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Uit onderzoek is gebleken dat veel jeugdzorgaanbieders problemen ervaren met het beheersen van 
zorgkosten. Enerzijds door een wildgroei aan productcodes waardoor het lastig is de juiste zorg te 
definiëren. Anderzijds door een toename aan complexe zorg en wachtlijsten waarbij de kwaliteit 
moeilijk te waarborgen is door een tekort aan geschoold zorgpersoneel. Kan inzicht in data hier 
verandering in brengen? 



Wij spraken business intelligence consultant Kees-Jan Westra. Hij houdt zich volop bezig met data 
in combinatie met de jeugdzorg.  

Je krijgt meer inzicht  
“Bij het helpen van cliënten genereer je grote 
hoeveelheden data. Dat gaat vaak om grote aantallen, 
die waardevol zijn omdat je ze nodig hebt om bij te 
kunnen sturen. Ze helpen je bij het nemen van 
beslissingen over het aannemen van mensen, welke 
mensen dat moeten zijn, maar geven ook inzicht in 
bijvoorbeeld wachtlijsten in de zorg,” legt Kees-Jan 
Westra uit.

  

Belangrijke gegevens die je in je voordeel kunt 
gebruiken om de zorg te kunnen verbeteren. Maar ook 
financieel kunnen de cijfers je helpen. “Ze geven 
antwoord op vragen als: wat kun je verwachten aan 
aankomende aanmeldingen? Gaat het nog goed met 
de toewijzingen? Wordt alle geleverde zorg ook 
betaald?” 

Er ontstaat oog voor grotere 
effecten  
Het verzamelen van gegevens binnen de jeugdzorg is 
natuurlijk niet nieuw. Binnen de zorg worden al veel 
gegevens verzameld. Zo laten de meeste aanbieders 
cliënten vragenlijsten invullen. Bij aanvang van een 
traject maar ook naarmate het traject vordert. 

“Daarin wordt vaak gemeten welke klachten er zijn, en 
of die toe- of afgenomen zijn. We proberen met die 
vragenlijst een framework te geven van een 
behandeling. Het laat zien hoe het met de behandeling 
gaat, en daar kan dan op individueel niveau op worden 
gestuurd.” vertelt Westra.  



Maar wat nu als je veel meer gegevens hebt?  


“Dan zou je veel meer overkoepelend kunnen kijken. 
Als je veel data hebt van wanneer mensen bijvoorbeeld 
instromen, dan kun je hier een prognose op maken. 
Dan kun je op een gegeven moment zeggen; 
waarschijnlijk gaan we volgend jaar zoveel cliënten 
krijgen.” Waardevolle informatie om begrotingen op te 
baseren en om de capaciteit op aan te passen, licht 
Westra toe. “Ook seizoenseffecten zie je dan 
waarschijnlijk terug. In de jeugdzorg is het bijvoorbeeld 
in de zomer niet zo druk, na de zomer neemt de druk 
op de jeugdzorg regelmatig toe.” Dat soort trends kun 
je ontdekken als je de data goed op orde hebt.  
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Met data reageer je op 
feiten, niet op het 
onderbuikgevoel  
Binnen de zorg is de administratie vaak een punt van 
discussie. Moet je dan nóg meer data gaan 
verzamelen? Kees-Jan vertelt van niet: “Veel van de 
data verzamel je dus al, omdat je nu eenmaal verplicht 
bent gegevens te registreren. Door die gegevens net 
anders te koppelen of in een groter geheel te zien, kun 
je soms weer nieuwe conclusies trekken om cliënten 
verder te kunnen helpen.”

  

De jeugdhulp is gewend om alles te registreren, bijna 
tot op de minuut. Dat hoeft geen struikelpunt te zijn. 
“We hebben gezien dat er grote motivatie is om 
cliënten te helpen. Intrinsiek zijn de zorgmedewerkers 
heel erg gemotiveerd maar ze weten niet altijd of ze 
ook de goede dingen doen. Monitoring en data-
analyse kan dit inzicht absoluut geven.” 



Inzicht is belangrijk, maar moet gebaseerd zijn op 
feiten en niet op het onderbuikgevoel. Je zou kunnen 
zeggen dat die feiten over cliënten gaan, maar ook 
over medewerkers. Hoeveel cliënten stromen in, 
hoeveel uit, wat gebeurt er in de tussentijd? En wat 
betreft de medewerkers; wat zijn ze aan het doen, 
hoeveel cliënten helpen ze, gaat het wel goed met de 
medewerkers, zijn ze bijvoorbeeld veel ziek? Dat kun je 
vastleggen in een dashboard. 



Voorwaarde voor een dashboard is dat je inzichtelijk 
hebt waar je gegevens vandaan komen en waar die 
zich bevinden. Cliëntgegevens uit een patiëntendossier 
kunnen dan wellicht gekoppeld worden aan de 
gegevens over de medewerkers uit een HR-systeem. 
Declaratiegegevens uit weer een ander systeem 
kunnen daar dan weer vergeleken worden. 

Het personeel vindt het vaak prima dat de gegevens 
die ze invoeren in een dashboard of ander overzicht 
terechtkomen. “We hadden een beetje verwacht dat 
mensen misschien een onbehaaglijk gevoel zouden 
krijgen, maar de reacties zijn overwegend positief. 
Mensen vinden het fijn dat het harde werken dat ze 
doen nu ook in beeld komt bij bijvoorbeeld 
leidinggevenden,” vertelt Westra.  

Met duidelijke data 
verbeter je de zorg  
Leuk, dat belang van data. Maar hoe begin je 
er als jeugdzorgaanbieder nu mee? De 
volgende stappen kunnen je helpen: 

 Breng eerst in kaart welke regio’s welke 
contractafspraken, 
bekostigingsmethodieken en 
verantwoordingsmethoden hanteren. 

 Stel dan per regio de risico’s vast. Kijk 
bijvoorbeeld naar niet-betaalde zorg 
omdat de afgegeven toewijzing te licht is.

 Operationaliseer die risico’s. Voorbeeld: Er 
is sprake van een te lichte zorgtoewijzing 
als er meer dan X uren geschreven worden 
terwijl de zorgtoewijzing uitgaat van Y 
uren.

 Signaleer gevallen waar dat risico van 
toepassing is.  

Liever iets eenvoudiger beginnen? Kijk dan 
eens om te starten puur en alleen naar de 
instroomcijfers. 
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“Bedrijven zijn geneigd 
groots te willen denken, 
maar met klein beginnen pak 
je vaak ook al grote winst.”

Kees-Jan Westra

In geen andere sector worden er meer gegevens 
(verplicht) vastgelegd dan in de zorg. En die 
hoeveelheid groeit elke dag. Van cliënt- tot 
medewerkersgegevens en van zorgproductie tot 
ziekteverzuim. Ondanks -of juist door- al die data, 
ontbreekt het vaak aan overzicht en inzicht. Van Dam & 
Oosterbaan helpt zorginstellingen om meer uit hun 
data te halen. Door datagedreven te werken kunnen 
zorginstellingen efficiënter inspelen op de continue 
stroom aan veranderingen binnen het complexe 
zorglandschap. Met onze krachtige en dynamische 
dashboards beschikt jouw zorginstelling over alle 
noodzakelijke informatie uit jouw bedrijfsvoering om 
belangrijke keuzes te kunnen maken voor morgen. 
Uiteraard volledig passend bij jouw organisatie. 

 

Zelf met data aan de slag? Esrah denkt graag met je 
mee! esrah.jellema@vandamoosterbaan.nl  
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