SROI Quick Scan als basis voor contractinnovatie

Het contracteren van de juiste zorg op de juiste plek
Vitaal Thuis is een veldcoalitie: van en voor veldpartijen. Samen zetten we met de Werkgroep
Structurele Bekostiging in op het organiseren én contracteren van de juiste zorg op de juiste plek.
Samen werken we aan passende contractering die leidt tot daadwerkelijke verplaatsing van de
juiste zorg naar de fijnste plek: thuis. Maar dit gaat niet vanzelf. Innovatie van zorgaanbod én
innovatie van contractering zijn hiervoor nodig.
De Vitaal Thuis coalitie publiceerde onder andere de Handreiking contractering
thuiszorgtechnologie en het Stappenplan Contractering, waarmee betrokken partijen, op basis
van geleerde lessen uit verschillende regio’s, op een gestructureerde manier samen tot
contractinnovatie kunnen komen.
Onderdeel van deze aanpak is het samen bepalen van de maatschappelijke impact van de
innovatie. Hiervoor zijn verschillende methodes toepasbaar. Het programmateam van Vitaal Thuis
heeft goede ervaring met het maken van Quick Scans op basis van de Social Return on
Investment (SROI) methode.
Zie de voorbeelden van Zelfzorg Ondersteund.

Waarom een SROI Quick Scan maken?
Een Quick Scan SROI geeft snel inzicht in de maatschappelijke impact en de kosten en baten per stakeholder
van een zorginnovatie.
De uitkomsten geven een bruikbaar beeld om te besluiten of een project wel of niet moet starten, welke
stakeholders betrokken moeten worden, hoe de verandering moet worden ingericht en wat er aan
contractinnovatie moet gebeuren.
SROI is een internationaal gevalideerde methode voor het bepalen van de budgettaire impact per stakeholder
én de maatschappelijke impact.

De schaarse middelen en capaciteit dwingen tot keuzes welke innovaties in zorg en welzijn worden
geïmplementeerd en opgeschaald. Om zo bewust te kunnen kiezen voor innovaties die écht impact hebben.
In tegenstelling tot een volledige SROI wordt een Quick Scan SROI door het projectteam en de belangrijkste
stakeholders gemaakt op basis van deskresearch en de informatie die de stakeholders beschikbaar hebben.
Een Quick Scan SROI vraagt daarom beduidend minder tijdsinvestering dan een volledige SROI. Een SROI
Quick Scan kan in een later stadium gevolgd worden door een volledige SROI analyse, aangevuld met nadere
analyses of onderzoek.

Wanneer een SROI Quick Scan maken?
“De SROI methode biedt uitkomst als er niet gezocht wordt naar meer geld, maar naar meer dan geld.”
“Vooral in complexe situaties, waarbij er zowel meerdere investerende
als profiterende partijen zijn, komt de SROI tot zijn recht.”
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“SROI houdt, meer dan andere methoden, rekening met de fragmentatie in de zorg of de ingewikkelde
bekostiging die bijvoorbeeld investeringen ontmoedigt omdat de baten elders vallen”.

Zorginstituut Nederland en Nictiz - Evaluatie van eHealth-technologie

Zelf een SROI Quick Scan maken?
Wij maken de komende maanden een aantal SROI Quick Scans, samen met Vitaal Thuis partners, die betrekking
hebben op innovaties voor langer thuis wonen met thuiszorgtechnologie.
 Vanuit het Vitaal Thuis programmateam bieden we daarom hulp aan bij het maken van een SROI Quick Scan:
advisering bij afbakening, proces en waardering; gebruik van online tooling (Sinzer).
 De SROI Quick Scan maken we in een gezamenlijke workshop sessie van een dagdeel, waarna huiswerk volgt en
review van de rapportage. Totale investering vanuit partners 2 dagen (voorbereiding, workshop, huiswerk).
 Resultaat: een uitgewerkte SROI Quick Scan als basis voor de dialoog over contractinnovatie.
Voorwaarden:
 De innovatie voor langer thuis wonen met thuiszorgtechnologie moet passen in het Vitaal Thuis programma en een
zekere mate van volwassenheid hebben en draagvlak hebben bij de key stakeholders (patiënten, zorgprofessionals,
zorgverzekeraar, gemeente. …)
 Het resultaat van de SROI Quick Scan delen we in de Vitaal Thuis learning community

Agenda workshop (3-4 uur)
• Welkom en kennismaking
• Introductie op SROI: methodologie, toepassing en voorbeelden
• Doorlopen 9 stappen:

Dit doen we aan de hand van het invullen van de impact matrix (volgende slide)

• Afronding, vervolgstappen en afspraken
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Stakeholder:
Wie zijn betrokken? Welke aantallen?
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Input:
Wat is de inbreng per stakeholder?
In uren, geld, anders? Welke periode?
Activity:
Welke activiteiten onderneemt de
stakeholder?
Output:
Wat is het direct meetbare resultaat van
deze activiteiten?
Outcome:
Wat is de uitkomst voor de stakeholder?

Impact:
Hoeveel was toch al gebeurd?
Wat is toe te schrijven aan anderen?
Waarderen:
Hoe waarderen we de uitkomsten?
Hoe monetariseren we?

Huiswerk vooraf
Graag uw voorbereiding op de volgende vragen:
• Wat is de scope van de innovatie:
-

Wat is het maatschappelijke probleem? Wat is de urgentie? Wat is de schaalgrootte?

-

Wat ga je daar aan doen? Met welke tijdshorizon en welke geografische afbakening?

• Wie zijn daarbij betrokken? Wat is hun inbreng in tijd, geld of anderszins?
• Wat zijn de integrale kosten van de innovatie?
• Welke aspecten zijn randvoorwaardelijk, bijvoorbeeld rondom structurele organisatorische inbedding, ICT,
processen, bemensing, etc.
• Wat levert de innovatie de stakeholders op: welke uitkomsten verwachten we en hoe meten we die?
NB:
Alle informatie die vanuit de stakeholders reeds beschikbaar is om de inbreng en uitkomsten van de innovatie te
waarderen is welkom. Dit kunnen ook analyses. Inventarisaties, ramingen of onderzoeken zijn naar vergelijkbare
innovaties.

Vervolg na de workshop
• Uitzoeken van eventuele openstaande vragen (die snel uitgezocht kunnen worden).
• De resultaten uit de impact matrix verwerken we in de Sinzer tool.
• Hieruit komt een bruto rapportage.
• Dit vult VitaValley aan met een samenvatting, met hierin conclusies en aanbevelingen.
• De betrokkenen bij de Quick Scan SROI reflecteren op de resultaten en geven eventuele aanvullende input.
• VitaValley deelt de resultaten in de Vitaal Thuis learning community. Betrokkenen kunnen eventueel de resultaten
publiceren.
Hiermee is de Quick Scan SROI gereed. SROI Quick Scan kan gevolgd worden door een volledige SROI analyse,
aangevuld met nadere analyses of onderzoek. Dit is buiten de scope van de programmaondersteuning vanuit Vitaal
Thuis. Hier kan VitaValley wel in adviseren of faciliteren.

SROI bronnen en referenties
• Social Value UK:
http://www.socialvalueuk.org/resources/
• StatLine CBS:
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/gezondheid-en-welzijn
• Gemeente data:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
• Vektis:
https://www.zorgprismapubliek.nl/
• Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de gezondheidszorg:
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/publicatie/2016/02/29/richtlijn-voor-het-uitvoeren-van-economische-evaluaties-in-de-gezondheidszorg

• Voorbeeld casus Zelfzorg Ondersteund!
https://zelfzorgondersteund.nl/zorggroepen/zelfzorg-implementeren/hulp-bij-financiering/
• Introductie SROI en handleiding Sinzer:
https://sinzer.zendesk.com/hc/en-us/categories/200872955

