EfficiëntieScan-GGz©
Zeker 10% kostenbesparing + kwaliteitsverbetering
Binnen een jaar 10% besparing

Nieuwe inzichten
Er is grote druk op de GGz-instellingen om de kosten te
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“Werkbare en concrete procesoplossingen;
de EfficiëntieScan-GGz geeft nieuwe inzichten
en maakt kostenbesparing direct mogelijk.”
Waarom?

Resultaten





De druk om de kosten te verlagen is groot.

Door onze focus op efficiëntieverbetering minstens





De verzekeraar eist efficiëntie.

10% besparing op totale bedrijfsvoering door :





De cliënt eist kwaliteit.





Meer inzicht in en controle over zorgproces





De concurrentie neemt toe.





Werken volgens stepped care principes





De overheid stuurt mee.





Efficiënte inzet van personele budgetten





De afbouw van bedden kost geld.





Transparantie in geld- en informatiestromen





De Efficiëntiescan-GGz geeft nieuw inzicht.





De behandelaar als ondernemer

De consultants

Hoe werkt de Scan?
Intakegesprek +
Menukeuze [z.o.z.]

Offerte +
Opdrachtbevestiging

Onze kracht is onze complementaire kennis en onze
focus op resultaat. Wij kennen de issues en mogelijkheden van GGz-instellingen goed.

O.b.v. Menukeuze: gerichte Desk-research +
Fieldresearch (o.a. interviews) + Procesanalyse
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Uw Menukeuze
Stel zelf de inhoud van uw EfficiëntieScan-GGz samen
Organisatie van de zorg (A)
1. Behandel/zorgplannen
Zorgdoelen en zorgpaden
2. Werken volgens stepped care
Van licht naar zwaar
3. Behandelduur
Individueel / modulair
4. Behandelvorm:
Groep, individueel, systeem
5. Duur behandelsessies
Gelimiteerd / Procesbeheer
6. Evaluatie
Doelstelling meten
7. Kwaliteitsborging
Kwaliteitsysteem en protocollen
8. Samenwerking andere zorgsystemen
Doorverwijzing en aanvulling

Uitvoering van de zorg (B)
1. Aanmelding/intake/monitoring/outlet:
Doelgericht en in protocol vastgelegd ?
2. Samenstelling zorgteam: Taken,
Verantwoordelijkheden, bevoegdheden
3. Interne samenwerking
Afstemming en overleg
4. Afsprakensysteem
Agendabeheer medewerkers
5. Stijl van leidinggeven
Aansturing teams en medewerkers
6. Werk-ethos
Sfeer en cultuur werkeenheid

Bedrijfsvoering (C)
1. HRM beleid: opleiding-, loopbaan-,
demotiebeleid, ziekteverzuim, budgetten
2. Financiële informatie: managementrapportage, budgettering/autorisatie
3. Registratie en administratie:
DBC, ZZP
4. ICT beheer/ risico’s
Doelmatigheid, managementtool, beheer
5. Centraal – decentraal beleid
Kaders en ruimte

Vier Voorbeelden van Menukeuzes

Voorbeeld 1: “Goed Verzorgd”
A : Behandel/Zorgplannen
B : Throughput: aanmelding, intake etc.
C : Registratie en administratie
2750 euro

Voorbeeld 2: “Optimale besparing”
A : Behandelduur en behandelvorm
B : Afsprakensysteem
C : HRM-verzuimbeleid en projecten
2750 euro

Voorbeeld 3: “Kwaliteit voorop”
A : Kwaliteitsborging
B : Samenwerking
C : Registratie en administratie
2750 euro

Voorbeeld 4: “Verantwoord werken”
A : Evaluatie
B : Afsprakensysteem
C : ICT-beheer
2750 euro

Een extra menu-item gewenst?
Elk extra menu-item (4e of 5e) betekent
een additionele kostprijs van 950 euro.

“Omdat we passie hebben voor de GGz en onze roots hebben in de GGz.
Op deze manier willen wij onze professionele bijdrage leveren aan het verder optimaliseren
van deze mooie sector. We weten dat het efficiënter kan met behoud van kwaliteit.
Daar zetten we ons voor in.” - Arjen van Kalsbeek en Rico van der Schee

