Waarde van en voor de cliënt
Wat waardegedreven werken betekent voor cliënten,
zorgaanbieders en financiers van zorg

Partners in verbetering

H1	Wat van waarde is
Waardegedreven werken is een veelgebruikte
term, maar wat bedoelt men er eigenlijk precies
mee? En wat betekent dit voor cliënten,
zorgaanbieders en financiers van de zorg? Deze
whitepaper geeft hier een toelichting op, biedt
concrete vertalingen voor de praktijk en verrijkt
dit met een aantal voorbeelden.
In een waardegedreven aanpak vullen cliënt en
hulp- en/of zorgverleners (hier: zorgverleners) in
samenspraak de nodige ondersteuning, hulp of
zorg (hier: zorg) in. De zorgvraag en persoonlijke
situatie van de cliënt zijn daarbij leidend. Samen
met de cliënt en zijn of haar netwerk werkt de
zorgverlener naar een situatie waarin de cliënt
weer zonder zorg verder kan of passende
duurzame zorg ontvangt. Uitgangspunt is om de
zorg rond de cliënt zo in te richten dat de zorg
vanuit de behoefte van de cliënt waarde toevoegt.
In steeds meer ziekenhuizen past men de
afgelopen jaren Value-Based Healthcare (VBHC)
toe. Kort samengevat gaat het hierbij om het
maximaliseren van de waarde voor de cliënt,
afgezet tegen de zorgkosten. Een van de ideeën
hierbij: kantel de organisatie van de zorg en
organiseer deze in een samenhangend cliëntproces
in plaats van in afzonderlijke kolommen.
Inmiddels is er veel bekend over de toepassing
van VBHC in ziekenhuizen, maar minder over de
toepassing ervan in de bredere (Nederlandse)
zorgmarkt. De waardegedreven aanpak zoals in
deze whitepaper beschreven leunt op de
uitgangspunten van de VBHC, maar maakt
daarnaast een vertaalslag naar de Nederlandse
situatie en dan specifiek het sociaal domein en
langdurige zorg.
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Waardegedreven werken vraagt om het
anders organiseren van de zorg:
•	Men kijkt samen met de cliënt en/of zijn of
haar netwerk hoe de zorg de meeste
betekenis of waarde kan hebben.
•	Men organiseert samenhang en regie van
de zorg op het directe cliëntproces. De
cliënt, zijn of haar netwerk en de betrokken
zorgverleners spreken samen af welke hulp
en ondersteuning wordt ingezet en welke
zorgverlener als regiehouder optreedt. Om
dit te kunnen organiseren zijn de
verschillende zorgexpertises in integrale
praktijkunits (IPU’s) georganiseerd en de
meest betrokken hulpverlener neemt de rol
van regiehouder op zich (afhankelijk van het
type zorg kan dit ook worden belegd bij de
regiebehandelaar, trajectbegeleider, eerste
contactverzorgende et cetera).
•	Men werkt kortcyclisch. Cliënt en
zorgverlener evalueren regelmatig de
voortgang om de zorg eventueel bij te
stellen of te verbeteren en zo voor de cliënt
de meeste waarde in relatie tot de kosten
te genereren.

Deze manier van werken levert niet alleen
maatwerk, maar ook een effectievere inzet van
middelen op, zodat er meer resultaat wordt
bereikt met minder inspanning.

H2	De cliënt: wat voor mij
belangrijk is
Elke cliënt is anders en brengt eigen vragen en
oplossingsrichtingen mee. Om de zorgvraag met
elkaar helder te krijgen is de juiste benadering
van de cliënt essentieel. Dit gaat veel verder dan
het voorleggen van verschillende behandel
mogelijkheden aan de cliënt om hier vervolgens
samen een keuze in te maken. Het gaat er vooral
om zo goed mogelijk aan te sluiten bij zijn of
haar leefwereld. Dat geldt des te meer wanneer
de zorg complexer is of duurzaam moet zijn.
Vaststaande programma’s of inflexibele
zorgpaden helpen dan nauwelijks om het
benodigde maatwerk te leveren.

Daarnaast ervaren veel cliënten dat, als er zorg
nodig is vanuit verschillende disciplines of als er
meerdere zorgaanbieders bij betrokken zijn, deze
partijen veelal los van elkaar werken. Dit, terwijl
er met name in de jeugdhulp en in de ouderenzorg
vaak meerdere zorgvragen tegelijkertijd spelen.
De uiteenlopende zorgvragen worden vaak door
verschillende specialisten vanuit diverse
domeinen geboden. Als er dan een gebrek aan
samenhang is, leidt dat bij cliënten tot
vermindering van de eigen regie en dat vergroot
het risico dat de ingezette interventies elkaar
eerder tegenwerken dan versterken. Daardoor
kan de problematiek verergeren, waardoor de
zorgvraag zwaarder wordt en het welzijn van de
cliënt afneemt. De coördinatie van de zorg wordt
vaak ten onrechte een taak van de cliënt en/of
mantelzorgers en niet van de zorgprofessionals.
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H3	De zorgaanbieder: van
zorgproducten naar maatwerk
Zorgaanbieders hebben te maken met een
veranderende behoefte van cliënten, financiers
en toezichthouders. Cliënten zijn mondiger en
willen invloed hebben op de manier waarop de
zorg geboden wordt. Financiers zijn kritisch op
de beschikbare middelen. Daarnaast zijn er in de
afgelopen jaren meer toezichthouders bij
gekomen, die meekijken met de organisatie en
uitvoering van zorg. De grote lijn daarin is dat er
meer integrale zorg gevraagd wordt, die aansluit
bij de leefwereld van de patiënten, tegen
verhoudingsgewijs scherpe prijzen.

van politieke beleidskeuzes en/of hernieuwde
aanbestedingen. Dit vraagt van zorgaanbieders
een hoge mate van flexibiliteit en een
bedrijfsvoering die ‘stelselonafhankelijk’ is
ingericht. Waardegedreven werken vraagt om de
volgende aanpassingen door zorgaanbieders:

Wil men in samenhang en samenspraak met de
cliënt en andere zorgprofessionals zorg bieden,
dan vraagt dat om een andere werkwijze en
aansturing. Het doet een ander beroep op
medewerkers en vraagt meer samenwerking, ook
met hulpverleners uit andere organisaties. Het
meest ideaal zou zijn als zij in hun handelen
rekening houden met het werk van andere
professionals die erbij betrokken zijn of raken.
Dat vraagt om afstemmen en elkaar onderling
informeren over de voortgang van de zorg. Bij
financiering vanuit één budget speelt daarnaast
ook het onderling afrekenen.

Bij een multidisciplinair aanbod vormen de
betrokken zorgprofessionals gezamenlijk een IPU
om de cliënt heen. In dit team (deze ‘zorgunit’)
spreekt men onder andere af wie de regie heeft
op het zorgproces en wie regiehouder is voor de
cliënt. De coördinatie is integraal, dus
zorgaanbiederoverstijgend.

De financiers van zorg hanteren verschillende
bekostigingsmodellen (diverse varianten van
inspannings- en resultaatfinanciering). De
manieren van bekostiging variëren, afhankelijk

Nieuw situatie

3.1.

Inrichting van het primaire proces

Bij waardegedreven werken staat de cliënt in het
primaire proces (cliëntproces) centraal en wordt
het proces dus geoptimaliseerd vanuit het
perspectief van de cliënt.

De regiehouder bespreekt met de cliënt waar hij
of zij behoefte aan heeft en wat voor hem of haar
belangrijk is. De professionele kennis en ervaring
van de regiehouder en de overige zorg
professionals helpt daarbij om de meest passende
zorg op basis van de behoeften van en in overleg
met de cliënt vorm te geven. Bij het vormgeven
van de zorg worden concrete doelen gesteld
gericht op het zoveel mogelijk zelfstandig
functioneren van de cliënt in de maatschappij.

Intake

Doelen stellen

Zorg leveren

Evaluatie
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Afronding

Klantreizen
Een klantreis (of ‘customer journey’) is de reis langs organisaties en diensten die een cliënt aflegt
bij een hulp- of zorgvraag. Het is een goed hulpmiddel om te verduidelijken welke partners nodig zijn
voor het leveren van integrale zorg, waar de cliënt behoefte aan heeft en wat voor degene belangrijk is.

Financiers moeten in hun budgettering rekening
houden met de taken van de regiehouder en de tijd
die hierin gaat zitten. Tegelijkertijd moet goed
gekeken worden welke zorg door het werk van de
regiehouder overbodig is of minder uitgebreid kan
worden.
Misschien wel het meest ingrijpend zijn de
veranderingen in het zorgproces. Deze verandering
begint met het in kaart brengen van de ervaring
die de cliënt heeft met de zorg. Niet alleen bij de
eigen zorgorganisatie, maar integraal.
Een goede manier om dat te doen is het opstellen
van een aantal ‘klantreizen’ voor echte of
denkbeeldige cliënten. Deze ‘reizen’ fungeren als
voorbeelden die verduidelijken welke partners
nodig zijn voor het leveren van integrale zorg. De
samenwerking zou bijvoorbeeld de vorm kunnen
aannemen van informele netwerken, hoofd- en
onderaannemerverhoudingen, convenanten of
formele samenwerkingsafspraken.
De zorg wordt als maatwerk geleverd in
zogenoemde kortcyclische sprints. Zo’n sprint is

een periode waarin doelen worden gesteld, zorg
wordt geleverd en de resultaten van de geleverde
zorg worden geëvalueerd. Daarmee ontstaat een
nieuw startpunt voor de volgende sprint. Wat
kortcyclisch betekent hangt af van de dynamiek
van de situatie van de cliënt. In de verstandelijk
gehandicaptenzorg kan dat een kwartaal zijn, in
de palliatieve zorg kan dat dagelijks zijn.

3.2.	Inrichting van de ondersteunende
processen
De vernieuwde, integrale en waardegerichte
werkwijze in het primaire proces vraagt ook om
veranderingen in de ondersteunende processen,
zoals:
•	aanmelding met een intake door een
trajectbegeleider op korte termijn;
•	operationele planning van de levering van zorg
in de sprints;
•	registratie van inspanningen, zoals uren, per
cliënttraject;
•	facturatie op basis van de verschillende
afspraken met financiers, die nu ook per
cliënttraject mogelijk wordt omdat de
inspanningen daarop worden geregistreerd.
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3.3.	Inrichting van rapportage en
aansturing
De planning, rapportage en forecast (voorspeld
zorgtraject) per cliënt vormen de basis voor de
rapportage. De informatie kan worden samen
gebracht via diverse organisatieniveaus naar
bijvoorbeeld trajectbegeleiders, maar ook naar
organisatorische eenheden, zoals een team of een
unit. De registratie van alle inspanningen per cliënt
geeft inzicht in zowel de omzet als de kosten en
maakt sturing daarop mogelijk. Dit geeft trans
parantie en vormt een veel steviger basis voor
discussies met financiers dan lumpsumkosten.

3.4. Inrichting van ICT
De waardegedreven werkwijze wordt mogelijk
gemaakt door ICT-ondersteuning. Daarbij is de
informatiebehoefte van zorgprofessionals,
cliënten en hun sociale omgeving leidend.
Belangrijke aspecten zijn daarbij:
•	herijken van de dossierinhoud: wat moet erin,
wat hoeft niet (meer)?
•	resultaatmeting, mogelijk met digitale
vragenlijsten;
•	dashboards met passende informatie voor
elke rol;
•	ontsluiten van (proces)informatie voor
betrokken zorgprofessionals binnen en buiten
de eigen organisatie binnen wettelijke kaders;
•	autorisaties en toestemming van de cliënt
voor het delen van gegevens;
•	registratie van inspanningen/uren;
•	rapportage voor zorgprofessionals, cliënten en
management.
Bij het vormgeven van de ICT-ondersteuning
helpen een klantreis, enquêtes/interviews met
klanten en een lean procesontwerp met
zorgprofessionals en klanten.
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3.5. Inrichting van het personele vlak
De waardegedreven werkwijze vergt ook nieuwe
vaardigheden van de zorgprofessionals. Daarom
zijn ontwikkelbijeenkomsten nodig, voor
bijvoorbeeld:
•	ontwikkeling in de benadering van de cliënt en
diens sociale omgeving;
•	ontwikkeling in het werken in kortcyclische
sprints, het stellen van doelen en het
evalueren van resultaten.
Nieuw aan het integraal werken is ook de
samenwerking in een netwerk van
zorgprofessionals binnen en/of buiten de eigen
organisatie. Het werken in een al dan niet virtuele
netwerkorganisatie vergt een flexibele omgang
met cultuurverschillen en vraagt om open,
transparante en bondige communicatie.

De waardegedreven aanpak leidt daarnaast
tot nieuwe rollen, bijvoorbeeld:
•	de rol van regiehouder, die als meest
betrokken hulpverlener de integrale zorg
coördineert;
•	de rol van calculator, die samen met de
regiehouder (voor)calculaties maakt om de
kosten te (kunnen) bewaken.

Verder verschuiven taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden, bijvoorbeeld bevoegdheden
voor de trajectbegeleider en overige
zorgprofessionals. Een en ander zal z’n beslag
krijgen in aanpassingen in het desbetreffende
functiehuis, inclusief taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de
functie- en/of rolbeschrijvingen.

3.6.	Inrichting van marketing,
accountmanagement en zorgverkoop
Waardegedreven werken draagt bij aan de
inhoudelijke doelstelling van de financiers om
integrale hulp en maatwerk te bieden, met oog
voor de eigen regie van de cliënt en inzet van zijn
of haar netwerk.

De zorgaanbieder versterkt het vertrouwen van
gemeenten in een betrouwbare en geloofwaardige
partner door transparantie en tijdige
verantwoording en door aantoonbaar te voldoen
aan de eisen uit de aanbesteding of de inkoop.

In de gesprekken met financiers helpt het als de
kosten per cliënt inzichtelijk zijn. Op die manier is
de kostprijs zo transparant mogelijk voor
financiers.

Ook wordt contractbeheer mogelijk, waardoor men
het gesprek kan aangaan bij afwijkingen van het
door de financier voorziene zorgportfolio. Op die
manier krijgt de zorgaanbieder niet te maken met
de extra kosten van een verzwaard zorgportfolio.
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H4	De financier: samenhangende
financiering ondersteunt
waardegedreven zorg
Financiers van de verschillende vormen van zorg
en ondersteuning, zoals gemeenten, zorg
verzekeraars en zorgkantoren, hebben te maken
met vergelijkbare kosten- en kwaliteits
vraagstukken. Onderstaand lichten we de
parallellen en verschillen van de verschillende
financiers (gemeenten, zorgverzekeraars en
zorgkantoren) nader toe.

Gemeenten
De ambitie van gemeenten om de zorg meer
preventief en integraal in te zetten, met meer regie
van de cliënt en betrokkenheid van zijn of haar
netwerk, komt moeizaam van de grond.
Gemeenten zien zich geconfronteerd met budget
overschrijdingen doordat er meer zorg wordt
geleverd dan is voorzien en/of met wachtlijsten
doordat er budgetplafonds zijn afgesproken.
Daarnaast zien gemeenten dat de kwaliteit van
zorg nu niet optimaal is. Dit komt bijvoorbeeld
doordat de zorg door één zorgaanbieder wordt
geleverd of doordat meerdere zorgaanbieders
zich focussen op hun eigen specialismen.
Duurzame waardetoevoeging voor cliënten vraagt
echter om een integrale aanpak, waarbij meerdere
zorgaanbieders betrokken zijn. Dit blijkt onder
meer uit diverse onderzoeken en wetsevaluaties.
Kortdurende aanvullende inzet van specialistische
zorg past in een preventieve aanpak, die
structurele inzet van zwaardere zorg kan voor
komen. Daarnaast maakt de frequente evaluatie
in de kortcyclische aanpak van waardegedreven
werken het mogelijk om resultaatgericht te
werken en de zorg aan te passen aan de
verschillende behoeften van cliënten.
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Gemeenten komen er momenteel in de publieke
opinie slecht van af, omdat zij verantwoordelijk
worden gehouden voor de wachtlijsten en de
inadequate zorgkwaliteit. De focus leggen op
financiële sturing kan ertoe leiden dat aanbieders
failliet gaan of locaties in het verzorgingsgebied
moeten sluiten. Dat leidt ertoe dat er geen zorg
meer kan worden geleverd, terwijl gemeenten
hiertoe wel wettelijk verplicht zijn.
Het helpt gemeenten wanneer zorgaanbieders
transparant zijn en de geboden zorg op
cliëntniveau vanuit inhoud en financieel direct
verantwoorden. Gemeenten kunnen dit mogelijk
maken door de zorgaanbieder hun vertrouwen te
geven en door de nieuwe informatiestructuur op
basis van de nieuwe inrichting te accepteren.
Door op de waarde voor de cliënt te sturen (in
plaats van louter op de financiën) kunnen
zorgaanbieders de meest passende zorg inzetten.

Zorgverzekeraars
Aanvullend op bovenstaande ontwikkelingen, die
niet alleen voor gemeenten maar ook voor
zorgverzekeraars gelden, is er ook vanuit de Nza
aandacht voor een waardegedreven aanpak. De
adviezen in het rapport ‘Belonen van zorg die
waarde toevoegt’ van september 2018
onderstrepen het belang van waardegedreven
financiering. Het gaat daarbij om het streven naar
de juiste zorg op de juiste plek.
De NZa schrijft: “Het is door technische
ontwikkelingen (e-health) steeds vaker
mogelijk om medisch-specialistische zorg
bij patiënten thuis te leveren. Dit is een
belangrijk onderdeel van de juiste zorg op de
juiste plek; zorg zo veel mogelijk dicht bij de
patiënt leveren en alleen in het ziekenhuis als
het moet. Dit betekent niet alleen een kosten
besparing van zorggeld, ook voor patiënten is
het fijn als zij niet steeds op en neer naar het
ziekenhuis moeten.”

Dit heeft gevolgen voor de contractering tussen
zorgverzekeraars en ziekenhuizen/medisch
specialisten. Het vraagt een integrale wijze van
werken tussen de medisch specialist in het
ziekenhuis en de zorgverlener in de thuissituatie,
zoals bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige.

Het voorgaande pleit voor waardegedreven
werken, ook binnen de Wet langdurige zorg, in
samenhang met de hulp en ondersteuning die
geboden wordt vanuit het sociaal domein en de
Zorgverzekeringswet.

Zorgkantoren
Ook voor de zorgkantoren gelden de hierboven
voor gemeenten nader uitgewerkte
ontwikkelingen. Ook zij kiezen steeds meer voor
een waardegedreven insteek in samenhang met
ziektekostenverzekeraars en gemeenten.

In het Beleidskader Contractering van
Zorgverzekeraars Nederland (ZvN) staat:
“Bij het inkopen van zorg staat voor de
zorgkantoren de zorgvraag, de keuzevrijheid
en de kwaliteit van bestaan van de klant
centraal. Zorgkantoren zorgen dat voldoende
zorg is ingekocht en dat de zorg aansluit bij de
wensen en behoeften van de klant, zodat deze
zo veel mogelijk zijn leven kan leiden zoals hij
dat het liefste wil. Zorgkantoren stimuleren en
faciliteren zorgaanbieders om tot een goed
passend aanbod te komen, dat aansluit bij de
wensen en behoeften van de klant.”
En: “Zorgkantoren hebben gemerkt dat het
van belang is een goede verbinding te houden
met de zorgverzekeraar en gemeenten.
Klanten die een Wlz-indicatie ontvangen zijn
veelal bekend bij zorgaanbieders in het kader
van de ZvW die wijkverpleging en/of
eerstelijnsverblijf bieden en/of bij gemeenten
in het kader van de Wmo. Zorgkantoren
werken dan ook nauw samen met zowel de
zorgverzekeraar als gemeenten om de
overgang voor klanten en de zorg en
ondersteuning goed af te stemmen. Alleen op
die manier komen klanten en hun behoeften
ook daadwerkelijk centraal te staan.”
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H5 Praktijkvoorbeelden
5.1. Waardegedreven jeugdhulp
Dit voorbeeld gaat over een jeugdhulpinstelling die
onder andere pleegzorg, dagbehandeling en
intensieve zorg met verblijf aanbiedt. Van oudsher
was het een voornamelijk door de provincie
gefinancierde aanbieder die verschillende vormen
van hulp als samenhangende, maar ook als
losstaande programma’s aanbod.
Een aantal jaren na de transformatie ging een
groot deel van de financierende gemeenten over
op meer resultaatgerichte vormen van sturing.
Daarbij krijgt de instelling de integrale
verantwoordelijkheid voor de zorg voor een cliënt,
ook als er voor de levering van de zorg
onderaannemers nodig zijn.
Bestuur en directie ervoeren de invoering van
resultaatsturing als een kans om verder door te
gaan met de reeds ingezette transformatie, maar
zagen ook een belangrijk financieel risico. De
besturing en administratie van de organisatie
gingen nog uit van verrekening van de in
spanningen per kostenplaats. Kosten en resultaat
per kostenplaatsoverstijgend cliënttraject waren
niet inzichtelijk en daarmee niet bestuurbaar.
Verder werd de aanbieder geconfronteerd met
verschillende facturatie-eisen van gemeenten.
Daarbij was het werken met onderaannemers, dat
deel uitmaakt van de ingezette resultaatsturing,
niet ingericht.

Verandering en resultaten
BMC heeft werkprocessen ontworpen en
geïmplementeerd die voor de zorgverleners
ruimte laten om maatwerk te leveren in plaats
van een vaststaand zorgprogramma uit te voeren.
In deze werkprocessen is rekening gehouden met
de integraliteit tussen de verschillende expertises
die nodig kunnen zijn en wordt de hulp
gecoördineerd door de regiehouder.
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De basis van de samenwerking tussen de
organisatieonderdelen is het gemeenschappelijke
vakmanschap dat in de afgelopen jaren door de
organisatie zelf is ontwikkeld en toegepast. We
hebben dit verbonden met de procesmatige kant
van het werk, waarbij de waarden van het gezin
het uitgangspunt van handelen zijn en de
regiehouder verantwoordelijk is voor de
inhoudelijke inzet en de coördinatie van de zorg.
In plaats van een groot aantal losstaande
aanmeldprocessen hebben we een samenhangend
aanmeldproces ingericht, met daarbij een
bijzondere rol voor de niet planbare zorg. In het
aanmeldproces toetsen de medewerkers van het
aanmeldteam – waar mogelijk samen met de
regiehouder – of het gevraagde resultaat kan
worden behaald en welke inzet het beste aansluit
bij de waarden van het desbetreffende gezin.
De regiehouder maakt voor elk cliënttraject een
planning en een voorcalculatie. Hij vergelijkt de
voorcalculatie met de toegezegde vergoeding van
de gemeente. Op basis daarvan kan de opdracht
worden geaccepteerd of wordt er met de
gemeente heronderhandeld.
De inrichting van de werkprocessen stimuleert
kortcyclische interventies, gericht op het behalen
van resultaat. In elke cyclus stelt de
zorgprofessional de behaalde resultaten samen
met de cliënt vast. Ook worden inspanningen
(uren van medewerkers) en andere kosten
toegewezen aan cliënttrajecten. Daarmee is er
inzicht in kosten en resultaat van elk cliënttraject.
Regiehouders en management vergelijken deze
met de geplande resultaten en kosten. Bij
afwijkingen kunnen regiehouders met financiers,
zoals gemeente of zorgverzekeraars, bijsturen of
hercontracteren.

Een regiehouder coördineert zowel de zorg als de
bewaking van resultaat en kosten. Om dit te
kunnen realiseren is er gericht geïnvesteerd in de
competentie van de desbetreffende medewerkers.
Door deze aanpassingen in het primaire proces
beschikt de organisatie nu over heldere aanmelden werkprocessen en kunnen de zorgverleners op
basis van gemeenschappelijk vakmanschap en
afgestemd regiehouderschap integraal maatwerk
leveren.

Mogelijke budgetoverschrijdingen worden - niet
altijd, maar vaker dan voorheen - aan het begin
van het werkproces door de calculator in beeld
gebracht en besproken. Indien blijkt dat de
gewenste resultaten niet behaald kunnen worden
met het geraamde budget, volgt een gesprek met
de aanmelder en/of de financier van de zorg.
De cliënttevredenheid (die al hoog was) is in het
eerste jaar na invoering verder gestegen.
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5.2. Waardegedreven ouderenzorg
Het volgende voorbeeld gaat over een
verpleeghuislocatie met zes psychogeriatrische
woongroepen (PG-woongroepen) met 36 cliënten.
De locatie had een slecht imago en te weinig
nieuwe cliënten, waardoor één woongroep op
korte termijn zou moeten sluiten en financiële
tekorten dreigden. Het verloop en ziekteverzuim
(> 10%) onder het personeel was groot.

Oorzaken voor het slechte imago, het
personeelsverloop en het ziekteverzuim:
•	De locatie voldeed niet aan het landelijk
kwaliteitskader voor ouderenzorg en heeft
het beleid en de werkwijze van de
moederorganisatie losgelaten.
•	De regiehouders zaten onvoldoende in
hun rol.
•	De medewerkers voelden zich
verwaarloosd en overbelast en ervoeren
gebrek aan leiderschap.
•	Zorgmedewerkers namen weinig
eigenaarschap en het management
stuurde veel op kpi’s
(spreadsheetmanagement).

Het accent lag op het zorgen voor de cliënten in
plaats van op het kennen van en aansluiten bij
hun levensverhaal, dagritme en gewoonten. Met
andere woorden: de zorg was taak- in plaats van
persoonsgericht.
Het effect hiervan op de cliënten was onrust, het
gevoel dat zij niet begrepen worden en dat de
zorg niet aansloot bij hun dagritme. Cliënten
misten thuisgevoel en geborgenheid, waardoor zij
uit het verpleeghuis naar huis wilden. Dat kon bij
hen ook leiden tot onbegrepen gedrag of juist tot
een passieve houding.
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Verandering en resultaten
We zagen dat er een gezamenlijke zorgaanpak
van alle medewerkers (inclusief management)
nodig was. Een kernteam met vertegenwoordigers
van alle zorgdisciplines werd eigenaar van de
verandering en de nieuwe werkwijze en dat
zorgde voor draagvlak in de hele organisatie.
Het kernteam start nu met de vraag: “Hebben
onze bewoners vandaag een waardevolle dag
gehad?” Dit vormt de basis voor initiatieven voor
verbetering. De ingezette verbeteringen worden
vervolgens gemonitord en bijgesteld op basis van
de ervaringen.
De veranderingen beginnen bij de
randvoorwaarden, zoals een passende functiemix
en formatie personeel, kwaliteit (hygiëne,
medicatie, toezicht in de huiskamer, etc.) en
financiën. Daarna komt het samen leren,
ontwikkelen en verbeteren van het werken met
individuele cliënten. Dat gebeurt in de driehoek
bewoner-familie-zorgmedewerker, bijvoorbeeld
door het levensverhaal van de cliënt te bespreken.
De kwaliteitsverpleegkundige houdt met elke
eerste contactverzorgende een ontwikkelgesprek
om hen te helpen de coördinatie van zorg rondom
de cliënt te verbeteren. Denk aan het bewaken en
evalueren van de voortgang van de zorgafspraken
in het zorgleefplan (in overleg met cliënt en
verwanten). Op die manier verbetert het welzijn
van cliënten en wordt onbegrepen gedrag van
cliënten multidisciplinair opgepakt en beter
hanteerbaar.
Een ander onderdeel van de verandering is een
verschuiving van sturend naar coachend
leiderschap, gericht op eigenaarschap en
verantwoordelijkheid van de zorgmedewerkers.

De regiehouder heeft hierin een duidelijke rol;
deze:
•	coördineert en evalueert de voortgang
van de zorgafspraken in het zorgleefplan
(in overleg met cliënt/verwanten/
behandelaren/verpleegkundige);
•	is verantwoordelijk voor de planning van
de verschillende overlegvormen rond de
cliënt;
•	bereidt het zorgleefplangesprek voor en
evalueert samen met de andere disciplines
en de cliënt de verleende zorg;
•	organiseert een afstemmingsoverleg en
zorgleefplangesprek volgens vaste
procedure (frequentie/participanten/
agenda, e.d.) en indien nodig (ook) buiten
de reguliere planning.

Door de gemeenschapplijke zorgvisie en het
coachende leiderschap veranderde het wijzijgevoel van medewerkers en management in
een gevoel, van saamhorigheid. Het ziekteverzuim
daalde naar 5% en er was veel minder verloop.

De veranderingen zijn volop zichtbaar. Nieuwe
bewoners krijgen een warm welkom. De zorg
medewerkers hebben weer meer tijd om de
bewoners beter te leren kennen en in te gaan op
hun specifieke wensen en behoeften.
De regiehouders zijn beter in positie, waardoor de
communicatie en afstemming met zowel de cliënt
als de familie is verbeterd. Ook voelen de regie
houders de verantwoordelijkheid om tussentijds
het zorgleefplan te evalueren en de halfjaarlijkse
zorgleefplangesprekken zorgvuldig voor te
bereiden.
Uit de feedback blijkt dat cliënten zich beter
begrepen voelen, betrokken zijn bij het
huishouden, rust ervaren en zich thuis voelen.
Het accent is verschoven van ‘zorgen voor’ naar
‘samenleven met’ cliënten. De familie is actiever
betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en
voelt zich welkom en thuis bij hun familielid.
Werken aan een waardevolle dag voor de
bewoners en de geluksmomenten daarin gaf een
positieve impuls aan het imago van deze zorg
instelling, waardoor een van de woongroepen niet
gesloten hoefde te worden.
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H6	BMC helpt uw organisatie
BMC begeleidt en adviseert zorgaanbieders en
gemeenten op alle vlakken bij de transformatie
naar waardegedreven werken, zoals bijvoorbeeld
advisering over en begeleiding van:
•	Organisatie-inrichting inhoudelijk, herinrichten
primair proces (vanuit behoefte cliënt),
zorginhoudelijke keuzes, het opstellen van
klantreizen;
•	Organisatie-inrichting procesmatig, inrichting
en optimalisatie ondersteunende processen,
AO/IC, testen van de nieuwe werkwijze met
serious gaming en pilots;
•	Organisatie-inrichting gedragsmatig,
organiseren van serious gaming om te
gedragsmatige context en opgave goed te
verduidelijken;
•	HRM, training en coaching van
zorgprofessionals en andere medewerkers
rond kortcyclisch werken,
netwerksamenwerking, cultuur, (nieuwe)
functies, leiderschap, professionaliteit in taken
en rollen et cetera, inrichting van functies en
functiehuizen, begeleiding van
OR-adviestrajecten;

•	Financiën en bedrijfsvoering, in control zijn en
blijven (kennis van sturen op kosten/
opbrengsten), inrichting administratie, Activity
Based Costing, voorcalculatie/kostprijs,
planning en rapportage, declaratie,
onafhankelijk van stelsels/contracten kunnen
factureren;
•	Accountmanagement, zorgverkoop,
contractbeheer, kostprijzen en verantwoording;
•	Datagericht werken en ontsluiten (proces)
informatie, sturing/dashboard inhoud en
financiële informatie voor elk niveau/laag,
opbouw in Excel/inrichting BI;
•	Inrichting ICT (EPD), ondersteunende
applicaties et cetera, onder andere om
(proces)informatie te ontsluiten en te delen
met partners; Programmamanagement van de
verandering.

Daarnaast kan BMC per direct tijdelijk
personeel inzetten dat vakbekwaam is en in
staat om waardegedreven te werken. Op die
manier kan de nieuwe werkwijze vanuit de
ervaring van BMC-medewerkers worden
overgedragen naar uw organisatie.

| 15 |

BMC
Databankweg 26
3821 AL Amersfoort
P.O. box 490
3800 AL Amersfoort
033 - 496 52 00
info@bmc.nl
www.bmc.nl
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Meer informatie en contact
Voor meer informatie of een (vrijblijvend) gesprek kunt u contact opnemen met:

Julius Duijts
senior adviseur
julius.duijts@bmc.nl
06 - 29 52 55 31

Peter van Osch
senior adviseur
peter.van.osch@bmc.nl
06 - 13 51 09 15

Christine Bos
senior adviseur
christine.bos@bmc.nl
06 - 13 51 11 14

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl

