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1. Inleiding 

Opgave ZorgAccent 

De uitgangssituatie voor de transitie bij Woonzorg was niet in alle opzichten hetzelfde als de 
thuiszorg. Zo was er geen directe financiële noodzaak, zoals dit bij de thuiszorg het geval was. Ook 
is de visie van ZorgAccent in verschillende locaties al vorm gegeven door de invoering van 
kleinschalig wonen.  
Net als bij de thuiszorg geldt dat de visie van ZorgAccent niet gerealiseerd wordt via hiërarchische 
sturing, richtlijnen, regels en controle. De keuze voor deze visie uitgangspunten betekent dat ook 
bij de Woonzorglocaties afstand wordt genomen van de gebruikelijke manier van organiseren via 
standaardisatie, controle en beheersing. Het vraagt een andere manier van organiseren. Niet de 
organisatie op zich is het uitgangspunt van organiseren, maar de relatie medewerker - bewoner en 
het netwerk rondom de bewoner.  
Net als alle zorginstellingen bevindt ZorgAccent zich in de overgang van de (doorgeschoten) 
regelcultuur naar een fase van communicatieve zelfsturing.  
Die nieuwe fase biedt vele wenkende perspectieven voor duurzame oplossingen in de langdurige 
zorg. Met de huidige technologische mogelijkheden van ICT, social media en domotica is het 
mogelijk om het organiseren nu dichtbij het primair proces te positioneren. Vele zaken werden 
centraal georganiseerd waardoor het voor de uitvoerende medewerkers al gauw als een black box 
ervaren werd. Er was daardoor weinig zicht op de inkomsten en op de uitgaven bij deze 
medewerkers. Met deze transitie beoogt ZorgAccent de medewerker in het primair proces optimaal 
faciliteren en wezenlijke informatie toegankelijk maken voor het primair proces: van black box naar 
out of the box denken. Niet alleen voor de medewerkers, ook met name voor de bewoners en/of 
hun mantelzorgers en de vrijwilligers. 
 

Doel van dit onderzoek 

De tussentijdse evaluaties geven aan dat de beweging die beoogd is met het traject ‘Net als thuis’ 
voelbaar gerealiseerd wordt. Een doel van dit traject is om aantoonbaar meer cliënten voor minder 
geld te helpen en zo een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk doel, om de zorg betaalbaar 
te houden voor de groep cliënten die wel geheel afhankelijk is van de professionele zorg. Om dit te 
realiseren zijn vanuit de visie van ZorgAccent een aantal effecten beoogd: 
 

 Afbouwen van managementfuncties en functies in de ondersteunende diensten 

 Herschikken van de rollen en verantwoordelijkheden tussen primair proces, lijn, staf en 

ondersteuning. 

 Herinrichting van de systemen zodat deze het primair proces zo min mogelijk belasten en zo 

zijn ontworpen dat zij een bijdrage leveren aan het realiseren van de waarden van de bewoner 

en/of de uitvoerende medewerker.  

 Screenen van aanwezige procedures en protocollen door de afdelingen op hun relevantie. Wat 

niet relevant is, wordt opgeheven. Relevante procedures worden gescreend op hun 

toegankelijkheid en aangepast. 

In voor zorg! is gevraagd om de bovenstaande effecten te concretiseren en de aanpak 
overdraagbaar te maken voor andere zorgorganisaties. Hiervoor hebben wij zes medewerkers van 
ZorgAccent geïnterviewd over hun ervaringen tijdens de implementatie van ‘Net als thuis’ en 
doorgevraagd naar de effectiviteit van de aanpak en de kwantitatieve effecten. In het vervolg van 
dit rapport gaan wij nader in op de gevolgde aanpak van ZorgAccent en de meetbare effecten die 
het volgen van deze aanpak opgeleverd heeft.  
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2. Start met een visie 

Er wordt bij ZorgAccent gewerkt vanuit een wezenlijke visie om het vak terug te geven aan de 
professional, waarbij zoveel mogelijke oplossingen gezocht worden binnen de directe relatie tussen 
de bewoner en familie/ mantelzorger en die zorgprofessional. Dit omdat dat daar de kennis is over 
hoe de beste match tussen vraag en aanbod tot stand te brengen. Meer verantwoordelijkheid 
decentraal beleggen maakt het zorgproces efficiënter, maar efficiëntie is niet de primaire drijfveer. 
Het gaat er bij ZorgAccent om een nieuw type organisatie te creëren. De transitie van oude 
organisatieprincipes naar nieuwe kan op deze manier worden weergegeven: 
 

Van Naar 
 

Eén grootschalige organisatie 
 

Een formeel netwerk van kleinschalige organisaties 

Hiërarchie, top down gestuurd Plat, door gelijkwaardige collectieven gestuurd 
 

Uitvoerige planning en control cycli Meer eenvoud en steekproefsgewijze controle 
 

Overwegend monofunctionele teams (zorg) Multifunctionele teams (zorg, administratie, facilitair etc.) 
 

Staf bepaalt veel voor lijn Ondersteuning optimaal dienstverlenend aan netwerk 
kleinschalige collectieven 

 
Binnen de context van de herinrichting van Woonzorg speelt het streven een omgeving te creëren 
dat zoveel mogelijk “net als thuis” is voor ZorgAccent een belangrijke rol. Het is leidend geweest 
voor het creëren van een nieuw concept met de volgende transitiepijlers: 
 
 
OUD  NIEUW  Mogelijk merkbaar (B=bewoner, 

M=mantelzorger, P=personeel) 
1. Cliënt wordt opgenomen in 
een instelling.  

Cliënt verhuist naar een nieuwe huiselijke 
omgeving die is toegerust op de behoefte van 
de cliënt.  

B en M: Thuisgevoel, ook door de manier 
waarover men er over spreekt, misschien 
a.d.h.v. voorbeelden. 
P: Ik kom bij de bewoners op bezoek 

2. Grote afdelingen/grote 
groepen die opgezet zijn opgezet 
zijn vanuit het medisch model; 
ziekenhuisidee, gericht op 
efficiënte bedrijfsvoering.  

Kleinschalige woon/leefgemeenschappen. Met 
het motto: Net als Thuis.  
Alles wat in een normale thuissituatie 
plaatsvindt, vindt ook plaats binnen de 
woon/leefgemeenschap.  

B, M, P. Gevoel en oordeel: is het werkelijk 
net als thuis? Beelden? 

3. Afhankelijke cliënten en 
medewerkers.  

Net als thuis doen zorgverleners alleen wat 
cliënt en mantelzorg niet meer zelf kunnen. 
Eigen regie en zelfredzaamheid staan voorop.  

P: Bewuste terughoudendheid van de 
medewerkers “ik doe het wel even,… niet”.  
Bewust zoeken naar routes om de regie terug 
te geven en zelfredzaamheid te stimuleren. 
B: Signalen van welzijn? 
M: Ik begrijp het en ga het zelf ook doen. 
Alhoewel lekker “zorgen voor” ook fijn is. 

4. De inhoudelijke vakkennis is te 
weinig verwerkt in zorgconcepten 
(visie). Geen differentiatie in 
doelgroepen; er is sprake van de 
groep verpleeghuis- en 
verzorgingshuisbewoner.  
Financiën staan centraal en ZZP 
zorgzwaarte bepaalt de personele 
inzet.  

Vakkundige aanpak vanuit unieke 
zorgconcepten die is afgestemd op de 
aandoening van de cliënt, zoals: Dementie, 
Korsakov, Somatiek (revalidatie / LongStay), 
Geronto-psychiatrie, en verzorgingshuis.  
De unieke zorgvisies maken het mogelijk dat 
kwetsbare ouderen zolang mogelijk zelfstandig 
blijven functioneren, zoveel mogelijk de eigen 
regie behouden en voldoende kwaliteit van 
leven ervaren.  
De inhoud staat centraal en de visie bepaalt de 
personele inzet. Dit leidt tot andere keuzes wat 
betreft kwalitatieve en kwantitatief personele 
inzet.  

M: Ervaringen. Gevoel van goed luisteren en er 
wordt iets meegedaan, maar vakkennis vormt 
ook input, zichtbaar maatwerk als resultaat.  
 
P: Ik voel druk, denk en doe vanuit het belang 
van de bewoner. De euro en de administratie 
bepalen minder mijn agenda. Ik ben mij 
bewust van mijn onbekwaamheid. 

5. Mantelzorgers komen ‘op 
bezoek’ en de vrijwilligers staan 
langs de zijlijn.  

De mantelzorgers en de vrijwilligers maken 
deel uit van de woon/leefgemeenschap en zijn 
actief betrokken bij de dilemma’s en 
afspraken.  

M: onze mening telt, wij worden gevraagd en 
bemoeien mag. 
 
P: overleggen en besluiten zonder de 
mantelzorgers er bij te betrekken voelt niet 
goed. Ik voel een drive tot samenwerken.  
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6. Behandelaren werken 
intramuraal en volgens een vast 
stramien.  

Behandelaren werken in de eerste-/ tweede 
lijn en zijn vraaggericht.  

Samen met team en mantelzorgers. Ook 
verdiepen in het systeem. Geen lijstjes 
afwerken. 

7. Afhankelijk van de interne 
organisatie, deze bepaalt hoe er 
gewerkt moet worden.  

Interne organisatie is faciliterend voor de 
woon/leefgemeenschap.  

P: we krijgen gemakkelijker hulp, hoeven niet 
te bedelen. We worden positief verrast door 
belangstelling en inzicht van de interne 
organisatie voor ons werk. Wij denken voor 
hen i.p.v. omgekeerd. 

8. Dichtgetimmerde regelgeving 
ingericht om verantwoording af 
te leggen, vervreemdend voor de 
mensen die er mee moeten 
werken. 

Regels worden opgesteld in de kleinschalige 
woon/leefgemeenschap en dienen als 
richtsnoer voor het handelen. Geen overbodige 
bureaucratie, regelarme organisatie. 

Minder administratieve druk. Mijn 
zelfvertrouwen neemt toe. Ik handel nu vaker 
volgens principes, minder volgens regels. Ik 
ken en sta achter de principes. 

9. Grote teams, met 
managementsturing.  

Kleine Zelfsturende teams met coaches   Eigenaarschap voelen. Gezamenlijk overleggen 
geleerd. Zelfverzekerd zelf oplossen. 

10. Overhead kosten hoog (17%).  Overheadkosten zo laag mogelijk (maximaal 
10%)  

Ruimte voelen in het team. Roosteren is 
gemakkelijker. 

11. AWBZ betaalt alles.  De samenleving / omgeving wordt actief 
betrokken bij de woon/leefgemeenschap en 
betaalt mee aan de zorg voor de kwetsbare 
ouderen. Er is sprake van aanvullende private 
financiering.  

Voel me minder ongemakkelijk bij het vragen 
om bijdragen. Accepteer de beperkingen van 
ons stelsel. Zie dat de omgeving het ook 
normaal vindt. 

11. ICT systemen ingericht op 
control/registratie.  

Er is een uniek webdossier in gebruik waardoor 
cliënt, familie, vrijwilligers, zorgverleners en 
behandelaars direct inzicht hebben, eenvoudig 
kunnen registreren, met elkaar kunnen 
communiceren en eenvoudig administratieve 
zaken kunnen uitvoeren.  

Rustig gevoel bij verlaten van het werk. 
Overdracht is goed geregeld. Transparantie 
voelt niet als bedreigend, weet dat ze ook 
mijn goede intenties kennen. 

12. Traditioneel verzorgingshuis  De cliënten ontvangen in het verzorgingshuis 
thuiszorg vanuit het ‘wijkgericht werken’ 
concept (beschermd wonen)  

N.v.t. 
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3. Resultaten  

Aansturing 

Van 12 managers naar 4 coaches 
Volgens deze visie is de enige manager die overblijft in de nieuwe Woonzorg organisatie de 
directeur. Deze bepaald de kaders met betrekking tot o.a. formatie, teamgrootte, beheert 
grootschalige investeringen en het opleidingsbudget en maakt samen met de teams het jaarplan. 
Aan de hand van het jaarplan zijn een aantal items geselecteerd waar de teams op terug 
rapporteren per kwartaal. Dit betreft bijvoorbeeld verzuim, productie, bewoners- en 
familietevredenheid. Teams zijn volledig zelfsturend, managen zichzelf op basis van deze items, 
beheren hun eigen budget en zijn verantwoordelijk voor het op orde houden van dit 
“huishoudboekje”. Van de managers zijn er vier van de twaalf overgebleven die in een traject 
zitten om omgeschoold te worden tot coach. Er is één coach beschikbaar per 20 teams. Coaches 
stellen vooral vragen over hoe teams te werk gaan om het bewustzijn hoog te houden over langs 
welke denklijn men zelf het beste naar een oplossing kan zoeken voor eventuele problemen en 
uitdagingen. Daar gaat geen controlerende of sturende werking van uit.  
Naast de coaches is er een woonservicecentrum opgericht. Het doel van dit woonservicecentrum is 
om de meeste zogenaamde front-office vragen vanuit de teams te beantwoorden. Als de vragen te 
moeilijk zijn, dan worden ze doorverwezen naar de specialisten, de backoffice.  
 
Planning eenvoudiger: per jaar 120 uur minder tijd aan planning per planner 
Om deze manier van aansturen mogelijk te maken zijn veel taken vereenvoudigd, waardoor het 
totale takenpakket voor het team behapbaar blijft. Zo zijn de hoeveelheid codes die men gebruikte 
in het planningssysteem (bijvoorbeeld overleg intern, overleg extern, scholing bij specifieke 
instantie etc.) sterk gereduceerd van 76 naar 4 (werkzaam, ziek, at, vrij). Dit is bewerkstelligd door 
met de personeel- en administratieafdeling in gesprek te gaan over de nut en noodzaak van het 
bijhouden van deze hoeveelheid. Vragen als wordt er ook echt wat gedaan met deze gegevens? en 
weegt de administratieve last op tegen de eventuele baten die door meer gedetailleerde controles 
worden behaald? hebben doen inzien dat de planning veel eenvoudiger kon worden ingericht. 
Bijkomend voordeel hiervan is dat zowel in de teams als in de administratieve controle aanzienlijk 
minder uren wordt besteed aan de planning. Een verdere reductie is haalbaar door het ontwerpen 
van een roosterpakket dat aansluit bij de visie van zelfsturende teams, waardoor de taken van 
planner nog verder vereenvoudigd kan worden.  
 
Gerealiseerde besparingen: 
In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde besparingen weergegeven. Bij de berekening van de 
kostenreductie is uitgegaan van een gemiddeld jaarsalaris van €50.000 voor de planners en €65.000 
voor het management.  
 

 
 
 

  

Effecten 'Net als thuis'

Formatiereductie 

structureel FTE

Kostenreductie 

structureel per jaar

Management 12 780.000€                   

Planning 5,6 280.000€                   
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ICT 

Om de zelfsturing van medewerkers in het primaire proces zoveel mogelijk te ondersteunen is door 
de manager ICT in samenspraak met medewerkers gezocht naar zo laagdrempelig mogelijke ICT 
oplossingen. De implementatie van deze ICT oplossingen zijn bij het verschijnen van deze 
rapportage nog in volle gang en zullen in zijn volle omvang eind 2014 worden gerealiseerd.  
 
ICT net als thuis 
Gedurende het In voor zorg-traject is er een andere verhouding ontstaan tussen de afdeling ICT en 
de teams. De afdeling ICT is meer randvoorwaardelijk gaan werken, en minder bepalend. De teams 
hebben bepaald wat zij daadwerkelijk nodig hebben vanuit ICT om zo zelfstandig mogelijk te 
kunnen werken.  
Vanuit deze gezamenlijke aanpak is een goed idee ontstaan van wat er in de kern nodig is qua ICT 
ondersteuning. Dit betreft: een draadloze internet verbinding, printer verbinding, het specifieke 
elektronisch cliëntendossier van E-care, een elektronisch voorschrijfsysteem voor medicatie van 
Medimo, Office 365 (om documenten aan te kunnen maken en delen). Hierbij is ook met E-care 
gekeken naar manieren om zaken zoveel mogelijk veilig aan elkaar te kunnen koppelen, opdat 
medewerkers slechts één keer hoeven in te loggen om bij alle applicaties te komen via een digitale 
sleutel.  
 
Dit alles loopt op kleine, lichte en snelle I-Pads en laptops om draadloos te kunnen werken en snel 
te kunnen opstarten. Er is hierbij voldoende bandbreedte opdat cliënten en mantelzorgers/ 
familieleden er eventueel ook gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld om iets op te zoeken, 
muziek te luisteren, of What’s Appjes te kunnen ontvangen. Op deze manier is de meest 
gebruiksvriendelijke inkleding van ICT gecreëerd dat mensen in staat stelt direct aan de slag te gaan 
met de informatie die zij nodig hebben op dat moment en voldoende flexibel inzetbaar is om 
cliënten en mantelzorgers/ familieleden ook van dienst te kunnen zijn.  
 
Afscheid van eigen serverpark: minder externe inhuur en licentiekosten 
Afscheid nemen van het eigen serverpark en van Server Based computeren maakt de ICT 
ondersteuning van teams in het primaire proces eveneens goedkoper. De ICT-omgeving is minder 
complex, er zijn minder technische lagen waar iets mis kan gaan. In de support worden teams 
aangemoedigd om zoveel mogelijk zelf op te lossen als er iets niet werkt, of eventueel bij andere 
teams na te vragen of zij raad weten. Mocht men er zo niet uitkomen, bijvoorbeeld als er geen 
internetverbinding is, dan kunnen verzorgenden terecht bij het woonservice centrum dat voor 
eerste hulp zorgt. Mocht men er daar niet uitkomen, kan alsnog verwezen worden naar de ICT-
afdeling.  
 
Verzorgenden worden daarnaast aangemoedigd om veel webbased te werken. Men kan zelf aan de 
slag voor het downloaden van protocollen of documenten die men op internet vinden kan en nodig 
heeft voor de werkzaamheden. Op termijn is het de bedoeling dat er een eigen App store komt van 
ZorgAccent waarin een verscheidenheid van (nog te ontwikkelen) handige werk Apps worden 
geplaatst die medewerkers zelf naar behoefte kunnen downloaden. De App store inrichting maakt 
het ook mogelijk om aan de belastingdienst aan te tonen dat de I-Pads puur zakelijk worden 
gebruikt. 
 
Durven los te laten 
Om het eigen serverpark en Server Based computeren los te laten en in ‘the cloud’ te gaan werken 
moet men bij automatisering wel het idee loslaten dat alles centraal, door de afdeling ICT, 
gemanaged dient te worden. Eén van de grotere bezwaren van automatiseerders op het decentraal 
beleggen van ICT functies, betreft een mogelijk virus uitbraak die dan niet centraal gemanaged kan 
worden. Hier valt tegen in te brengen dat alle laptops en I-Pads een antivirus scan zelf hebben die 
via automatische updates wordt bijgehouden. Mocht er dan toch iets mis gaan blijft de schade 
beperkt, het betreft slechts een paar stand alone opererende apparaten.  
 
Verzorgenden moesten ook over hun ICT angst worden geholpen worden. Immers, de meesten van 
hen waren tot nu toe niet gewend om met computers te werken. Dit gebeurde door zoveel mogelijk 
te luisteren naar wat zij nodig hebben. Automatiseerders stelden zich vooral dienend op en 
probeerde drempels van verzorgenden bij ICT gebruik op het spoor te komen.  
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Gerealiseerde besparingen: 
In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde besparingen weergegeven. 

 

Financiële administratie en EAZ 

Bewonersadministratie 
Binnen de visie ‘Net als Thuis’ regelen de teams zoveel mogelijk zelf de financiën rondom de 
bewoners in samenspraak met familie of wettelijke vertegenwoordiger. De uitgangspunten zoals 
beschreven in het boekje ‘Waar heeft u recht op?’ worden nageleefd, echter worden extra 
gemaakte kosten rechtstreeks door de teams geregeld, zonder tussenkomst van een medewerker 
van de financiële administratie.  
Deze manier werken maakt dat op de financiële administratie een besparing van 2 fte is 
gerealiseerd.  
 
Economische en administratieve zaken 
Het geloof en vertrouwen dat iedere medewerker het in essentie in zich heeft om het goede te 
willen doen, in combinatie tot het versimpelen van allerlei processen heeft geleidt tot een andere 
manier van werken door de afdeling EAZ. De medewerkers van afdeling EAZ werken ondersteunend 
naar de teams, waardoor er meer verbinding is gaan ontstaan tussen het primaire proces / de teams 
en EAZ.  
 
Gerealiseerde besparingen: 
In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde besparingen weergegeven. Bij de berekening van de 
kostenreductie is uitgegaan van een gemiddeld jaarsalaris van €50.000 voor een formatieplaats van 
de financiële administratie. 
 

 

Facilitaire, Technische- en Tuindienst 

In de visie ‘Net als thuis’ past het om veel alledaagse zaken door de medewerkers zelf op te laten 
lossen en te laten regelen. Daar waar het in de ‘oude’ situatie gewoon was om een technische 
dienst bon te gaan schrijven, wanneer de gloeilamp het niet deed, om vervolgens te wachten (in 
het donker) tot de technische man de lamp had verwisseld, nu is het gewoon om zelf naar de lokale 
bouwmarkt te gaan bij voorkeur samen met een bewoner, een lamp te kopen en deze zelf te 
wisselen. Het motto ‘hoe zou je het thuis op lossen’ maakt dat verzorgenden niet afhankelijk 
worden van centrale diensten, maar zelf de regie en verantwoordelijkheid pakken.  
Het onderhoud en het doen van klusjes hoort bij het wonen en bevordert ook het community 
denken, er is namelijk altijd wel een handige buurman of mantelzorger die zijn of haar diensten wil 
verlenen. Daarnaast zijn er binnen ZorgAccent verzorgenden met een bouwachtergrond, die heel 
graag de combinatie willen maken van én klussen, én zorgen voor.  
Door deze manier werken is het mogelijk om de formatie van technische- en tuindienst te 
reduceren.  
 

Effecten 'Net als thuis'

Formatiereductie 

structureel FTE

Kostenreductie 

structureel per jaar

ICT

Licentiekosten en onderhoudscontract 

CITRIX 45.000€                     

Inhuur ICT 150.000€                   

Effecten 'Net als thuis'

Formatiereductie 

structureel FTE

Kostenreductie 

structureel per jaar

Financiele administratie 2 100.000€                   
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Gerealiseerde besparingen: 
In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde besparingen weergegeven. Bij de berekening van de 
kostenreductie is uitgegaan van een gemiddeld jaarsalaris van €50.000 voor een formatieplaats van 
de technische- en tuindienst. 
 

 
 
  

Personeels- en salarisadministratie 

De formatieomvang van de afdeling personeel- en salarisadministratie is gedurende het In voor zorg-
traject sterk afgebouwd. Het betreft ongeveer 6 FTE. Dit is vooral gerealiseerd door het 
digitaliseren van alle dossiers en formulieren en verzorgenden te vragen zelf, net als thuis, meer 
hun eigen administratie te doen. Hierbij is goed gekeken naar waar administratieve processen over 
tijd onnodig complex geworden zijn (bijvoorbeeld als het gaat om de planning), om deze vervolgens 
sterk te versimpelen. Op deze wijze is overheveling van taken ook echt behapbaar gebleven. 
 
Administratieve taken zoveel mogelijk in de teams  
Door over te stappen naar een veel meer flexibel systeem (Afas), dat meer strookt met het 
intuïtieve gebruik van de verzorgenden, kunnen medewerkers nu veel meer zelf bijhouden binnen 
de speciale administratiemodule, gedoopt Zuper Annie.  Hierin kan men bijvoorbeeld zelf 
declaraties doen, zich ziek en hersteld melden, verlof aanvragen en loonstrook en eigen dossier 
inzien. Medewerkers worden nu nog wel gecoacht in hoe zij zelf de administratie moeten 
bijhouden. Niet voor alle medewerkers gaat deze transitie makkelijk, maar de meesten raken 
langzaam gewend aan de nieuwe automatisering systemen. Daardoor hoeven administratief 
medewerkers veel minder aanvragen te behandelen of controlerende werkzaamheden uit te voeren. 
Daarnaast worden er geen functioneringsgesprekken meer gevoerd binnen de teams (geen 
leidinggevenden meer) en zijn medewerkers van de personeels- en salarisadministratie niet meer 
aanwezig bij arbeidsvoorwaardengesprekken.   
 
Baten versus lasten van controles 
Deze afbouw van werkzaamheden wordt ook gestimuleerd binnen de afdeling zelf door steeds 
aandacht te hebben voor de kosten baten verhouding van de administratieve werkzaamheden. Tot 
in detail controleren van de kilometerdeclaraties bijvoorbeeld, behoort tot het verleden. Doordat 
inzichtelijk gemaakt is dat de tijd die het kost om de controle minutieus te doen niet in opweegt 
tegen de eventuele (financiële) opbrengst van de correctie, zijn bezwaren bij administratief 
medewerkers om dit los te laten weggenomen. Door overkoepelend goed na te denken over wat de 
belangrijkste fouten of onregelmatigheden zouden kunnen zijn (bijvoorbeeld uitkeren van 
vakantiegeld aan een uitzendkracht) en daar steekproefsgewijs op te controleren, is het in detail 
controleren van alle salarisadministratie niet meer aan de orde. 
 
Simpelere structuur, minder fouten 
Verder is door de afdeling personeel- en salarisadministratie gekeken naar de hoeveelheid 
dienstverbanden die onder één personeelsnummer vallen. Het kwam voorheen zeer geregeld voor 
dat verzorgenden werkzaam in twee teams, per team een net iets andere functieomschrijving 
hadden, waardoor zij twee of zelfs meerdere dienstverbanden hadden. Bijvoorbeeld 
wijkverpleegkundige en verzorgende. Door zoveel mogelijk, in samenspraak met medewerkers, de 
hoeveelheid dienstverbanden per verzorgende te reduceren tot één, is eveneens veel 
administratieve rompslomp weggenomen. Er hoeft zo minder over verschillende verbanden te 
worden bijgehouden, waardoor er ook minder mutatiefouten worden gemaakt en er dus minder 
herstelwerkzaamheden hoeven te worden uitgevoerd. 
 
Tenslotte heeft de kostenplaatsstructuur een meer logische opbouw gekregen. Daar waar voorheen 
alle afdelingen en functies (bijvoorbeeld facilitair of keuken) een aparte kostenplaats kregen 

Effecten 'Net als thuis'

Formatiereductie 

structureel FTE

Kostenreductie 

structureel per jaar

Facilitair

Technische dienst 2 100.000€                   

Tuindienst 1 50.000€                     
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toebedeeld, is de structuur nu opgehangen aan de teams, waar alle disciplines inzitten. Door deze 
administratieve versimpeling, is de diversiteit aan kostenplaatsen en de daarmee samenhangende 
administratie sterk verminderd.  
 
Gerealiseerde besparingen: 
In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde besparingen weergegeven. Bij de berekening van de 
kostenreductie is uitgegaan van een gemiddeld jaarsalaris van €50.000 voor een formatieplaats van 
de PSA. 
 

  

 

Primair proces 

Het primair proces van Woonzorg is opnieuw ingericht. ‘Net als thuis’ vormde het uitdagende 
motto. Dat betekent: loskomen van het instelling-denken bij het zoeken naar andere wijzen van 
organiseren rondom de cliënt: ‘hoe zou ik het thuis oplossen?’ vormt dan steeds de terugkerende 
vraag. 
 
Kleine teams volgen het ritme van bewoners 
Per bewonersdoelgroep (PG, Korsakov et cetera) is een kleinschalig (acht bewoners per “huiskamer) 
zorgconcept ontwikkeld om zo goed mogelijk om te gaan met mensen met een beschadigd of een 
verouderd brein. In alle concepten staat het wonen en niet het medische model centraal. Zij zijn 
voornamelijk ontwikkeld vanuit de vraag: wat zou voor deze doelgroep het wonen nu zo prettig en 
gezellig mogelijk maken? Alle verzorgenden die met de desbetreffende doelgroep samenwerken, 
zijn geschoold in de visie van dat concept. Hierbij worden zij uitgedaagd zoveel mogelijk het ritme 
van de bewoners en hun familie te volgen bij de verdere invulling. Zo zijn bijvoorbeeld vaste 
collectieve wektijden voor bewoners en bezoekuren voor familie afgeschaft. Daarnaast zijn er geen 
aparte dag- en nachtteams meer. 
De teams zijn samengesteld op basis van een reële verdeling van ervaring en opleidingsniveau die 
nodig is om de zorgvraag zoals deze vanuit de ZZP ’s wordt geformuleerd te beantwoorden. De 
gemiddelde omvang van een team is 7FTE en er wordt uitgegaan van 72,5% cliëntgebonden tijd op 
basis van 1.872 uur per jaar.  
 
Familie direct betrokken: substitutie neemt toe 
Ook de familie van (nieuw instromende) bewoners en de vrijwilligers worden middels workshops en 
training uitvoerig meegenomen in de concepten en uitgenodigd om daar voluit in te participeren. 
Daardoor ontstaat een gemeenschappelijk begrip van hoe men het beste kan bijdragen aan een 
optimale omgeving voor de specifieke bewonersdoelgroep. Door de actieve participatie van familie 
vanuit dit gemeenschappelijk begrip wordt ook substitutie gerealiseerd, bijvoorbeeld als het gaat 
om het wassen van bewoners. Het maakt het ook mogelijk om elkaar aan te spreken op gedrag wat 
hier afbreuk aan doet. Bijvoorbeeld als een familie in grote getalen op bezoek komt in een 
psychogeriatrische omgeving die idealiter prikkelarm is.  
 
Familie mag ook meekijken in het ECD, opdat zij optimaal op de hoogte kunnen blijven. Daardoor is 
er veel meer interactie tussen familieleden en verzorgende over de lopende ontwikkeling van van 
de bewoners. Dit ondersteunt eveneens het gevoel een gemeenschap te zijn waarin eenieder 
meedoet, investeert en elkaar scherp houd. Partners van bewoners bijvoorbeeld, kunnen op deze 
wijze, naast het eventueel zelf oppakken van een aantal taken (zoals wassen), doorlopend een 
belangrijk aandeel hebben in de zorg. De volgende stap hierin zal zijn dat de familieleden zelf ook 
zaken kunnen bijschrijven in het dossier. 
 
Intake- / opnamegesprek samenspel van team en cliëntadviseur. 
Tijdens het nieuwe werken is er ervaring opgedaan of de teams ook zelf de intakes konden 
verzorgen van nieuwe cliënten, waardoor de functie van cliëntadviseur kon verdwijnen. Ervaring 
heeft geleerd dat de functie van cliëntadviseur wel kon worden gereduceerd, echter niet in zijn 

Effecten 'Net als thuis'

Formatiereductie 

structureel FTE

Kostenreductie 

structureel per jaar

PSA 6 300.000€                   
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geheel kon verdwijnen. De specialistische werkzaamheden, waaronder indicaties aanvragen, 
wachtlijstbegeleiding en crisisopnames regisseren, werden door teams als belastend ervaren en 
kennis was niet op peil te houden, doordat er in een kleinschalige woonvorm weinig mutaties 
plaatsvinden. Daarentegen zijn de teams van begin af intensiever betrokken bij een opname en 
vindt er altijd een huisbezoek plaats door de verzorgenden. Door de overgang van de thuissituatie 
naar een setting die zo thuis mogelijk is intensief te begeleiden, maakt dat er vanaf het eerste 
contact met bewoner en mantelzorger(s) gewerkt wordt aan de community.  
 
Gerealiseerde besparingen: 
In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde besparingen weergegeven. Bij de berekening van de 
kostenreductie is uitgegaan van een gemiddeld jaarsalaris van €50.000 voor een formatieplaats van 
de cliëntadviseur. 
 

 
 
 

Kwaliteit 

Het systeem om de kwaliteit van de zorg te monitoren bleek niet meer geschikt voor de nieuwe 
werkwijze van Woonzorg. De meeste systemen sloten niet goed meer aan bij de nieuwe werkwijze 
van de medewerkers. ZorgAccent staat voor de uitdaging om landelijke systemen (zoals HACCP, 
kwaliteitssysteem) te vertalen naar de kleinschalige setting.  
 
Van controle naar preventie 
De formatie van de Kwaliteitscoördinatie was al verminderd met 1 formatieplaats. Kwaliteit is de 
afgelopen tijd op een andere manier ingericht, meer volgend aan de vraag vanuit de teams. De 
teams gaven aan wat zij echt nodig hebben op het gebied van kwaliteitszorg vanuit centraal en zijn 
op zoek gegaan naar wat zij vanuit de directe relatie met de bewoners en hun familie daadwerkelijk 
nodig hebben om de kwaliteit van zorg te garanderen. De kwaliteitsmedewerkers proberen zo goed 
mogelijk te reageren op de wens vanuit de teams. Zo is de HACCP-controle vervangen door een 
workshop koken, waarin o.a. de hygiëneregels ook aandacht krijgen.  
 
Stoppen met PREZO  
De afgelopen drie jaar heeft ZorgAccent goed gescoord op de metingen vanuit PREZO1. Voor 
ZorgAccent was dit een signaal dat het systeem goed geïntegreerd is in de werkwijze van de 
medewerkers. ZorgAccent heeft besloten om afscheid te nemen van PREZO en de metingen die 
daarbij horen en op zoek te gaan naar een eigen systeem dat beter past bij de nieuwe inrichting van 
Woonzorg. De kosten van PREZO zijn €20.000 per jaar. 
Daarnaast is besloten om de Zorginhoudelijke Indicatoren niet meer aan te leveren. Vanuit 
ZorgAccent is vastgesteld dat het jaarlijks aanleveren van voor ZorgAccent geen toegevoegde 
waarde heeft. Uiteraard worden indicatoren als MIC-meldingen, medicatiefouten etc. wel 
bijgehouden. De specifieke ZI-metingen worden nog steeds uitgevoerd, maar niet meer 
aangeleverd. Het R.I.F. (Risico Inventarisatie Formulier) is ingebouwd in het ECD, waardoor het voor 
verzorgenden veel toegankelijker is, administratief minder belastend en er bij een verhoogd risico 
direct één of meerdere adviezen in beeld verschijnen.  
   
  

                                                 
1 Prezo is als kwaliteitsmanagementsysteem voor verpleging, verzorging en thuiszorg ontwikkeld. 
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Primair proces
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Gerealiseerde besparingen: 
In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde besparingen weergegeven. Bij de berekening van de 
kostenreductie is uitgegaan van een gemiddeld jaarsalaris van €50.000 voor een formatieplaats van 
de kwaliteitscoördinator. 
 

 
 
 

Effecten 'Net als thuis'

Formatiereductie 

structureel FTE

Kostenreductie 

structureel per jaar

Kwaliteit

Kwaliteitscoordinator en ZI-metingen 1,16 58.000€                     

Stoppen met Prezo 20.000€                     
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4. Conclusies 

Een proces zoals hierboven beschreven is mogelijk gemaakt door een sterke visie consequent door 
te voeren in een nieuw type organisatie. Visieloos een transitie in gaan echter werkt desoriëntatie 
in de hand en puur instrumenteel handelen, zal weinig enthousiasme kunnen losmaken.  
 
Voor ZorgAccent betreft dit een visie op een organisatie:  

 waarbij het faciliteren van het primaire proces en wat daar nodig is voor een goede match 

tussen vraag en aanbod leading is, 

 waaraan alle andere processen sterk ondersteunend worden gemaakt en zo lean mogelijk 

worden opgetuigd, 

 waarbij dus overkoepelend de zorg zoveel mogelijk wordt teruggegeven aan de 

verzorgenden, de cliënten en hun mantelzorgers, 

 in een omgeving die zoveel mogelijk “net als thuis” is. 

Om dit mogelijk te maken moeten vooral: 

 ICT systemen zo laagdrempelig mogelijk worden gemaakt voor verzorgenden en worden 

ingericht op basis van wat zij zelf nodig hebben in de kerntaken van het primaire proces.  

Automatisering dient hierbij continu bezig te zijn met de vertaalslag van de door 

verzorgende geopperde behoeften betreffende het primaire proces naar geheel van 

gebruiksvriendelijke technologische applicaties. 

 Personeel- en salarisadministratie ontdaan worden van overbodige processen en moeten 

complexe processen zo veel mogelijk worden vereenvoudigd. 

De Personeels- en salarisadministratie dient hierbij steeds zichzelf de vragen te stellen: 

wegen de administratieve en controlerende werkzaamheden op tegen de baten van die 

processen voor de organisatie? en is het niet mogelijk processen dermate laagdrempelig in 

te richten dat verzorgenden deze taken kunnen overnemen? 

 Verzorgenden, vrijwilligers en de bewoners en hun familie/ mantelzorgers zoveel mogelijk 

worden gestimuleerd om als zorg/welzijn gemeenschap, gericht op kwaliteit van leven voor 

de cliënt/ bewoner, met elkaar samen te werken. 

Essentieel hierbij is het ontwikkelen van zorgconcepten die verder gaan dan een medisch 

model om te ijken op eindwaarden als; woongenot, gezelligheid en vitaliteit. 

 De kwaliteitszorg vanuit de wens van de zorgteams worden opgebouwd. Landelijke 

systemen passen niet meer bij de nieuwe vorm van kleinschaligheid en maatwerk is nodig 

om de teams zo goed mogelijk te ondersteunen. 

 

De effecten van het doorvoeren van de visie in een nieuwe structuur zijn aanzienlijk voor Woonzorg 

van ZorgAccent. De overhead is afgenomen, zowel bij de staf- en ondersteuning als bij het 

management en in het primair proces worden de beschikbare middelen doelmatiger en 

doeltreffender aangewend. Structureel bespaart ZorgAccent als gevolg van het doorvoeren van ‘Net 

als thuis’ ruim 1,9 miljoen euro per jaar. In de onderstaande tabel zijn de kostenbesparingen 

samengevat: 
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Effecten 'Net als thuis'

Formatiereductie 

structureel FTE

Kostenreductie 

structureel per jaar

ICT

Licentiekosten en onderhoudscontract 

CITRIX 45.000€                     

Inhuur ICT 150.000€                   

PSA 6 300.000€                   

Management 12 780.000€                   

Financiele administratie 2 100.000€                   

Facilitair

Technische dienst 2 100.000€                   

Tuindienst 1 50.000€                     

Kwaliteit

Kwaliteitscoordinator en ZI-metingen 1,16 58.000€                     

Stoppen met Prezo 20.000€                     

Primair proces

Clientadviseurs 1,3 65.000€                     

Planning 5,6 280.000€                   

Totaal 31,06 1.948.000€                


