“Hoe uw registratielast
drastisch verminderen en op alle
fronten beter werken?”
In 4 stappen naar een optimaal werkproces en meer tijd voor uw cliënten.

Inleiding

In dit whitepaper laten wij zien hoe uw zorginstelling in vier stappen
drastisch de registratielast vermindert. Ook werkt u na afloop een stuk
vraaggerichter! Dit zijn de vier stappen:

Stap 1

Stel de inhoud centraal

Stap 3

Laat digitalisering de verandering
‘dragen’

Stap 2

Overbrug de kloof tussen de huidige
en de gewenste situatie

Stap 4

Oogst en verbeter

Hierna leggen wij precies uit hoe deze vier stappen leiden tot succes:
minder registratie én beter werken. Aan het eind van het whitepaper
ontvangt u belangrijke kennis: uw ‘registratiepuinhoop’ is eigenlijk een
kans – als u deze goed benut.
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Tot slot: Uw ‘registratiepuinhoop’ is eigenlijk een kans als u
deze goed benut.
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Hoe het óók kan… een succescase

De medewerkers van een
gehandicaptenzorginstelling klaagden over
de enorm hoge registratielast: wel een half
uur per cliënt per dag. Dat betekende
gemiddeld vier uur per dag aan registraties.
De directie op zijn beurt beklaagde zich over
de gemeenten die zo laat waren met het
afgeven van beschikkingen voor cliënten – en
dus met de financiering van zorg. Dat kon
zomaar een halfjaar duren. De gevolgen
waren ernaar. De registratietrouw en ook de
kwaliteit van de registraties namen af,
waardoor stuurinformatie ontbrak of
onbetrouwbaar werd. De instelling kreeg veel
te laat een budget voor een cliënt of liep het
geld helemaal mis. Dit terwijl de kosten voor
de behandeling al wel waren gemaakt.

te dekken, het bestuur ging nóg strakker
sturen, waardoor de medewerkers nóg
minder tijd hadden om tijd te besteden aan
de cliënt en nóg meer weerzin tegen de
administratielast kregen.
Tijd om in te grijpen
Allereerst hebben wij aan de hand van twaalf
voorbeeldcases geanalyseerd hoe de
dienstverlening en vooral ook de registratie
plaatsvond. Daarbij analyseerden wij niet
alleen de momenten van registratie, maar
vooral ook de inhoud. Deze analyse is
vertaald in een optimalisatie van de
werkprocessen, die vervolgens werden
ingericht in het huidige ECD. Dit leidde tot
een hogere kwaliteit van dienstverlening en
een sterke reductie van de registratielast,
want alle onnodige informatie en registraties
waren geschrapt.

Zo ontstond een negatieve spiraal: de
instelling had niet genoeg geld om de kosten
te dekken, het bestuur ging nóg strakker
sturen, waardoor de medewerkers nóg
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Hoe het óók kan… een succescase

De dagelijkse registratie van de
zorgprofessionals nam af van een half uur
per cliënt per dag naar… twee minuten! De
kwaliteit van de verantwoordingsinformatie
ging met sprongen vooruit door de veel
grotere betrouwbaarheid van de registraties.
Op basis van deze informatie kon de
instelling nu beter samenwerken met de
opdrachtgever. Het gevolg: de benodigde tijd
voor de indicaties en beschikkingen nam met
tweederde af.
Inspireert deze succescase u? Laten wij aan
de slag gaan!
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Stap 1: Stel de inhoud centraal
Gemiddeld besteedt de zorgprofessional nog altijd 3 uur en 20
minuten aan registraties. Het valt aan uw cliënten en professionals
niet uit te leggen dat al deze registraties de behandeling of
begeleiding bevorderen. Hoog tijd om terug naar de inhoud te
gaan. En u af te vragen welke informatie u echt nodig heeft om uw
dienstverlening te kunnen uitvoeren en de samenwerking met de
financier te verbeteren.

Registratie leidend
De kwaliteitsmedewerkers, de business unit,
het MT, het bestuur - al die verschillende
disciplines in uw zorgorganisatie hebben
informatie nodig. En dan zijn er nog de
financiers. Ze zijn nooit tevreden: hoe meer
informatie u ze geeft, hoe meer ze gaan
vragen. Het gevolg is dat er een woud aan
registraties is ontstaan waarvan niemand
meer weet waarom ze er gekomen zijn en
waaraan ze bijdragen. Helaas zegt óók
niemand ‘laten we hier afscheid van nemen’,
want wie weet wat dit voor gevolgen heeft…
Herkent u dit? Goede kans dat de registratie
leidend is geworden, in plaats van
faciliterend aan uw primair proces. En u bent
in goed gezelschap, want de zorgprofessional
besteedt dagelijks nog altijd gemiddeld 3 uur
en 20 minuten aan registratie. Het valt aan
uw cliënten en professionals niet meer uit te
leggen dat al deze registraties de
behandeling of begeleiding bevorderen.
De extra administratieve lasten zorgen dan
ook voor frustratie bij professionals.

Het is niet alleen de hoeveelheid extra werk,
die deels ook veroorzaakt wordt door de
technische beperkingen van de huidige,
verouderde systemen binnen
zorginstellingen. De frustratie komt vooral
voort uit de vraagtekens rond de
doelmatigheid van registraties: ‘Voor wie doe
ik deze registratie eigenlijk? Hoe draagt deze
registratie bij aan een betere ondersteuning
van mijn cliënt? Wat gebeurt er überhaupt
met deze registratie? Waarom kan ik mijn
registraties niet terugzien in een eenvoudig
dashboard?’ Deze vraagtekens dragen niet
bepaald bij aan het gevoel dat de tijd in het
belang van de cliënt wordt besteed.
Hoog tijd om back to basics te gaan.
Back to basics
Met ‘back to basics’ bedoelen wij: terug naar
de inhoud. Stel u daarbij de volgende twee
vragen.
Welke concrete informatie hebben wij nodig
om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren?
Op welke doelstellingen en outcome rekent
de financierder ons af?
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Stap 1: Stel de inhoud centraal

Back to basics
Met ‘back to basics’ bedoelen wij: terug naar de inhoud. Stel u daarbij
de volgende twee vragen.
Welke concrete informatie hebben wij nodig om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren?
Op welke doelstellingen en outcome rekent de financier ons af?
Een methodisch ingericht primair proces geeft het antwoord op de
eerste vraag en werken wij hieronder nader uit in stap 2. Ten aanzien
van de tweede vraag is een stukje ‘opvoeding’ van de financier nodig,
in de vorm van outcome-afspraken op hoofdlijnen. Zo’n afspraak zou
bijvoorbeeld kunnen zijn: ‘10% minder jeugdwerkloosheid in de ons
omringende wijken’ of ‘10% vermindering van specialistische jeugdhulp
door lichte vormen van ambulante hulpverlening in te zetten’.
Vervolgens moet de financier op uw organisatie vertrouwen en niet
micromanagen door KPI’s toe te voegen als; ‘de helft van de jongeren
moet rode sokken dragen’. Met andere woorden, ‘back to basics’ is een
combinatie van de inhoud centraal stellen én een beetje lef tonen.
Natuurlijk is daarbij een stevig kennisfundament onontbeerlijk. Hierna
gaan we daarmee aan de slag.
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Stap 2: Analyseer de kloof tussen de
huidige en de gewenste situatie

Heeft u de (haalbare) gewenste situatie helder in beeld, dan
kunt u bepalen in hoeverre u uw primair proces opnieuw
moet inrichten om de kloof met de huidige praktijk te
overbruggen. Ook hierbij is het belangrijk om cliënt en
professional centraal te stellen.

Schrapsessies: niet doen!
Het wordt nota bene door het ministerie van
VWS gepropageerd: maak een overzicht van je
registraties, zet een aantal mensen aan tafel
en organiseer een ‘schrapsessie’.
Wat ons betreft de omgekeerde wereld en
dus niet doen. Want wat moet je schrappen?
Volgens ons moet je eerst bepalen wat je wél
gaat registreren. En dat doe je op grond van
het antwoord op de twee vragen bij stap 1.

Met andere woorden: de registratielast
verminder je niet door zomaar te schrappen,
maar deze vermindering is het logische
gevolg van het optimaliseren van je
werkproces en het centraal stellen van de
klant.
Klant centraal
Elke zorginstelling heeft drie typen klanten:
de operationele klant, de beleidsmatige klant
en de strategische klant.

Drie type klanten

Operationele Klant

Beleidsmatige klant

Strategische klant

De cliënt

Middle managers

Eigen bestuur

De zorgprofessional

De beleidsadviseurs
van de ﬁnancier

Bestuur van de ﬁnancier
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Stap 2: Analyseer de kloof tussen de
huidige en de gewenste situatie
Onder de operationele klant vallen de cliënt
en de zorgprofessional. De beleidsmatige
klanten zijn: intern de middle managers en
extern de beleidsadviseurs van de financiers.
En tot slot is er nog de strategische klant:
intern het eigen bestuur en extern het
bestuur van de financier. Elk van deze
klantgroepen heeft een eigen
informatiebehoefte. Het is belangrijk om
hieraan te voldoen, maar het is even
belangrijk om daarbij eerst de nice to have
van de need to have te scheiden. Daarbij mag
u (en moet u waarschijnlijk) best een beetje
streng en rebels zijn: alléén need to have
informatie rechtvaardigt een registratie. Ons
advies is om ‘basic’ te beginnen en
vervolgens informatie toe te voegen als het
écht nodig blijkt te zijn. Met steeds als motto:
‘optimale klantbediening met respect voor
werkdruk en werkinhoud’.
En waar draait dat werk uiteindelijk om? De
cliënt. Die is altijd het vertrekpunt. Hoe wordt
die nu optimaal bediend? En hoe zou u willen
dat dat gebeurt? Kijk vervolgens naar de
professionals in uw organisatie. Zij leveren
concreet de zorg en ondersteuning aan de
cliënt. Hoe doen zij nu hun werk? En hoe ziet
het eruit als ze hun werk optimaal kunnen
doen? Zie hier de kloof tussen de huidige en
de gewenste situatie. Laat u bij het in kaart
brengen van de gewenste situatie in eerste
instantie niet beperken door ‘ja maars’, zoals
wetgeving en interne mogelijkheden, maar ga
écht voor het ideaalbeeld.
www.solviteersadvies.nl | “Hoe uw registratielast drastisch verminderen en op alle fronten beter werken?”

9

Stap 2: Analyseer de kloof tussen de huidige
en de gewenste situatie

Als u dit vervolgens weer passend maakt aan
de realiteit, blijkt er 9 van de 10 keer meer
mogelijk te zijn dan in eerste instantie
gedacht. Dezelfde exercitie kunt u doen met
de eisen die de financier stelt.
Betere registratie, minder frictie
Heeft u de (haalbare) gewenste situatie
helder in beeld, dan kunt u bepalen in
hoeverre u uw primair proces opnieuw moet
inrichten om de kloof met de huidige praktijk
te overbruggen. Ook hierbij is het belangrijk
om cliënt en professional centraal te stellen
en bovendien om ze zoveel mogelijk de regie
te geven bij de verbeterplannen.
Is dit alles gebeurd, dan – en dan pas – krijgt
u zicht op de KPI’s die voortkomen uit de
nieuwe situatie. En dus ook op welke
registraties er nodig zijn. Wij weten nu al
zeker: dat zijn er veel minder dan in de
huidige situatie. Minder registratie, betere
zorg! En ook: van alle registraties is het nut
uit te leggen. Dat is erg belangrijk voor de
medewerkers om de registratie in de
toekomst te kunnen ondersteunen. Betere
registratie, minder frictie!

Is dit alles gebeurd, dan – en dan pas – krijgt
u zicht op de KPI’s die voortkomen uit de
nieuwe situatie. En dus ook op welke
registraties er nodig zijn. Wij weten nu al
zeker: dat zijn er veel minder dan in de
huidige situatie. Minder registratie, betere
zorg. En ook: van alle registraties is het nut
uit te leggen. Dat is erg belangrijk voor de
medewerkers om de registratie in de
toekomst te kunnen ondersteunen. Betere
registratie, minder frictie!
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Stap 3: Laat digitalisering de verandering
‘dragen’

ICT speelt een belangrijke rol bij de vermindering van de
belasting van de organisatie, een doelmatige registratie ten
behoeve van de KPI’s, een betere span of control voor
management en bestuur. Verder biedt ICT kansen om cliënt
empowerment (zelfredzaamheid) te bevorderen. En zorg
veiliger en efficiënter in te richten.

Diepe kuil
John Mattison, CMIO van Kaiser Permanente,
windt er geen doekjes om: de zorgbestuurder
zonder digitale strategie graaft een diepe kuil
voor zichzelf. Wij onderschrijven dit van
harte. En ook in zijn volgende observatie
kunnen wij ons volledig vinden: ‘Het
probleem is dat de digitale kennis onder
zorgbestuurders in het algemeen minder is
dan elders, vooral als het om de vraag gaat
welke technologie de moeite van invoering
waard is.’ Digitalisering is lang een vies woord
geweest in de zorg, maar het is écht de enige
manier om handen en voeten te geven aan
wat in stap 2 is ontdekt. Dat lukt alleen maar
als de bestuurder zich achter de digitalisering
schaart en zich er rechtstreeks mee bemoeit.

geweest in de zorg, maar het is écht de enige
manier om handen en voeten te geven aan
wat in stap 2 is ontdekt. Dat lukt alleen maar
als de bestuurder zich achter de digitalisering
schaart en zich er rechtstreeks mee bemoeit.
IT-partner
Moet deze bestuurder dan een ITprofessional zijn of worden? Gelukkig niet.
Maar hij heeft wel een sparring partner nodig
die is ingevoerd in zowel zorg als IT. Die hem
kan adviseren over de juiste applicaties,
strategieën en informatiearchitectuur. Met de
juiste Business Intelligence valt winst op vele
fronten te behalen: een vermindering van de
belasting van de organisatie, een doelmatige
registratie ten behoeve van de KPI’s, een
betere span of control voor management en
bestuur. Weet je als organisatie eenmaal wat
je wilt en wat er nodig is, dan kun je bepalen
wat je zelf doet met betrekking tot
digitalisering en wat je uitbesteedt aan de ITpartner. Solviteers beheerst het hele
spectrum van sparringpartner tot uitvoerder.

IT-partner
Moet deze bestuurder dan een ITprofessional zijn of worden? Gelukkig niet.
Maar hij heeft wel een sparring partner nodig
die is ingevoerd in zowel zorg als IT. Die hem
kan adviseren over de juiste applicaties,
strategieën en informatiearchitectuur. Met de
juiste Business Intelligence valt winst op vele
fronten te behalen: een vermindering van de
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Stap 3: Laat digitalisering de verandering
‘dragen’

strategieën en informatiearchitectuur. Met de
juiste Business Intelligence valt winst op vele
fronten te behalen: een vermindering van de
belasting van de organisatie, een doelmatige
registratie ten behoeve van de KPI’s, een
betere span of control voor management en
bestuur. Weet je als organisatie eenmaal wat
je wilt en wat er nodig is, dan kun je bepalen
wat je zelf doet met betrekking tot
digitalisering en wat je uitbesteedt aan de ITpartner. Solviteers beheerst het hele
spectrum van sparringpartner tot uitvoerder.
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Stap 4: Oogst en verbeter

De inhoud staat weer centraal, de kloof tussen werkelijkheid
en wens is gedicht, alle systemen zijn ingericht… en dan? Dan
begint de oogst.

De oogst kan nu beginnen. We starten bij de
zorgprofessionals. Zij worden niet alleen
minder belast, maar profiteren nu ook van de
registraties die zij wél uitvoeren. De
resultaten daarvan worden zodanig vertaald
dat zij deze kunnen gebruiken om hun
cliënten beter te bedienen. En daarbij op
méér kunnen vertrouwen dan alleen hun
onderbuikgevoel. Dat levert niet alleen betere
zorg op, maar ook meer werkplezier en

vervulling. Belangrijke elementen om het
verzuim naar beneden te krijgen. Bovendien
verbetert de kwaliteit van de registratie zelf,
nu men immers wél gemotiveerd is om goed
te registreren.
Hier profiteert de hele organisatie van. Een
organisatie die in zijn geheel minder belast is
en waarbij het management met de juiste
stuurinformatie kan werken.
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Stap 4: Oogst en verbeter

Tot slot is de verhouding met de financier
drastisch verbeterd: deze krijgt de informatie
die hij nodig heeft en vraagt niet meer om
overbodige informatie. En vervolgens komen
we aan bij degene om wie alles draait: de
cliënt. Die krijgt door de bovenstaande
ontwikkelingen aantoonbaar betere zorg.

Is dit het eindpunt? Nee, dit is een nieuw
begin. Want op basis van dit fundament kunt
u gaan verbeteren. En verbeteren. En
verbeteren.
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Tot slot: Uw registratiepuinhoop is eigenlijk
een kans als u deze goed benut.

Datagedreven werken, Business Intelligence
(BI)… het is de toekomst. Dat weet u
vermoedelijk wel, maar uw mensen zien u al
aankomen. Zij spartelen in een zee van
registratiedruk en nu moeten ze óók nog eens
datagedreven gaan werken? No way! En gelijk
hebben ze.
Maar wat zou er gebeuren als het eerste
effect van datagedreven werken juist een
radicale afname van de ‘datadrift’ zou zijn?
En als vervolgens de data die nog wél wordt
vergaard, opeens aantoonbaar nuttig is voor
het eigen werk? In een organisatie die prettig
en transparant is gaan functioneren?
Dan vormt de nieuwe situatie een zeer
motiverend contrast met die oude
‘registratiepuinhoop’. Met gepaste
dankbaarheid en motivatie van de
medewerkers tot gevolg.

Daarom is onze stelling: uw huidige
‘registratiepuinhoop’ kán een kans zijn voor
de overgang naar datagedreven werken.
Maar alleen tegen de keiharde voorwaarde
dat u het vanaf de start methodisch aanpakt.
Hopelijk heb ik u daartoe met dit whitepaper
niet alleen geïnspireerd, maar heb ik ook
laten zien dat de juiste kennis en expertise
nodig is.
Solviteers helpt u graag. Kopje koffie?

Willem van Vredendaal
Strategisch Adviseur ICT Zorg
Solviteers Advies & Implementatie
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