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Vraagstukken op een rij 
Goede zorg door gezonde bedrijfsvoering?  

Dat vraagt om een transparant bedrijfsvoerings-

proces, die niet alleen een efficiënt zorgproces 

ondersteunt. Maar ook één die tijdig betrouwbare

informatie oplevert om te sturen, te verantwoorden 

en te declareren. Hoe u dat bereikt? We zetten de 

vraagstukken voor u op een rij.

Zorginkoop en contractbeheer
Een uitdaging van formaat is het wegvallen  

van de zekerheid van bekostiging. Het moment 

van zorginkoop is hierdoor cruciaal. Het bepaalt 

de inkomsten van uw organisatie op de korte  

en lange termijn en geeft richting aan de positie 

in de markt. Zorgorganisaties doen zaken met  

een diversiteit aan financiers: van gemeenten  

en particulieren tot zorgverzekeraars,  

Continu goede én betaalbare zorg leveren? 
Dat klinkt simpel, maar is in werkelijkheid 
een flinke uitdaging. De vraag naar zorg 
neemt toe terwijl de overheid koers zet op 
‘ontzorgen’. Tegelijkertijd stellen cliënten 
hogere eisen aan de kwaliteit van zorg en 
is de zekerheid van bekostiging voorgoed 
verleden tijd. 
Meer dan ooit, is een rendabele en 
transparante bedrijfsvoering een voor-
waarde voor succes. Met onze Toolkit 
bedrijfsvoering slaat u twee vliegen in  
een klap: een geolied proces als waarborg
voor goede en betaalbare zorg.
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die allemaal hun eigen aanbestedings-

processen en contractvormen kennen.  

Professionalisering van zorginkoop en 

contractbeheer is van essentieel belang.  

Met contractbeheer houdt u overzicht 

én garandeert u de opvolging van alle 

contractafspraken.

Programmering van zorg
Na het proces van contractering volgt de 

doorvertaling van de contractafspraken  

in het zorgaanbod, de dienstverlening en  

de ondersteunende bedrijfsvoering. Door 

programmering van zorg kunt u de interne 

processen rondom de zorgverlening goed  

op elkaar aan laten sluiten,met de cliënt  

als uitgangspunt.

Voordelen programmering van zorg
■  De klantvraag staat centraal;

■  Verwachtingenmanagement;

■   Doelmatige koppeling van zorgprestatie  

aan financiering;

■  Betere en prettige samenwerking tussen 

medewerkers.

Zorglevering en sturing
Een methodisch werkproces, met een zorg- 

plan op cliëntniveau, draagt bij aan de 

voorwaarde om doelmatige en rechtmatige  

zorg te verlenen. Maar past én blijft de levering 

van zorg binnen de gemaakte afspraken?  

Dat vraagt om processen die waardevolle 

informatie opleveren voor interne sturing  

en externe verantwoording.

Van transitie
naar 
transformatie



Cliëntsysteem ondersteunt nu het primair proces

“Vorig jaar heeft Pluryn ingezet op een betere aansluiting van ons cliënten-

systeem op ons zorgproces. Met als doel: eenvoudiger, minder bureaucratisch 

én efficiënter. Waardoor medewerkers in de uitvoering het cliëntensysteem 

niet meer zien als iets wat moet, maar iets dat helpt en ondersteunt. Voor hen betekent het cliënten-

systeem: administratie bijhouden. Mensen die voor de zorg kiezen, houden daar meestal niet zo 

van. Zeker niet als het ingewikkeld is. Het moet dus eenvoudig zijn en tegelijk minder tijd kosten.

Hoewel we nog lang niet klaar zijn, is het zorgproces al een stuk efficiënter geworden. Mede doordat 

we niet de systemen centraal stellen. Maar de zorg en de cliënt. Het cliëntensysteem ondersteunt 

nu veel beter het primair proces en levert de juiste informatie op. Daar heeft de consultant van 

GrowWork een mooie rol in gespeeld. We zijn gestart met visievorming. Als projectmanager 

brengt hij die visie nu daadwerkelijk tot uitvoering. En onze zorgprofessionals? Die worden 

langzamerhand steeds enthousiaster.”

Aart Slob, Directeur Bedrijfsvoering Pluryn

Denk aan managementinformatie en KPI’s  

over productie, kwaliteit van zorg en proces-

inrichting. Tot slot is dossiervorming essentieel  

om het primair proces en de planning &  

control te koppelen.

Facturatie en verantwoording
De transitie in de zorg zet de liquiditeit van 

zorgaanbieders onder druk. Tijdige en juiste

facturatie is een absolute voorwaarde.  

Daarnaast stellen financiers steeds hogere  

eisen aan dossiervoering, registratie,

administratie en declaratie. Als zorgaanbieder 

legt u verantwoording af over de relatie tussen 

financiering en de geleverde zorgprestatie.

De toenemende verantwoordingsdruk stelt  

hoge eisen aan de juistheid, tijdigheid en 

volledigheid van de declaraties.



Toolkit
Bedrijfsvoering

Met de Toolkit Bedrijfsvoering ondersteunt 
GrowWork zorginstellingen in alle fasen  
van het bedrijfsvoeringsproces.

Module Advies en ondersteuning
GrowWork ondersteunt bij het analyseren, 

opzetten en inrichten van de verschillende 

stappen in de cyclus van bedrijfsvoering.

1. Contractbeheer en zorgverkoop

2. Programmering van zorg

3.  Procesanalyse

4.  Financiële analyse.

Module Interim
GrowWork levert op tijdelijke basis ervaren 

professionals en zorgfinancials voor een directe

kwaliteitsimpuls. Of als waarborg voor 

continuïteit in het planning- & controlproces. 

Denk aan de volgende functies:

1.  Zorginkopers en contractbeheerders

2.    Businesscontrollers en bedrijfseconomisch 

adviseurs

3.  Financiële managers.

Module Opleiding
De financiële professional transformeert

van zelfstandige vakprofessional naar adviseur 

van het lijnmanagement. In zijn nieuwe rol 

legt de adviseur verbindingen tussen zorg-

administratieve processenen het primair proces.

Dit vraagt om kennis van beide werelden.  

Onze opleidingen en coaching zijn gericht  

op drie pijlers:

1.  Versterking competenties

2.  Kennis wet- en regelgeving

3.    Kennis van de koppeling tussen  

primair proces en bedrijfsvoering.

Meer weten?
Wilt u weten wat GrowWork voor u kan 

betekenen op het gebied van Bedrijfsvoering?

Neem dan contact met ons op. Bel 088 330 23 00 

of mail naar info@growwork.nl
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GrowWork is een HR-dienstverlener 
met verstand van zorg. Onze 
diensten bestaan uit het werven, 
detacheren, opleiden en begeleiden 
van zorgprofessionals voor zorg-
verzekeraars, zorgoverheden en 
zorgaanbieders.  

Kijk op growwork.nl 
voor meer informatie Amsterdam

Den Bosch 
Zwolle
Den Haag

  


