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1. Inleiding 

1.1 Context  

Hoe verhouden de formatie en kosten van de overhead en het primaire proces van uw organisatie zich tot die van andere 

vergelijkbare zorgorganisaties? Welke opvallende uitkomsten zien wij in de overhead binnen uw organisatie? Welke 

mogelijke verklaringen zijn er hiervoor? En tot welke aanbevelingen leidt dit voor het verbeteren van de overhead en/of 

het verdiepen van de benchmarkuitkomsten? 

Dit zijn de vragen waar deze rapportage onder andere een antwoord op gaat geven, om zodoende een objectieve 

bijdrage te leveren aan de discussie over overhead binnen uw organisatie. Wij doen dat op basis van een 

benchmarkonderzoek naar de omvang van de overhead binnen zorgorganisaties. Het betreft zorgorganisaties die 

Verpleging, Verzorging of Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ) en/of Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 

aanbieden. 

1.2 Ontwikkelingen in de zorg  

Sinds 2015 zijn er ingrijpende veranderingen in de zorg doorgevoerd, en ook in 2018 blijft de zorg in beweging. Vooral 

de langdurige zorg ondergaat gecontinueerd veranderingen. Na de eerdere wijziging van de wettelijke kaders en de 

overheveling van taken, is in 2018 de aandacht vooral gericht op het uiteindelijke doel van de hervorming: kwalitatief 

betere, betaalbare en meer persoonsgerichte zorg. En dit vraagt o.a. voldoende en deskundig (zorg)personeel, minder 

(ervaren) administratieve belasting en slimme inzet van technologie en automatisering. Hieronder gaan we hier verder op 

in.  

Kwaliteit van zorg 

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd, in mei 2017 het Kwaliteitskader 2017-2022 voor de 

GHZ-sector en op 1 april 2018 is het Kwaliteitskader wijkverpleging toegezonden aan het Zorginstituut Nederland. 

Zorgorganisaties maken bewegingen om de kwaliteit van zorg verder te optimaliseren, waarbij de cliënt centraal staat.  

Vanuit Berenschot hebben wij begin 2018 onderzoek gedaan naar de implementatie van het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. Aan dit onderzoek, namen meer dan 60 VVT-organisaties deel. Uit het onderzoek blijkt dat in 2018 in 

de kwaliteitsplannen van verpleeghuizen een aantal gemeenschappelijke speerpunten terugkomt. Dit gaat om: 

1. het vormgeven van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Een van de uitdagingen bij persoonsgerichte 

dienstverlening, is het motiveren en in de juiste stand zetten van medewerkers. Een belangrijke conclusie uit het 

onderzoek is namelijk dat persoonsgericht handelen niet zozeer te maken heeft met het niveau of rol van 

medewerkers, maar veel meer een mindset (denken en doen) is voor elk type medewerker. 

2. het verder vormgeven van de PDCA-cyclus en leren binnen de organisatie. Als belangrijke succesfactoren voor leren 

binnen de organisatie tussen afdelingen en locaties werden genoemd het faciliteren van gesprekken tussen 

medewerkers én het juiste voorbeeldgedrag door het management en directie. Ook het sturen op kwaliteit door 

goed gebruik van data, in bijvoorbeeld een effectief kwaliteitsmanagementsysteem en/of teamdashboard, helpt om 

het leren in de organisatie te vergroten.  

3. het vinden, binden en behouden van voldoende personeel. Hierover meer op de navolgende pagina onder ‘tekort aan 

zorgpersoneel’. 

 

 

https://www.berenschot.nl/publish/pages/5893/handreiking_implementatie_kwaliteitskader_verpleeghuiszorg.pdf
https://www.berenschot.nl/expertise/diensten/datagedreven-sturing/
https://www.berenschot.nl/expertise/diensten/datagedreven-sturing/
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1 Landelijke verzuimcijfers 2017, CBS Statline. 

Tekort aan zorgpersoneel 

Volgens het nieuwe actieplan van het Ministerie van VWS om personeel in de zorg te werven en te behouden dreigt in 

2022 een tekort van 100.000 tot 125.000 medewerkers in de zorg. Het gaat vooral om verzorgenden en 

verpleegkundigen, maar ook om specialisten ouderengeneeskunde, psychiaters en in sommige regio’s huisartsen. Voor 

psychiaters, gz-psychologen en klinisch psychologen verwacht GGZ Nederland dat de tekorten de komende jaren 

oplopen tot 15%. En voor verpleegkundigen binnen de GGZ tot ruim 10%. Structurele tekorten van deze cruciale GGZ-

functies, leiden tot een reëel risico van een opnamestop of het (tijdelijk) sluiten van klinieken. 

Eind 2017 heeft Berenschot in opdracht van de V&VN een rapport geschreven over het terugbrengen van de tekorten 

aan verpleegkundigen en verzorgenden. Uit ons onderzoek blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt door organisaties en 

medewerkers binnen de sector meer dan ooit wordt gevoeld. Het zorgt ervoor dat vacatures lastig te vervullen zijn. In het 

laatste kwartaal van 2017 waren er ongeveer 28.500 vacatures. En zorgprofessionals geven aan dat er mede door de 

tekorten sprake is van een hoge werkdruk en dat er daarmee risico’s ontstaan voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. 

Door deze gevolgen ervaren de zorgprofessionals meer stress en overwegen veel huidige zorgprofessionals om de sector 

te verlaten. Uit ons onderzoek naar administratieve belasting onder zorgprofessionals blijkt dat 38% van de 

respondenten recent heeft gedacht aan een baan bij een andere zorgorganisatie. Daarnaast heeft zelfs 30% van de 

zorgprofessionals werkzaam in de VVT, GHZ en GGZ recent gedacht aan een baan buiten de zorg. Het aantal 

zorgprofessionals met de intentie om te vertrekken is hiermee groot gebleken. En ook het ziekteverzuim in de sector ligt 

hoger dan het totale gemiddelde verzuim van de economie. Zo zien wij in de benchmark een gemiddeld ziekteverzuim in 

2017 van 6,0% in de VVT, 5,9% in de GHZ en 5,8% in de GGZ, tegenover 4,0% verzuim in de totale economie1. Hierdoor 

dreigen de tekorten nog verder op te lopen en staat de kwaliteit én betaalbaarheid van zorg (verhoogde inzet van 

personeel niet in loondienst) onder druk. Kortom: een vicieuze cirkel en daarmee een urgent probleem dat op korte 

termijn aangepakt moet worden. 

Deels zien wij de sleutel tot de oplossing op regionaal niveau. Momenteel worden al successen geboekt met 

verschillende regionale samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld, regionale werkgeversorganisaties zoals De 

RotterdamseZorg, waarin werkgevers gezamenlijk werken aan arbeidsmarktvraagstukken. Of RegioPlus, die als landelijke 

koepel van 14 regionale werkgeversorganisaties de schakel vormt tussen landelijk beleid en regionale uitvoering. Dit 

komt tot uiting in projecten zoals de regionale sectorplannen zorg, en ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’. Ook zijn er 

verenigingen van werkgevers en professionals, met als doel het uitwisselen van personeel, zoals De Werkgeverij. 

Gedeelde verantwoordelijkheid, gezamenlijk belang en gevoel van urgentie worden in deze succesvolle 

praktijkvoorbeelden gezien als belangrijke randvoorwaarden voor samenwerking(sverbanden). 

Maar ook een verdere professionalisering en intensivering van ‘goed werkgeverschap’ binnen zorgorganisatie is 

noodzakelijk. Een heldere HR-strategie, die volgt uit de organisatiedoelstellingen, geeft richting aan managementkeuzes 

omtrent zorgprofessionals, HR-beleid en de benodigde ondersteuning vanuit de HR-afdeling. Strategische 

personeelsplanning wordt ingezet om een duidelijk beeld te krijgen van het benodigd menselijk kapitaal om de 

bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren. De krapte op de arbeidsmarkt betekent voor veel zorgaanbieders hierbij niet 

alleen extra inspanningen gericht op de werving van zorgpersoneel, ook het behouden van en het doorontwikkelen van 

zittend personeel wordt steeds belangrijker. Hierbij gaat het om een breed pakket aan maatregelen, van secundaire 

arbeidsvoorwaarden (onder andere werk-privé balans, mobiliteit en ruimte voor opleidingen) tot aan acties gericht op het 

verhogen van vitaliteit en werkplezier. 

Administratieve lasten 

Niet alleen de krapte op de arbeidsmarkt leidt voor veel medewerkers tot hogere werkdruk, ook de (ervaren) 

toegenomen administratieve belasting draagt hier aan bij. Veel zorgaanbieders stellen dat de administratieve belasting 

van medewerkers is gestegen als gevolg van de decentralisaties die in 2015 zijn doorgevoerd.  

https://www.berenschot.nl/actueel/2017/november/hoe-kunnen-personeelstekorten/
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Gemeenten zijn daarmee onder andere verantwoordelijk geworden voor diverse zorgtaken en maken hierover afspraken 

met zorgaanbieders. Daardoor is in de ogen van zorgaanbieders niet alleen het aantal financiers toegenomen, maar 

ontbreekt ook de eenduidigheid tussen gemeenten als het gaat om eisen aan registratie en verantwoording.  

Uit onderzoek van Berenschot onder ruim 5.700 zorgprofessionals in de langdurige zorg blijkt dat zorgprofessionals 31% 

van hun tijd aan administratieve taken besteden. Dit was in 2017 nog 25%. Bijna negen op de tien medewerkers die 

directe zorg verlenen in de langdurige zorg ervaren die administratieve taken als belastend. Zelf vinden zij 17% 

acceptabel. 

Ook ten aanzien van de administratieve lasten is het voor veel zorgaanbieders een zoektocht in het bepalen van de juiste 

overheadcapaciteit om het zorgpersoneel adequaat te ondersteunen. Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en 

staatssecretaris Paul Blokhuis hebben 23 mei jl. een actieplan gepresenteerd om de zorg te ontdoen van overbodige 

bureaucratie. Het plan ‘(Ont)Regel de zorg’ zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt. Voor 

de curatieve GGZ, de gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg zijn in het plan een aantal concrete acties en afspraken 

uitgewerkt. 

Technologie en innovatie 

De informatievraag van medewerkers in de zorg is veranderd en zal blijven veranderen. Dit wordt enerzijds gevoed door 

onder andere de komst van smartphones, tablets en applicaties als WhatsApp, waardoor de vraagarticulatie steeds beter 

wordt (‘medewerkers weten beter wat ze willen’). Anderzijds wordt door nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld rondom 

zelforganisatie, de behoefte in ondersteuning met behulp van ICT anders. Maar ook de behoefte aan technologie en 

innovatie vanuit cliënten en diens naasten verandert. Zo zien wij een toename van ‘blended care’, waarbij reguliere zorg 

met online interventies wordt gecombineerd. Dit vraagt van zorgorganisaties ten eerste een heldere visie op informatie 

en ICT binnen de organisatie: één die aansluit op de visie op zorg.  

Daarnaast zien we dat de technologie zich steeds meer ontwikkelt in de richting van Software As A Service (SAAS), 

Infrastructure As A Service (IAAS) en Cloud platforms. Bij deze technologieën betalen afnemers alleen de service die ze 

gebruiken en zijn ze niet meer verantwoordelijk voor het beheer. Deze flexibiliteit kan voordelig zijn voor 

zorgorganisaties.  

Tegelijkertijd zien wij dat de toenemende inzet van technologie en innovatie ook weer vragen oproept, bijvoorbeeld over 

de toenemende ICT-kosten in relatie tot de toegevoegde waarde ervan en de informatiebeveiliging. 

De toenemende automatisering binnen zorgorganisaties vraagt bijvoorbeeld meer dan ooit om een vereenvoudiging van 

het applicatielandschap.  

We zien dat veel zorgorganisaties geen goed overzicht hebben van hun applicaties en de mogelijkheden van deze 

applicaties. Hierdoor ontstaat vaak overlap in het applicatielandschap: twee of meer applicaties bieden in essentie 

dezelfde functionaliteit. Het loont vaak om goed te kijken naar het applicatielandschap en de overlap eruit te halen. Dit 

kan aanzienlijk schelen in de licentie- en beheerkosten.  

Verder is de verscherpte privacy wet- en regelgeving (AVG) met ingang van 25 mei 2018 ook in de zorg een 

aandachtspunt. Weloverwogen omgaan met de persoonsgegevens van cliënten en medewerkers behoort tot de 

kerntaken van iedere zorginstelling. In de praktijk blijkt dit vaak lastig te operationaliseren. In onderstaand figuur hebben 

wij enkele handvatten hiervoor benoemd. 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/05/23/kabinet-minder-papier-meer-zorg
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Duidelijk is in ieder geval dat ook in 2018 de zorg volop in beweging blijft. De combinatie van de veranderende 

wetgeving, de druk op de kosten én de kwaliteit van de zorg en een stijgende en complexere zorgvraag, vereist een 

kritische(re), integrale blik op de bedrijfsvoering. ‘Goed werkgeverschap’ en efficiënt werken mede door automatisering 

en digitalisering van processen wordt steeds belangrijker, en daarmee onlosmakelijk ook de toegevoegde waarde en 

omvang van de overhead van organisaties. 

Wij beogen dat deze benchmark aan deze discussie een waardevolle bijdrage levert. 

1.3 Leeswijzer  

In hoofdstuk 3 vindt u de benchmarkuitkomsten van uw organisatie. De benchmark biedt een eenduidige en objectieve 

vergelijking, géén finaal oordeel. Wij willen onze gemiddelden en kwartielscores in de referentiegroepen dus niet tot 

norm verheffen. Er kunnen immers tal van goede redenen zijn om af te wijken van de benchmark. Een norm is wat ons 

betreft maatwerk voor elke organisatie. De benchmarkuitkomsten kunnen hierbij als richtlijn dienen. U kunt onze visie 

hierover lezen in twee artikelen: ‘de onzin van een overheadnorm’ en ‘het succes van de overhead’. Wij publiceerden deze 

artikelen naar aanleiding van de politieke discussie over de overhead in 2017.  

Om te kunnen sturen op de overheadomvang is het stellen van een eigen norm echter wel van belang. In de huidige 

situatie hebben veel organisaties geen norm geformuleerd voor hun overhead. De waarde van een norm is dat deze een 

grens aangeeft: hier moeten wij het mee doen. Dit biedt ook een goed startpunt om binnen de organisatie het gesprek 

over de overhead te voeren: wat mag het kosten? Welke toegevoegde waarde moet het hebben? En niet eenmalig, maar 

periodiek. Wij raden u dus aan om voor uw organisatie een eigen overheadnorm te bepalen. Deze is deels afhankelijk van 

de door u gewenste kwaliteit van de overhead. Wij vinden het hoe dan ook belangrijk dat de omvang van de overhead in 

verhouding staat tot de omvang van het primaire proces en in nauwe samenhang wordt beschouwd met de kwaliteit en 

de toegevoegde waarde ervan. 

https://www.berenschot.nl/adviseurs/adviseur/marvin-hanekamp/blog/de-onzin-van-een-overheadnorm-voor-de-langdurige-zorg
https://www.berenschot.nl/adviseurs/adviseur/marvin-hanekamp/blog/het-succes-van-de-overhead


 

7 

 

Het is belangrijk dat u de benchmarkuitkomsten kunt verklaren. In hoofdstuk 3 hebben wij hiertoe, op basis van een 

gesprek over de conceptuitkomsten, reeds een eerste aanzet gegeven. Eén gesprek doet echter onvoldoende recht aan 

de uniciteit van uw organisatie. Derhalve raden wij u aan als volgt met deze rapportage om te gaan: 

• Lees eerst hoofdstuk 2. Hierin definiëren we overhead en schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen. 

• Lees vervolgens onze analyse en aanbevelingen over de resultaten van uw organisatie in hoofdstuk 3. 

• Lees daarna de hoofdstukken 4 en 5 waarin wij ingaan op het ontwikkelen van een eigen visie op overhead, 

aandachtspunten en aanbevelingen per overheadfuncties en mogelijkheden voor verdiepend onderzoek,  

• Schrijf tot slot op basis van de resultaten en aanbevelingen c.q. aandachtspunten een eigen notitie. Benoem in deze 

notitie de belangrijkste bevindingen, eyeopeners en onverklaarbare items. Bespreek intern de resultaten en uw eigen 

notitie en bepaal de vervolgstappen voor het verbeteren van de bedrijfsvoering en/of verdiepend onderzoek.  
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2. Definitie van en ontwikkelingen in de overhead  

2.1 Wat is overhead? 

Doel van overhead  

Overhead is een centraal begrip in dit onderzoek. Het begrip overhead heeft een negatieve klank en wordt vaak 

geassocieerd met het ‘vet’ van de organisatie. De discussie over overhead gaat vaak vooral over de omvang ervan, niet 

over de toegevoegde waarde.  

Dat is in onze optiek onterecht. Overhead vervult een belangrijke functie. De overhead van een organisatie heeft als doel 

het sturen van de organisatie en het ondersteunen van ‘het primaire proces’ om goede en betaalbare zorg te kunnen 

aanbieden. Overhead en primair proces vormen hierbij een twee-eenheid en zijn samen verantwoordelijk om te bepalen 

welke aard, omvang, kwaliteit en organisatie van de overhead daarvoor nodig is. Dit is binnen veel zorgorganisaties nog 

niet het geval.  

Definitie overhead en primair proces  

Voor een zuivere discussie over de overhead en daarmee de uitkomsten van de benchmark is het van belang dat 

iedereen daaronder hetzelfde verstaat. En juist dat is vaak niet het geval, met veel begripsverwarring en veel discussie tot 

gevolg. 

Wij definiëren overhead als volgt: 

 

In het algemeen dragen de overheadfuncties dus indirect bij aan het functioneren van de organisatie en staan zij niet 

rechtstreeks ten dienste van de klant. Voor dit onderzoek hebben wij deze definitie nader toegespitst op de organisaties 

die actief zijn binnen de caresector.  

Allereerst definiëren wij het primaire proces voor een zorgorganisatie als volgt: 

 

  

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de 

medewerkers in het primaire proces2.  

Het primaire proces is het geheel aan diensten en voorzieningen dat door een zorgorganisatie 

geboden wordt aan een cliënt, teneinde direct in de behoefte aan verpleging, behandeling, 

opvoeding, verzorging, begeleiding en voeding van de cliënt te voorzien.  
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Dit betekent dat wij in dit onderzoek alle functies en kosten die niet direct cliënt- of bewonergebonden zijn, als overhead 

beschouwen. Het betreft:  

• Management en staf algemene en administratieve functies (zoals raad van bestuur, directie, medewerkers 

communicatie, kwaliteitszorg en marketing en beleidsstaf) en personeel op het gebied van financiën & administratie, 

automatisering en informatievoorziening, inkoop, personeel & organisatie, opleiding en secretariële ondersteuning. 

• Zorgmanagement (management en staf cliënt- en bewonergebonden functies en leidinggevend VOV-personeel dat 

voor meer dan 50% vrijgemaakt is voor leidinggevende taken) en stafpersoneel in de zorg. 

• Management en staf civiele functies (onder andere leidinggevenden voor keuken, receptie, schoonmaak en 

logistiek). 

• Terrein- en gebouwgebonden functies (veelal vastgoed, verhuur en technische dienst). 

Op basis van de gehanteerde overheaddefinitie behoren de volgende functies niet tot de overhead: 

• Hotelfuncties (zoals de medewerkers linnenkamer, transport, keuken, receptie en schoonmaak). 

• Zorgpersoneel (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, (activiteiten)begeleiders, psychiaters, psychologen en 

paramedici). 

• Leerlingen en stagiaires. 

Deze functies rekenen wij tot het primaire proces van de organisatie, omdat deze functies diensten leveren die direct tot 

de zorg, verblijf en welzijn van de cliënt behoren. We beseffen ons echter dat dit in sommige gevallen discutabel is. Denk 

bijvoorbeeld aan schoonmaak van kantoorruimtes, catering voor personeel en stagiaires op de ICT-afdeling. In het 

verleden is echter gebleken dat het voor organisaties vaak zeer lastig is om dit onderscheid goed te maken. We trekken 

er daarom één consequente lijn in. 

Wij hebben een gedetailleerd overzicht van functies en kosten die wij in dit onderzoek tot de overhead rekenen 

opgenomen in de gedetailleerde cijfervergelijking in bijlage 1. 

2.2 Verhouding overhead tot primair proces 

In onze optiek dient de overhead van een organisatie in verhouding te staan tot de omvang van het primaire proces ('de 

uitvoering'). De overheadomvang laat zich daarbij uitdrukken in: 

• Formatie 

• Kosten 

Het aantal formatieplaatsen is de primaire meeteenheid. Dit bepaalt immers het aantal interne klanten en is daarmee de 

belangrijkste werklastbepalende factor voor de overheadafdelingen. Wij gaan hierbij uit van de gemiddelde aantallen 

(bezetting) over het gehele jaar 2017. Wij drukken het aantal formatieplaatsen binnen een benchmarkrubriek telkens uit 

als percentage van de totale formatie van uw organisatie. 

Daarnaast nemen wij de kosten als secundaire meeteenheid mee. Het betreft de volgende kosten: 

• Personele kosten 

• Materiële kosten 

• Inhuurkosten 

• Uitbestedingskosten aan derden 

• Overige kosten (zoals materiële kosten, huisvestingskosten, afschrijvings- en huurkosten) 
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Vergelijken van overheadkosten is ‘zuiverder’ dan vergelijken van overheadformatie. In de kosten wordt immers rekening 

gehouden met de mate van inhuur en uitbesteding en met materiële overheadkosten. De overheadkosten hebben wij 

gerelateerd aan zowel de totale kosten van uw organisatie in 2017 als berekend per formatieplaats van de gehele 

organisatie. Per organisatie bepalen we welk van deze twee de meest zuivere vergelijking biedt. 

We brengen dus voor elke organisatie de overhead vanuit drie perspectieven in beeld: 

• Overheadformatie als percentage van de totale formatie 

• Overheadkosten als percentage van de totale kosten 

• Overheadkosten in euro’s per formatieplaats van de gehele organisatie 

2.3 Overhead in de deelsectoren 

<< Paragraaf die ingaat op algemene uitkomsten ten aanzien van overheadformatie, overheadkosten, spreiding, 

trendgegevens, schaaleffecten, verschillen tussen sectoren >> 

2.4  Ontwikkelingen in de overhead  

Ontwikkelingen 

Wij zien ontwikkelingen in de zorgsector die van grote invloed zijn op de aard en omvang van de overhead. 

• Door toenemende automatisering en digitalisering worden steeds meer uitvoerende (administratieve) taken 

uitgevoerd binnen het primaire proces. Primair proces en overhead lopen steeds meer in elkaar over. Veel 

zorgaanbieders beogen meer regie en verantwoordelijkheid in het primaire proces te beleggen, om zo de cliënt zo 

passend mogelijk te kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen van goederen, een grotere rol bij de 

zorgbemiddeling en aan plannen en roosteren. 

Administratieve belasting neemt toe. In de praktijk blijkt het voor veel medewerkers lastig om deze 

(administratieve) taken effectief en efficiënt uit te voeren. Dit gaat hiermee ten koste van de cliëntgebonden tijd. Zo 

blijkt uit onderzoek van Berenschot onder 5.300 zorgprofessionals in 2018 dat zorgmedewerkers gemiddeld 31% van 

hun tijd aan administratieve taken besteden. Dit is een stijging ten opzichte van de voorgaande twee jaren, waarin 

dit nog 25% was. Die tijd kunnen zij niet besteden aan cliënten. Zelf vinden medewerkers 17% acceptabel. Dit 

verschil staat gelijk aan tienduizenden banen in de VVT, GHZ en GGZ.  

Ondanks alle initiatieven in de afgelopen jaren om de regeldruk terug te dringen, lijkt de administratieve belasting 

dus juist te stijgen. Veel zorgaanbieders stellen dat de administratieve belasting van medewerkers is gestegen als 

gevolg van de decentralisaties die in 2015 zijn doorgevoerd. Daarbij wordt onder meer gewezen op de toename van 

het aantal financiers en het ontbreken van eenduidigheid als het gaat om eisen aan registratie en verantwoording.  

Administratieve belasting komt echter ook voort uit eigen interpretatie van die regels door zorgorganisaties zelf. Uit 

hetzelfde onderzoek van Berenschot blijkt echter dat niet alleen de overheid, maar ook de zorgorganisaties zelf de 

administratieve belasting aanzienlijk kunnen verlagen door onnodige administratie te schrappen, administratieve 

processen slimmer in te richten (bijvoorbeeld eenmalige registratie aan de bron) en deze te ondersteunen door 

middel van gebruiksvriendelijke software en systemen.  

Wilt u zelf de administratieve belasting van uw primair proces in beeld brengen? Wij bieden alle 

benchmarkdeelnemers kosteloos een enquête aan die op een pragmatische manier inzicht geeft in de ervaren 

belasting en concrete verbetersuggesties van uw eigen medewerkers. Laat het ons weten als u hier gebruik van wilt 

maken. U kunt een mail sturen naar benchmarkcare@berenschot.nl.  

 

https://www.berenschot.nl/actueel/2018/mei/zorgprofessionals/
mailto:benchmarkcare@berenschot.nl
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• Veranderende vraag. Mede door een verschuiving van uitvoerende (digitale) taken en verantwoordelijkheden naar 

het primaire proces, verandert de vraag naar de benodigde ondersteuning. Teams en medewerkers willen integraal 

ondersteund worden om hun taken zo effectief en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Zij verwachten hierbij 

passende en tijdige informatievoorziening, efficiënte processen en goed werkende applicaties, helder(e) 

aanspreekpunt(en) voor de afhandeling van hun vragen en proactieve advisering hierin. Leidinggevenden hebben 

daarnaast behoefte aan proactieve resultaat- en oplossingsgerichte ondersteuning en advisering op tactisch en 

strategisch niveau en bij innovatie en ontwikkeling. We zien dat de ondersteuning binnen veel zorgorganisaties deze 

verandering nog aan het maken is. Dit vraagt onder meer om performancemanagement en investering in de 

ontwikkeling van medewerkers. 

• Samen één doel in plaats van wij-zij. Om vraag en aanbod aan ondersteuning te matchen is het essentieel dat de 

overhead en het primaire proces elkaars wensen en belangen kennen en hierover dus in dialoog zijn. Tot op heden 

zijn het primaire proces en de centrale overhead binnen veel zorgorganisaties echter twee verschillende werelden. 

Hierdoor is te vaak sprake van een wij-zij verhouding en kritiek vanuit het primaire proces op de toegevoegde 

waarde van de ondersteunende diensten. Het structureel in dialoog zijn over overhead, is een randvoorwaarde om 

zowel op korte als langere termijn een passende ondersteuning (aard, omvang en kwaliteit) en efficiënte 

bedrijfsvoering te kunnen borgen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het primaire proces en de 

overhead.  

• Procesverbetering. In deze dialoog gaat het niet alleen om te bepalen wat de goede ondersteuning is, maar ook 

om deze ondersteuning op een zo goed mogelijke manier te organiseren. Budgetten staan onder druk en 

organisaties zoeken naar mogelijkheden om efficiënter te werken. Wij zien hierbij dat het realiseren van 

procesverbetering in toenemende mate op gang komt om 1) knel- en verbeterpunten in de processen op te lossen, 

2) in elk proces de klant centraal te zetten en 3) met elkaar te borgen dat processen optimaal blijven functioneren. 

De Lean-methodiek kan hierbij helpen, aangezien deze uitgaat van het inrichten van processen waarin alle 

activiteiten van toegevoegde waarde zijn voor de klant doordat verspillingen (alles wat geen waarde toevoegt) 

worden geïdentificeerd en geëlimineerd. 

• Samenwerking en uitbesteden om schaalnadelen tegen te gaan. Vermindering van de overheadkosten is één van 

de belangrijkste argumenten voor veel zorgorganisaties om te fuseren of samen te werken. Onderzoek van 

Berenschot onder 2.000 organisaties in ruim 40 sectoren laat echter zien dat dit voor de meeste organisaties een 

(vooral tot op heden) een non-argument is. Uit onze analyses blijkt dat met name kleine organisaties (tot ongeveer 

300 fte) kampen met schaalnadelen en ervaren knelpunten op de 4K’s: kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en kansen 

voor medewerkers. 

Wij verwachten echter dat de grens van 300 formatieplaatsen de komende jaren opschuift. In toenemende mate zien 

wij dat sprake is van slimme, integrale automatisering met registratie aan de bron door gebruik van tablets en 

smartphones en het eenmalig invoeren van gegevens. Gevolg is dat processen beter en efficiënter verlopen. 

Hierdoor kunnen grote zorgorganisaties eindelijk écht voordeel behalen uit hun schaal. Het maakt immers voor een 

geautomatiseerd systeem nauwelijks uit of er 400 of 4.000 facturen of salarisstroken verwerkt moeten worden.  

Automatisering moet hierbij geen doel op zich zijn. Te snel te scherp inzetten kan er ook toe leiden dat een 

organisatie door de bodem van de bedrijfsvoering zakt. Overhead is er immers niet voor niets, het heeft een 

belangrijke functie. Schaalvergroting en automatisering alléén leiden niet tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Uit 

onderzoek (2017) van Berenschot naar best practices in de bedrijfsvoering van organisaties in de langdurige zorg 

blijkt dat een belangrijke sleutel voor succes ligt in het hebben van een heldere, gedegen en gedragen visie op de 

bedrijfsvoering en een consistente uitvoering daarvan.  

https://www.berenschot.nl/adviseurs/adviseur/simon-heesbeen/blog/consistentie-sleutel-tot-succes-voor-care-aanbieders
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Vooral kleinere organisaties kunnen dus baat hebben bij samenwerking, om de genoemde schaalnadelen tegen te 

gaan. Een veel gekozen oplossing is het uitbesteden van een deel van de (niet-strategische) overheadtaken zoals 

administratieve en ICT-ondersteuning. Een andere optie is om dergelijke ondersteunende activiteiten in eigen beheer 

te houden en ook declarabel aan te bieden aan derden. Een derde mogelijkheid, slimme samenwerkingsverbanden 

aangaan voor de overhead, gebeurt nog maar zeer beperkt in de langdurige zorg. Berenschot deed in 2017 

onderzoek naar kansen voor samenwerking in de overhead in de langdurige zorg.  

Samenwerken kent meer vormen dan direct met andere organisaties samengaan. Het uitwisselen van kennis en 

ervaringen, gezamenlijk oppakken van sectorbrede uitdagingen, gezamenlijk beleid, samen inkopen en 

samenwerking op specifieke (gestandaardiseerde) taken behoren tot de opties. De mate en de vorm van 

samenwerking is altijd maatwerk, afhankelijk van de omvang van de eigen zorgorganisatie, de aard van het primaire 

proces, de organisatie specifieke context en de schaal die daarbij hoort.  

• Sturen op toegevoegde waarde en kwaliteit. Op dit moment kijken veel zorgorganisaties kritisch naar de huidige 

omvang, de toegevoegde waarde en kwaliteit van de ondersteunende diensten. Wij zien nog veel ondersteunende 

diensten met hoofdzakelijk ondersteuning op operationeel niveau. De genoemde ontwikkelingen zorgen er echter 

voor dat de nadruk minder komt te liggen op administratie en uitvoering, en veel meer op aansturing, beleid, advies 

en informatiemanagement. Dit stelt andere eisen aan de organisatie, mensen en systemen. Zo zal de toekomstige 

overhead kleiner zijn met gemiddeld hoger opgeleide medewerkers. 

• Integraal verbeteren van de bedrijfsvoering. Overhead ligt nog steeds onder een vergrootglas. Terecht, want het 

vormt een belangrijk deel van de kosten en is van grote invloed op de mate waarin zorgorganisaties goede en 

betaalbare zorg kunnen bieden. De aard, omvang en complexiteit van de overhead verandert echter, waarbij 

overhead en primair proces steeds meer in elkaar overlopen. Dat vergt veel 

meer aandacht voor de relatie tussen overhead, administratieve belasting en 

productiviteit in het primaire proces én het sturen op de integrale kostprijs en 

kwaliteit van zorg.  

Effectieve en efficiënte overheadprocessen dragen bij aan minder 

administratieve belasting en een hogere productiviteit in het primaire proces. 

Dit kan bijdragen aan het verlagen van de kostprijs en het verhogen van 

cliënt- en medewerkerstevredenheid. Dit vraagt om inzicht in de effectiviteit 

en efficiëntie en om het vermogen deze continu te kunnen verbeteren. 

Overhead in 2024 

In de benchmark berekenen wij naast het gemiddelde ook een kwartielscore. Dat is het percentage overhead waar een 

kwart van de organisaties op of onder zit. Daarmee is dit voor nu een scherpe, reële richtlijn. De komende jaren zullen de 

aard en omvang van de overhead zoals hiervoor aangegeven echter drastisch veranderen. Voor de VVT en GHZ 

verwachten wij een daling van de overheadformatie naar gemiddeld 5%. Voor de GGZ zal het percentage naar 

verwachting op gemiddeld 13% uitkomen. Dat lijkt utopie, maar in onze benchmark hebben enkele organisaties reeds 

een dergelijke omvang van de overheadformatie waarbij zij in staat zijn om de benodigde toegevoegde waarde en 

kwaliteit in de ondersteuning te leveren. 

https://www.berenschot.nl/adviseurs/adviseur/simon-heesbeen/blog/langdurige-zorg-beter-af-met-samenwerking-overhead
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In het volgende hoofdstuk gaan we in op de benchmarkuitkomsten van uw organisatie.  
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3. De resultaten van uw organisatie 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de benchmarkuitkomsten van uw organisatie. Wij vergelijken de overhead van uw 

organisatie in formatie en in kosten met drie referentiegroepen:  

• De eerste en primaire referentiegroep is het gemiddelde van de totale GHZ-referentiegroep. In deze referentiegroep 

zitten 48 GHZ-organisaties.  

• De tweede referentiegroep is het gemiddelde van GHZ-organisaties die 500 tot 1000 fte in dienst hebben. In deze 

referentiegroep zitten 16 organisaties.  

• De derde referentiegroep betreft de kwartielscore van GHZ-referentiegroep. De kwartielscore is het percentage 

overhead waar 25% van de deelnemers uit de totale referentiegroep op of onder zit. Het is daarmee een meer 

ambitieuze, maar nog steeds een realistische omvang van de overhead.  

Wij gaan eerst in op de omvang van de overheadformatie. Vervolgens gaan wij in op de omvang van de overheadkosten. 

Tot slot hebben wij een paragraaf opgenomen waarin wij in meer detail de benchmarkuitkomsten (en vooral de meest 

opvallende afwijkingen) van uw organisatie beschouwen en aanbevelingen doen. In bijlage 1 treft u een gedetailleerd 

cijferoverzicht aan, waarin de afwijkingen zijn voorzien van een kleurcodering. Daarnaast kunt u alle uitkomsten terug 

vinden op het online Berenschot-benchmarkplatform. 

3.1 Overhead als percentage van de totale formatie 

In onderstaande grafiek hebben wij de omvang van de overheadformatie binnen uw organisatie vergeleken met de 

referentiegroepen van uw organisatie. Het percentage is berekend door de formatie voor de overheadfuncties te delen 

door het totaal aantal formatieplaatsen van de organisatie. 

 

 

 

  

De omvang van de overheadformatie van uw organisatie bedraagt 13,9%. Dit is relatief 16,0% 

groter dan gemiddeld in de totale GHZ-referentiegroep (11,9%). 

http://www.berenschotbenchmarking.nl/
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De volgende tabel presenteert een gedetailleerdere vergelijking van uw overheadformatie. 

 Uw organisatie Gemiddelde 

referentiegroep 

Gemiddelde 

grootteklasse 

Kwartielscore 

referentiegroep 

Totaal aandeel overhead 13,9% 11,9% 11,7% 11,3% 

Personeel algemene en 

administratieve functies 

Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Algemeen management Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Staf algemene en 

administratieve functies 

Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Administratief en financieel 

personeel 

Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Automatiseringspersoneel Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Opleidingspersoneel Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Personeel verwerving 

(inkoop) 

Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Personeel i.z. P&O Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Personeel algemene 

ondersteuning 

Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Management & staf civiele 

functies 

Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Management 

cliëntgebonden functies 

Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Staf cliëntgebonden 

functies 

Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Leidinggevend VOV-

personeel 

Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Personeel terrein- en 

gebouwgebondenfuncties 

Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

 

3.2 Overhead als percentage van de totale kosten 

De omvang van de overhead is niet alleen uit te drukken in een percentage van de totale formatie, maar ook in een 

percentage van de totale kosten. De personeelskosten van de overheadformatie bepalen voor een groot deel de 

overheadkosten. Maar naast de inzet van eigen personeel kan een organisatie ook personeel inhuren of diensten voor de 

uitvoering van de overheadtaken uitbesteden. Ook materiële en overige overheadkosten worden bij deze berekening 

betrokken. 

In de volgende grafiek hebben wij de omvang van de overheadkosten (volgens de definitie van Berenschot) vergeleken 

met de gemiddelden en de kwartielscore van de GHZ-referentiegroep. Het percentage is berekend door de 

overheadkosten te delen door de totale kosten. 
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De volgende tabel presenteert een gedetailleerdere vergelijking van de overheadkosten. 

 Uw organisatie Gemiddelde 

referentiegroep 

Gemiddelde 

grootteklasse 

Kwartielscore 

referentiegroep 

Totale overheadlasten 18,4% 15,8% 15,3% 14,4% 

Personele lasten overhead Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Personele inhuurlasten overhead Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Materiële lasten overhead –  

eigen beheer 

Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

Uitbestedingslasten overhead Verwijderd Verwijderd Verwijderd Verwijderd 

 

3.3 Beschouwing uitkomsten  

<< Organisatie-specifieke beschouwing op de uitkomsten van de benchmark, onze conclusies en aanbevelingen daarbij 

>>  

 

 

De omvang van de overheadkosten van uw organisatie bedraagt 18,4%. Dit is relatief 17,0% 

groter dan gemiddeld in de totale GHZ-referentiegroep (15,8%). 
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4. Ontwikkel uw visie op overhead  

In dit hoofdstuk bespreken we het belang van een eigen visie op overhead en presenteren wij een model dat u kan 

ondersteunen bij het ontwikkelen van deze visie.  

4.1 Uw visie op overhead  

Om overhead verder te kunnen verbeteren, is het allereerst van belang dat u helder formuleert wat de toegevoegde 

waarde van overhead binnen uw organisatie moet zijn. Op welke wijze draagt overhead bij aan het realiseren van de 

organisatiedoelstellingen? Begin dus met het doel voor ogen. 

Wij hebben hierbij de volgende tips: 

• Formuleer een heldere en beknopte visie op het belang en doelstellingen van overhead (rekening houden met 

ontwikkelingen) en zorg dat de organisatie deze kent. Deze visie is congruent met de kernwaarden en 

organisatiedoelstellingen. Uit ons onderzoek naar enkele best practices organisaties blijkt dat het concreet uitdragen 

van en consistent handelen naar de eigen visie en kernwaarden een belangrijke factor tot succes is. Dit geldt ook 

voor de overhead. Tegelijkertijd is dit in de praktijk voor veel organisaties een uitdaging.  

• Vertaal dit naar gewenste houding en gedrag en stuur hierop. 

• Stel een norm voor de omvang van overhead. Het gemiddelde en de kwartielscore kunnen hierbij door uw 

organisatie als richtlijnen worden gebruikt om een eigen norm te bepalen. Een norm is zoals eerder aangegeven 

maatwerk. 

• Realiseer integrale ondersteuning (en voorkom onnodige schotten tussen overheadfuncties). Integraal 

verantwoordelijke managers en teams, worden ook graag integraal ondersteund. 

• Verbeter de kwaliteit en efficiency continu. Hiervoor is het onder meer van belang om een goede interface te creëren 

tussen ‘aanbieders’ en ‘klanten’ van overhead. Wat mogen ze van elkaar verwachten? En in hoeverre wordt hieraan 

voldaan? 

• Formuleer een visie op wat centraal en decentraal belegd wordt. En op wat in eigen beheer gebeurt en wat wordt 

uitbesteed. 

• Leer van elkaar. Gebruik benchmarks voor vergelijkingsmaterieel en richtlijnen, blijf op de hoogte en zoek gericht 

contact met (in- en externe) collega’s. 

4.2 Berenschot Ontwikkelmodel als basis voor uw eigen visie 

Berenschot heeft een pragmatisch model ontwikkeld dat u kan ondersteunen bij het voeren van de dialoog binnen de 

organisatie over en het opstellen van een visie op overhead. Dit model is gebaseerd op best practices en onze ervaringen 

bij honderden zorgorganisaties. Het model gaat uit van continu verbeteren (de blauwe pijlen) en onderscheidt een zestal 

met elkaar samenhangende onderdelen. 

https://www.berenschot.nl/adviseurs/adviseur/simon-heesbeen/blog/consistentie-sleutel-tot-succes-voor-care-aanbieders
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Het uitgangspunt is dat overhead toekomstbestendig is als sprake is van tevreden stakeholders (cliënten, medewerkers, 

overige in- en externe klanten van de overhead) en van efficiënte dienstverlening, zowel op korte als lange termijn. 

1. Dit start in onze visie door scherp voor ogen te hebben wat het bestaansrecht van de overhead is. Wie zijn de 

klanten van de overhead? Waar ligt hun behoefte? En hoe wordt dit vertaald naar passende dienstverlening, die 

aansluit bij de zorgvisie en kernwaarden van de organisatie? Wat mag je van elkaar verwachten? Deze vragen 

kunnen alleen beantwoord worden als sprake is van een goede dialoog tussen de overhead en het primaire proces, 

vanuit het besef dat zij gezamenlijk aan de lat staan voor dezelfde uitdaging: goede en betaalbare zorg. Maar ook 

vanuit het besef dat de overhead meerdere rollen vervult (namelijk een kaderstellende, controlerende, adviserende 

en ondersteunende rol) die wat spanning kunnen zetten op de relatie met de klant. Ook daarbij is een 

gemeenschappelijk streven en goede dialoog cruciaal. 

2. Van vaak onderschat belang is een cultuur die effectief en efficiënt werken ondersteunt. Met elkaar afspreken dat je 

streeft naar goede en betaalbare zorg is namelijk één iets. Dit daadwerkelijk doorleven en leidend laten zijn in het 

dagelijks handelen van zowel het primaire proces als de overhead is vaak de grote uitdaging. Leidinggevenden 

spelen hierbij een hele belangrijke rol. Bij best practice organisaties is dit één van de onderscheidende 

succesfactoren. Zij zijn positief kritisch op zichzelf en streven continu naar verbetering. Niets is vanzelfsprekend. En 

bij alles wat zij doen, stellen zij zichzelf de vragen: Wat heeft mijn cliënt of collega hieraan? Hoe draagt dit bij aan 

betere en betaalbare zorg? 

3. De veranderende aard en omvang van de overhead stellen andere eisen aan het personeel. De medewerkers in 

overheadfuncties zullen over vijf tot tien jaar over andere capaciteiten moeten beschikken dan nu vaak het geval is. 

Dit is dichtbij en vraagt nu om actie zodat u over voldoende en gekwalificeerde overheadmedewerkers blijft 

beschikken. Wij zien dit bij best practice organisaties onder meer door continue focus op werving, mobiliteit, 

opleiding, loopbaanontwikkeling en performancemanagement. 
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4. Leiders spelen een hele belangrijke rol in het bepalen van de koers, het creëren van de benodigde cultuur, het 

vertonen van voorbeeldgedrag en het faciliteren en sturen op de gewenste prestaties. Om teams en 

leidinggevenden zelf te kunnen laten sturen, moet uiteraard allereerst helder zijn wat de gewenste prestaties zijn.  

Vervolgens is het van belang dat zij beschikken over actuele, passende en juiste informatie over hun prestaties. 

Stuurinformatie is hierbij steeds meer real time beschikbaar en zelfs voorspellend, in plaats van achteraf verklarend. 

Wat is bijvoorbeeld de meest optimale personeelsplanning? 

5. Er wordt steeds meer gedacht en gewerkt vanuit afdelingsoverstijgende processen. Dit komt mede door 

toenemende automatisering, waarbij workflows worden ingericht en het onderscheid tussen overhead en primair 

proces vervaagt. Maar ook doordat teams en leidinggevenden die integraal verantwoordelijk zijn, ook integraal 

ondersteund willen worden. Als er bijvoorbeeld een nieuwe medewerker in dienst komt, wil je dit niet hoeven 

melden bij zowel P&O, ICT en Facilitaire Zaken, maar op één plek waarna achter de schermen alles geregeld wordt. 

Dit vraagt om goede samenwerking tussen de overheadfuncties. Wij zien steeds meer zorgorganisaties die 

processen optimaliseren aan de hand van bijvoorbeeld de Lean-methodiek (het herkennen en elimineren van alle 

stappen zonder toegevoegde waarde voor de klant). 

Zoals eerder gezegd is sprake van toenemende automatisering, waarmee het strategisch belang van ICT binnen de 

zorg steeds groter wordt. Systemen en applicaties moeten gebruikers ondersteunen en dienen daarom snel, 

betrouwbaar, geïntegreerd, juist en gebruiksvriendelijk te zijn. Registratie vindt plaats aan de bron in het juiste 

doelsysteem. Het maken van fouten wordt zoveel als mogelijk voorkomen. Dit vraagt om een strategische ICT-visie 

en een goed ingerichte informatiemanagementfunctie. Bij best practice organisaties zien wij doorgaans dat de ICT-

kosten naar verhouding wat hoger zijn dan gemiddeld, maar de totale overheadkosten aanzienlijk lager door relatief 

lagere personeelskosten voor overheadfuncties. 

6. Ten aanzien van de structuur geldt dat deze de werkprocessen moet ondersteunen. Van belang daarbij is dat voor 

iedereen helder is wie waarvan is. Binnen best practice organisaties is de doorgaans beperkte overhead vaak 

ogenschijnlijk eenvoudig, en voor iedereen duidelijk georganiseerd. Dit maakt het centraal monitoren en sturen op 

overhead ook gemakkelijker. 

In hoofdstuk 5 vindt u meer aanbevelingen voor het optimaliseren en doorontwikkelen van de overhead en voor het 

verdiepen van de benchmarkresultaten. 
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5. Van vergelijken naar verbeteren 

In hoofdstuk 3 hebben wij de uitkomsten en adviezen voor uw organisatie beschreven. Het uitvoeren van een 

benchmarkonderzoek is de eerste stap op weg naar verbetering van uw bedrijfsvoering. De uitdaging is vervolgens om 

op basis van de benchmark verbeteracties te formuleren en door te voeren. Wij hopen dat deze rapportage u hierbij 

helpt. In deze eerste vier paragrafen van dit hoofdstuk lichten wij enkele mogelijke vervolgonderzoeken toe. Tot slot 

geven wij in de laatste paragraaf algemene aanbevelingen en aandachtspunten op elk van de overheadonderdelen. Deze 

kunnen u helpen als richtlijn voor het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de eigen overheadorganisatie. 

5.1 Vergroten toegevoegde waarde  

Met behulp van een Overhead Value Analyse (OVA) wordt de omvang van de overhead (in termen van formatie en 

kosten), afgezet tegen de toegevoegde waarde ervan voor de organisatie. Hierbij ligt de focus veelal op de centrale 

ondersteunende diensten of op specifieke overheadfuncties (zoals op P&O of F&C). De benchmark wordt vaak als basis 

gebruikt voor een OVA om de focus mede te bepalen. 

De toegevoegde waarde van de ondersteuning wordt mede bepaald door afnemers in een enquête of (groeps)gesprek te 

vragen naar de kwaliteit, naar het nut en de noodzaak en naar de afnamefrequentie van de geleverde producten en 

diensten per overheadafdeling. Deze uitkomsten worden vervolgens verdiept in individuele- en groepsgesprekken met 

aanbieders en/of afnemers.  

Aan de hand van de resultaten kunt u sturen op de omvang en de inhoud van het takenpakket (‘de goede dingen doen’) 

om zo efficiëntiewinst en/of besparingen (‘deze dingen goed doen’) te realiseren.  

5.2 Lean Six Sigma voor procesverbetering en maximale klantwaarde 

Een andere veel toegepaste methode om na de benchmark gericht de efficiency en kwaliteit te verbeteren, is Lean Six 

Sigma (LSS). LSS is een krachtige methode om processen vanuit klantperspectief gestructureerd te verbeteren. De 

doelstelling daarbij is doorgaans het verkorten van de doorlooptijd, het verlagen van kosten en/of het verhogen van de 

kwaliteit.  

LSS redeneert sterk vanuit het doel van een proces. De aanpak richt zich op het identificeren en elimineren van 

verspillingen binnen een proces. Met andere woorden: stappen in het proces die geen of onvoldoende waarde voor de 

klant toevoegen. U kunt hierbij denken aan onnodige controles, wachttijd en het herstel van fouten in een proces. Hierbij 

zien wij altijd een belangrijke rol voor medewerkers uit het specifieke proces. Zij kennen het proces, kunnen concreet 

aangeven waar de verspilling zit en met oplossingen komen.  

Berenschot beschikt over een Lean-spel waarin medewerkers in een halve dag de principes van Lean leren begrijpen, 

deze direct toepassen in een simulatieproces en met elkaar de opgedane kennis en ervaring vertalen naar de eigen 

praktijk. Wij spelen graag met u dit spel.  

In de volgende figuur hebben wij de acht vormen van verspilling met toelichting opgenomen.  
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LSS-trajecten worden uitgevoerd aan de hand van de volgende vijf fasen: 

1. Definiëren: het bepalen van het doel van het proces. Hierbij wordt het proces op hoofdlijnen beschreven. 

2. Meten: het meten van de huidige procesprestatie. Alle processtappen worden in meer detail beschreven en per stap 

worden betrokkenen en verantwoordelijkheden in beeld gebracht en de doorloop- en bewerkingstijden gemeten. 

3. Analyseren: het identificeren van knelpunten of vormen van verspilling in het proces. Met de betrokkenen in het 

proces gaan wij hierbij op zoek naar de oorzaken en tonen deze op basis van de metingen statistisch aan. 

4. Implementeren: het vinden van oplossingen voor de geconstateerde knelpunten en vormen van verspilling. 

Gezamenlijk met de betrokken medewerkers selecteren wij de meest haalbare oplossingen en toetsen deze in een 

pilot (wat is de nieuwe procesprestatie?). Tevens maken wij een beschrijving van het verbeterde proces. 

5. Controleren: het borgen van het nieuwe proces. Betrokkenen monitoren de procesprestaties om te zien of de 

oplossingen het gewenste effect hebben. Waar mogelijk kan bijgestuurd worden.  

Belangrijk bij het uitvoeren van een LSS-traject is support van het management en de deelname van de mensen uit het 

proces zelf. U kunt LSS inzetten om één specifiek proces te optimaliseren maar ook om een cultuur van continu 

verbeteren in uw organisatie te creëren. Berenschot ontwikkelde onder andere mede hiervoor een Green Belt Opleiding 

voor de langdurige zorg. Wij gaan graag met u in gesprek hoe dit binnen uw organisatie gerealiseerd kan worden.  

Voor meer informatie over Lean in de Zorg, zie ook onze website.  

5.3 Span of attention passend bij de organisatiefilosofie  

Een onderzoek naar de span of attention heeft betrekking op de verhouding tussen leidinggevenden en (meer of minder) 

ondergeschikten. Wij spreken liever van ‘span of attention’: het direct aantal medewerkers aan wie een manager aandacht 

moet geven. Hierbij staat het invloed uitoefenen door een leidinggevende op het handelen van ondergeschikten centraal. 

Het doel van het onderzoek is om de optimale span of attention te bepalen voor uw organisatie.  

https://www.berenschot.nl/actueel/2015/oktober/lean-six-sigma-zorg/
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De optimale span of attention verschilt per organisatie en uit onderzoek blijkt dat het hoofdzakelijk afhankelijk is van vijf 

factoren:  

1. Organisatiefilosofie (zoals werken met zelforganiserende/resultaatverantwoordelijke teams). 

2. Taakcomplexiteit (zoals aard werk, taakheterogeniteit, meetbaarheid).  

3. Taakvolwassenheid medewerkers (zoals motivatie, opleidings- en kennisniveau en ervaring). 

4. Organisatiekenmerken (zoals structuur, verloop, cultuur, omgeving en omvang). 

5. Relatie tussen manager en ondergeschikten (‘staan de neuzen dezelfde kant op?’).  

Ondanks het onderscheid zijn alle factoren aan elkaar gerelateerd. Het type organisatie en de omgeving bepalen 

bijvoorbeeld de arbeidsdeling en daarmee de aard van het werk.  

Maatwerk is nodig, maar toch kan er een globale richtlijn voor de publieke sector gepresenteerd worden. Uit onderzoek 

van Berenschot blijkt dat er tussen organisaties grote verschillen bestaan in de omvang van het zorgmanagement. Deze 

omvang varieert van 2 tot 7% van de totale personeelsformatie. Gemiddeld in de deelsectoren ligt het aandeel rond de 

4%. 

5.4 Aansturing en inrichting van de overhead 

Vaak zien wij dat belangrijke knelpunten en dus verbetermogelijkheden voortkomen uit een suboptimale aansturing en 

de inrichting van de overhead. De beste oplossing voor iedereen bestaat niet. Wat optimaal is, kan namelijk per 

organisatie verschillen. Hier moet dus zeer kritisch en met verstand van zaken naar gekeken worden. Ten aanzien van de 

aansturing van de overheaddiensten, zijn vanuit de theorie grofweg drie modellen denkbaar: 

• Centrale sturing. De afname is verplicht voor gebruikers, zonder dat deze invloed hebben op de omvang en aard 

daarvan. Er is sprake van sturing op input.  

• Centrale sturing met interface. De afname wordt gebudgetteerd in overleg tussen leveranciers en afnemers van 

deze diensten. Er is sprake van een leverings- en afnameplicht, maar over de omvang en kwaliteit van de diensten 

wordt periodiek onderhandeld. 

• Interne marktwerking. De aanbieder stelt een tarief per eenheid vast. De interne gebruikers hebben de vrijheid om 

een afweging te maken tussen interne en externe aankoop. Ook kan de leverancier diensten buiten de organisatie 

aanbieden. Er is sprake van sturing op output. Een verdergaande variant hiervan is outsourcing. In dat geval wordt 

de overheaddienst ingekocht op de externe markt.  

In onze optiek is model 2 vaak het meest passend voor het aansturen van overheaddiensten binnen zorgorganisaties. 

Voor een deel van de taken valt onder bepaalde voorwaarden model 3 (interne marktwerking) te overwegen. Model 1 

heeft als belangrijk nadeel dat het aanbod van de overheaddiensten veelal niet aansluit op de vraag vanuit de lijn. Verder 

is het goed om te kijken naar de verhouding tussen centrale en decentrale overhead.  

Wij zijn voorstander van centrale overhead tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om een dienst decentraal te 

beleggen. Wij zien dit veelal bij grote zorgorganisaties. Dat vereist wel dat de ‘interface’ met gebruikers goed wordt 

vormgegeven. Dat kan bijvoorbeeld door periodiek de tevredenheid te peilen van de lijnmanagers en/of teams en hun 

wensen mee te nemen bij aanpassingen in de dienstverlening voor het volgende jaar. Daarnaast is het belangrijk dat de 

centrale overheadmedewerkers wel ‘zichtbaar’ zijn op de diverse locaties, bijvoorbeeld doordat enkele functionarissen 

een deel van hun tijd fysiek bij de locaties aanwezig zijn (gedeconcentreerd werken).  

 



 

23 

 

Met centraliseren bedoelen wij derhalve het hiërarchisch centraliseren van overheaddiensten en het geven van uniforme 

kaders voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De daadwerkelijke uitvoering kan deels op de diverse locaties 

plaatsvinden. De aansturing en inrichting van overheadfuncties dient zodanig te worden vormgegeven dat dit niet te 

complex wordt en dat de overheadafdelingen scherp gehouden worden. 

5.5 Algemene aanbevelingen op de overheadfuncties 

We schetsten eerder al diverse ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Tevens hebben wij u 

aangegeven welke mogelijke vervolgonderzoeken op de benchmark mogelijk zijn. In deze paragraaf geven wij per 

overheadfunctie onze visie en aanbevelingen, die u kunnen helpen bij het verbeteren van de eigen bedrijfsvoering.  

Staf: projecten 

We zien binnen veel zorgorganisaties een veelheid aan projecten. Dit vaak met als doel om middels een projectmatige 

aanpak (afdelingsoverstijgende) verbeteringen te realiseren. We zien hierbij vaak dat een totaaloverzicht van alle 

projecten wordt gemist, er beperkte kennis over en ervaring met projectmatig werken aanwezig is en projecten 

uiteindelijk langer lopen dan vooraf bedacht. Wees dus kritisch op: 

• wat je een project noemt en wat niet; 

• waar je een project voor start en waarvoor niet; 

• het aantal projecten dat tegelijkertijd loopt; 

• de aanwezigheid van voldoende projectmatige kennis binnen de organisatie; 

• wie centraal zicht heeft en houdt op welke projecten lopen en wat de voortgang is. 

Stel bij de start voor elk project een concreet projectplan op. Hierin staat onder meer: 

• het doel van het project; 

• wat de tussenresultaten zijn (go/no-go); 

• wie de opdrachtgever is; 

• wie in het projectteam zitten; 

• wie de stakeholders zijn en wat hun belang is; 

• wat de kosten en verwachte opbrengsten zijn; 

• de planning (helder begin- en eindpunt), risico’s en beheersmaatregelen; 

• hoe resultaten structureel binnen de organisatie geborgd gaan worden. 

Staf: zorgverkoop / Communicatie en Marketing 

Na de decentralisatie in 2015 zien wij als gevolg van de toegenomen concurrentie in de markt en de toegenomen 

complexiteit van de zorgverkoop (meer financiers, meer contracten) de aandacht voor zorgverkoop binnen 

zorgorganisaties toenemen. Elke zorgorganisatie wil het beoogde werk binnenhalen. Het is daarbij steeds belangrijker 

om goed contact te hebben met de zorginkopers, heldere keuzes te maken over op welke aanbestedingen wordt 

ingeschreven en wat nodig is om deze te winnen.  

Een professioneel georganiseerde zorgverkoop kan hierin het verschil maken. Waar voorheen taken, zoals 

accountmanagement en contractbeheer als subtaken waren belegd bij leidinggevenden, zien wij vooral bij de grotere 

zorgorganisaties in onze benchmark (meer dan 1.000 fte) dat aparte zorgverkoopteams gevormd worden. Zorg hierbij 

dat zorgverkopers: 

• de eigen organisatie, de doelstellingen en het portfolio goed kennen en weten waarop de organisatie 

onderscheidend in de markt is (het organisatieverhaal);  

• weten wat de onderhandelingsruimte is (denk aan inzicht in kostprijzen en marges); 

• weten hoe zij het beste resultaat kunnen bereiken. 
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Borg hierbij intern dat: 

• het zorgverkoopteam goed samenwerkt met de zorgmanagers en rollen en verwachtingen over en weer duidelijk 

zijn; 

• de effecten en toegevoegde waarde van zorgverkoop in beeld zijn. Ontwikkel hiervoor een dashboard met passende 

KPI’s. 

Verder zien wij dat het belang van professionele communicatie en marketing toeneemt:  

• Borg dat er een goede afstemming is tussen zorgverkoop en marketing & communicatie over de profilering en 

promotie van de organisatie richting de stakeholders, inclusief de zorginkopers.  

• Faciliteer dat ook medewerkers het organisatieverhaal kennen, dat zij weten hoe ze deze passend kunnen uitdragen 

richting stakeholders en dat in de praktijk ook doen. Medewerkers zijn de belangrijkste ambassadeurs van de 

organisatie.  

Zorg dat informatie over de organisatie eenvoudig vindbaar als ook communicatiemogelijkheden met de organisatie. 

Houd hierbij rekening met de verschillende (mogelijkheden van) stakeholders. 

Coördinatie vrijwilligerswerk 

Vrijwilligers spelen als gevolg van stijgende zorgkosten en een toenemend aantal hulpbehoevende ouderen een steeds 

belangrijkere rol binnen zorgorganisaties. Het aantrekken van vrijwilligers is complexer geworden, omdat 

zorgorganisaties, maar ook andere maatschappelijke organisaties een steeds groter beroep op vrijwilligers (moeten) 

doen. We zien echter in de benchmark grote verschillen in het aantal vrijwilligers dat organisaties hebben alsook in de 

aandacht die zorgorganisatie aan vrijwilligers geven. We zien hier vijf voorname aandachtspunten: 

• Zorg dat je als organisatie een positief imago hebt: niet alleen bij (toekomstige) cliënten en medewerkers, maar ook 

bij vrijwilligers. Ook hiervoor is het belangrijk om een duidelijk en onderscheidend organisatieverhaal te hebben.  

• Zorg dat vrijwilligers zich heel makkelijk via verschillende kanalen kunnen melden om zo snel mogelijk op de juiste 

plek binnen de organisatie terecht komen.  

• Zorg voor een helder proces en eenduidige werkwijze. Een aantal zaken moet immers eenduidig geregeld worden 

(VOG; Contract/afspraken; Persoonsgegevens, etc.).  

• Zorg dat ook huidige vrijwilligers voldoende aandacht en kansen krijgen die passen bij hun behoeften. Biedt hen 

opleidingen aan, evalueer periodiek hun ervaringen, luister naar hun verbeterpunten en bespreek samen wat nodig 

is om de vrijwilliger enthousiast binnen de organisatie te laten blijven ‘werken’.  

We zien steeds vaker dat zorgorganisaties hiervoor vrijwilligerscoördinatoren aanstellen als direct aanspreekpunt voor 

zowel vrijwilligers als het bredere informele netwerk rond de cliënt. Zij brengen zorgmedewerkers, mantelzorgers en 

vrijwilligers dichter bij elkaar om samen de cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Planning en roostering 

We zien dat veel zorgorganisaties de afgelopen jaren hebben gekozen om de roostering en planning decentraal op de 

locaties of binnen de (zelfverantwoordelijke) teams te beleggen. Op die manier zitten roosteraars dichter bij het werkveld 

en moeten kortere lijnen met de medewerkers zorgen voor een efficiëntere planning. Toch horen wij veelvuldig verhalen 

dat dit in de praktijk niet naar tevredenheid van de organisatie, medewerkers en cliënten gaat. Aandachtspunten bij 

planning/roostering zijn: 
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• Zorg dat planners het team, de zorgbehoeften en het leefpatroon van cliënten kennen.  

• Zorg dat de behoeften en het leefpatroon van cliënten voor de wensen van medewerkers gaan. Al is het wel goed 

om hiermee zo optimaal mogelijk rekening te houden (gezien de krappe arbeidsmarkt). 

• Besef dat plannen een vak is, bepaal aan welke basiscompetenties en kennis een planner moet voldoen en geef 

aandacht om goed gekwalificeerde (zorg)medewerkers op korte en lange termijn te behouden bijvoorbeeld door 

periodieke scholing, intervisie en evaluatie. 

• Zorg voor een goede back-up van de planners (zeker binnen de teams) om kwetsbaarheid en fouten bij ziekte en 

verzuim van planners te minimaliseren. 

• Hanteer duidelijke spelregels voor een optimale inzet op zowel team/locatie- als organisatieniveau te borgen om 

onnodige inhuurkosten en plus-/minuren te beperken. Dit betekent onder andere afspraken maken over wie 

waarvoor verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld: 

- Regelt het team bijvoorbeeld zelf een vervanger bij uitval of doet de planner dat? 

- Op welke manier en in welke mate is de inzet van flexkrachten georganiseerd en toegestaan? 

Hanteer een jaarplanning en gebruik een toegankelijk roostersysteem dat eenvoudig en effectief plannen ondersteunt. 

Zorgbemiddeling 

Binnen steeds meer organisaties staat ‘de klant centraal’. De medewerkers betrokken bij de instroom van cliënten zijn 

vaak de eerste personen waar potentiële c.q. nieuwe cliënten contact mee hebben. Borg dat de cliënt in dit gehele proces 

centraal staat en zorg (er)voor: 

• een instroomproces dat opgesteld is met en voor cliënten. Benoem SMART-doelen, borg dat de kernwaarden van de 

organisatie herkenbaar in het proces zijn, zorg voor een inrichting zonder onnodige stappen en heldere rol- en 

taakverdeling en evalueer periodiek met cliënten en procesbetrokkenen welke verbeteringen mogelijk zijn.  

• dat klanten en hun sociaal netwerk weten waar zij informatie over de organisatie en dienstverlening eenvoudig 

kunnen verkrijgen. De communicatiekanalen dienen hierbij te passen bij de doelgroepen. We zien steeds meer 

organisaties kiezen voor een frontoffice om alle digitale en telefonische vragen (één nummer, één mailadres) snel en 

goed af te vangen en af te handelen. Zorg dat deze medewerkers het visitekaartje van de organisatie zijn.  

• dat frontoffice/zorgbemiddelaars zowel het organisatieverhaal (wat kunnen wij u bieden? wat onderscheidt ons?) 

alsook de locaties en hun specifieke kenmerken (wie kan welke zorgvraag het beste bedienen?) goed kennen en 

enthousiast en klantgericht kunnen overdragen. 

• een heldere en passende verdeling tussen bijvoorbeeld zorgbemiddelaars en teams. Wie is verantwoordelijk voor 

intake, een indicatie, rondleiding en inhuizing. Streef naar een eenduidige werkwijze (naast proces, ook in houding 

en gedrag) de aansluit bij de kernwaarden.  

een actuele en juiste wachtlijst op organisatieniveau, zodat bij open plekken snel geacteerd kan worden met een nieuwe 

plaatsing en de bezetting zo hoog mogelijk is en blijft. 

Financiën en control 

De financiële functie ontwikkelt zich in rap tempo, mede als gevolg van toenemende automatisering. 

Impact technologie 

• Processen worden in toenemende mate geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Dit geldt nu al voor veel (financieel) 

administratieve processen, maar zal ook gelden voor rapportages. Deze ontwikkeling leidt nu al tot meer effectiviteit, 

efficiency en snelheid en steeds minder inzet van administratief personeel. 

• Gegevensuitwisseling en -verwerking (bijvoorbeeld via standaarden als EDI en XML) vindt hierdoor (nagenoeg) real-

time plaats. Denk bijvoorbeeld aan het betalingsverkeer en het genereren van rapportages. 



 

26 

 

• Continuous reporting (oftewel bijna real-time reporting – korter dan de verslagperiode van een jaar) van financiële 

en niet-financiële informatie wordt gebruikelijker.  

• Tegelijkertijd stijgen ook de inhoudelijke eisen die aan rapportages worden gesteld (meer integrale stuurinformatie, 

gericht op bedrijfsvoering in brede zin), in plaats van alleen financiële inzichten. Denk aan informatie over 

tevredenheid van medewerkers en stakeholders en analyse van risico’s. 

• De druk op verbetering van de efficiëntie en effectiviteit neemt toe. De lijn wil steeds meer zelf toegang hebben tot 

de integrale stuurinformatie. De control-functie verplaatst mee naar de lijn. Combineren van control en kennis van 

het primaire proces wordt belangrijker. Dit maakt de financiële functie meer tot businesspartner voor het 

management. 

• Er is een overvloed aan data (big data), welke steeds vaker openbaar en dus transparant is (open data). De 

hoeveelheid data groeit nu al exponentieel, bijvoorbeeld doordat organisaties steeds meer data produceren en 

opslaan, en ook steeds meer apparaten data verzamelen, opslaan en uitwisselen (internet of things).  

• In zogenaamde ‘datameren’ wordt informatie uit verschillende kanten van de organisatie (en soms open data) aan 

elkaar gekoppeld. Data wordt hierbij automatisch opgeslagen, ook data uit de operationele systemen. 

• Hierbij wordt gebruik gemaakt van datafeeds (periodiek eenrichtingsverkeer; denk bijvoorbeeld aan open data van 

het CBS of DIGIMV) waarmee snel veel gegevens op gestandaardiseerde wijze gecombineerd kunnen worden. Ook is 

er een toename van API’s (Application Programming Interface; realtime tweerichtingsverkeer tussen systemen). 

Statistieken over inkoopcijfers worden bijvoorbeeld direct ingeladen in de dataset, en gekoppeld aan de projecties 

en scenario’s. 

• Data ordening (definiëren, structureren en clusteren), maar ook data-analyse, (opvallende gegevens, verbanden en 

informatie te halen o.b.v. big data science, data mining, process mining), data interpretatie en data koppeling 

worden belangrijke competenties. 

• Systemen/machines worden ‘kunstmatig intelligent’ en zelflerend. Fouten worden automatisch herkend (als ze niet 

voldoen aan vooraf geprogrammeerde algoritmes, of afwijkende patronen laten zien), opgelost en voorkomen. 

Naarmate systemen beter en slimmer worden (zelflerend) is hiervoor (onder meer bij Financiën) op termijn niet of 

nauwelijks nog personeel nodig. De analyse van data wordt steeds beter en de voorspelkracht van modellen groter. 

De toegevoegde waarde van een geïntegreerd ERP-systeem lijkt kleiner te worden. Onze verwachting is dat meer gebruik 

wordt gemaakt van modulaire, goedkopere en snel te implementeren systemen die onderling goed geïntegreerd zijn 

(best of breed). De kans op vendor lock in (waardoor een klant afhankelijk wordt van één leverancier) wordt daardoor 

kleiner. Dit vraagt van zorgorganisaties wel dat zij een goed overzicht houdt op haar systeemlandschap, dat mogelijk 

complexer wordt. 

Beveiliging 

• De hoeveelheid data, het gebruik ervan en de toegang ertoe intensiveren zoals gezegd sterk. Dit stelt hoge eisen aan 

veiligheid, betrouwbaarheid, privacy en kwaliteit van data. Om hierop te monitoren verschuift de aandacht in audits 

van steekproefsgewijze controle op de output, naar continue monitoring en controle op maatregelen in systemen en 

processen. Vragen als: In hoeverre wordt het maken van fouten voorkomen? Is autorisatie en acces-management 

goed geregeld (wie kan bij welke data)? Is de kwaliteit en integriteit van data geborgd? Hoe wordt geborgd dat géén 

data verloren gaat? Hoe zuiver is het (voorspel)model? 

• Dataversleuteling (encryptie) krijgt steeds meer aandacht. Technologieën hiervoor zijn in ontwikkeling en worden 

steeds beter en gebruiksvriendelijker. 

• Voor de financiële functie betekent dit een toenemende integratie met IT en een gedeelde integrale 

verantwoordelijkheid voor risicomanagement. Bij grote bedrijven is het nu al gebruikelijk dat zij periodiek een 

penetratietest laten uitvoeren. Ze laten zich dan ‘aanvallen’ om hun systemen en applicaties te testen. 



 

27 

 

• Dataveiligheid is ook verankerd in wetgeving. Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan, als onderdeel 

van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze meldplicht houdt in dat bedrijven en overheden onverwijld 

een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.  

Juridisch bindende technologie 

• Databeheer en -gebruik verloopt in de nabije toekomst via blockchain of een soortgelijke decentrale en open 

technologie. Blockchain is als het ware een digitaal grootboek voor transacties dat wordt bijgehouden door alle 

deelnemers in een netwerk. Deze deelnemers bewaren identieke kopieën van dit grootboek. Zij zijn samen eigenaar 

van de data.  

• Alle deelnemers aan een blockchain kunnen eerdere transacties bekijken en nieuwe toevoegen met ‘blocks’ die als 

een ketting (‘chain’) aan elkaar worden geregen. Als informatie eenmaal is opgeslagen in een blockchain, kan deze 

niet meer worden gewist of veranderd. Elke transactie is als het ware verzegeld met behulp van cryptografie. Het 

voordeel van dit decentrale model is dat data niet meer hoeft op te hopen in één centrale database. Ook is er geen 

‘third party’ meer nodig om akkoord te geven op de transactie. De data wordt verspreid over het internet terwijl de 

toegankelijkheid gelijk blijft, de betrouwbaarheid toeneemt en de beveiliging verbetert (al is dit nu nog wel een 

aandachtspunt!).  

• Ook kunnen in een blockchain zogenaamde smart contracts worden geprogrammeerd. Handelingen worden dan 

automatisch en zelfstandig uitgevoerd op basis van vooraf opgestelde regels en afspraken. Dit zonder tussenkomst 

van derde partijen zoals een notaris en zonder dat de deelnemers van deze overeenkomst de werking nog kunnen 

manipuleren. Afspraak is afspraak, zonder uitzonderingen. Denk voor toepassingen bijvoorbeeld aan 

subsidieverstrekking, vergunningverlening en financiële transacties (zonder tussenkomst van een bank). 

Als gevolg van deze ontwikkelingen raken de financiële functie en informatiemanagement/ informatievoorziening steeds 

meer met elkaar verweven. Het is in onze optiek dan ook logisch deze functies te integreren of op zijn minst heel dicht bij 

elkaar te positioneren. 

Ook de rol van de financiële functie als de wijze waarop zij haar taken uitvoert veranderen als gevolg van deze 

ontwikkelingen. Zo wordt het verzamelen en verwerken van juiste, tijdige en volledige informatie grotendeels 

geautomatiseerd. Het beheren en analyseren van data en het genereren van relevante, geïntegreerde (dus ook niet-

financieel; zie ook vorige hoofdstuk), juiste (betrouwbaar en kwalitatief goed), continu beschikbare, actuele en zelfs 

voorspellende (stuur)informatie krijgt meer aandacht. Bij automatisering worden voorspelmodellen en automatische 

controles ingebouwd. Hiermee verschuift de aandacht naar de ontwerpkant, de uitvoering wordt vooral nog gemonitord. 

De rol van de financiële functie rijkt nu al veel verder dan die van de traditionele boekhouder en ontwikkelt zich door 

naar businesspartner en change agent, wat een veel meer strategische rol is. De eisen die gesteld worden aan 

medewerkers binnen de financiële functie, veranderen daarmee ook sterk. Wij raden aan hier spoedig op te anticiperen. 

Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de financiële functie. Neem contact met ons op als u 

hierover meer wil weten. 

Administratie 

De administratieve belasting wordt als te hoog ervaren. En uit recent onderzoek van Berenschot blijkt dat deze voor 

medewerkers in het primaire proces zelfs is toegenomen, ondanks de aandacht die hier al enkele jaren aan besteed 

wordt. Vaak wordt gekeken naar de overheid om deze belasting te verlagen. Zorgorganisaties hebben echter zelf ook 

veel invloed op de administratieve belasting. Met die reden heeft u deel kunnen nemen aan onze kosteloze module 

administratieve belasting. Deze brengt in beeld welke administratieve taken worden verricht, hoeveel tijd dit kost, hoe 

belastend men deze taken vindt en welke verbeteringen mogelijk zijn.  

 



 

28 

 

 

Het is aan zorgorganisaties zelf om de eigen administratie zo efficiënt mogelijk in te richten. Er valt namelijk veel te 

winnen door administratieve processen samen met medewerkers slimmer te organiseren.  

• Bepaal eerst welke administraties wel of niet nodig zijn.  

• Beschouw het administratieve proces kritisch vanuit het doel, elimineer verspilling (knelpunten) en probeer stappen 

met toegevoegde waarde waar mogelijk te standaardiseren en te automatiseren. Probeer hierbij registratie zoveel 

mogelijk plaats te laten vinden direct aan de bron (in het zorgproces) en direct in het juiste doelsysteem, zodat 

administratief medewerkers zich kunnen richten op procesverbetering en –control in plaats van handmatig invoeren 

van gegevens. Dit laatste gebeurt nog vaker dan nodig.  

Berenschot kan u adviseren op het gebied van Lean in de zorg 

Automatisering en Informatisering 

ICT speelt een steeds belangrijker (en strategischer) rol binnen de zorg. We zien de ICT-kosten dan ook toenemen. We 

zien echter ook dat lang niet altijd sprake is van een heldere visie en doelstellingen over welke rol ICT, technologie en 

informatie in de organisatie van de zorg en dienstverlening en de ondersteuning daarvan (gaan) spelen. Welke 

verbeteringen moet dit de organisatie gaan opleveren? Denk hierbij aan arbeidsbesparende technologie en het 

digitaliseren van administratieve processen. Zorg dat hierbij de gewenste doelen bijvoorbeeld lagere personele 

overheadkosten of verhoging van de productiviteit SMART zijn (begin met een nulmeting) en monitor de voortgang om 

waar nodig bij te sturen.  

We zien voor veel organisaties twee concrete verbeteringen op de korte termijn: 

• Vereenvoudig van het applicatielandschap. We zien dat veel zorgorganisaties onvoldoende overzicht van hun 

applicaties en de mogelijkheden van deze applicaties hebben.  

- Hierdoor ontstaat ten eerste vaak overlap in het applicatielandschap: twee of meer applicaties bieden in essentie 

dezelfde functionaliteit.  

- Ten tweede worden de mogelijkheden van applicaties vaak voor slechts 20-30% daadwerkelijk gebruikt.  

- Ten derde blijft het koppelen van applicaties aan elkaar om te zorgen voor bijvoorbeeld single sign on en 

minder registratie in verschillende bronnen moeilijk.  

- Tot slot zorgt een omvangrijk applicatielandschap voor onduidelijkheid bij de gebruiker over waar ze nu welke 

applicatie voor nodig hebben (en wat het wachtwoord van een applicatie ook al weer is). Het loont dus om hier 

kritisch naar te kijken en het applicatielandschap te vereenvoudigen. Dit kan aanzienlijk schelen in de licentie- 

en beheerkosten. 

Zorg er hierbij voor dat in de visie duidelijke uitgangspunten zijn opgenomen die kaders bieden voor het maken van 

keuzes.  

 Cloud-strategie. Zorgorganisaties hebben vaak hoge kosten aan het zelf beheren van infrastructuur en servers. De 

technologie ontwikkelt zich steeds meer in de richting van Software As A Service (SAAS), Infrastructure As A Service( 

IAAS) en Cloud platforms. Bij deze technologieën betalen afnemers alleen de service die ze gebruiken en zijn ze niet 

meer verantwoordelijk voor het beheer. Deze flexibiliteit kan voordelig zijn gezien de vele technologische 

vernieuwingen die elkaar in sneller tempo opvolgen.  

Berenschot kan u adviseren op het gebied van Informatiemanagement en Strategische ICT-planning. 

https://www.berenschot.nl/actueel/2015/oktober/lean-six-sigma-zorg/
https://www.berenschot.nl/actueel/2015/oktober/lean-six-sigma-zorg/
https://www.berenschot.nl/expertise/diensten/informatiemanagement/
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Arbocoördinatie 

Uit onderzoek van Berenschot (eind 2017) in opdracht van de V&VN blijkt dat mede door de tekorten op de 

arbeidsmarkt sprake is van een hoge werkdruk, een relatief hoog verzuim en dat er daarmee risico’s ontstaan voor de 

kwaliteit en veiligheid van zorg. Daardoor ervaren zorgprofessionals meer stress en overwegen veel huidige 

zorgprofessionals om de sector te verlaten. Redenen waarom steeds meer zorgorganisaties de functie van 

arbocoördinatie professionaliseren. We zien in toenemende mate, naast de ‘verplichte’ preventiemedewerker, functies als 

adviseurs duurzame inzetbaarheid en/of vitaliteitscoaches, die bijdragen aan een gezond en prettig arbeidsklimaat. Best 

practices gaan daarbij uit van de volgende overtuigingen: 

• Gezonde bedrijven zorgen voor gezonde medewerkers en werkomgeving; vice versa. 

• De leidinggevende is integraal verantwoordelijk, is capabel en wordt passend ondersteund. 

• Verzuim kent vele oorzaken en slechts één daarvan is ziekte. Spreek daarom liever van arbeidsverzuim in plaats van 

ziekteverzuim. 

• (Vermijdbaar) Verzuim is geen medisch probleem, maar een managementprobleem. 

• Een blijvend en stabiel laag verzuim kan uiteindelijk alleen maar tot stand komen in gezonde organisaties, waarin 

goed werkgeverschap, aandacht en ondersteuning voor medewerkers en preventie vanuit dit perspectief voorop 

staan. 

Respectvolle benadering van medewerkers is een vereiste. 

Opleidingen en HR 

De veranderende zorgvraag stelt andere eisen aan het zorgpersoneel qua omvang, deskundigheidsniveau en 

competenties. Zorgmedewerkers moeten steeds meer onderling gaan samenwerken, overleggen en doorverwijzen. Hij/zij 

is een netwerker die met alle partijen rondom de cliënt, zoals vrijwilligers, andere (zorg)organisaties en mantelzorgers kan 

samenwerken. Daarnaast moet hij bijdragen aan een gezonde aanspreekcultuur en in staat zijn feedback te geven en te 

ontvangen. De medewerker dient bovendien expert te zijn op zijn vakgebied, maar moet ook in staat zijn om over de 

muren van de eigen professie heen te kijken en waar nodig te kunnen schakelen tussen het belang van de organisatie, 

het team en de cliënt. 

En de vergaande automatisering van processen en de afweging om steeds vaker ‘regeltaken’ bij zorgprofessionals neer te 

leggen (vanuit een visie op zelforganisatie), maakt ook dat er andere eisen worden gesteld aan overheadpersoneel. Wij 

zien toenemend de beweging naar specialist en businesspartner. 

Dit maakt ook dat vanuit de afdeling HR en opleidingen er meer aandacht moet zijn voor thema’s als: 

• Strategische personeelsplanning: hoe moet mijn personeelsbestand, zowel qua zorg- als overheadpersoneel er over 

5 jaar uit zien? 

• Het terugdringen van verzuim. 

• Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. 

• Werving en selectie. 

• (Ver)binden en boeien. Door te kijken naar het pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en de wensen 

ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling in de loopbaan. 

Leest u hier meer over het Berenschotonderzoek naar het terugdringen van de personeelstekorten in de zorg. 

 

https://www.berenschot.nl/actueel/2017/november/hoe-kunnen-personeelstekorten/
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Inkoop 

Het inkoopproces omvat alles van contractering van leveranciers tot aan betaling. De meeste zorgorganisaties hebben 

een beperkt aantal inkoopmedewerkers, vaak op strategisch niveau om besparingen te realiseren door slimme 

(gecentraliseerde) contractering. Welke toeleveranciers zijn er? Wat is de looptijd en omvang van de contracten? Wat zijn 

de jaarlijkse kosten per inkoopcategorie (schoonmaak, verpleegmaterialen, kantoorartikelen, etc.) en wat is het mogelijke 

besparingspotentieel? Grotere volumes bij minder leveranciers onderbrengen is vaak een effectief middel voor 

kostenreductie. 

Wij zien echter wel grote verschillen in hoe de inkoopprocessen zijn ingericht en taken en verantwoordelijkheden zijn 

belegd. Ten aanzien van bestellingen geldt bij de meeste organisaties dat alle investeringsaanvragen worden getoetst 

aan de hand van enkele criteria, voordat deze doorgang vinden. Ook zien we dat er vaak een wildgroei is aan 

(zorg)medewerkers die bestellingen plaatsen, waarbij aantallen naar eigen inzicht worden bepaald, terwijl de 

leidinggevende de facturen moet goedkeuren. Controles of juiste levering heeft plaatsgevonden vinden niet of nauwelijks 

plaats.  

Aanverwant onderwerp is dat van voorraadbeheer. Vaak houden decentrale zorglocaties voorraden bij met onder andere 

kantoorartikelen, linnenverhuur (platgoed), schoonmaakmiddelen, verpleeghulpmiddelen, huishoudelijke artikelen en 

droogkruidenierswaren (DKW). Voorraden worden aangelegd om te voorkomen dat wordt misgegrepen. Zorgafdelingen 

bestellen vaak in vaste hoeveelheden, terwijl in sommige situaties enkele stuks nodig zijn, waarna het overige door 

overschrijding van houdbaarheid uiteindelijk wordt weggegooid. De tendens is dus dat vaker voor zekerheid wordt 

gekozen, met als gevolg grote voorraden en mogelijk verspilling van goederen. Dit vraagt dus meer grip en procesinzicht 

ten aanzien van inkoop- en voorraadbeheer. Iets waar een inkoopfunctionaris beleid op kan ontwikkelen, al dan niet 

ondersteund door goede automatisering. 

Personeel algemene ondersteuning – secretariaten 

We zien in alle drie de referentiegroepen grote verschillen in omvang van de secretariaten. In de VVT en GHZ varieert 

deze omvang al jaren van 0,3% tot 2,0% en in de GGZ tussen de 3,5% en 8,1%. De GGZ kenmerkt zich onder meer door 

veel kortdurende trajecten. Dit vraagt relatief meer secretariële capaciteit in vergelijking met de VVT en GHZ. 

Tegelijkertijd horen wij van organisaties met een relatief klein aandeel secretariaten dat deze ondersteuning niet gemist 

wordt. Meer ondersteuning is gemakkelijker, maar is in de praktijk niet direct noodzakelijk. Vaak is er sprake van 

gewenning en een omvang van de secretariële ondersteuning die ‘historisch bepaald’ en daarom al jaren hetzelfde is. 

We zien dat zorgorganisaties met relatief weinig secretariaten actief sturen op de toegevoegde waarde van het 

takenpakket en tijdsbesteding van deze secretarieel medewerkers. Wij zien voor zorgorganisaties drie voorname 

aanbevelingen:  

• Kijk kritisch naar de toegevoegde waarde van het takenpakket en tijdsbesteding van de secretarieel medewerker. 

Bepaal hierbij welke ondersteuning (inhoud en niveau) gewenst is (‘de goede dingen’). Wees hierbij kritisch op de rol 

die secretariaten onder andere hebben bij agendabeheer, het plannen van in- en externe afspraken, verslaglegging, 

het beheren mailboxen, mailings, het kopiëren, scannen en inbinden van documenten en het redigeren van stukken.  

• Beperk verschillen in de uitvoering door eenduidigheid in werkprocessen en taakuitvoering te creëren. Denk hierbij 

aan een e-mailetiquette en wijze van oppakken van telefoontjes en ad hoc werkzaamheden. 
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• Zorg hierbij voor optimale processen (zonder verspilling) met passende digitale ondersteuning door toegankelijke 

systemen. Denk na over mogelijkheden voor standaardisering, automatisering en digitalisering. Wanneer gegevens 

éénmalig ingevoerd hoeven te worden, scheelt dit tijd en voorkomt dit fouten. Snelle computers, goede 

koppelingen, beperkt aantal systemen en goed werkende software zorgen voor efficiëntie in de taakuitvoering (‘de 

goede dingen op de goede manier’)  

Kritisch zijn en blijven op het ‘effectief en efficiënt uitvoeren van de goede dingen’ leidt tot een organisatie die continu 

verbetert. Dat geldt ook voor de secretariële ondersteuning. 

Hotelfuncties 

Services, en daarmee de hotelfuncties, zijn onlosmakelijk verbonden met persoonsgerichte zorg. Meer dan voorheen 

worden producten en diensten op hun gevoelswaarde aangeboden én gevraagd. De doelgroepen binnen de langdurige 

zorg worden steeds kritischer, hebben hogere verwachtingen en vaak meer mogelijkheden om bepaalde voorkeuren voor 

zorg en/of huisvesting te realiseren. Daarnaast is het niet meer vanzelfsprekend dat alle benodigde zorg en services van 

één en dezelfde aanbieder worden afgenomen. Door deze ontwikkelingen en de keuzevrijheid die hiermee gepaard gaat, 

moeten zorgorganisaties werken aan onderscheidend vermogen op basis van dienstverlening en gastvrijheid. 

De diverse kwaliteitskaders geven zorgverleners en zorgorganisaties opdracht om samen de kwaliteit te verbeteren, de 

dialoog aan te gaan met de klant en het lerend vermogen te versterken. En dat is belangrijke input voor een eenduidige 

visie op services en de vertaling hiervan naar gastvrije dienstverleningsconcepten. En uiteindelijk het daadwerkelijk 

verbeteren van de dienstverlening en gastvrijheid in de zorg. 

Want wie ís die klant nu eigenlijk en wat wil hij nu echt? In hoeverre zijn de bedrijfsvoering en de producten en diensten 

hierop afgestemd? Zijn deze producten en diensten wel onderscheidend genoeg? En zetten de medewerkers de klant wel 

echt centraal in hun dagelijkse werkzaamheden? Hoe kunnen zij (nog meer) bijdragen aan een positieve klantbeleving? 

Een mooi gebouw met ontvangstruimte, een restaurant met dagverse maaltijden of schone ruimtes. Zonder gastvrij 

gedrag van medewerkers is het weinig waard. Alleen de gelegenheid creëren betekent niet dat dit ook als gastvrij ervaren 

wordt. De klant is niet meer onder de indruk van wát er wordt aangeboden, maar van de manier waarop. Hard- en 

software, zorg & services dienen elkaar harmonisch aan te vullen. Het is dan ook aan te raden om bij zorgverkoop ook de 

visie van de eigen organisatie op services voor het voetlicht te brengen. Berenschot kan u op dit gebied adviseren. U 

vindt meer informatie op Hospitality in de zorg. 

Zorgmanagement 

We hebben de afgelopen jaren een groot aantal zorgorganisaties zien kiezen voor een vorm van zelforganisatie. Een deel 

van deze organisaties heeft dit op basis van visie besloten. Vaak om meer regie bij de teams te leggen met als doel 

betere zorg en meer aandacht voor cliënten. Echter heeft ook een deel van de organisaties onder druk van de 

bezuinigingen voor zelforganisatie gekozen. In beide gevallen leidde zelforganisatie veelal tot minder management en 

het verschuiven van taken naar de teams. Het succes van zelforganisatie verschilt. 

Het laatste jaar zien wij wel steeds meer organisaties terugkomen van het besluit om met minder management te gaan 

werken. Medewerkers hebben hun handen vol aan hun zorgtaken en daardoor minder tot geen tijd voor taken zoals 

plannen en roosteren, werving en selectie en financiën. Zij ervaren een hoge werkdruk door de hogere administratieve 

belasting en werken vaak meer uur door moeilijk invulbare vacatures en hoog verzuim binnen de organisatie. 

 

 

https://www.berenschot.nl/expertise/sectoren/zorg/vvt-0/hospitality-quickscan/


 

32 

 

Waar organisaties de toegenomen regie van teams willen behouden, kiezen zij wel vaker om teams beter te 

ondersteunen door het aanstellen van een leidinggevende of teamcoach. Aandachtspunten hierbij zijn: 

• Wees kritisch op het aanstellen van managers en maak expliciet wat hun toegevoegde waarde is. Denk hierbij aan 

meer aandacht voor medewerkers en het vergroten van hun tevredenheid, het verlagen van het ziekteverzuim en 

meer aandacht voor coaching en ontwikkeling van medewerkers met oog op toenemende zorgzwaarte en het 

personeelstekort in de sector. 

• Denk hierbij ook goed na over welke taken wel en niet bij de teams belegd worden. Meer regie en autonomie voor 

medewerkers is een goed uitgangspunt, maar als dit ten koste gaat van minder cliëntgebonden tijd en minder 

tevredenheid levert dit de organisatie niets op. 

• Zorg dat managers/coaches passen bij de functie (performancemanagement) en niet op basis van senioriteit in het 

zorgvak of door het vervallen van hun oude functie deze positie krijgen. 

• Zorg dat managers/coaches het organisatieverhaal kennen, kunnen doorvertalen naar houding en gedrag en naar de 

benodigde ontwikkeling van medewerkers (dus ook hier performancemanagement). 

• Maak SMART-afspraken over de toegevoegde waarde van leidinggevenden. Evalueer periodiek samen met de 

medewerkers en stuur bij waar nodig.  

Berenschot kan u adviseren op het gebied van Zelfsturing/zelforganisatie. 
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Bijlage 1 

Gedetailleerd overzicht van de resultaten van uw organisatie 
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Bijlage 2 

Vraagstelling en aanpak 
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Bijlage 2 Vraagstelling en aanpak 

Vraagstelling 

De centrale vraagstelling in het benchmarkonderzoek luidt: 

‘Hoe verhouden de formatie en kosten van de overhead van uw organisatie zich tot die van andere zorgorganisaties?’ 

Alhoewel in dit onderzoek de overhead centraal staat, gaan wij tevens in op de formatie en kosten van de hoteldiensten 

en het primaire proces. 

Referentiegroep 

De benchmark is gebaseerd op een database verkregen uit deelname van in totaal 124 zorgorganisaties die in de periode 

2016-2018 aan de benchmark hebben deelgenomen. Wanneer een organisatie in de genoemde periode vaker aan de 

benchmark heeft deelgenomen, zijn alleen de meest recente cijfers in het gemiddelde opgenomen.  

Wij vergelijken uw uitkomsten iedere keer met drie referentiegroepcijfers: 

1. Het gemiddelde van uw zorgvorm. 

2. Het gemiddelde van qua formatieomvang vergelijkbare organisaties binnen uw zorgvorm. 

3. De kwartielscore van uw zorgvorm. 

 

Referentiegroep VVT GHZ GGZ 

Totaal 52 48 22 

Minder dan 500 fte 11 10 2 

500 - 1000 fte 16 16 3 

Meer dan 1000 fte 25 22 17 

 

De primaire vergelijking in de rapportage is die met uw zorgvorm. Uiteraard is ook de vergelijking met qua formatie 

vergelijkbare organisaties binnen uw zorgvorm een zeer relevante. Zoals de bovenstaande tabel laat zien, zijn de 

gemiddelden dan gebaseerd op minder waarnemingen. De gemiddelden zijn daardoor mogelijk minder betrouwbaar dan 

die van de zorgvorm. 

Eenduidig vergelijken: valide en betrouwbaar 

De kern van een goed benchmarkonderzoek is dat wij eenheden vergelijken die door alle deelnemers zo veel mogelijk 

eenduidig worden gemeten. Dit voorkomt dat wij appels met peren vergelijken. In onze aanpak is er veel aandacht voor 

het zo eenduidig mogelijk invullen van de vragenlijst. De kwaliteit van de referentiecijfers valt of staat immers met de 

kwaliteit van de ingevulde vragenlijsten door de deelnemers.  

Daarom hebben wij een Berenschot-codeschema opgesteld dat aansluit aan bij de uniforme codering van formatie en 

kosten uit het NZi-Rekeningschema 2004. Verder hebben wij gedurende het traject aandacht besteed aan het eenduidig 

invullen van de vragenlijst door alle deelnemers.  

Onderzoeksaanpak 

Wij hebben de volgende onderzoeksaanpak gevolgd, in stappen: 

• Het actualiseren van de gestandaardiseerde vragenlijst uit de voorgaande onderzoeken tijdens de startbijeenkomst. 
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• Het beschikbaar stellen van de definitieve digitale vragenlijst aan alle deelnemende organisaties. Alle deelnemers 

hebben deze vragenlijst vervolgens ingevuld. Zij zijn daarbij ondersteund door het Berenschot-codeschema, een 

toelichting op de vragenlijst, onze helpdesk en de online FAQ. Waar gewenst heeft u gebruikt gemaakt van onze 

optionele invulondersteuning. 

• Het controleren van de ingevulde vragenlijsten op volledigheid en consistentie, om de gegevens daarna te 

analyseren. 

• Het houden van gesprekken met alle deelnemende organisaties, met als doel de aangeleverde informatie te 

valideren en verklaringen te vinden voor de opvallende afwijkingen.  

• Het nader analyseren van het cijfermateriaal en de informatie uit de gesprekken ten behoeve van de persoonlijke 

paragraaf voor in de rapportage. 

• Het opstellen van deze rapportage per deelnemer en het beschikbaar stellen van de algemene uitkomsten en het 

referentiemateriaal via het Berenschot Benchmark Platform.  

• Een presentatie van de uitkomsten aan bestuur en MT.  

Waarde en beperking van het onderzoek 

De waarde van dit benchmarkonderzoek is dat het een objectieve en eenduidige vergelijking biedt van uw formatie en 

kosten. Het biedt een uitstekende mogelijkheid om een zuivere discussie te voeren over de omvang van de overhead in 

uw organisatie. 

Maar beperkingen zijn er ook. Elke zorgorganisatie is uniek. Een benchmarkonderzoek kan hier nooit geheel recht aan 

doen. Er zijn immers tal van organisatiespecifieke omstandigheden die een hogere of juist lagere overhead prima kunnen 

verklaren. De in dit onderzoek gepresenteerde cijfers vormen daarom ook niet het 'finale oordeel' over uw organisatie. 

Om tot een dergelijk oordeel te komen is het allereerst van belang om de uitkomsten te interpreteren met de kennis van 

uw eigen organisatie. Kunt u de uitkomsten verklaren? Wanneer dit niet het geval is, is een nadere analyse nodig van de 

specifieke situatie in uw organisatie. 
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