
Zorgprestatiemodel
Hoe ondersteun je behandelaren 

optimaal?



Tijdens het webinar:

o Vragen in de chat

Na afloop op de mail:

o Vraag & Antwoord op de meest gestelde 

vragen uit de chat

o De slides van het webinar

Na afloop op www.taskforceforensischezorg.nl:

o Vraag & Antwoord op de meest gestelde vragen

o De slides van het webinar

o Besproken tooling met uitleg in white paper

o Opname van dit webinar

http://www.taskforceforensischezorg.nl/
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Bas Eenhoorn – voorzitter Taskforce FZ

De Taskforce Forensische Zorg zet zich in om de kwaliteit en veiligheid van 

de Forensische zorg te vergroten. Die staat of valt met de mensen die er 

werken. Zij doen het moeilijke en belangrijke werk. Het is daarom belangrijk 

dat we hen in staat stellen om hun werk goed te doen. Een voorwaarde is dat 

we de administratieve lasten zoveel mogelijk beperken. 

Daarom bieden we als Taskforce dit webinar en drie tools aan. Hiermee 

geven we jullie en de organisaties handvatten om de administratieve 

handelingen goed in te richten en zo de administratieve lasten verder 

terug te dringen. Daarom is het geweldig dat jullie allemaal hier digitaal 

zijn, want het is enorm belangrijk dat iedereen deze stap zet en 

indirecte tijd schrijven loslaat. Zodat de bespaarde tijd ook echt 

beschikbaar is voor de behandeling van de patiënten.





Aanleiding

o Experiment ‘Stop de (indirecte) tijd!’ 

→ 23-40 minuten minder lasten

→ ervaren?: ± 1-4 uur per behandelaar per week!

o En tegelijk…..angst om grip te verliezen

→ Hoe weet ik als behandelaar of ik het goed doe?

→ Hoe weet ik als manager/directeur of er genoeg productie 

wordt geschreven?

o Handreiking Taskforce aan FZ-organisaties (en dat houden we niet voor 

onszelf natuurlijk!)



Sturen:

o Sturen is kijken naar een norm (richtlijn) en naar de afwijking daarvan

o We zijn het gewend geworden om te sturen op agendavulling → dé 

manier om kort cyclisch te monitoren of je je begroting haalt

o Met de invoering van de DB(B)C zijn behandelaren zich ook (mede) 

verantwoordelijk gaan voelen voor de productie. 



Goed besturen:

o Die norm (KPI) is niet heilig, maar wel richtinggevend

o Richtinggevend voor het gesprek tussen leidinggevende en behandelaar: 

“Tellen en vertellen”

o Goed sturen is:

o Sturen op een norm (KPI) die herkenbaar en waarvan het belang 

gedeeld wordt door hen die hem moeten halen

o Sturen op een norm die meetbaar en reproduceerbaar is

o Sturen op een transparante norm 



Organisatie 

niveau

Team niveau / 

manager

Behandelaar 

individueel niveau

1. Voldoende tijd voor zorg in 

agenda

2. Werklastbeheersing

1. De realisatie van productie van 

de RVE ten opzichte van de 

begroting

2. Werkdruk en 

Werklastbeheersing van het 

team

1. De realisatie van productie van 

de organisatie ten opzichte van 

de begroting

2. Voldoende FTE behandelaren 

om zorg te leveren



Uitdaging behandelaar vanaf 1 januari 2022:

1. Grip op de agenda: Geen indirecte tijd meer 

registreren zorgt voor verlies van grip op eigen 

agenda.

2. Tijd voor zorg: de vaste normstelling vervalt, 

wanneer heb ik voldoende tijd aan zorg besteed?

3. Time management: De tijd besteedt aan indirecte 

activiteiten is niet zichtbaar in agenda en is 

genormeerd in ZPM, kom ik als behandelaar wel 

uit? 

Organisatie 

niveau

Team niveau / 

manager

Behandelaar 

individueel niveau

Behandelaar individueel 

niveau



Agenda behandelaar nu:

Behandelaar individueel 

niveau

Agenda behandelaar na 1 jan 2022:

- Direct en indirecte tijd

- Tijd besteed aan zorg is 

1 op 1 af te leiden uit 

de agenda

- Bestede indirecte tijd is 

gelijk aan de indirecte 

tijd die vergoed wordt

- Alleen direct tijd

- Tijd besteed aan zorg is 

niet 1 op 1 af te leiden 

uit de agenda

- Bestede indirecte tijd is 

niet perse gelijk aan 

vergoede indirecte tijd

- Geen grip op hoeveel 

indirecte tijd ik ontvang 

en ik mag besteden?



Behandelaar individueel 

niveau

Normstelling 4 uur directe tijd op 4 

verschillende manieren opgevuld met andere 

type en lengte consulten. Resulterend in vier 

verschillende uitkomsten zowel in totaal 

minuten als in tarief



Behandelaar individueel 

niveau



Behandelaar individueel 

niveau



Behandelaar individueel 

niveau



Behandelaar individueel 

niveau



Inzicht voor de behandelaar:

• Hoe vol zit mijn agenda met direct en indirecte tijd 

met dit aantal consulten?

• Heb ik voldoende cliënten gezien ten opzichte van 

mijn beschikbare tijd?

• Hoe verhoudt de genormeerde tijd zich ten opzichte 

van de werkdruk die ik ervaar?

Organisatie 

niveau

Team niveau / 

manager

Behandelaar 

individueel niveau

Behandelaar individueel 

niveau

1. Voldoende tijd voor zorg in agenda

2. Werklastbeheersing



Minder ingeplande tijd dan beschikbare 

tijd:

➢ Werkbalans goed en gevoel ruimte over in 

agenda? Optie meer tijd voor zorg inplannen

➢ Werkbalans niet in orde en werkdruk hoog? 

Gesprek met de manager om te bespreken en 

analyseren wat hiervan de oorzaak is

Meer ingeplande tijd dan beschikbare tijd:

➢ Werkbalans goed en passend? Agenda planning 

behouden

➢ Werkbalans niet in orde en hoge werkdruk? 

Mogelijk minder tijd inplannen.

Behandelaar individueel 

niveau



Uitdaging leidinggevenden vanaf 1 januari 2022:

1. Financieel doel: Halen mijn afdelingen voldoende 

opbrengsten op om de kosten te dekken?

2. Zorginhoudelijk doel: Besteden mijn afdelingen 

voldoende tijd voor zorg en hebben we geen lange 

wachtlijsten?

3. Personeel: Is de werkdruk voor behandelaren in 

balans?

Organisatie 

niveau

Team niveau / 

manager

Behandelaar 

individueel niveau

Team niveau / manager



Team niveau / manager



Team niveau / manager



Inzicht voor de leidinggevende op teamniveau:

• Hoe presteert het team op financieel vlak? 

• Hoe presteert het team op tijd voor zorg? 

• Hoe presteert elke individuele behandelaar?  

Organisatie 

niveau

Team niveau / 

manager

Behandelaar 

individueel niveau

1. De realisatie van productie van de RVE ten 

opzichte van de begroting

2. Werkdruk en Werklastbeheersing van het team

Team niveau / manager



• Ga het gesprek aan met de medewerkers die 

ruimte over hebben op basis van agenda

• Werkbalans en gevoel: genormeerde tijd 

en daadwerkelijke bestede tijd kan uit 

elkaar liggen

➢ Caseload vergroten van sommige 

behandelaren

Op teamniveau te weinig tijd voor zorg 

ingepland ten opzichte van beschikbare tijd

• Analyse van mogelijke verklaringen zoals 

verzuim of te weinig instroom van cliënten?

• Kijk naar alle behandelaren uit het team

• Wie heeft ruimte over op basis van agenda?

Team niveau / manager



Uitdaging voor de klinieken per 1 januari 2022

➢ Dagbesteding zit integraal opgenomen in het tarief 

voor een verblijf dag

➢ Vaktherapie is geen behandelprestatie meer en is 

verwerkt in het tarief voor een verblijf dag

➢ Hoeveel uren dagbesteding en vaktherapie mogen 

we inzetten op basis van ZPM? En hoe verhoudt zich 

dit tot onze huidige FTE vaktherapie?

Organisatie 

niveau

Team niveau / 

manager

Behandelaar 

individueel niveau

Team niveau / manager

kliniek



Team niveau / manager

kliniek

Inzicht kliniek:

➢ Hoeveel uren dagbesteding en 

vaktherapie mogen we inzetten op 

basis van ZPM

➢ Vergelijking maken met huidige 

inzet vaktherapie en dagbesteding



Oefen in december nog op het droge!

o Lees de whitepaper en bekijk de tools

o Laat behandelaren of secretariaat een huidige weekagenda overzetten in de tool

o Bespreek als leidinggevende in 15 minuten per behandelaar de uitkomst en je 

verwachtingen van elkaar: “Wat heeft de behandelaar nodig om zijn werk goed te doen?”

o Vraag wanneer nodig het secretariaat om de behandelaar te ondersteunen bij inrichting 

van de agenda

o Neem uitkomsten over in leidinggevende tool en vergelijk inkomsten met begroting en 

realisatie december 2021

o Kijk voor de intramurale setting naar de ruimte voor vaktherapie en dagbesteding en maak 

waar nodig afspraken over interne wachtlijsten. Spreek met je vaktherapeuten over de 

betekenis voor hen dat ze niet langer behandeling schrijven



Na afloop op de mail:

o Vraag & Antwoord op de meest gestelde vragen worden gemaild

o Sheets van het webinar

Na afloop op www.taskforceforensischezorg.nl:

o Vraag & Antwoord

o Sheets van het webinar

o Besproken tooling met uitleg

o Opname van dit webinar

http://www.taskforceforensischezorg.nl/


Verder praten of meer informatie?
Mail naar p.deleede@p5com.eu of 

p.breedveld@p5com.eu


