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Samenvatting 
GLI-uitvoerders hebben zich negatief uitgelaten over de verplichte contractering via 
zorggroepen. Door middel van een enquête onder GLI-uitvoerders van eind april t/m begin juni 
2022 proberen interventie-eigenaren duidelijkheid te krijgen hoe breed dit probleem gedragen 
wordt. Op basis van de enquête-resultaten kan geen conclusie getrokken worden t.a.v. het 
vertrek van ervaren GLI-uitvoerders in relatie tot de verplichte contractering via zorggroepen. 
Anderzijds geven zowel niet-actieve als actieve GLI-uitvoerders aan dat het mogelijk maken 
van individuele contractering een belangrijk verbeterpunt is. Als tweede belangrijke 
verbeterpunt wordt de financiële vergoeding van de GLI genoemd. Deze hangt vaak ook met 
de wijze van contractering. Ruim een derde van de respondenten is blij met de ondersteuning 
door de zorggroep. 
 

1. Inleiding  
Bij de implementatie van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is ervoor gekozen om 
de contractering waar mogelijk via zorggroepen te laten verlopen. In regio’s waar de 
zorggroep de GLI(‘s) inkoopt, wordt er in de praktijk bijna niet meer individueel 
gecontracteerd. De interventie-eigenaren van de vier erkende GLI-programma’s BeweegKuur, 
CooL, Samen Sportief in Beweging en SLIMMER hebben geconstateerd dat deze strategie er 
sterk toe bijdraagt dat proactieve ervaren GLI-uitvoerders stoppen met het uitvoeren van de 
GLI. Dit signaal is in een brandbrief gemeld aan alle leden van het landelijke GLI-
implementatieoverleg. Als reactie hierop hebben de beroepsverenigingen KNGF, BLCN en 
NVD aangegeven deze signalen te herkennen. Vanuit Zorgverzekeraars Nederland hebben 
deze partijen de uitnodiging gekregen om dit signaal verder te onderbouwen. 
 

2. Methode 
Om de achterban van zowel de beroepsverenigingen als de interventie-eigenaren te kunnen 
bevragen is een gezamenlijke enquête opgesteld. Deze enquête is opgesteld door KNGF, 
BLCN, Samen Sportief in Beweging, SLIMMER, BeweegKuur en CooL en verspreid in de 
periode tussen 25 april en 11 juni 2022 door middel van nieuwsbrieven, mailings en oproepen 
via diverse (social) mediakanalen.  
 
De enquête is aangeboden via Google Documents en gericht aan:  
1. GLI-uitvoerders die zijn overgestapt van individuele contractering met de zorgverzekeraar 
naar contractering via de zorggroep. 
2. Potentiële GLI-uitvoerders die niet zijn gestart vanwege de ondersteuning en/of het 
contract met de zorgverzekeraar dan wel de zorggroep. 
3. GLI-uitvoerders die zijn gestart met de GLI maar vanwege problemen rondom de 
contractering zijn gestopt. 
 
Het doel van deze enquête was tweeledig: 
1. Ervaringen ophalen voor wat betreft verandering van contractvoorwaarden bij overstap 
van individuele contractering naar contractering via de zorggroep. 
2. Overwegingen ophalen waarom uitvoerders niet van start gaan met de GLI. 
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Mensen die zich herkenden in deze oproep zijn gevraagd hun ervaringen met het 
contracteringsproces te delen. Omdat de enquête zo breed verspreid werd, is het mogelijk 
dat mensen deze hebben ontvangen via verschillende kanalen. Het uitdrukkelijk verzoek was 
om in dat geval de enquête eenmalig in te vullen. 
De uitkomsten in dit rapport worden gebruikt voor analyse en rapportage naar 
Zorgverzekeraars Nederland. De zes initiatief nemende partijen zullen de bevindingen 
terugkoppelen naar hun achterban. 
 
De enquête bestond uit in totaal 13 vragen. De enquête kent verschillende vragen voor 
actieve GLI-uitvoerders t.o.v. niet-actieve uitvoerders. De resultaten worden daarom dan ook 
gesplitst naar beide subgroepen. In tabel 1 is beknopt weergegeven hoe de respondenten de 
enquête doorlopen hebben. De volledige enquête is in bijlage 1 weergegeven.  
 
Tabel 1: Schets doorloop enquête door respondenten 

Inleiding 

Vraag 1 t/m 3 Algemene vragen en splitsing actief/niet actief als GLI-uitvoerder 

NIET-ACTIEF ACTIEF 

Vraag 4 t/m 6  
Vragen over type contractaanbod, reden 
weigering contract en verbeterpunten. 

Vraag 7 t/m 11 
Vragen over de uitvoering van de GLI, de 
huidige contractvoorwaarden en vragen 
over verbeterpunten. 

Afsluiting 

 
Sommige vragen van de enquête zijn verplicht en daarom door alle respondenten ingevuld. 
De niet-verplichte vragen zijn door sommige respondenten niet ingevuld, voor de 
interpretatie van de antwoorden is daarom per antwoord aangegeven hoeveel respondenten 
antwoord hebben gegeven. 
 

3. Resultaten 
3.1 Vragen aan alle respondenten (N=77) 
 
Actief of niet actief als GLI-uitvoerder (vraag 3) 
Van het totaal van 77 respondenten geeft 74% 
(57 respondenten) aan op dit moment actief te 
zijn als GLI-uitvoerder (zie figuur 1). De overige 
26% (20 respondenten) van de respondenten 
is momenteel niet actief als GLI-uitvoerder. 
Onder de niet-actieve uitvoerders vallen 
respondenten die wel actief zijn geweest maar 
nu zijn gestopt als ook respondenten die nooit 
eerder de GLI hebben uitgevoerd. 
  
 
 

 

Figuur 1: Actief als GLI-uitvoerder (N=77) 
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Regio waarin gevestigd (vraag 1) 
De respondenten zijn gevestigd 
door heel Nederland. Een grove 
indeling geeft het beeld zoals in 
Figuur 2. Regio Midden bestaat uit 
Utrecht en ’t Gooi; regio Noord uit 
Groningen, Friesland, Drenthe; 
regio Oost uit Twente, Salland en 
Gelderland; regio West uit Noord- 
en Zuid-Holland en regio Zuid uit 
Limburg en Brabant. 
 
 
 

 
 
 

Zorggroep (vraag 2) 
De respondenten hebben eveneens aangegeven welke zorggroep in hun regio actief is. In 
bijlage 2 is het complete overzicht van de betreffende zorggroepen opgenomen. 
 
 
 

3.2 Niet-actieve GLI-uitvoerders (N=20) 
 
 

Contracteringsoptie (vraag 5) 
Van de 20 respondenten 
geeft iets meer dan de helft 
(11 resp.) aan via de 
zorggroep een 
contracteringsoptie te 
hebben gekregen. Acht 
respondenten hebben een 
aanbod voor individuele 
contractering ontvangen en 1 
respondent een combinatie 
van beide. (figuur 3) 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: Actieve regio (N=77) 

Figuur 3: Contracteringsoptie (N=20) 
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Redenen voor weigering contractaanbod (vraag 4) 
Negentien respondenten hebben 
deze vraag beantwoord (zie figuur 
4). Zij hebben de volgende 
redenen genoemd om niet 
akkoord te gaan met het 
contractaanbod:  

• Te lage financiële vergoeding 
(27%) 

• Maximaal aantal GLI-
uitvoerders door zorggroep 
(26%)  

• Te veel verplichtingen (21%) 

• Overige reden (26%) 
 
 
 
 
In tabel 2 zijn de redenen van het weigeren van het contractaanbod uitgesplitst naar 
contracteringsoptie. Bij contractering via de zorggroep speelt met name de financiële 
vergoeding en de beperking in aantal aanbieders een rol, bij contractering via de 
zorgverzekeraar gaat het vooral om te veel verplichtingen en bureaucratie. Belangrijke 
opmerking is dat de categorie overig ook twee respondenten bevat die aangeven nog in 
opstart te zijn.  
 
 

 
Tabel 2: redenen voor weigeren contractaanbod, uitgesplitst naar contracteringsaanbod 

Reden niet akkoord

Individuele contractering 

rechtstreeks met de 

zorgverzekeraar Via de zorggroep

Via de zorggroep en 

individuele contractering 

rechtstreeks met de 

zorgverzekeraar Eindtotaal

(Te) lage financiele vergoeding 1 4 5

Beperking aantal aanbieders door zorggroep 1 4 5

Overig 3 1 1 5

Te veel verplichtingen / gedoe / bureaucratie 3 1 4

Eindtotaal 8 10 1 19

Contracteringsaanbod

 
 
 
 
Verbetering contractaanbod (vraag 6) 

Alle 20 respondenten die momenteel niet actief zijn als GLI-uitvoerder hebben antwoord 
gegeven op de vraag: “Wanneer zou het voor jou aantrekkelijk(er) zijn om wel met de GLI van 
start te gaan?” Bijna de helft (9 respondenten) geeft als verbeterpunt: “als individuele 
contractering is toegestaan” al dan niet gecombineerd met andere verbeterpunten. Een 
betere financiële vergoeding wordt door zes respondenten genoemd (zie tabel 3). 
 
 
 
 
 

Figuur 4: Reden niet akkoord contractaanbod (N=19) 
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Tabel 3: Verbetering contractaanbod  

Waarmee wordt GLI uitvoering aantrekkelijker? Aantal antwoorden

Als ik een contractaanbod zou krijgen / individuele contractering is toegestaan 6

Als ik een contractaanbod zou krijgen / individuele contractering is toegestaan, 

betere financiële vergoeding
1

Als individuele contractering is toegestaan 2

Betere financiële vergoeding 3

Minder administratieve verplichtingen 1

Minder administratieve verplichtingen, betere financiële vergoeding. 3

Overig 4

Eindtotaal 20
 

 
 
 

3.3 Actieve GLI-uitvoerders (N=57) 
 
Contractering  (vraag 8) 
Het gros van de respondenten die actief zijn als uitvoerder voert het CooL-programma uit. 
Een aantal respondenten geeft aan een combinatie van GLI’s aan te bieden. Zie figuur 5. 
 

 
 
 

 

Figuur 5: Gecontracteerde GLI (N=57) 
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Lopende GLI-groepen (vraag 11a) 
Het aantal lopende GLI-groepen bij de respondenten die actief zijn als GLI-uitvoerder loopt 
sterk uiteen (zie figuur 6). Dit varieert van 1 tot 14 actieve groepen.  

 
  
 
 

 
 

Afgeronde GLI-groepen (vraag 11b) 
Het aantal afgeronde GLI-groepen bij de respondenten die hebben aangegeven de GLI uit te 
voeren varieert van 0 tot 10 (zie figuur 7). Een respondent met 0 afgeronde groepen is van 
start gegaan met één (of meerdere) groep(en) maar heeft nog niet een volledig traject met 
een groep afgerond. 
 

  
 
 

Figuur 6: Lopende GLI-groepen (N=57) 

Figuur 7: Afgeronde GLI-groepen (N=57) 
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Vergelijking aanbod zorgverzekeraar en zorggroep (vraag 7a) 
Als je de individuele contractvoorwaarden met de zorgverzekeraar vergelijkt met de 
contractvoorwaarden via de zorggroep, dan geven 21 respondenten aan dat de 
contractvoorwaarden rechtstreeks met de zorgverzekeraar gunstiger uitpakken dan via de 
zorggroep. Negen respondenten geven het tegenovergestelde aan, zes respondenten merken 

geen verschil en drie geven aan dat het aanbod verschilt per zorgverzekeraar en daarmee 
lastig te vergelijken is. Zestien respondenten geven aan het niet te weten en twee 
respondenten hebben de vraag onbeantwoord gelaten. Zie figuur 8. 
 

  
 
 

 
 

 
 
Betere contractvoorwaarden (vraag 7b) 
De vraag: “waaruit bestaan betere contractvoorwaarden” is door 37 respondenten 
beantwoord en volgt op de vraag welke partij de betere contractvoorwaarden aan heeft 
geboden. Van de 37 respondenten zijn er 6 waarbij de zorggroep betere voorwaarden kent en 
21 waarbij de zorgverzekeraar betere voorwaarden kent. 16 respondenten benoemen een 
hogere vergoeding als betere voorwaarde in het contractaanbod van de zorgverzekeraar. 
Daarnaast worden nog keuzevrijheid in systemen of aanpak en overige voorwaarden 
genoemd.  Zie tabel 4. 
  

Figuur 8: Vergelijking contractvoorwaarden (N=55) 
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Waaruit bestaan betere contractvoorwaarden? geen idee
is er geen 

verschil

kent de 

zorggroep 

betere 

voorwaarden

kent de 

zorgverzekera

ar betere 

voorwaarden

verschilt per 

zorgverzekera

ar

Eindtotaal

Administratie 1 1

Geen idee 2 2

Hogere vergoeding 3 16 2 21

Hogere vergoeding, instroom en administratie 1 1

Keuzevrijheid in systemen/aanpak 1 2 3

n.v.t. 4 1 5

Overig 3 3

Sportaanbod, instroom en planning. 1 1

(leeg)

Eindtotaal 7 1 6 21 2 37

Als je de individuele contractvoorwaarden met de zorgverzekeraar vergelijkt met de 

contractvoorwaarden via de zorggroep, dan

 
 

 
 
 

Ondersteuning zorggroep (vraag 9) 
In totaal hebben 57 respondenten deze vraag beantwoord waarbij de respondenten 
meerdere antwoorden konden selecteren, resulterend in een totaal van 147 antwoorden. De 
zorggroepen ondersteunen vooral in het declaratieproces (genoemd door 45 respondenten), 
onderhandelingen met zorgverzekeraars (28 respondenten), werving en promotie (21 
respondenten), aanmelding en planning van deelnemers (21 respondenten) en 
automatisering (11 respondenten). Zeven respondenten geven aan geen ondersteuning van 
de zorggroep te ontvangen. Zie figuur 9. 
 

 
 

 
 
Voorkeur t.a.v. contract/ondersteuning zorggroep (vraag 10) 
In totaal 54 respondenten hebben de vraag naar de voorkeur t.a.v. het contract met de 
zorggroep beantwoord waarbij meerdere antwoorden mogelijk waren. Zie figuur 10. De 
grootste aandachtspunten die hieruit naar voren komen: 

Tabel 4: Inhoud betere contractvoorwaarden (N=37) 

Figuur 9: Ondersteuning zorggroep (N=57, 147 antwoorden) 
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• 41% (22 respondenten) benoemt dat ze liever (ook) een rechtstreeks contract met de 
zorgverzekeraar afsluiten; 

• 35% (19 respondenten) is blij met de ondersteuning van de zorggroep, waarbij  
o 4 respondenten tegelijk aangeven toch liever (ook) rechtstreeks een contract 

met de zorgverzekeraar aan te gaan en  
o 1 respondent toch ook aangaf te overwegen om te stoppen vanwege de 

contractvoorwaarden. 

• 24% (13 respondenten) geeft aan te overwegen om te stoppen vanwege de 
contractvoorwaarden. 

 

 
 
 
 

 

4. Conclusie 
Het doel van deze enquête was om in kaart te brengen hoe de huidige contracterings-
strategie (via de zorggroep) wordt ervaren door de uitvoerders, waar verbeterpunten liggen 
en of deze strategie mede ertoe leidt dat ervaren GLI-uitvoerders stoppen met het uitvoeren 
van de GLI.  
 
Niet-actieve GLI-uitvoerders 
De enquêteresultaten van niet-actieve GLI-uitvoerders laten zien dat de voornaamste 
redenen waarom uitvoerders het contractaanbod niet hebben geaccepteerd, ligt in de (te) 
lage financiële vergoeding, te veel verplichtingen en een beperking door zorggroepen op het 
aantal aanbieders in de regio. Daarnaast heeft een kwart van de uitvoerders geen aanbod 
gekregen vanwege een beperking door de zorggroep op het aantal GLI-uitvoerders in de 
betreffende regio. 
 

De grootste verbeterpunten voor deze niet-actieve uitvoerders liggen in betere financiële 
voorwaarden en de mogelijkheid om individueel te kunnen contracteren (met de 
zorgverzekeraars). 
 
 

Figuur 10: Contractvoorkeur actieve GLI-uitvoerders(N=54) 
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Actieve GLI-uitvoerders 
Ervaren GLI-uitvoerders (met meer dan drie afgeronde groepen) hebben maar beperkt 
gereageerd op de enquête: 9 van de 56 uitvoerders zijn ervaren. Daarmee weerspiegelen de 
resultaten vooral de ervaringen van recent gestarte uitvoerders.  Deze uitvoerders geven aan 
dat ze door de zorggroep met name ondersteund worden bij de declaratie en de 
onderhandelingen met de zorgverzekeraars.  
 
De meest voorkomende wens tot verbetering is een hogere vergoeding voor de GLI. T.a.v. het 
contractaanbod geven de actieve GLI-uitvoerders die zijn overgestapt van individuele 
contractering met de zorgverzekeraar naar contractering via de zorggroep het volgende aan: 
 

• 41% heeft liever (ook) rechtstreeks een contract met zorgverzekeraar 

• 35% is tevreden met de ondersteuning vanuit de zorggroep 

• 24%% overweegt te stoppen vanwege de huidige contractvoorwaarden. 
 

Conclusie: op basis van de enquêteresultaten kan geen conclusie getrokken worden t.a.v. het 
vertrek van ervaren GLI-uitvoerders in relatie tot de verplichte contractering via zorggroepen. 
Anderzijds geven zowel niet-actieve als actieve GLI-uitvoerders aan dat het mogelijk maken 
van individuele contractering een belangrijk verbeterpunt is. Als tweede belangrijke 
verbeterpunt wordt de financiële vergoeding van de GLI genoemd. Deze kan samenhangen 
met de wijze van contractering. Ruim een derde van de respondenten is blij met de 
ondersteuning door de zorggroep 
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Bijlage 1: Enquête Contractering - van individueel naar zorggroep 
 

LET OP! Mogelijk ontvang je deze zelfde enquête via diverse organisaties. Vul deze enquête slechts 1x in!  

 

Deze enquête is bedoeld voor:  

1. GLI uitvoerders die zijn overgestapt van individuele contractering met de zorgverzekeraar naar 

contractering via de zorggroep. 

2. Potentiële GLI uitvoerders die niet zijn gestart vanwege het contact/contract met de zorgverzekeraar 

dan wel de zorggroep. 

3. GLI uitvoerders die zijn gestart met de GLI maar vanwege problemen rondom de contractering zijn 

gestopt. 

 

Het doel van deze enquête is tweeledig: 

1. Ervaringen ophalen voor wat betreft verandering van contractvoorwaarden bij overstap van individuele 

contractering naar contractering via de zorggroep. 

2. Overwegingen ophalen waarom uitvoerders niet van start gaan met de GLI.  

   

*Vereist 

1. In welke regio ben je actief? (open vraag) 

2. Welke zorggroep betreft dit? (open vraag) 

3. Ik ben..* 

• Actief als GLI-uitvoerder     vervolg met vraag 7 
• Niet (meer) actief als GLI-uitvoerder   vervolg met vraag 4 

Niet gestarte GLI uitvoerders 
Vragen voor potentiële GLI uitvoerders die niet zijn 
gestart vanwege het contact/contract met de 
zorgverzekeraar dan wel de zorggroep. 

Bestaande GLI uitvoerders 
Vragen voor GLI uitvoerders die zijn overgestapt van 
individuele contractering met de zorgverzekeraar naar 
contractering via de zorggroep. 

4. Wat is de reden dat je niet akkoord bent gegaan met het 
contractaanbod van de GLI? (open vraag) 

5. Welke contracteringsoptie is aan de orde (geweest)? 

• Via de zorggroep 
• Individuele contractering rechtstreeks met de 

zorgverzekeraar 
• Anders: (open tekst) 

 

6. Wanneer zou het voor jou aantrekkelijk(er) zijn gemaakt 
om wel met de GLI van start te gaan? (open vraag)   

   

 

 

7A. Als je de individuele contractvoorwaarden met de 
zorgverzekeraar vergelijkt met de contractvoorwaarden 
via de zorggroep, dan 

• kent de zorggroep betere voorwaarden 
• kent de zorgverzekeraar betere voorwaarden 
• is er geen verschil 
• Anders: (open vraag) 

 

7B. Waar bestaan deze betere voorwaarden uit? (open 
vraag) 

8. Voor welke GLI ben je gecontracteerd? (Meerdere 
antwoorden mogelijk) 

• BeweegKuur 
• CooL 
• Samen Sportief in Beweging 
• SLIMMER 
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9. Welke ondersteuning biedt de zorggroep voor de GLI? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

• Beschikbaar stellen ruimtes 
• Automatisering (intake en resultaatmeting) 
• Werving, aanmelding en/of planning 

deelnemers 
• Declaratie 
• Onderhandelingen met zorgverzekeraars 
• Anders: (open vraag) 

 

10. Welke voorkeur heb je t.a.v. het contract met en de 
ondersteuning door de zorggroep? (Meerdere 
antwoorden mogelijk) 

• Ben blij met ondersteuning vanuit zorggroep 
• Liever rechtstreeks contract met 

zorgverzekeraar 
• Overweeg te stoppen vanwege de 

contractvoorwaarden 
• Overweeg te stoppen vanwege overige reden 
• Anders: (open vraag) 

 

11a. Hoeveel GLI-groepen begeleid je op dit moment? 
(open vraag) 

11b. Hoeveel GLI-groepen heb je afgerond? (open vraag) 

 

Afsluiting 
Indien gewenst kun je hier je contactgegevens achterlaten.  

Mijn naam en contactgegevens (email): (open vraag) 
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Bijlage 2: Overzicht zorggroepen 
 
Amstelland - STAZ 1 

Amstelland Zorg 1 

Beroemd / Chronos 1 

Beterinbommelerwaard (niet bij aangesloten) 1 

Catena, ketenzorg, de Friese coöperatie  1 

Chronos en Synchroon 1 

Cohesie 4 

De koepel 1 

DrechtDokters en HenZ 1 

DSP 3 

FCF 1 

Fynon en stichting gezond in drenthe 1 

Geen  2 

Geen idee 1 

Gezond in Drenthe 4 

Gezond in Drenthe, HCD 1 

Hadoks 1 

HAGV 1 

haringvliet 1 

HCDO 1 

HCWB 1 

HOZL 2 

Huisartsen Gelderse Vallei, SGE Zoetermeer, SEZ, Haringvliet, Cohaesie, SGE, DOH, PoZoB, Eemland 1 

HZD 1 

HZK 1 

Ketenzorg Friesland  1 

Lekstroom 1 

Mediis 1 

Mediis en zorggroep krimpen aan den ijssel. Gaan beide samenwerken met ZoHealthy 1 

Menzis 1 

NEO, maar ben aangesloten bij Zohealthy 1 

nvt 1 

Onze huisartsen 1 

oude ijssel 1 

Periscaldes 2 

PoZoB (DSP) 1 

POZOB, DOH en SGE 1 

PrimaCura 1 

Regio-Zorg NU 2 

RHOGO 1 

Rijncoepel 2 

Rijnmond Dokters 3 

Roepnn 3 

SEZ en geen  1 

SterkZ.org 1 

Synchroon 1 

Thoon 1 

Zio, Meditta &HOZL 4 

ZoHealthy Monter Chronos 1 
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Zorg 1punt5 en ROEPNN 1 

Zorggroep Gelders Rivierenland 1 

Zorggroep Haarlemmermeer  1 

Zorroo 1 

(leeg) 4 

 

 


