegreerde 
aanbieders en bestudering van de websites en jaarverslagen van de aanbieders 
zijn de belangrijkste competenties geselecteerd die de aanbieders aanwijzen als 
belangrijkste competenties die bijdragen aan hun onderscheidend vermogen. Voor 
deze competenties zal hieronder worden aangegeven in hoeverre deze waardevol, 
zeldzaam, moeilijk imiteerbaar en geborgd zijn in de organisatie. 

De commerciële aanbieders hebben in veel gevallen een directe hulpvraag van een 
klant, terwijl de categorale- en geïntegreerde instellingen vaak pas na de verwijzing 
van de huisarts contact leggen met de klant. Uiteindelijk is voor de specialistische 
verslavingszorg wel een verwijzing van de huisarts nodig, maar dit gebeurt bij de 
commerciële aanbieders dus vaak nadat de klant zich bij hen heeft gemeld voor 
een intake. De commerciële aanbieders hebben veelal locaties in- en rondom de 
grote steden met goede bereikbaarheid en ruime openingstijden. Over het alge-
meen is er ook nauwelijks sprake van wachttijden. Zeker de niet gecontracteerde 
aanbieders hebben geen vastgesteld volume(plafond) en kunnen daarmee goed 
vraag en aanbod op elkaar aansluiten.

Analyse van de websites van de acht grootste aanbieders en de reacties op Zorg-
kaart Nederland, waar klanten referenties achter kunnen laten, geven een constant 
beeld van zeer toegankelijke aanbieders waar zonder lange wachttijden in een zeer 
prettige omgeving behandeling kan plaatsvinden. Ook de anonimiteit en discretie 
is een klantwaarde die de meeste commerciële aanbieders hoog in het vaandel 
hebben staan en als ‘garantie’ benoemen in hun communicatie. De AA-groepen 
zijn ook gefundeerd op vertrouwen en anonimiteit. Hoewel er, in tegenstelling  
tot de cognitieve gedragstherapie, geen harde evidentie is voor de gebruikte  
behandelmethode en de commerciële aanbieders veelal niet meewerken aan 
benchmarks op gebied van kwaliteit en behandelresultaten, spreken de over het 
algemeen zeer tevreden klanten voor zich.



Met jarenlange opgebouwde kennis, ervaring, diverse wetenschappelijke 
onderzoeken en intensieve scholing investeren de categorale en geïnte-
greerde aanbieders continue in het verbeteren van het resultaat van de 
behandeling. 
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De commerciële aanbieders, zo blijkt uit de analyse van diverse benchmark-
rapporten, meten en delen de resultaten van de behandeling in veel mindere mate. 
Feit is dus in de meeste gevallen dat er geen evidentie is voor de resultaten bij  
deze aanbieders. De door de commerciële voornamelijk toegepaste 12-stappen 
methode (en de vele varianten die daarvan worden toegepast) kennen geen weten-
schappelijke evidentie. De categorale en geïntegreerde aanbieders hanteren veelal 
het evidence based cognitieve gedragstherapiemodel. In de Stichting Resultaten 
Score participeert een groot aantal van de categorale en geïntegreerde instellin-
gen. Resultaten score heeft tot doel protocollen en richtlijnen binnen het 
verslavings domein te ontwikkelen. Deze worden binnen de categorale en  
geïntegreerde instellingen ook gehanteerd. Zorgverzekeraars Nederland en cliënt-
vertegenwoordiging het Zwarte gat gaven in de interviews ook aan dat  
de wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden in hun ogen een  
onderscheidende waarde hebben. In het rapport ‘Verslavingszorg in beeld’ werd al 
geschetst dat de gehele GGZ-sector, waaronder dus ook deze instellingen,  
internationaal gezien, van hoog niveau is (Zorginstituut Nederland, 2014). Ook in 
het rapport ‘Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ’ constateren 
onderzoekers van het ZIN dat veel van de categorale en geïntegreerde aanbieders 
uniforme procedures hanteren voor gestructureerde processen rondom indicatie 
(Zorginstituut Nederland, 2014). Hoewel niet met zekerheid kan worden  
vastgesteld dat de resultaten van de behandeling ook daadwerkelijk aantoonbaar 
slechter zijn bij de commerciële aanbieders hebben ze minimaal een achterstand 
met betrekking tot de aantoonbaarheid van de resultaten.

Niet voor niets waren de ‘winnaars’ van het prestatiecontract Zilveren Kruis ook 
een categorale aanbieder (Tactus) en een geïntegreerde GGZ instelling (Jellinek). 
Hieruit blijkt ook de waardering van de zorgverzekeraar voor deze competentie bij 
de categorale en geïntegreerde aanbieders. De metingen van de uitkomsten van 
zorg, onder andere middels Routine Outcome Monitoring (ROM), was hierin een 
belangrijke criterium. De kerncompetentie resultaat van de behandeling vergt veel 
ervaring, goed opgeleid personeel, scholing, werken conform meest recente  
wetenschappelijke protocollen en richtlijnen en is daarmee een moeilijk te imiteren 
kerncompetentie, welke tevens veel onderhoud vergt binnen de organisatie.

De volgende belangrijkste competenties kwamen uit het onderzoek naar voren:

1 Resultaat van de behandeling
2 Klantgerichtheid & toegankelijkheid
3 Omgeving & faciliteiten
4 Imago
5 Portfolio & doelmatigheid 

5.5.1 RESULTAAT VAN DE BEHANDELING

Hieronder wordt het feitelijke resultaat van de behandeling verstaan; de functionele 
en klinische uitkomsten van de behandeling. Uit de interviews met de bestuurders 
en Stichting Resultaten Score (kenniscentrum verslaving) kwam naar voren  
dat deze partijen zich op dit domein onderscheidend zien ten opzichte van de  
commerciële aanbieders.

Dit blijkt ook uit de ontwikkelde wetenschappelijke onderbouwde richtlijnen en  
protocollen, mede ontwikkeld door Stichting Resultaten Score, die binnen de cate-
gorale en geïntegreerde aanbieders ter hand worden genomen. Ook uit een recent 
rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) blijkt dat de Nederlandse GGZ, waaronder de verslavingszorg, internatio-
naal gezien van hoog niveau is (OESO, 2014). Op basis van de interviews blijkt  
dat de aanbieders dit ook zelf als een sterk punt ervaren en onderscheidend ten 
opzichte van de commerciële aanbieders beschouwen. 



De commerciële aanbieders onderscheiden zich door hun toegankelijk-
heid en bereikbaarheid. Met aanbod vanuit de grotere steden met ruime 
openingstijden en behandeling zonder wachttijden worden deze  
klantwaarden continue nagestreefd. 

Met een focus op de doelgroep met een relatief hoger inkomensniveau 
hebben de commerciële aanbieders meer oog voor extra faciliteiten  
en services, waarvoor in veel gevallen ook aanvullende kosten worden 
gerekend.
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zijn meer commercieel ingesteld en getraind en worden, zo blijkt uit de analyse  
van de referentie website Zorgkaart Nederland, als zeer prettig ervaren. Klant-
gerichtheid vergt het juiste (opgeleide) personeel met de juiste attitude. Ook  
de klantprocessen van aanmelding tot ontslag dienen hiervoor optimaal ingericht 
te zijn. 

5.5.3 OMGEVING & FACILITEITEN

Een prettige omgeving, zeker als (dag)klinisch verblijf van toepassing is, is voor 
klanten van belang. Ook de faciliteiten zoals een ruime kamer, goed eten en  
ontspanningsmogelijkheden (sport, yoga, massage, enzovoorts) worden als  
aantrekkelijke extra’s gewaardeerd door klanten, zo blijkt uit een analyse van  
Zorgkaart Nederland waar vele referenties van klanten staan beschreven. Ook de 
gestage groei van de commerciële aanbieders wijst op de aantrekkelijkheid van 
deze extra faciliteiten en services. Hier onderscheiden de commerciële aanbieders 
zich in positieve zin van de organisaties in de andere strategische groepen.  
Niet voor niets laten nieuwe aanbieders op de websites vaak uitnodigende plaatjes 
zien van statige panden aan de (Amsterdamse) grachten of in bosrijke omgeving. 
Ook veel extra (betaalde) faciliteiten zoals zwembad, massage, yoga, goed eten  
en drinken, ruime kamers en wifi zijn items waar deze aanbieders zich meer  
profileren. 

De categorale en geïntegreerde aanbieders zitten veelal ‘vast’ in panden die voor 
lange tijd gehuurd, verbouwd of gekocht zijn. Deze gebouwen hebben niet de  
uitstraling zoals hierboven beschreven en bieden weinig mogelijkheden voor aan-
vullende faciliteiten en services.

5.5.2 KLANTGERICHTHEID & TOEGANKELIJKHEID

De stap zetten naar behandeling voor verslaving gaat, zoals uitvoerig aan bod  
gekomen in hoofdstuk twee, gepaard met de nodige ambivalentie en ontkenning. 
Des te belangrijker is het om na deze stap met een goede service en zonder  
wachttijden met snelle doorlooptijd geholpen te worden. Ook de bereikbaarheid 
(landelijke dekking als ook goede bereikbaarheid van de afzonderlijke locaties) is 
een belangrijk onderdeel van de toegankelijkheid. Een begripvolle behandelstaf en 
klantvriendelijke bejegening zijn, naast een goed resultaat van de behandeling, vol-
gens de geïnterviewde bestuurders en vertegenwoordiging van de cliënte nraden 
‘het Zwarte Gat’, belangrijke elementen die bijdragen aan de klanttevredenheid. 
Ook een ervaren discretie en borging van anonimiteit is voor een deel van de doel-
groep belangrijk.

Er zijn specifiek op dit domein grote verschillen tussen de organisaties uit de  
strategische groepen. Uit de interviews en bureau-onderzoek blijkt dat de com-
merciële aanbieders op deze aspecten veel beter presteren. Met name de  
wachtlijsten en wachttijden bij de categorale en geïntegreerde aanbieders zijn voor 
klanten een doorn in het oog. Een wachttijd van vier weken voor een intake en dito 
voor de vervolgbehandeling is gemiddeld. Goede toegankelijkheid blijkt voor deze 
aanbieders een moeilijk te imiteren kerncompetentie. Het volumeplafond dat in de 
contracten met de zorgverzekeraars is opgenomen beperkt voor hen vaak de  
mogelijkheid voor inzet van extra behandelpersoneel om eventuele wachttijden  
terug te dringen. De niet gecontracteerde aanbieders zijn beter in staat om vraag 
en aanbod op elkaar aan te sluiten. 

Bij de commerciële aanbieders kun je in de meeste gevallen veel sneller terecht. 
Ook de bereikbaarheid (aanmelden kan vaak 24 uur per dag) en snelheid van ver-
werking en terugkoppeling is van een veel beter niveau. Telefonisten en receptie 



De commerciële aanbieders bieden over het algemeen een prettigere om-
geving voor de behandeling. In tegenstelling tot de andere aanbieders 
zitten ze niet vast aan oud vastgoed en investeringen uit het verleden. 

De categorale en geïntegreerde aanbieders hebben in de ogen van de  
financiers en overige stakeholders in hun regio een meer vertrouwd imago 
dan de commerciële aanbieders. 
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niets af tegen deze reguliere instellingen. Zowel methodisch (12 stappen model in 
plaats van het cognitief gedragstherapiemodel), als met betrekking tot uitstraling 
gericht op deze doelgroep onderscheiden ze zich van de categorale en geïnte-
greerde aanbieders.

Met betrekking tot de zorgverzekeraars kwam uit de interviews naar voren dat er 
weinig grip is op het deel van de commerciële aanbieders die niet gecontracteerde 
zorg levert. Het imago van deze aanbieders werd door de zorgverzekeraars als niet 
transparant beschreven. Het vermoeden dat er teveel betaald wordt kwam 
 duidelijk naar voren, al ontbreekt harde evidentie hiervoor doordat zorgzwaarte en 
indicatie niet altijd ondubbelzinnig kunnen worden vastgesteld. De praktijkvariatie 
speelt overigens ook tussen alle andere aanbieders, wat vergelijking op prijs, 
kwaliteit en doelmatigheid zeer diffuus maakt. 

De categorale en geïntegreerde aanbieders hebben in de ogen van de verzekeraar 
een meer vertrouwd imago, zo bleek uit het interview met Zorgverzekeraars  
Nederland. Met deelname aan benchmarks, Resultaten Score, Bestuurlijk akkoord 
GGZ en de onderliggende contracten is duidelijk wat men van elkaar kan en mag 
verwachten. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat uit de interviews met de 
aanbieders naar voren kwam dat er weinig ruimte lijkt te zijn voor investeringen in 
kwaliteitsontwikkelingen, waarmee de contractonderhandelingen in hun ogen nog 
teveel gaan over volume en prijs.

De kerncompetentie van een goed imago is een moeilijk te imiteren competentie. 
Waar het imago van de categorale en geïntegreerde aanbieders in de ogen van de 
zorgverzekeraar over het algemeen goed is heeft dit imago een averechts effect op 
de specifieke doelgroep die niet geassocieerd wil worden met de reguliere aanbie-
ders. Deze klanten kiezen daarom bewust voor het imago van de commerciële 
aanbieders die met een andere uitstraling en aanbod een beter aanbod voor hen 
blijken te zijn.

5.5.5 PORTFOLIO & DOELMATIGHEID

In de beschrijving van het vijfkrachtenmodel werd met betrekking tot de diversiteit 
en productdifferentiatie al duidelijk dat het portfolio en de profilering van de  
verschillende organisaties in de strategische groepen sterk verschillen. De com-
merciële aanbieders richten zich op de behandeling van een specifieke doelgroep 

Hoewel de omgeving en faciliteiten in principe te imiteren zijn missen bij de  
geïntegreerde en vooral ook de categorale aanbieders de financiële (investerings)
ruimte om dit aan te pakken. Principieel vinden deze aanbieders ook dat zaken 
zoals dure voeding en luxe faciliteiten niet thuishoren in de zorg, evenals private 
bijdragen voor dergelijke faciliteiten. 

5.5.4 IMAGO

Het imago van de organisatie hangt samen met de prestaties uit het verleden, 
maar ook met de merkbeleving. Welke associaties hebben klanten met de organi-
satie en passen deze bij de klantbehoeften. Als klant kan hierbij zowel worden  
gedacht aan de eindgebruiker als ook aan de zorgverzekeraar (inkoper). 
De categorale en geïntegreerde aanbieders worden door klanten, zo bleek uit  
de interviews, vaak omschreven als de reguliere aanbieders. Met een lange (regio-
nale) historie zijn deze organisaties goed ingebed en werken ze op verschillende 
sociale domeinen goed samen met andere aanbieders in de regio. Deze aanbieders 
worden beschreven als maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die 
zorg leveren voor de kwetsbare doelgroepen in de samenleving. 

Dit imago kan volgens de geïnterviewden een specifieke meer curatieve doelgroep 
ook afschrikken. Niet alle potentiële klanten willen geassocieerd worden met deze 
reguliere verslavingszorg. De nieuwe commerciële aanbieders zetten zich niet voor 



Het aanbieden van een breed portfolio in de verslavingsketen is met de 
benodigde kennis, ervaring en faciliteiten geen makkelijke opgave en 
daarmee een moeilijk te imiteren kerncompetentie.

In de contracten gemaximaliseerde gemiddelde kosten van behandeling 
vormen een financiële prikkel voor de categorale en geïntegreerde aan-
bieders om doelmatig te behandelen.
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verkorten van klinische zorg veel kennis en ervaring nodig met betrekking tot het 
onderkennen en interveniëren op mogelijke medische risico’s. Niet voor niets 
wordt klinische detoxificatie door de meeste commerciële aanbieders uitbesteed 
aan andere aanbieders. Waar zoals eerder toegelicht ‘betalen en genieten’ niet in 
dezelfde hand liggen hechten de klanten (eindgebruikers) weinig waarde aan deze 
doelmatigheid. De zorgverzekeraars des te meer.

5.5.6 CONCLUSIES RESOURCE BASED MANAGEMENT

De beschreven competenties zijn in de interviews verschillend gewaardeerd  
voor enerzijds de categorale en de geïntegreerde aanbieders en anderzijds de 
commerciële aanbieders. De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van 
de score van de competentie en de indeling op de zeldzaamheid, imiteerbaarheid 
en mate van borging in de organisatie:

en een specifieke methode. De overige aanbieders leveren de gehele verslavings-
keten, waarbij de geïntegreerde GGZ-instellingen daarbij nog een breed portfolio 
bieden aan psychische stoornissen. 

Waar het smalle portfolio van de commerciële aanbieders een helder profiel heeft 
voor de doelgroep is er weinig mogelijkheid om, in het kader van doelmatigheid  
of kwaliteit, op- en af te kunnen schalen in het zorgaanbod. De duur van opname 
staat vaak vooraf vast, zeker bij zorg in het buitenland. De categorale en  
geïntegreerde aanbieders bepalen veel meer tussentijds in de multidisciplinaire 
overleggen hoe het vervolg van de behandeling vorm moet krijgen. Met een breed 
aanbod zijn er ook meer mogelijkheden om andere interventies in te zetten.  
Denk bijvoorbeeld aan het verkorten van klinische opname met meer intensieve 
(outreachende) zorg thuis of het afschalen van klinische zorg van bijvoorbeeld een 
intensieve (dure) detoxificatie naar een minder intensieve (goedkopere) vervolg-
behandeling. De contracten met zorgverzekeraars bevatten ook maximale  
gemiddelde kosten van behandeling, waarmee een financiële prikkel is gecreëerd 
om doelmatig te behandelen. Te dure gemiddelde kosten van behandeling  
worden immers niet vergoed. Deze prikkel is er niet voor de niet gecontracteerde 
instellingen. Sterker nog: een goed gevulde kliniek leidt tot een betere marge dan 
korte opnames met eventuele leegstand. 

Het aanbieden van een breed portfolio in de verslavingsketen is met de benodigde 
kennis, ervaring en faciliteiten geen makkelijke opgave. Het preventiedomein aan 
de ene kant, maar ook de meest complexe zorg aan de andere kant van het  
spectrum, zoals de methadon en heroïne verstrekking, vergen een hoge mate van 
specialisatie op de betreffende kennisgebieden en zijn daarom zeldzaam en moei-
lijk te imiteren. 

Ook doelmatige zorg vormt een moeilijk te imiteren competentie en vergt veel  
kennis en inzicht op het gebied van behandelinterventies. Zo is er voor het  



CATEGORALE AANBIEDERS EN GEÏNTGREERDE
GGZ-INSTELLINGEN

KERNCOMPETITIES

RESULTAAT + + + +

KLANTGERICHTHEID & TOEGANKELIJKHEID – – – –

OMGEVING & FACILITEITEN – – – –

IMAGO + + – –

AANBOD & DOELMATIGHEID + + + +
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COMMERCIËLE AANBIEDERS
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RESULTAAT – – – –

KLANTGERICHTHEID & TOEGANKELIJKHEID + + + +

OMGEVING & FACILITEITEN + + – –

IMAGO + + – –

AANBOD & DOELMATIGHEID – – – –

W
AA

RD
E

ZE
LD

ZA
AM

IM
IT

EE
RB

AA
R

BO
RG

IN
G

 IN
 D

E 
O

RG
AN

IS
AT

IE

120 121STRATEGISCHE POSITIONERING IN DE VERSLAVINGSZORG  |  DE IDEALE MIX STRATEGISCHE POSITIONERING IN DE VERSLAVINGSZORG  |  DE IDEALE MIX  

Met jarenlange opgebouwde kennis en ervaring en diverse wetenschappelijke  
onderzoeken en scholing blijkt de aantoonbaarheid van het resultaat van de  
behandeling bij de categorale en geïntegreerde aanbieders groter dan bij de  
commerciële aanbieders. Dit is een moeilijk te imiteren kerncompetentie. 

De commerciële aanbieders onderscheiden zich weer door hun klantgerichtheid 
en toegankelijkheid. Met een bredere dekking vanuit de grotere steden met ruime 
openingstijden en behandeling zonder wachttijden worden deze klantwaarden 
continue nagestreefd. Gezien de grote investeringen in klantgerichtheid en toegan-
kelijkheid, die in alle onderdelen van de organisatie ingeregeld moet zijn om deze 
beloftes waar te maken, kan klantgerichtheid en toegankelijkheid als een moeilijk 
te imiteren kerncompetentie worden aangemerkt. 

De commerciële aanbieders bieden daarnaast over het algemeen een prettigere 
omgeving voor de behandeling. In tegenstelling tot de andere aanbieders zitten ze 
niet vast aan oud vastgoed en historische investeringen. Ook worden er door deze 
aanbieders (vaak tegen aanvullende betaling) extra faciliteiten en services aange-
boden. De competentie omgeving en faciliteiten wordt vanuit de interviews met 
name toegewezen aan de commerciële aanbieders. Hoewel deze competenties 
een investering vragen, zijn ze niet heel moeilijk te imiteren en worden daarom wel 
als onderscheidend maar niet als belangrijkste kerncompetentie beschouwd. 

Het beeld met betrekking tot de competentie imago is diffuus. De categorale en 
geïntegreerde aanbieders hebben in de ogen van de financiers en overige stake-
holders in hun regio een meer vertrouwd imago dan de commerciële aanbieders. 
Uit de interviews kwam echter ook naar voren dat specifieke klantengroepen zich 
juist liever niet willen associëren met de reguliere verslavingszorg, waarmee het 
imago dus juist tegen hen werkt.

Kijken we naar het aanbod van de aanbieders in deze bedrijfstak, dan kan gecon-
cludeerd worden dat het aanbieden van een breed portfolio in de verslavingsketen 
met de benodigde kennis, ervaring en faciliteiten geen makkelijke opgave is. Ook 
het zoveel mogelijk beperken van de zorgkosten en daarmee bevorderen van de 
doelmatigheid vereist veel kennis, kunde en ervaring en is daarmee een moeilijk te 
imiteren kerncompetentie. In de contracten gemaximaliseerde gemiddelde kosten 
van behandeling vormen een financiële prikkel voor de categorale en geïntegreerde 
aanbieders om doelmatig te behandelen. 

Tabel 4: Kerncompetenties categorale aanbieders en geïntegreerde aanbieders

Tabel 5: Kerncompetenties commerciële aanbieders



HOOFDSTUK 6

Conclusie, discussie
& aanbevelingen



ONDERZOEKSVRAGEN VAN DIT ONDERZOEK
1  Op welke wijze onderscheiden zich de organisaties uit de verschillende 

strategische groepen in de bedrijfstak specialistische verslavings-
zorg voor volwassenen op het gebied van portfolio, regio, positione-
ring, onderscheidend vermogen en financiële huishouding?

2  Wat zijn, op basis van het documenten onderzoek, de externe en  
interne krachten in de bedrijfstak specialistische verslavingszorg 
voor volwassenen welke op dit moment en in de nabije toekomst 
(drie tot vijf jaar) belemmerend of bevorderend zijn voor de strategi-
sche positionering en concurrentiepositie van de organisaties in  
de strategische groepen categorale verslavingszorginstellingen  
en geïntegreerde GGZ instellingen met een stevig aanbod in de  
verslavingszorg?

3  Wat zijn, op basis van de interviews met bestuurders en beslissers in 
de verslavingszorg, de externe en interne krachten in de bedrijfstak 
specialistische verslavingszorg voor volwassenen welke op dit  
moment en in de nabije toekomst (drie tot vijf jaar) belemmerend of 
bevorderend zijn voor de strategische positionering en concurrentie-
positie van de organisaties in de strategische groepen categorale 
verslavingszorginstellingen en geïntegreerde GGZ instellingen met 
een stevig aanbod in de verslavingszorg?
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6.2.1  OP WELKE WIJZE ONDERSCHEIDEN DE AANBIEDERS VAN 
VERSLAVINGSZORG ZICH VAN ELKAAR?

De totale omzet binnen de bedrijfstak specialistische verslavingszorg voor  
volwassenen vanuit de zorgverzekeringswet bedroeg in 2011 480,2 miljoen euro 
en laat de afgelopen jaren een licht dalende trend zien als gevolg van verhoogde 
doelmatigheid, met name als gevolg van ambulantisering. De geschatte omzet 
binnen de bedrijfstak bedroeg in 2016 468,5 miljoen euro.

6.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de conclusies, discussie en aanbevelingen gepresenteerd. 
Dit zal geschieden op basis van het beantwoorden van de onderzoeksvragen en de 
centrale vraagstelling. In paragraaf 6.3 zullen vervolgens de discussiepunten en 
aanbevelingen gepresenteerd worden conform de doelstelling van dit onderzoek. 
In de laatste twee paragraven van dit hoofdstuk zullen de beperkingen van het 
onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden besproken. 

6.2 CONCLUSIES VAN HET ONDERZOEK

De eerste onderzoeksvraag werd deels in hoofdstuk 2 beantwoord. Een aanvulling 
hierop zal in deze paragraaf aan bod komen. In het vorige hoofdstuk werden de 
(deel)conclusies op basis van het bureau-onderzoek en de interviews vanuit de 
verschillende theoretische modellen toegelicht waarmee de overige twee onder-
zoeksvragen aan bod kwamen. Dit biedt een mooie basis om ook de tweede en 
derde onderzoeksvraag van het onderzoek te beantwoorden.
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Tabel 6: Strategische groepen binnen de bedrijfstak specialistische verslavingszorg  

volwassenen in Nederland.

De organisaties uit de verschillende strategische groepen verschillen sterk op het 
gebied van portfolio, productdifferentiatie en strategische positionering. In hoofd-
stuk vijf kwam bij de beschrijving van de onderlinge rivaliteit tussen aanbieders al 
naar voren dat de diversiteit tussen de aanbieders enerzijds naar voren komt in  

Er zijn op dit moment 51 aanbieders van verslavingszorg actief, 40 hiervan betref-
fen relatief nieuwe commerciële aanbieders. Er zijn binnen de bedrijfstak groepen 
van organisaties te onderscheiden die min of meer een gelijksoortige strategische 
positionering en concurrentiestrategie hebben gekozen. Ze kunnen hierdoor op 
basis van hun strategische kenmerken gegroepeerd worden; in de literatuur aan-
geduid als strategische groepen. 

Strategische groepen in de verslavingszorg:
•  Geïntegreerde GGZ-instellingen die naast een stevig gepositioneerd 

verslavingsaanbod ook een breed portfolio van geestelijke gezondheidszorg 
aanbieden.

•  Categorale verslavingszorg instellingen die als zelfstandige organisatie de  
gehele keten van verslavingszorg aanbieden van preventie tot complexe  
(klinische) verslavingszorg. 

•  Commerciële aanbieders verslavingszorg: commerciële organisaties die zich 
richten op winstgevende onderdelen van het productenportfolio.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de uit dit onderzoek gevonden  
verschillen tussen de organisaties uit de strategische groepen op basis van de 
door Porter onderscheidende marketing strategie typologieën en de strategie- 
typen Tracey en Wiersema, op basis waarvan bedrijven trachten om marktleider te 
worden en/of marktaandeel te vergroten: 
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de breedte van het portfolio (aanbod van de gehele verslavingsketen voor alle doel-
groepen ten opzichte van een klein deel van de keten voor specifieke doelgroep)  
en anderzijds in de gehanteerde methode voor behandeling. De commerciële  
aanbieders hanteren met name het 12 stappenmodel als behandelmethode en  
de overige aanbieders wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden, waar-
onder het veelgebruikte cognitieve gedragstherapiemodel. 

Bij de beschrijving van de resultaten van het resource based managementmodel 
zijn de uit de interviews gedestilleerde belangrijkste competenties geanalyseerd, 
waarin de organisaties verschillenden. Hier wordt ingezoomd op kerncompetenties 
die het onderscheidend vermogen van de organisatie versterken. De wijze van  
invulling van de in het schema hierboven aangegeven differentiatie en waarde-
strategie volgen uit deze kerncompetenties. Zo was opvallend dat de commerciële 
aanbieders zich ten opzichte van de andere aanbieders differentiëren met een 
meer zakelijke en luxe uitstraling. Er worden vaak ook (tegen aanvullende  
kosten) extra faciliteiten en services aangeboden, waarmee verwacht mag worden 
dat dit een klantengroep trekt die gemiddeld meer te besteden heeft dan de gemid-
delde klant in de verslavingszorg. De commerciële aanbieders onderscheiden zich 
ook door hun klantgerichtheid en toegankelijkheid. Met aanbod vanuit de grotere 
steden met ruime openingstijden en behandeling zonder wachttijden worden deze 
klantwaarden continue nagestreefd.
 
Met de opgebouwde kennis en ervaring en diverse wetenschappelijke onderzoeken 
en scholing blijkt de aantoonbaarheid van het resultaat van de behandeling bij de 
categorale en geïntegreerde aanbieders groter dan bij de commerciële aanbieders. 
Zij onderscheiden zich ook met een focus op doelmatigheid van de behandelingen 
over de gehele verslavingsketen.

Het beeld met betrekking tot de competentie imago is diffuus. De categorale aan-
bieders en geïntegreerde GGZ-instellingen hebben in de ogen van de financiers en 
overige stakeholders in hun regio een meer vertrouwd imago dan de commerciële 
aanbieders. Uit de interviews kwam echter ook naar voren dat specifieke klanten-
groepen zich juist liever niet willen associëren met de reguliere verslavingszorg, 
waarmee het imago dus juist tegen hen werkt.

Samengevat kunnen, zoals in de conclusie van het resource based management-
model al werd gepresenteerd, de verschillen in competenties als volgt worden  
omschreven:

CATEGORALE AANBIEDERS EN GEÏNTGREERDE
GGZ-INSTELLINGEN

KERNCOMPETITIES

RESULTAAT + + + +

KLANTGERICHTHEID & TOEGANKELIJKHEID – – – –

OMGEVING & FACILITEITEN – – – –

IMAGO + + – –

AANBOD & DOELMATIGHEID + + + +
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KERNCOMPETITIES

RESULTAAT – – – –

KLANTGERICHTHEID & TOEGANKELIJKHEID + + + +

OMGEVING & FACILITEITEN + + – –

IMAGO + + – –

AANBOD & DOELMATIGHEID – – – –
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Tabel 7: Kerncompetenties categorale aanbieders en geïntegreerde aanbieders

Tabel 8: Kerncompetenties commerciële aanbieders
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6.2.2  WAT ZIJN, OP BASIS VAN HET DOCUMENTEN  
ONDERZOEK EN DE INTERVIEWS, DE BEVORDERENDE  
EN BELEMMERENDE EXTERNE EN INTERNE KRACHTEN 
IN DE BEDRIJFSTAK? 
Belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van positionering en  
concurrentiepositie zijn te vinden in de externe omgeving, waar bedreigingen als 
belemmerend en kansen als bevorderend zijn aangemerkt. In de interne omgeving 
van de organisaties zijn de zwaktes als belemmerend en sterktes als bevorderend 
omgeschreven. Gezien de centrale vraagstelling en doelstelling van dit onderzoek 
vindt de beantwoording van deze onderzoeksvragen plaats vanuit het perspectief 
van categorale aanbieders en geïntegreerde instellingen.

Hoewel er wel degelijk verschillen zijn tussen de categorale en geïntegreerde  
aanbieders zullen in deze paragraaf de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 
voor deze twee strategische groepen in samenhang beschreven worden:

Figuur 10: SWOT analyse categorale en geïntegreerde aanbieders

ZWAKTES
•  Financiële weerbaarheid en 

gebrek aan investeringsruimte 
•  Gebrek aan tegenreacties naar 

de commerciële aanbieders
•  Klantgerichtheid en  

toegankelijkheid
•  Verouderde faciliteiten en  

geen aanbod extra (betaalde) 
services

•  Beperkte landelijke dekking 
•  Voorspelbaarheid zorgkosten 

en kwaliteit niet transparant

BEDREIGINGEN
•  Ongelijk speelveld met  

betrekking tot de financiering 
en kwaliteitscriteria tussen de 
verschillende  aanbieders en  
de zorgverzekeraars 

•  Onderhandelingsmacht van de 
zorgverzekeraar

•  Lage toetredingsdrempels en 
groei aantal en volume nieuwe 
aanbieders

•  Krimpende bedrijfstak als 
gevolg van lagere opbrengsten 
per klant (doelmatigheid en 
beperking zorgkosten)

• Klinische overcapaciteit
• Krappe arbeidsmarkt

STERKTES
• Grote concentratie
•  Breed portfolio voor alle 

doelgroepen
• Veel kennis en ervaring
•  Netwerk van samenwerkings-

partners met horizontale en 
verticale ketenpartners

•  Maatschappelijk rendement: 
veel focus en gezamenlijke 
investeringen voor het verbete-
ren van doelmatigheid en 
resultaat van de behandeling.

KANSEN
•  Bewijslast onderscheidende 

kwaliteit versterken naar 
klanten en financiers

• Prestatiecontracten
•  Actieve concurrentie naar 

commerciële aanbieders 
versterken

•  Verbeteren toegankelijkheid en 
klantgerichtheid

•  Vergroten behandelbereik en 
verzorgingsgebied

•  (Verregaande) strategische en 
juridische samenwerking 
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wachttijden bieden de commerciële aanbieders een interessant alternatief voor 
klanten. Er valt op dit gebied nog veel te leren en te verbeteren door de categorale 
en geïntegreerde aanbieders. 

Tot slot kwam uit het interview met Zorgverzekeraars Nederland naar voren dat 
voorspelbaarheid van de zorgkosten voor zorgverzekeraars nog onvoldoende 
transparant is. De contractering wordt daarom in grote mate nog steeds bepaald 
op basis van volume en prijs. Zorgverzekeraars ervaren als gevolg van de grote 
praktijkvariatie en diversiteit weinig handvatten om op basis van kwaliteit en  
doelmatigheid in te kunnen kopen. 

 KANSEN

Een belangrijke kans betreft het vergroten van de bewijslast van de onder-
scheidende kwaliteit en doelmatigheid door de categorale en geïntegreerde  
aanbieders. Door de zorgzwaarte en behandelresultaten van verschillende  
doelgroepen onderling beter inzichtelijk en vergelijkbaar te maken kunnen hier 
stappen worden gezet. Verwachting is ook dat hiermee de door de zorg verzekeraar 
ervaren praktijkvariatie deels verklaard en deels verminderd kan worden als  
opvallende verschillen tussen de aanbieders ook intern gebruikt worden om de 
behandeling verder te optimaliseren op basis van de ‘best practices’. De grote 
prijsgevoeligheid bij zorgverzekeraars biedt in deze context kansen als de doel-
matigheid van het aanbod objectief kan worden vastgesteld. Het onderscheidend 
vermogen kan hier vervolgens worden verzilverd in de jaarlijkse inkoopgesprekken 
en contracten met zorgverzekeraars. Geïntegreerde aanbieder Jellinek (onderdeel 
van Arkin) en categorale aanbieder Tactus wonnen op basis van hun prestaties al 
een prestatiecontract bij Zilveren Kruis. Als gevolg hiervan kon voor een periode 
van twee jaar onbeperkt worden gegroeid op een specifiek onderdeel van het  
portfolio (ambulante zorg). In de toekomst zullen naar verwachting meer zorg-
verzekeraars op een combinatie van prijs en kwaliteit dergelijke contracten willen 
afsluiten. Het vergroten van de bewijslast biedt dus kansen voor het vergroten van 
het volume en verbeteren van de contrac tvoorwaarden met zorgverzekeraars. 

Er liggen ook kansen op vergroten van het marktaandeel door meer actief de  
concurrentie aan te gaan met de commerciële aanbieders. Dit kan door de door 
hen gehanteerde behandelmethode (12 stappen methode) toe te voegen aan het 
portfolio, zoals sommige grotere geïntegreerde instellingen reeds hebben gedaan. 

 STERKTES 

Hoewel de concentratie van aanbieders per gebied de afgelopen jaren, als gevolg 
van de nieuwe toetreders en grotere onderlinge rivaliteit, is afgenomen is de  
concentratie van de categorale en geïntegreerde aanbieders nog steeds groot. 
Hiermee nemen ze in hun verzorgingsgebied nog steeds een sterke positie in. Met 
een breed portfolio bedienen ze de gehele verslavingsketen voor alle doelgroepen. 
De jarenlange kennis en ervaring maken hen, zo bleek uit de interviews met de 
bestuurders, voor veel (regionale) stakeholders waaronder verwijzers (huisartsen), 
gemeentes en zorgverzekeraars een betrouwbare partner. De categorale en geïn-
tegreerde aanbieders werken zowel horizontaal als verticaal met diverse partijen 
samen om het maatschappelijk rendement van verslavingszorg te verbeteren. 
Verticaal met diverse ketenpartners waaronder ziekenhuizen, maatschappelijke 
instellingen en huisartsen en horizontaal met andere categorale en geïntegreerde 
aanbieders om met gezamenlijke investeringen rondom wetenschappelijk  
onderzoek en innovatie de zorg verder te verbeteren. Als stichtingen zonder 
winstoogmerk hebben de categorale en geïntegreerde aanbieders een focus op 
het maatschappelijk rendement, waarbij de kosten van verslavingszorg voor  
de brede doelgroep die wordt behandeld, een fractie is van de maatschappelijke 
kosten als gevolg van verslaving. Zo kunnen bijvoorbeeld de kosten van verzuim 
(verlies arbeidsproductiviteit) en somatische kosten die vaak met verslaving  
gepaard gaan aanzienlijk worden verminderd als er tijdig een goede behandeling 
plaatsvindt. 

 ZWAKTES

De financiële weerbaarheid van met name de categorale aanbieders is zwak.  
De combinatie van het verlies van marktaandeel en de lagere opbrengsten per 
klant brengt de continuïteit van de categorale aanbieders in gevaar. Er is als gevolg 
hiervan ook weinig investeringsruimte. Mede hierdoor wordt er nauwelijks een  
tegenreactie tegen de commerciële aanbieders geformuleerd die met veel marke-
ting en communicatie de concurrentie met hen zijn aangegaan op de klantengroep 
met een relatief hoger opleidings- en inkomensniveau. Veel klantwaarden waar-
onder toegankelijkheid, klantgerichtheid en het aanbieden van extra services en 
faciliteiten worden door de categorale en geïntegreerde aanbieders niet of  
nauwelijks gerealiseerd. Met een aanbod in de meeste grote steden (landelijke 
dekking) met ruime openingstijden vanuit mooie behandellocaties met beperkte 



CENTRALE VRAAGSTELLING ONDERZOEK
Wat zijn, op basis van de confrontatie tussen het documenten onderzoek 
en de interviews met bestuurders en beslissers in de verslavingszorg, de 
externe en interne krachten in de bedrijfstak specialistische verslavings-
zorg voor volwassenen welke op dit moment en in de nabije toekomst 
(drie tot vijf jaar) belemmerend of bevorderend zijn voor de strategische 
positionering en concurrentiepositie van de organisaties in de strategi-
sche groepen categorale verslavingszorginstellingen en geïntegreerde 
GGZ instellingen met een stevig aanbod in de verslavingszorg? 

134 135STRATEGISCHE POSITIONERING IN DE VERSLAVINGSZORG  |  DE IDEALE MIX STRATEGISCHE POSITIONERING IN DE VERSLAVINGSZORG  |  DE IDEALE MIX  

toegenomen doelmatigheid, onder andere als gevolg van de ambulantisering.  
De druk op de zorgkosten leidt volgens de geïnterviewden ook tot minder ruimte 
om te investeren in innovatie of kwaliteitsverbetering. 

Toename van het aantal aanbieders in combinatie met de ambulantisering heeft 
geleid tot een klinische overcapaciteit in de bedrijfstak. Veel van de categorale en 
geïntegreerde aanbieders zitten ‘vast’ aan het vastgoed van de klinische settingen. 
Als gevolg hiervan zal de onderlinge rivaliteit naar verwachting verder toenemen. 
Ook de autonome groei en fusies en overnames van de geïntegreerde instellingen 
kunnen de rivaliteit vergroten. De grenzen tussen de van oudsher bekende 
verzorging sgebieden per categorale en geïntegreerde aanbieder vervagen lang-
zaam. Als gevolg van de vergrijzing neemt de concurrentie om goed geschoold 
personeel ook toe. Bovenstaande kan tot gevolg hebben dat de intensieve samen-
werking tussen deze organisaties op het gebied van wetenschappelijk onderzoek 
en innovatie onder druk komt te staan als gevolg van de toegenomen rivaliteit. 

Met de bovenstaande beschrijving van de sterktes en kansen (bevorderende  
factoren) en zwaktes en bedreigingen (belemmerende factoren), waarbij de  
bevindingen uit het bureau-onderzoek en de interviews zijn geanalyseerd en  
geconfronteerd is de centrale vraag stelling van dit onderzoek beantwoord:

Ook door te leren (en te kopiëren) van de onderscheidende waarden van de  
commerciële aanbieders op het gebied van klantgerichtheid, toegankelijkheid kan 
de propositie naar klantengroepen worden verbeterd. Kansen liggen ook in het  
formuleren van groeistrategieën met betrekking tot het behandelbereik als het  
vergroten van het verzorgingsgebied. Zo werd, als gevolg van de vergrijzing en 
prevalentie alcoholproblematiek onder ouderen, deze doelgroep in dit onderzoek al 
als groeiende potentiele klantengroep beschreven. Deze doelgroep heeft vaak 
meer te besteden, waarmee mogelijk ook het tegen betaling aanbieden van extra 
services en faciliteiten kansen biedt om deze doelgroep beter aan te spreken.  
Het vergroten van het verzorgingsgebied, door autonome groei naar strategisch 
(dichtbevolkte) gebieden of door fusies en overnames biedt ook kansen. Zeker 
voor de categorale aanbieders is dit een interessante mogelijkheid om hierbij ook 
hun financiële positie te verstevigen.

 BEDREIGINGEN

Er is volgens de geïnterviewde bestuurders op dit moment sprake is van een  
ongelijk speelveld met betrekking tot de financiering en kwaliteitscriteria voor de 
organisaties in de strategische groepen. Afspraken met betrekking tot kwaliteit, 
prijs, volume en doelmatigheid verschillen afhankelijk van het wel of niet aangaan 
van contracten en/of de grootte van de organisatie. De aanvullende eisen en  
beperkingen die de zorgverzekeraars in de contracten met de categorale en geïn-
tegreerde aanbieders opnemen, geven hen een achterstand ten opzichte van de  
commerciële aanbieders en vormen daarmee een bedreiging. De commerciële 
aanbieders hebben als gevolg van de kleine schaal of niet gecontracteerde zorg 
veel minder of geen aanvullende eisen op het gebied van volume, kosten per  
behandeling en kwaliteitscriteria. Uiteraard heeft de zorgverzekeraar wel de  
mogelijkheid om op basis van de algemene voorwaarden de ingediende rekeningen 
te toetsen op kwaliteit en doelmatigheid. In de praktijk blijkt deze inhoudelijke  
expertise bij de verzekeraars beperkt aanwezig en is een dergelijke controle  
achteraf zeer tijdsintensief en moeilijk te verifiëren. 

De macro ontwikkelingen op het politieke domein hebben geleid tot aanzienlijke 
verlaging van de toetredingsdrempels voor (potentiele) nieuwe aanbieders waar-
door het aantal aanbieders fors is gegroeid en de concurrentie tussen bestaande 
aanbieders en de dreiging van potentiele toetreders en substituten is toegenomen. 
Tevens krimpt de bedrijfstak jaarlijks als gevolg van de druk op de zorgkosten en 



DOELSTELLING ONDERZOEK
Het doen van aanbevelingen aan beslissers in de verslavingszorg en be-
stuurders van categorale verslavingszorginstellingen en geïntegreerde 
GGZ instellingen met een stevig aanbod in de verslavingszorg voor het 
verbeteren van de strategische positionering en concurrentiepositie door 
een analyse te maken van de relevante externe en interne krachten in de 
bedrijfstak specialistische verslavingszorg voor volwassenen.

AANBEVELING 1
Zorgverzekeraars kunnen de prestatiecontracten in de verslavingszorg 
verder uitbreiden om hiermee de voorkeursaanbieders te faciliteren in 
groei en investeringsruimte om de kwaliteit en doelmatigheid in de sector 
verder te verbeteren.
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zorgverzekeraar zal volgens de onderzoeker gezien de oplopende zorgkosten  
en ‘dubbele vergrijzing’ (veel ouderen als gevolg van de geboortegolf en mensen 
worden ouder) blijven bestaan. 

Uit dit onderzoek kwam al naar voren dat de prijsgevoeligheid bij zorgverzekeraars 
groot is en dat de contractering in grote mate nog steeds plaatsvindt op basis van 
volume en prijs. Wel is een aantal initiatieven gestart, waaronder de prestatie in-
koop van Zilveren Kruis, om meer op kwaliteit in te kunnen inkopen. Een eerste 
aanbeveling aan de zorgverzekeraars is om de prestatiecontracten in de versla-
vingszorg verder uit te breiden en deze voorkeursaanbieders te faciliteren in groei 
van marktaandeel en investeringsruimte om de kwaliteit en doelmatigheid in de 
sector verder te versterken. Selecteer met een heldere aanbesteding partijen die 
landelijk het aanbod verslavingszorg mogen gaan verzorgen en investeer samen 
met de organisaties in innovatie en onderzoek dat de doelmatigheid en kwaliteit 
van zorg verbetert. Bouw mee aan zorgnetwerken en zorgketens die de toegevoeg-
de waarde in de ogen van de klant en de gezondheid verbeteren en hiermee een 
maximaal maatschappelijk rendement realiseren. 

Er is volgens de geïnterviewde bestuurders op dit moment sprake van een  
ongelijk speelveld waarbij afspraken met betrekking tot kwaliteit, prijs, volume en 
doelmatigheid verschillen afhankelijk van het wel of niet aangaan van contracten 
en/of grootte van de organisatie. Waar de bedrijfstak verslavingszorg, zoals uit dit 
onderzoek naar voren kwam, gevoelig is voor marktwerking lijkt het creëren van 
een meer gelijk speelveld door de zorgverzekeraars en beleidsmakers voor alle 
huidige en nieuwe aanbieders een volgende aanbeveling. Waar de overheid ruimte 
biedt voor niet gecontracteerde zorg vanuit artikel 13 (vrije artsenkeuze), kan zij het 
toezicht op de (nieuwe) aanbieders wel frequenter en zorgvuldiger controleren.  
In het interview met VWS kwam ook naar voren dat de inspectie hier wellicht een 

6.3 DISCUSSIE & AANBEVELINGEN

Op basis van de in de paragraaf 6.2 beschreven conclusies kan een aantal 
discussie punten en aanbevelingen worden geformuleerd aan beslissers en  
bestuurders in de verslavingszorg, conform de doelstelling van het onderzoek.

Sommige aanbevelingen die hieronder worden gepresenteerd zijn met name  
gericht aan de bestuurders van de categorale en geïntegreerde aanbieders. Ook 
zullen er aanbeveling worden gedaan die meer gericht zijn aan de beslissers in de 
verslavingszorg ter bevordering van de condities voor doelmatigheid, kwaliteit en 
toegankelijkheid.

6.3.1 DE MACHT VAN DE ZORGVERZEKERAARS

De gereguleerde marktwerking is een feit en zal naar alle waarschijnlijkheid niet 
lichtzinnig door het nieuwe kabinet overboord worden gezet. Het kabinet ziet in de 
marktwerking een mogelijkheid om de enorme uitdaging van de groei van de zorg-
kosten het hoofd te bieden en kwaliteitsverbeteringen en innovatie te stimuleren. 
De regierol die de zorgverzekeraar van de overheid toegewezen heeft gekregen om 
de kwaliteit van de sector verder te verbeteren en de zorgkosten terug te dringen, 
geeft de zorgverzekeraars veel macht. De onderzoeker verwacht dat de focus van 
zorgverzekeraars toch met name gericht zal blijven op de korte termijn en beheer-
sen van de jaarlijkse zorgkosten. Investeringen op de langere termijn zijn moeilijk 
terug te verdienen aangezien verzekerden jaarlijks kunnen wisselen van verzeke-
raar en ook het overheidsbeleid per kabinetsperiode kan wijzigen. De macht van de 



AANBEVELING 2
Creëer condities die het speelveld in de sector voor alle aanbieders gelijk 
maken. Met heldere kwaliteits en doelmatigheidscriteria voor alle  
(gecontracteerde en niet gecontracteerde) aanbieders kan de kwaliteit en 
doelmatigheid in de sector verder verbeterd worden.

AANBEVELING 3
De kwaliteit van het behandelaanbod en resultaat van de behandeling van 
de categorale en geïntegreerde aanbieders kan beter onder de aandacht 
worden gebracht bij potentiele klanten.
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6.3.2  HET ONDERSCHEIDEND VERMOGEN IN DE OGEN VAN DE 
KLANT

Uit dit onderzoek blijkt dat de categorale en geïntegreerde aanbieders de  
ontwikkelde wetenschappelijke onderbouwde richtlijnen en protocollen, mede ont-
wikkeld door Stichting Resultaten Score, ter hand nemen. Ook uit een recent  
rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
blijkt dat de Nederlandse GGZ, waaronder de verslavingszorg, internationaal  
gezien van hoog niveau is (OESO, 2014).

Het onderscheidend vermogen van dit aantoonbare hoge niveau ten opzichte  
van de nieuwe commerciële aanbieders die een andere behandelmethode en pro-
filering hanteren, kan veel beter worden uitgenut. De categorale en geïntegreerde 
aanbieders zijn in de externe communicatie en marketing zeer bescheiden over  
de kwaliteit van de behandeling en veelal onzichtbaar. Aanbeveling is om meer 
proactief de kwaliteit van het behandelaanbod onder de aandacht te brengen, ook 
als tegenreactie naar de commerciële aanbieders.

De categorale en geïntegreerde aanbieders zien de opbrengsten per klant dalen en 
hebben leegstand als gevolg van de klinische overcapaciteit. Ze verliezen daar-
naast marktaandeel aan de commerciële aanbieders die, met een focus op de 
klantengroep met een relatief hoger inkomensniveau, een aantrekkelijk alternatief 
bieden. Aanbeveling aan de bestuurders van de categorale en geïntegreerde aan-
bieders is om hierop een meer stevige tegenreactie te formuleren. Leer en kopieer 
van de organisaties die ontbrekende klantwaarden voor de organisatie wel  
omarmd hebben (veelal commerciële aanbieders). Onderneem en investeer in 
deze klantwaarden, zoals korte wachttijden, toegankelijkheid (ook buiten kantoor-
uren), klantvriendelijkheid en moderne faciliteiten die specifieke klantgroepen 
waarderen. Voor deze doelgroep blijkt het vragen van aanvullende bijdragen voor 

steviger positie in kan nemen. Ook de zorgverzekeraars hebben, ook bij niet gecon-
tracteerde zorg, meer mogelijkheden dan zij nu benutten. Vanuit de algemene 
voorwaarden van de verzekeraar kunnen ingediende rekening altijd worden gecon-
troleerd op doelmatigheid en rechtmatigheid. Ook kan een machtiging vooraf voor 
bijvoorbeeld dure klinische opnames via de algemene voorwaarden van de verze-
keraar worden afgedwongen. In de praktijk worden deze mogelijkheden, mede 
door gebrek aan voldoende inhoudelijke deskundigheid, door de zorgverzekeraars 
in de ogen van de onderzoeker nog onvoldoende benut. Dat gezegd hebbende  
is het achteraf verifiëren van kwaliteit en doelmatigheid ook door inhoudelijk des-
kundigen vanaf ‘de zijlijn’ moeilijk vast te stellen. Ook kan de zorgverzekeraar het 
aandeel gecontracteerde verslavingszorg trachten te vergroten door met meer 
commerciële aanbieders contracten te sluiten. Uit het bureau-onderzoek kwam al 
naar voren dat steeds meer commerciële aanbieders wel contracten sluiten met 
zorg verzekeraars om zo voorfinanciering van zorg te realiseren. Zonder contract 
wordt de zorg immers pas vergoed na het afronden van de behandeling. Er is dus 
zowel voor de commerciële aanbieder als de zorgverzekeraar toegevoegde waarde 
voor het afsluiten van een contract.

De parameters voor doelmatigheid en kwaliteit dienen dan voor alle partijen klip-
en-klaar te zijn. Met vastgestelde criteria rondom bijvoorbeeld wetenschappelijk 
onderbouwde behandelmethoden, uitkomsten van de behandeling, criteria voor 
(lengte van) klinisch verblijf is de verwachting dat de condities voor kwaliteit en 
doelmatigheid in de sector verbeterd kunnen worden. 



AANBEVELING 4
Versterk het onderscheidend vermogen van de categorale en geïntegreerde 
aanbieders op die klantwaarden waar de commerciële aanbieders nu  
beter op presteren en speel in op de veranderende klantvraag.

AANBEVELING 5
Investeer als categorale en geïntegreerde aanbieders meer in gezamenlijk 
onderzoek en innovatie en bouw het in oprichting zijnde Verslavingskunde 
Nederland verder uit met relevante stakeholders om zo de waardetoe-
voeging in de gehele keten in de ogen van de klant en financier verder te 
verbeteren.
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aanbieders worden behandeld. Er is nog te weinig doelgroep differentiatie per or-
ganisatie om specifieke groepen van klanten te kunnen identificeren en te koppe-
len aan de behandelresultaten in relatie met de zorgkosten. Laat staan dat er een 
vergelijking per doelgroep gemaakt kan worden per aanbieder op het gebied van 
resultaat en kosten van de behandeling. Categorale en geïntegreerde aanbieders 
dienen de handen ineen te slaan om hiervoor dé standaarden in Nederland neer  
te zetten. Met heldere en meetbare indicatoren die in samenspraak met de  
wetenschap, cliëntenvertegenwoordiging, aanbieders en financiers worden 
 vastgesteld. Middels benchmarks en uitkomstvergelijkingen kunnen de prestaties 
worden vergeleken en worden gebruikt om eventuele aantoonbare betere  
resultaten ook naar een breder publiek kenbaar te maken.

Aanbeveling hierbij is om gezamenlijk te blijven investeren in onderzoek en innovatie. 
Het verder uitbouwen van het in oprichting zijnde Verslavingskunde Nederland 
biedt hiervoor mooie handvatten, zeker als naast de deelnemende aanbieders van 
verslavingszorg ook partners rondom cliëntperspectief en onderzoek worden  
aangesloten. De categorale en geïntegreerde dienen hierbij ook de horizontale en 
verticale samenwerkingen met diverse partijen om het maatschappelijk  
rendement van verslavingszorg te verbeteren verder uit te bouwen. Door in samen-
werkingsverbanden de ketens met huisartsen, ziekenhuizen en maatschappelijke 
organisaties rondom financieel beheer, werk en huisvesting te versterken is de  
verwachting dat de toegevoegde waarde in de ogen van de klant en financier  
verder zal toenemen.

extra services en faciliteiten goed mogelijk. Hier kan beter op worden ingespeeld. 
De sleutel ligt hierbij in het adequaat kunnen blijven reageren en anticiperen op  
de veranderende klantvraag en daarmee in de flexibiliteit en slagkracht van de  
organisatie. Hierbij dienen de huidige kerncompetenties rondom kwaliteit en  
doelmatigheid wel goed onderhouden te worden om hier de voorsprong op de 
commerciële aanbieders vast te houden.

Waar de focus van de categorale en geïntegreerde aanbieders met name op de 
zorgverzekeraars is gericht zullen zij de klant meer centraal moeten stellen en  
hierbij een stevige positionering naar verschillende doelgroepen, desnoods met 
aanvullende financiële bijdragen van klanten, moeten overwegen. De spanning 
tussen enerzijds de keuzevrijheid van klanten en anderzijds een goede selectie van 
een kwalitatief en doelmatig aanbod waarbij de doelmatigheid met name  
interessant is voor de (prijsgevoelige) zorgverzekeraar, is hier volgens de onder-
zoeker goed voelbaar. Niet alle klantwaarden (zoals een mooie behandellocatie en 
faciliteiten) zijn even relevant voor de financiers, maar trekken dus wel klanten naar 
bepaalde aanbieders. De categorale en geïntegreerde aanbieders zullen op zoek 
moeten naar het juiste evenwicht waarbij het marktaandeel kan groeien en ook de 
zorgverzekeraar tevreden is en deze groei wil financieren.

Er is op het gebied van behandelresultaten ook nog een wereld te winnen.  
De praktijkvariatie blijkt groot en gestandaardiseerde zorgpaden, zorgzwaarte en 
kostenvergelijking per doelgroep zijn nog onvoldoende onderbouwd. Met het  
aanbieden van de gehele verslavingsketen is de variatie groot. Voor verschillende 
klantengroepen verschilt het behandeldoel. Soms is het voorkomen van verslech-
tering al een doel op zich. Hier is de investering in de behandeling moeilijk te meten 
aangezien het effect van het niet behandelen moeilijk is vast te stellen. Zeker voor 
de meest kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld rondom methadon verstrekking,  
is er geen vergelijking te maken met de klantengroepen die bij de commerciële 



AANBEVELING 6
Verbeter de financiële positie en schaalvoordelen van de categorale  
aanbieders door een oriëntatie op fusie met een ‘gezondere’ organisatie, 
zoals een grotere GGZinstelling of commerciële aanbieder. 
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Met een fusie of overname met een GGZ-instelling of commerciële aanbieder kan 
ook het (landelijke) bereik worden verbeterd. Dit kan als tegenreactie op het uitge-
breide netwerk van vooral de grotere commerciële aanbieders van grote meer-
waarde zijn. Ook investeringen en invullingsvraagstukken rondom huisvesting (op-
timale bezetting) door het delen van panden en innovatie- en onderzoekskosten 
kunnen vanuit een grotere organisatie efficiënter opgezet worden.

6.4 BEPERKINGEN VAN DIT ONDERZOEK

Het hier gepresenteerde onderzoek is binnen een tijdsbestek van vijf maanden  
uitgevoerd en is in het bijzonder gericht op de categorale en geïntegreerde aanbie-
ders van verslavingszorg. De uitkomsten zijn dus ook in eerste instantie relevant 
voor deze organisaties. Als gevolg van de korte onderzoeksperiode ontbrak soms 
de tijd voor verdere verdieping en aanvullend onderzoek. De dynamiek in de 
bedrijfstak bleek groot. Groter zelfs dan de onderzoeker op voorhand had gedacht. 
Het goed doorgronden van met name de interne rivaliteit en dreiging van potentiele 
nieuwe toetreders bleek geen gemakkelijke opgave. Ook het gebrek aan een meer 
genuanceerde en diepgaande analyse van de regionale verschillen met betrekking 
tot de concurrentiekrachten en strategische positionering vormt een beperking  
in dit onderzoek. In werkelijkheid heeft iedere regio zijn eigen dynamiek, waarin  
de samenwerking en/of concurrentie tussen de categorale en geïntegreerde aan-
bieders verschilt, evenals de rivaliteit met de commerciële aanbieders die in de 
dichtbevolkte regio’s veel actiever zijn dan in de relatief meer dunbevolkte regio’s.  
De relatie tussen de aanbieder en de zorgverzekeraar, waarvan het historisch 
gegroeide marktaandeel per regio sterk kan verschillen, komt slechts zeer beperkt 
aan bod in dit onderzoek.

Met mijn rol als directeur bij Jellinek en de daar bestaande nauwe samenwerkings-
verbanden met de categorale en geïntegreerde GGZ-instellingen was het soms 
moeilijk om objectief te werk te gaan. Onderzoek binnen de eigen organisatie en bij 
collega aanbieders, waar intensieve samenwerking mee plaatsvindt, kan leiden  
tot verwarring over mijn rol (onderzoeker, leidinggevende, collega, partner of  
concurrent). Hierdoor kan terughoudendheid ontstaan bij het beantwoorden van 
de vragen en kan een te sociaal wenselijk beeld worden geschetst. De resultaten 
van het onderzoek en de openhartigheid waarmee over het onderwerp gesproken 
is geven hier echter geen aanleiding toe. 

6.3.3 FINANCIËLE WEERBAARHEID

De marktwerking biedt, ook voor de categorale en geïntegreerde aanbieders,  
voldoende perspectieven. Het openen van nieuwe locaties, inzetten op groei-
mogelijkheden voor doelgroepen zoals ouderen of het vergroten van het behandel-
bereik kunnen met beide handen worden aangepakt.

Met name de categorale aanbieders dreigen met de huidige kostenstructuur en  
gewijzigde wet- en regelgeving (die het aantal nieuwe toetreders faciliteert),  
tussen het wal en het schip te vallen. Te klein om goede contracten met zorg-
verzekeraars en toeleveranciers af te dwingen en forse tegenreacties tegen  
(potentiele) nieuwe toetreders te formuleren, maar te groot om slagvaardig en 
flexibel te zijn. Hoewel ook de geïntegreerde GGZ-instellingen als gevolg van de 
omvang minder slagvaardig en flexibel zijn hebben ze wel voldoende schaal om de 
verkoopmacht jegens zorgverzekeraars en toeleveranciers te benutten. De vaste 
contracten, overhead en het brede portfolio voor alle doelgroepen in alle zorg-
zwaartes beperkt, ten opzichte van de commerciële aanbieders die zich  
richten op een specifieke klantengroep in de verslavingszorg, de focus om te  
excelleren.

De financiële positie van de categorale aanbieders zal sterk verbeterd moeten  
worden. Door samen te gaan met een ‘gezondere’ organisatie kan de financiële 
positie worden verbeterd en kunnen schaalvoordelen beter benut worden.  
Fusiemogelijkheden dienen door de categorale aanbieders zowel horizontaal (met 
GGZ-instelling of commerciële aanbieder) als verticaal (met bijvoorbeeld een  
ziekenhuis of 1e lijns organisatie) onderzocht te worden, afhankelijk van de strate-
gische samenhang en koers. 
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een eerste aanbeveling voor vervolgonderzoek. De huidige marktverdeling en  
omzetverdeling per strategische groep werd gebaseerd op de geconstateerde 
trends vanuit het bureau-onderzoek en de interviews, aangevuld met kwantitatieve 
schattingen voor de periode na 2011. Basis hiervoor vormde het rapport  
‘Verslaving in beeld’ van het Zorginstituut Nederland (ZIN, 2014).

Ook met betrekking tot het ontbreken van door het veld gedragen criteria voor 
doelmatigheid en kwaliteit van zorg voor de verschillende doelgroepen in de ver-
slavingszorg kan vervolgonderzoek van belang zijn. Vastgestelde criteria rondom 
bijvoorbeeld wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden, uitkomsten van 
de behandeling, criteria voor (lengte van) klinisch verblijf kunnen de condities voor 
kwaliteit en doelmatigheid in de sector verbeteren en meer inzichtelijk maken voor 
alle stakeholders.
  
Tot slot werd in het algemeen al gesteld dat de maatschappelijke opbrengsten 
voor verslavingszorg hoog zijn. De kosteneffectiviteit van interventies gericht  
op verslaving aan alcohol en middelen werd in 2014 al gerapporteerd door het 
Rijksinstituut voor gezondheid en milieu (RIVM, 2014). In hoeverre deze maat-
schappelijke meerwaarde verschilt tussen de verschillende organisaties van de 
strategische groepen is nog onvoldoende onderzocht. Ook over de meer regionale 
maatschappelijke meerwaarde van verslavingszorg is weinig bekend. Vervolg-
onderzoek op dit domein kan van toegevoegde waarde zijn om het maatschappelijk 
rendement van de verschillende aanbieders meer objectief en onderbouwd weer te 
kunnen geven.

De interviews zijn door één onderzoeker afgenomen en verwerkt in dit onderzoek. 
Wel zijn alle interviews door een tweede persoon uitgewerkt en samengevat.  
Van alle interviews zijn audio-opnames gemaakt, waardoor in de toekomst de  
reproduceerbaarheid van de uitkomsten door een tweede onderzoeker kan worden 
onderzocht. Dit onderzoek heeft ook beperkingen als wordt gekeken naar  
de gekozen respondenten. Er zijn nog veel meer partijen en invalshoeken die  
relevante informatie kunnen opleveren in het kader van dit onderzoek. Hoewel met 
de tien gehouden interviews getracht is voldoende invalshoeken te belichten, 
vormt het aantal en type respondenten een beperking van dit onderzoek.

Eerlijkheid gebied te zeggen dat de onderzoeker voorafgaand aan het onderzoek 
enigszins vooringenomen was over de (maatschappelijke) meerwaarde en toege-
voegde waarde van de categorale en geïntegreerde aanbieders. Het onderzoek 
bracht echter vele belangrijke klantwaarden naar boven waarin de relatief jonge en 
commerciële aanbieders zich goed weten te onderscheiden, waarbij wel degelijk 
toegevoegde waarde wordt gecreëerd in de ogen van de klant. Hoewel er getracht 
is geen ‘karikaturen’ te maken van de organisaties uit de verschillende strategische 
groepen is het goed te beseffen dat de verschillende organisaties uiteindelijk  
allemaal unieke organisaties zijn. De verscheidenheid van de organisaties binnen 
de strategische groep is in dit onderzoek slechts zeer beperkt weergegeven en zal 
naar verwachting groter zijn dan uit dit onderzoek naar voren komt. De keuze voor 
het groeperen van de organisaties in de strategische groepen maakte het onder-
zoek behapbaar, al is de beperking hiervan dat de houdbaarheid en ‘hardheid’ van 
de strategische groepen aan verandering onderhevig is. Zo zien we ook steeds 
meer interesse vanuit de commerciële aanbieders voor de categorale aanbieders. 
Ook zien we dat GGZ-instellingen die in dit onderzoek niet zijn meegenomen onder 
het criterium van een ‘stevig geprofileerd verslavingsaanbod’ wel degelijk versla-
vingszorg aanbieden en de intentie hebben hier verder in te groeien. De grenzen 
van de strategische groepen zijn dus continue aan verandering onderhevig en naar 
verwachting minder rechtlijnig dan in dit onderzoek naar voren is gekomen.

6.5 VERVOLGONDERZOEK

Zoals bij de beperkingen van het onderzoek al werd beschreven pretendeert dit 
onderzoek geen volledige marktanalyse te presenteren over de ontwikkelingen in 
de bedrijfstak specialistische verslavingszorg voor volwassenen. Hiervoor is meer 
nodig. Onderzoek naar de kwantitatieve ontwikkelingen in deze bedrijfstak volgt 
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een, van jong tot oud, met een lichte of ernstige verslaving. Brijder richt zich op het 
voorkomen en behandelen van verslaving met bijkomende problematiek en op het 
verbeteren van de kwaliteit van leven. Brijder heeft 40% van de aandelen van de 
‘andere aanbieder verslavingszorg’ van Parnassia. De Bv heet Triora en biedt ver-
slavingszorg gebaseerd op het 12-stappen model.

Verzorgingsgebied
Provincies Noord-Holland en Zuid-Holland

4. Jellinek  (onderdeel Arkin)
Directeur behandelzaken
Wencke de Wildt

Organisatie
 Jellinek is onderdeel van de geïntegreerde GGZ-instelling Arkin en biedt preventie 
tot aan topklinische behandeling en outreachende zorg. Jellinek is sterk in preven-
tie en in behandeling. Met cognitieve gedragstherapie, medische behandeling en 
behandeling volgens het Minnesotamodel biedt Jellinek voor alle doelgroepen een 
passend antwoord.

Verzorgingsgebied
Regio Amsterdam en provincie Utrecht.

5. Stichting Resultaten Score
Programmaleider
Rianne Kasander

Organisatie
 Resultatenscore is het landelijke kenniscentrum voor verslaving en heeft tot doel 
de toepassing van de best beschikbare kennis over preventie, behandeling en zorg 
van verslavingsproblematiek te bevorderen op het gebied van geestelijke- en so-
matische gezondheid en op het justitiële en maatschappelijke vlak.

 BIJLAGE 1.  ACHTERGROND INTERVIEWS

1. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
Bestuurder
Gabriël Antonio 

Organisatie
VNN is een categorale aanbieder van verslavingszorg (800 fte) en heeft een breed 
portfolio van preventie tot complexe klinische zorg. VNN is aangesloten bij GGZ 
Nederland en bij SVG (voor de verslavingsreclassering). De missie van Versla-
vingszorg Noord Nederland is: Perspectief bieden op een ander leven.

Verzorgingsgebied
Provincies Friesland, Groningen en Drenthe

2. Novadic Kentron  (NK)
Bestuurder
Walther Tibosch

Organisatie
 Novadic Kentron (850 fte) profileert zich als de expert voor verslavingszorg in Bra-
bant. Missie is ‘Samen Nieuwe Kansen Creëren’. NK zet, als categorale aanbieder 
van verslavingszorg, haar verslavingsdeskundigheid in voor een gezonde, sociale 
en veilige samenleving en werkt regionaal en met partners in heel Nederland.

Verzorgingsgebied
Provincie Brabant

3. Brijder (onderdeel Parnassia)
Bestuurder
Gert-Jan Tupker

Organisatie
Brijder is onderdeel van de geïntegreerde GGZ-instelling Parnassia.  Binnen deze 
instellingen is Brijder één van de twee merken (Bv’s) van waaruit de verslavings-
zorg wordt aangeboden. Binnen Brijder zetten 650 fte zich dagelijks in voor ieder-
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9. Cliëntenraad Arkin  & Zwarte Gat 
Voorzitter Cliëntenraad Arkin & lid zwarte Gat
Chris Maagd

Organisatie
De cliëntenraad van Arkin  is een medezeggenschapsorgaan en is een cliëntenraad 
voor verslaving en psychiatrie. Zij hebben tot doel het cliënt  perspectief binnen de 
organisatie te verbeteren en de belangen van de (ex-) clienten te behartigen. De 
Cliëntenraad van Arkin is aangesloten bij het Zwarte Gat. Dit is een stichting die 
zich bezighoudt met opstellen van voorstellen voor het ontwikkelen van zorgstan-
daarden, scholing en voorlichting en training over verslavingszorg.

10. Karify
Directeur/eigenaar
Joris Moolenaar

Organisatie
Karify realiseert vernieuwingen in de behandeling in de GGZ door innovatie-, ma-
nagement en productontwikkeling. Met het gelijknamige eHealth platform wordt 
online behandeling gecombineerd met face-2-face behandeling van de aangeslo-
ten instellingen. 

6. GGZ Nederland
Manager kwaliteit en verantwoording & Secretaris netwerk verslavingszorg
Fianne Bremmer

Organisatie
 GGZ Nederland is de branchevereniging van instellingen voor geestelijke gezond-
heid en verslavingszorg. GGZ Nederland streeft er naar om landelijk goede afspra-
ken te maken met overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere 
partners zodat de ruim 100 lid-instellingen de ruimte krijgen doelmatige en inno-
vatieve GGZ te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden

7. Ministerie VWS
Senior beleidsmedewerker drugsbeleid & verslavingszorg
Jan Annard 

Organisatie
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt in de zorg voor de 
volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhui-
zen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verant-
woordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke 
gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals: de ouderenzorg, 
het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschap-
pelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie ver-
antwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.

8. Zorgverzekeraars Nederland
Senior beleidsadviseur
Jaap van der Rijst

Organisatie
Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De 
vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: 
het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, 
gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. ZN ondersteunt 
de zorgverzekeraars bij het verwezenlijken van deze missie door zich de komende 
jaren voor de branche in te zetten voor versterking van de maatschappelijke veran-
kering van zorgverzekeraars en acceptatie van de rol en verantwoordelijkheid van 
zorgverzekeraars in ons stelsel



DOELSTELLING ONDERZOEK
Het doen van aanbevelingen aan beslissers in de verslavingszorg en be-
stuurders van categorale verslavingszorginstellingen en geïntegreerde 
GGZ instellingen met een stevig aanbod in de verslavingszorg voor het  
verbeteren van de strategische positionering en concurrentiepositie door 
een analyse te maken van de relevante externe en interne krachten in de 
bedrijfstak verslavingszorg.

Leveranciers Afnemers

Potentiële
toetreders

Dreiging van
nieuwe toetreders

Onderhandelingskracht
van afnemers

Onderhandelingskracht
van leveranciers

Dreiging van
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  DEEL II: BEDRIJFSTAKANALYSE: INLEIDING PORTER 
(5-KRACHTEN & VALUE BASED MANAGEMENT).

Hoe wordt de waarde in de bedrijfstak gecreëerd en verdeeld over de determinanten 
in de bedrijfstak. Hoeveel van de waarde kan de organisatie behouden of lekt weg 
door ‘krachten vd determinanten’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grote onderhande-
lingsmacht van verzekeraars irt druk op de prijzen en volume. Tevens kan vanuit 
‘strategische samenwerkingen’ de waardecreatie in de keten toenemen (value  
based healthcare). 

2  Eerst een algemene vraag over de bedrijfstak: Verwacht u dat de bedrijfstak 
krimpt/stabiel blijft of groeit de komende 3-5 jaar? 

  Inleiding Determinant 1: Rivaliteit tussen bestaande ondernemingen onder-
verdeeld in de volgende deelgebieden:

 • Aantal concurrenten 
 • Diversiteit van concurrenten & productdifferentiatie 
 • Overcapaciteit, uittreding barrières.
 • Kostencondities

  BIJLAGE 2. INTERVIEW VRAGEN T.B.V. PROBLEEM 
 ANALYTISCH ONDERZOEK AAN BESLISSERS IN DE ZORG

Interview vragen t.b.v. empirisch onderzoek bestuurders & beslissers in de versla-
vingszorg 

 INLEIDING ORGANISATIE EN GEÏNTERVIEWDE

• Korte introductie geïnterviewde en organisatie 
• Missie & Visie
• Omvang (personeel,  omzet, aantal klanten)
• Verzorgingsgebied/regio
• Tot welke strategische groep behoort de organisatie

 DEEL I: MACRO OMGEVING 

1  Welke macro economische ontwikkelingen hebben in uw opinie invloed op de 
strategische positionering en concurrentiepositie van de organisaties binnen 
uw strategische groep en de andere strategische groepen binnen deze be-
drijfstak en wat zijn hierbij uw overwegingen? 

 • Socio-demografische ontwikkelingen 
 • Politiek, overheid en ontwikkelingen op wet- en regelgeving 
 • Economische ontwikkelingen 
 • Technologische (medische) ontwikkelingen 
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14  Welke toetredings- en uittreding barrières ziet u voor de organisaties in de 
bedrijfstak en hoe waardeert u deze?

15  Zijn deze de afgelopen jaren toe/afgenomen en wat ziet u als belangrijkste 
ontwikkelingen rondom de uitreding barrières voor de toekomst (3-5) jaar.

  Inleiding determinant 2 & 3: Potentiële Concurrentie; wordt gevormd door 
(dreiging van) substituten en potentiele nieuwe toetreders. 

16  Wat is uw inschatting  met betrekking tot de dreiging van substitutie en wat 
zijn hierbij uw overwegingen?  

17  Is deze dreiging van substituten de afgelopen jaren toe/afgenomen en wat is 
uw verwachting voor de toekomst (3-5 jaar)?

18  Verwacht u de komende periode (3-5 jaar) dat de dreiging van (potentiele) 
toetreders toe- of afneemt en waarom? nog nieuwe toetreders of uittreders 
binnen de bedrijfstak?

19  Denkt u dat clienten bereid zouden zijn over te stappen op (of gebruik te  
maken van) diensten van aanbieders of van substituten en wat zijn hierbij uw 
overwegingen? 

20  Is deze potentiele bereidheid van clienten in uw ogen de afgelopen jaren toe/
afgenomen en wat is uw verwachting voor de toekomst (3-5 jaar)?

21  Denkt u dat zorgverzekeraars bereid zouden zijn budget over te hevelen naar 
andere aanbieders of naar substituten en wat zijn hierbij uw overwegingen? 

22  Is deze potentiele bereidheid van zorgverzekeraars in uw ogen de afgelopen 
jaren toe/afgenomen en wat is uw verwachting voor de toekomst (3-5 jaar)?

23  Uit het onderzoek komt naar voren dat met name uitstel/afzien behandeling 
hoog is (substituut ‘uitstel’). Instroom neemt ook jaarlijks af. Wat ziet u hier-
van als gevolgen voor de organisaties in uw strategische groep?

24  Wat ziet u als mogelijke (tegenr)eactie vanuit de organisaties in uw  
strategische groep om dreiging van substituten en potentiele toetreders tegen 
te gaan? 

3  Kunt u een beschrijving geven van de huidige rivaliteit / concurrentie binnen 
de bedrijfstak verslavingszorg?

4  Is deze concurrentie de afgelopen 3 jaar toe- of afgenomen en welke oorzaken 
liggen hier naar uw mening aan ten grondslag?

5  Wat is uw verwachting mbt de rivaliteit voor de komende 3-5 jaar en waardoor 
kan deze worden beïnvloedt?

6  Uit mijn onderzoek komt naar voren dat het marktaandeel commerciële  
instellingen jaarlijks exponentieel toeneemt, wat ziet u hiervan als gevolgen 
voor de organisaties in uw strategische groep?

7  Wat ziet u als mogelijke (tegenr)eactie vanuit de organisaties in uw  
strategische groep om marktaandeel te winnen?

8.  Kunt u iets vertellen over de diversiteit tussen de organisaties binnen- en  
tussen de strategische groepen?

9  Uit het onderzoek komt naar voren dat de commerciële aanbieders vooral de 
curatieve / meer hoog opgeleide doelgroepen aanspreken, deelt u deze  
mening en wat zijn hiervan de gevolgen voor de organisaties in uw 
 strategische groep?

10  Welke ontwikkelingen ziet u met betrekking tot de (over-)capaciteit in de  
bedrijfstak en wat is uw verwachting voor de toekomst?

11  Hebben deze ontwikkelingen naar uw mening invloed op de (verwachte)  
onderlinge rivaliteit en/of samenwerkingsverbanden?

12  Wat ziet u als gevolgen van bovenstaande geschetste ontwikkelingen met 
betrekking tot de (over)capaciteit van de organisaties in de strategische  
groepen voor de komende 3-5 jaar?

13  Uit het onderzoek komt naar voren dat er een klinische overcapaciteit is,  
terwijl de capaciteit bij commerciële aanbieders groeit. Wat ziet u hiervan als 
gevolgen voor de organisaties in uw strategische groep?



158 159STRATEGISCHE POSITIONERING IN DE VERSLAVINGSZORG  |  DE IDEALE MIX STRATEGISCHE POSITIONERING IN DE VERSLAVINGSZORG  |  DE IDEALE MIX  

34  Hoe is de onderhandelingsmacht van en naar toeleveranciers van de  
organisaties in de verschillende strategische groepen?

35  Wat is uw verwachting met betrekking tot deze onderhandelingsmacht naar 
de toekomst (3-5 jaar) en wat zijn daarbij uw overwegingen?

36  Uit het onderzoek is gebleken dat met name de macht van toeleveranciers 
EPD en banken groot is. Wat ziet u hiervan als gevolgen voor de organisaties 
in uw strategische groep?

37  Wat ziet u als mogelijke (tegenr)eactie vanuit de organisaties in uw strategi-
sche groep om onderhandelingsmacht naar zorgverzekeraars te versterken?

 DEEL III: INTERNE OMGEVING: RESOURCE BASED STRATEGY: 
  ANALYSE VAN DE HULPMIDDELEN EN COMPETENTIES EN 

KERNCOMPETENTIES. 

De kerncompetenties zijn unieke interne middelen en capaciteiten die moeilijk  
zijn om te verkrijgen en te imiteren. Dragen bij aan duurzaam onderscheidend ver-
mogen, mits goed onderhouden.

38  Veel al aan bod gekomen, maar samengevat: Wat is het onderscheidend ver-
mogen in de ogen van de klant van de organisaties in uw strategische groep 
tov andere aanbieders/strategische? 

39  Hebben organisaties in uw strategische groep onderscheidende kerncompe-
tenties kerncompetenties/hulpbronnen en welke zijn  dit?

40  Welke competenties / hulpbronnen hebben organisaties in uw strategische 
groep nodig om zich duurzaam te onderscheiden?

41  Hebben organisaties in de andere strategische groepen onderscheidende 
kerncompetenties kerncompetenties/hulpbronnen en welke zijn dit?

42  welke competenties / hulpbronnen hebben organisaties in de andere strategi-
sche groepen nodig om zich duurzaam te onderscheiden?

  Inleiding determinant 4 & 5: Externe concurrentie wordt bepaald door de 
macht van de afnemers (cliënt & zorgverzekeraar) en de macht van de toe- 
leveranciers (arbeid, verwijzers, techniek/EPD). De ‘macht’ wordt bepaalt door 
de prijsgevoeligheid en relatieve onderhandelingsmacht.

25  Hoe is de onderhandelingsmacht van de organisaties binnen uw strategische 
groep en van de andere strategische groepen naar zorgverzekeraar en visa 
versa?

26  Wat is uw verwachting met betrekking tot deze onderhandelingsmacht van de 
organisaties in de strategische groepen naar de toekomst (3-5 jaar) en wat 
zijn daarbij uw overwegingen?

27  Wat is naar uw mening de houding van de zorgverzekeraars jegens de  
verschillende organisaties in de strategische groepen in deze bedrijfstak en 
welke ontwikkelingen verwacht u hierin?  

28  Acht u de zorgverzekeraar voldoende uitgerust om doelmatige (betaalbare en 
kwalitatieve) verslavingszorg in te kopen?

29  Uit het onderzoek komt naar voren dat zorgverzekeraars weinig grip lijken  
te hebben op (niet gecontracteerde) aanbieders en ook moeite hebben om 
kwaliteit/prijs verhouding goed te wegen per aanbieder/regio. Wat ziet u hier-
van als gevolgen voor de organisaties in uw strategische groep?

30  Wat ziet u als mogelijke (tegenr)eactie vanuit de organisaties in uw strategi-
sche groep om onderhandelingsmacht naar zorgverzekeraars te versterken? 

31  Hoe is de onderhandelingsmacht van de organisaties binnen uw strategische 
groep en van de andere strategische groepen naar clienten en visa versa?

32  Wat is uw verwachting met betrekking tot deze onderhandelingsmacht naar 
de toekomst (3-5 jaar) en wat zijn daarbij uw overwegingen?

33  Wat is naar uw mening de houding van de clienten jegens de verschillende 
organisaties in de strategische groepen in deze bedrijfstak en welke ontwikke-
lingen verwacht u hierin?  
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43  Welke belangrijkste) belemmerende en bevorderende factoren ziet u t.a.v. de 
positionering voor organisaties in hun strategische groep

44  Doelstelling van dit onderzoek is om aanbevelingen te formuleren voor  
bestuurders en beslissers in deze bedrijfstak om de concurrentiepositie  
en strategische positionering te verbeteren, welke aanbevelingen zou u willen 
geven?

45  We zijn aan het einde gekomen van dit interview. Alles overziend: Wat vindt u 
dat de ontwikkelingen rondom concurrentie en strategische positionering van 
de organisaties in de strategische groepen? Hebben deze bijgedragen aan de 
kwaliteit, doelmatigheid/betaalbaarheid en toegankelijkheid in de bedrijfstak 
verslavingszorg en aan de keuzevrijheid voor clienten, verwijzers en zorgver-
zekeraars?

46  Zijn er nog  toevoegingen / aanvullingen / invalshoeken binnen het kader van 
dit onderzoek die nog niet aan het licht zijn gekomen? 






