Reactie bestuur Stichting Benchmark GGZ op Berenschot rapport
Het bestuur van Stichting Benchmark GGZ (SBG) heeft met veel interesse kennis genomen van het
evaluatieonderzoek van Berenschot over het functioneren van SBG in de afgelopen vijf jaar. Het rapport
biedt aanknopingspunten om de processen, de governance, het draagvlak en de toegevoegde waarde van
SBG voor de GGZ te verbeteren.
De belangrijkste aanbeveling die Berenschot in het rapport doet is het herijken van de stip op de horizon
over kwaliteitsverbetering in de GGZ. Hier is het bestuur van SBG het volmondig mee eens. Dit helpt SBG
om duidelijkheid te verkrijgen en te creëren in het veld over haar positie. Uit het onderzoek blijkt dat er
uiteenlopende ideeën zijn over de rol die SBG speelt of zou moeten spelen in het veld. Het is aan
bestuurlijke partijen in de GGZ, zo breed als mogelijk, om consensus te bereiken over wat de doelstellingen
van SBG moeten zijn. De toekomstagenda in de GGZ voor Gepast Gebruik en Transparantie biedt partijen
hiervoor goede handvatten. Berenschot geeft verder aan dat de onderlinge positie van het Netwerk
Kwaliteitsontwikkeling en SBG nadere uitwerking behoeft. Hierover zijn SBG en het Netwerk op bestuurlijk
niveau al in gesprek en daar worden stappen in gezet. Een goede afstemming en synergie tussen deze
partijen kan het GGZ veld ten goede komen.
Het bestuur kijkt met interesse uit naar de uitkomsten van het overleg tussen Zorgverzekeraars Nederland
(ZN), GGZ Nederland (GGZ N) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz) over de gewenste stip op de
horizon. SBG denkt graag mee over dit toekomstperspectief en is bereid te ondersteunen om de weg hier
naar toe uit te werken. Op basis van duidelijkheid over haar positie en verwachtte bijdrage kan SBG een
beleid inzetten om te werken aan betere verbinding met het veld en het optimaliseren van haar
dienstverlening.
Ondertussen zet SBG zich in om een aantal in het rapport genoemde praktische aanbevelingen vanuit het
veld met betrekking tot haar dienstverlening te realiseren, dit betreft met name:
- Meer transparantie over de rol, werkwijze en adviezen van de expertraden en wetenschappelijke
raad;
- Betere toelichting op de Minimale Dataset en een overzicht van de vigerende regels;
- Meer aandacht en ondersteuning van SBG bij het gebruiken van benchmarkgegevens voor
kwaliteitsverbetering;
- Doorwerken aan verder verbeteren van de validiteit van de benchmark.
Het bestuur van SBG is verheugd dat het Berenschot rapport concludeert dat er grote stappen zijn gezet in
het behalen van de beoogde doelstellingen en dat er een algemene notie is dat er een fundament is gelegd
waarop voortgebouwd kan worden. In samenwerking met alle spelers in het veld werkt SBG graag aan het
bereiken van de gewenste verbeteringen om daarmee het uiteindelijke doel van SBG, het vergroten van de
kwaliteit van de GGZ, te realiseren.
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