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HOOFDSTUK 1

Regeldruk binnen het
ECD is aan te pakken
Uit onderzoek van Berenschot1 blijkt dat 82% van de zorgprofessionals
in de langdurige zorg administratieve taken als belastend ervaart.
Zij geven aan dat zij gemiddeld 35% van hun werkbare tijd aan
administratieve taken besteden. Bovendien blijkt uit dit onderzoek
dat er een verband bestaat tussen administratieve belasting,
verloopintentie en werkplezier. Het ‘aanmaken en bijhouden ECD/
EPD (en/of zorgplan)’ wordt door deze zorgprofessionals het vaakst
(namelijk door 54%) genoemd als de administratieve taak waaraan
zij de meeste tijd besteden.

1

https://www.berenschot.nl/media/qw0n45zj/rapportage_administratieve_belasting_langdurige_zorg_2019.pdf
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Het Ministerie van VWS heeft aan Berenschot gevraagd om

Hieronder staan de belangrijkste constateringen samengevat.

door middel van een zogenoemd actieonderzoek de volgende

•

vraag te beantwoorden:

ECD-leveranciers kunnen meer en beter betrokken worden
bij het voorkomen en reduceren van regeldruk door het ECD.
Bij nieuwe regelgeving of kaders zien zij namelijk direct welke

Wat is nodig om ECD’s beter te laten bijdragen aan

impact dit heeft op het ECD en op zorgprofessionals. Zelf

effectieve zorgverlening en informatievoorziening aan

kunnen ECD-leveranciers kiezen voor meer standaardisatie

zorgprofessionals in de langdurige zorg?

en zich vooral van elkaar onderscheiden op het gebied van
gebruiksvriendelijkheid en het aanbieden van passende

De afgelopen jaren heeft Berenschot in kaart gebracht wat de

trainingen. Standaardisatie draagt bij aan een vermindering

onderliggende mechanismen zijn die leiden tot regeldruk2. Dit

van administratielast door (niet noodzakelijk) maatwerk te

vanuit de overtuiging dat je een probleem pas kunt oplossen,

minimaliseren.

als je de oorzaak echt begrijpt. We hebben hierin nauw samen

•

Zorgaanbieders kunnen zelf en met elkaar meer invloed

samengewerkt met onder andere het Ministerie van VWS,

uitoefenen dan zij nu doen. Bijvoorbeeld wanneer

zorgaanbieders, zorgprofessionals, Vilans, brancheorganisaties,

de bestuurder zich, vanuit het streven naar effectieve

verzekeraars en cliëntorganisaties. Het heeft geleid tot een

zorgverlening en informatievoorziening, nadrukkelijker

fundamenteel beter begrip van het fenomeen regeldruk,

bemoeit met de selectie, implementatie en het gebruik van

waarmee een belangrijke basis is gelegd voor merkbare reductie
ervan. Een nevendoelstelling van dit actieonderzoek was

het ECD samen met de zorgprofessional.
•

Daarbij geldt bovendien dat zorgaanbieders zich (samen

daarom ook om voort te bouwen op de geleerde lessen en om

met hun brancheverenigingen) als ECD-klanten veel

de met elkaar in gang gezette ‘ontregelbeweging’ te continueren

sterker kunnen verenigen als het gaat om het formuleren

en versterken.

en afdwingen van eisen en standaarden waardoor de
gebruiksvriendelijkheid toeneemt. Hierdoor komt er meer

Het ECD is onlosmakelijk verbonden met gegevensuitwisseling.

uniformiteit in ECD-systemen en hoeven organisaties zich

Daarmee zijn de lessen uit dit onderzoek breder toepasbaar

individueel minder in te spannen om te komen tot een

op de ontwikkelingen die nog gaan komen op het gebied van

optimaal ECD-systeem met minimale administratieve lasten.

gegevensuitwisseling en kunnen deze lessen ondersteunen bij
het verder implementeren van deze ontwikkelingen. De lessen

In dit onderzoek hebben we stappen gezet in het verder

uit dit actieonderzoek passen daarom binnen het grotere plaatje

verbeteren van ECD’s. We weten bijvoorbeeld beter dan

met de WegiZ (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de

voorheen welke keuzes zorgaanbieders en ECD-leveranciers zelf

Zorg) en ontwikkelingen als de eOverdracht.

kunnen maken om regeldruk te verminderen. Daarbij hebben
we voort kunnen bouwen op de inzichten in de oorzaken
en oplossingen die de we afgelopen jaren hebben opgedaan.
De ontregelbeweging is voortgezet en versterkt met ECDleveranciers. Wij danken iedereen die hieraan de afgelopen
periode met ons heeft bijgedragen. En we kijken uit naar de
volgende stappen!

Marvin Hanekamp
Managing Director Berenschot
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https://www.zorgvisie.nl/blog/begrijp-regeldruk-in-de-zorg-draai-het-om/
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Actieonderzoek voor
een ECD dat de zorg
echt ondersteunt
In dit hoofdstuk beschrijven we de gevolgde aanpak.In het
actieonderzoek stond de vraag wat er voor nodig is en wie er voor
nodig zijn centraal, om ECD’s beter te laten bijdragen aan effectieve
zorgverlening en informatievoorziening aan zorgprofessionals in
de langdurige zorg. Daarbij is continu de insteek geweest dat het
eindproduct niet enkel een rapportage betreft, maar vooral zorgt voor
verbinding van de diverse betrokken partijen, om met elkaar toe te
werken naar een beter en effectiever ECD.
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Daarvoor is bij de start van het onderzoek allereerst uitgebreid

In het najaar van 2021 liep, deels en gelijktijdig, een

in kaart gebracht welke partijen dit zijn. Deze stakeholders

praktijkonderzoek waarin gesproken is met diverse groepen

varieerden van zorgprofessionals, zorgbestuurders, ECD-

van zorgprofessionals, functioneel beheerders, financials

leveranciers, branche- en landelijke partijen zoals het

en bestuurders van acht verschillende zorgaanbieders (met

Ministerie van VWS, Vilans, Nictiz en het Zorginstituut. Deze

verschillende ECD’s). Wij hebben met hen gesproken over

inventarisatie was van groot belang voor het vervolg van het

de werking van ECD’s en over de regeldruk die daarmee

onderzoek. Zij zijn op verschillende manieren betrokken,

gepaard kan gaan. Meerdere mechanismen bleken hiervoor

variërend van het invullen van een enquête tot het bijwonen

verantwoordelijk. De zeven hoofdthema’s die hieruit naar

van meerdere interactieve bijeenkomsten.

voren zijn gekomen staan beschreven in een tweede artikel
op Zorgvisie5 ‘Hoe zorg je voor minder regeldruk door het

In de eerste fase van het traject is bovendien een document

ECD?’, ook met de bedoeling om stakeholders uit het veld

onderzoek gedaan. Er is immers al veel geschreven over het

mee te nemen in onze bevindingen tot dusver. Aanvullend is

thema regeldruk in relatie tot het ECD. In het document

een artikel op Zorgvisie6 gepubliceerd, waarin een succesvolle

onderzoek was de focus gericht op de oorzaken van de regeldruk

samenwerking tussen een zorgaanbieder en een ECD-

die voortkomen uit het ECD en de oplossingen die hiervoor in

leverancier is beschreven.

literatuur genoemd worden.
Op dit punt in het proces was er beschikking over een grote
Na het afronden van de stakeholdersanalyse en het document

hoeveelheid verzamelde kennis over knelpunten, oorzaken

enonderzoek is een enquête ingevuld over oorzaken van, en

en mogelijke oplossingen. Daarom is Berenschot meermaals

mogelijke oplossingen voor regeldruk binnen het ECD door

aangesloten bij diverse gremia als het ‘ontregeloverleg’ en

meer dan 250 professionals bij zorgaanbieders. Denk daarbij

‘softwareleveranciersoverleg’. Hierin zijn informatie en ideeën

bijvoorbeeld aan zorgprofessionals, beleidsmedewerkers,

over mogelijke en zinvolle vervolgstappen uitgewisseld. De

functioneel beheerders, informatiemanagers en kwaliteits

stakeholders ontmoetten elkaar in deze gremia en leerden zo

functionarissen De uitkomsten van deze enquête zijn gedeeld

elkaars belangen, wensen, knelpunten, ideeën en argumenten

op kennispleinen als zorgvoorbeter.nl en kennisplein

kennen.

3

gehandicaptenzorg.nl. De uitkomsten zijn bovendien besproken
met stakeholders. Zowel in individuele gesprekken als

Op 21 april is een eindbijeenkomst voor alle deelnemers van

groepsgesprekken. Eén van de groepsbijeenkomsten betrof

het actieonderzoek georganiseerd, waarbij specifiek over de

een gezamenlijke ‘green tape 2.0 sessie’, waarin vanuit

korte- en langetermijnacties is gesproken die noodzakelijk

een positieve insteek (dus niet ‘wat gaat er allemaal niet

zijn voor minder regeldruk door het ECD. Aanwezig was een

goed’, maar vooral ‘hoe kan het nog beter’) het thema, de

betrokken groep deelnemers die enthousiast reageerden op de

knelpunten en oplossingen zijn besproken. Op basis van de

lessen en graag gezamenlijke vervolgstappen zetten naar een

stappen tot zover is het artikel ‘hoe het ECD de zorg beter

effectief ECD.

kan ondersteunen’ tot stand gekomen. Dit is gepubliceerd op
Zorgvisie4.

De input uit het actieonderzoek en uit de eindbijeenkomsten
hebben geleid tot deze eindrapportage, waar de focus ligt op de
vervolgstappen voor een effectief ECD. Op deze manier heeft
het Ministerie van VWS meer richting voor het programma
‘(ont)regel de langdurige zorg’ om met de partners uit het
zorgveld samen aan de slag te gaan.

3
4

7

https://www.zorgvoorbeter.nl/verbeteren-doe-je-zo/verminderen-regeldruk/5-geleerde-lessen-hoe-ecd-zorgmedewerkers-nog-beter-ondersteunen
https://www.zorgvisie.nl/blog/hoe-het-ecd-de-zorg-beter-kan-ondersteunen/

5
6

https://www.zorgvisie.nl/blog/hoe-zorg-je-voor-minder-regeldruk-door-het-ecd/
https://www.zorgvisie.nl/blog/het-landschap-omgedraaid-zorgprofessionals
-in-de-lead-bij-het-ecd/
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ECD-leveranciers:

Standaardiseer en
onderscheid op gebruiks
vriendelijkheid
ECD-leveranciers toonden zich gedurende het traject zeer
gemotiveerd om in de doorontwikkeling van hun systemen
expliciet rekening te houden met wat nodig is om zorgprofessionals
optimaal te ondersteunen en administratieve lasten daarbij zoveel
mogelijk te beperken. Uit het actieonderzoek komen onderstaande
acties naar voren die ECD-leveranciers individueel of in een collectief
kunnen uitvoeren om hiervoor te zorgen.
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Kijk naar wat de zorgprofessional nodig heeft.

Onderscheid je als ECD-leverancier niet op maatwerk,

Pas daar het ECD op aan.

maar op gebruiksvriendelijkheid.

Bij de implementatie of ontwikkeling van het ECD zitten

Veel zorgaanbieders vragen naar maatwerkoplossingen en

ECD-leverancier vaak om tafel met controllers, Chief

unieke functionaliteiten binnen het ECD. Maar dit maatwerk

Information Officers (CIO) of beleidsmedewerkers, maar niet

leidt vaak tot onnodige administratie. Een voorbeeld van een

met de zorgprofessionals die met het ECD moeten werken.

zorgaanbieder is dat zij alle wensen van zorgprofessionals

Dit is wel nodig om écht aan te kunnen sluiten op wat de

verwerkten in het ECD. Hierdoor ontstond een veelvoud

zorgprofessional nodig heeft.

aan formulieren. Deze zorgaanbieder heeft uiteindelijk voor
meer overzicht het ECD herzien en maar liefst de helft van

Bovendien worden op verzoek van zorgaanbieders geregeld

deze formulieren kunnen verwijderen. De onderscheidende

functionaliteiten en nieuwe eisen en functionaliteiten

toegevoegde waarde van een ECD moet daarom niet liggen op

toegevoegd aan het ECD. Het is belangrijk dat ECD-

maatwerk, maar juist meer op onderwerpen zoals een goede

leveranciers deze eerst toetsen bij zorgprofessionals; kunnen

interface, de gebruiksvriendelijkheid of in het aanbod van

zij hierdoor beter of makkelijker goede zorg leveren? Zijn

trainingen.

de nieuwe functionaliteiten werkbaar, simpel en intuïtief?
Van belang is wel dat ECD-leveranciers deze toets uit te

Als ECD-leveranciers dit zorgaanbieders-overstijgend toetsen

voeren bij zorgprofessionals, overstijgend aan het niveau van

bij zorgprofessionals, krijgen lessons learned bij meerdere

individuele locaties of zorgaanbieders. Maatwerk per locatie of

zorgaanbieders effect en worden verschillen, die leiden tot

zorgaanbieder zorgt mogelijk juist voor méér administratieve

regeldruk, tussen zorgaanbieders of zelfs locaties voorkomen.

lasten.
Verder blijkt dat zorgprofessionals administreren ten
Standaardiseer en maak samenwerken beter

behoeve van de bedrijfsvoering, terwijl dit niet altijd direct

mogelijk.

bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Denk bijvoorbeeld aan

Standaardisatie kan zorgen voor meer flexibiliteit voor de

aanwezigheidsregistraties. Het uitgangspunt zou moeten zijn

zorgorganisatie en voor minder handmatige handelingen voor

dat wat je in het kader van methodisch werken vastlegt ten

de zorgprofessionals.

behoeve van goede zorg, ook voldoende informatie biedt voor
de bedrijfsvoering Dit zou standaard een onderdeel moeten zijn

Zorgaanbieders kunnen hun data en cliëntgegevens vaak niet

van het afwegingskader bij nieuwe registraties. Dit kader kan

(eenvoudig) meenemen naar een andere ECD-leverancier.

echter ook toegepast worden op bestaande registraties. Hier

Het komt daarom voor dat bij een nieuw ECD, zorgaanbieders

zijn zowel de ECD-leveranciers als de zorgaanbieders (en in het

alle, of delen van de data, opnieuw in moeten voeren. Mede

verlengde daarvan de zorgprofessionals) aan zet.

hierdoor stappen zorgaanbieders niet snel over. Er is dan
sprake van een ‘Vendor lock-in effect’. Dit kan voorkomen

Meerdere ECD-leveranciers geven aan dat zij steeds minder

worden door ECD-leveranciers door nog meer te werken

maatwerk aanbieden en meer naar een standaard toewerken.

met standaarden, zodat systemen beter met elkaar kunnen

Het is wenselijk dat ECD-leveranciers verder toewerken

samenwerken.

naar een gezamenlijke standaard in samenspraak met de
zorgprofessionals. Hierdoor kunnen dubbele registraties

Ook zorgprofessionals moeten regelmatig gegevens dubbel
invoeren. Een standaard maakt het mogelijk dat deze aparte
systemen deze data van elkaar kunnen overnemen. ECDleveranciers kunnen voor deze standaarden gezamenlijk met
zorgprofessionals de gedeelde informatiebehoefte bepalen. Zo
beschrijft een verpleegkundige in de enquête: ‘Ik moet een
BSN nummer in vier systemen opnieuw invoeren. Voor het
eigen zorgplan, voor het aanvragen van indicaties, voor het
behandeldossier en voor het aanvragen van hulpmiddelen.
Daardoor ken ik onderhand de BSN-nummers van mijn
cliënten uit het hoofd.’

9

voorkomen worden.
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Zorgaanbieders:

Maak intern het verschil en
vorm extern een collectief
Zorgaanbieders zelf kunnen ook meer doen om het ECD beter te
laten bijdragen aan effectieve zorgverlening en informatievoorziening
aan zorgprofessionals. Uit het onderzoek zijn hiertoe diverse acties
naar voren gekomen, namelijk voor de zorgprofessionals in de eigen
organisatie maar ook landelijk, voor alle zorgprofessionals.
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Een ECD dat de zorgprofessionals goed ondersteunt

Vanuit zo een gebruikerscollectief kan informatie worden

moet een vast en structureel onderdeel zijn van

gedeeld over bijvoorbeeld een programma van eisen en leer- en

de bestuurdersportefeuille.

verbeterpunten ten aanzien van de selectie, implementatie en

Het aanmaken en het bijhouden van het ECD wordt door

gebruik van het ECD. Veel van de vragen en uitdagingen spelen

de meerderheid van de zorgprofessionals genoemd als de

immers ook bij anderen. Ook kan zo een collectief krachtiger

administratieve taak waaraan zij de meeste tijd besteden.

optreden in het komen tot standaarden of verbeteringen. Dit

Daarmee is dit een van de voornaamste sleutels in het

kan een zogenaamde ”vendor lock-in” waarbij je afhankelijk

verminderen van administratieve lasten.

wordt van een ECD-leverancier, bovendien voorkomen. Tot slot
werd aangegeven dat de kracht van het collectief niet beperkt

En uit het onderzoek blijkt dat zorgbestuurders daar een

hoeft te blijven tot het uitwisselen van informatie, maar zelfs

belangrijke rol in kunnen (en eigenlijk moeten) spelen. Het

kan uitmonden in actieve samenwerking in het inkooptraject

helpt wanneer de bestuurder, met effectieve zorgverlening en

en de implementatie en het gebruik nadien.

informatievoorziening aan zorgprofessionals voor ogen, actief
betrokken is bij de selectie, implementatie en het gebruik van

Train zorgprofessionals in het ‘hoe’ en ‘waarom’

ECD. Dat betekent dat een bestuurder niet zelf aan elke tafel

bij een registratie.

hoeft te zitten, maar wel zeker ervan is dat zorgprofessionals

Tijdens bezoeken bij zorgaanbieders bleken registraties in het

nadrukkelijk en tijdig zijn betrokken.

ECD regelmatig niet volledig, begrijpelijk of correct te zijn.
In dat geval kost het wel tijd, maar heeft de registratie niet

Hanteer ook bij het ECD het principe van continu verbeteren.

of nauwelijks een toegevoegde waarde. Het meest genoemde

Vraag als bestuurder actief aan de zorgprofessionals wat prettig

voorbeeld is dat medewerkers lange stukken tekst in een open

werkt en wat niet. En welke informatie zinvol is en welke niet.

antwoordveld schrijven. Deze informatie is ongestructureerd

Werk met pilots om voorgestelde verbeteringen te toetsen

en heeft daarmee nauwelijks een toegevoegde waarde voor

en indien succesvol, bij voorkeur breder dan een locaties of

verdere analyses. Ook is het voor medewerkers veel werk om

zorgaanbieder te implementeren.

dit terug te lezen als er op een later moment informatie nodig
is. Hier kunnen zorgprofessionals wel in getraind worden.

Zo een ‘feedback-loop’ van de zorgprofessional naar de

Zorgprofessionals krijgen nu vooral training in ‘wat’ zij moeten

bestuurder hoeft niet groot te zijn, bleek uit de werksessie met

invullen en ‘waar’, maar het ontbreekt aan training in het

zorgprofessionals. Goede voorbeelden die werden genoemd

‘hoe’ en ‘waarom’, terwijl training in het ‘hoe’ en ‘waarom’

zijn “een periodiek inbeluur met de bestuurder om knelpunten

van een registratie leidt tot meer begrip van de registratie en

en ideeën door te spreken” of “een bestuurder die samen met

daarmee tot minder registratielast. Wanneer medewerkers geen

zorgprofessionals met het ECD ging oefenen”.

begrip hebben voor hetgeen ze moeten invullen en waarom ze
dit moeten doen, zal het gevoel van onnodige administratieve

Vorm een collectief.

lasten door het ECD blijven bestaan. Training moet dus meer

De eisen en wensen van zorgaanbieders ten aanzien van het

zijn dan enkel een ‘knoppencursus’. Training voor het ECD

ECD kunnen per organisatie op onderdelen verschillen, maar

is daarmee geen eenmalige exercitie, maar een onderdeel van

zijn voor het grootste deel uiteraard hetzelfde. Toch blijkt uit

continu leren en verbeteren.

onderzoek dat het wiel vaak opnieuw wordt uitgevonden per
zorgaanbieder of zelfs per locatie. De kennis, ervaring en kracht
van het collectief wordt onvoldoende benut. Alhoewel vanuit
ECD-leveranciers of Actiz initiatieven worden genomen om
gebruikerscollectieven op te richten, blijkt hiervoor tot nog te
weinig animo onder zorgaanbieders. Alle betrokken partijen in
het onderzoek zien dit echter als een belangrijke verbetering.
Ook bij het vormen van een collectief moeten zorgbestuurders
daarom nadrukkelijker sturen en hier actief vorm aan geven.
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VWS: Faciliteer

de gezamenlijke opgave
Er zijn veel partijen die belang hebben bij en zich inzetten voor
verdere verbetering van het ECD, zodat het de zorgprofessional
nog beter ondersteunt. Dit speelveld is echter complex. De grote
uitdaging is om het geheel te overzien, te begrijpen, te stimuleren
en te zorgen voor synergie tussen alle betrokkenen. Dit faciliteren
is nodig, gezien de vele uitdagingen waarvan het eigenaarschap
niet bij een partij belegd is. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als
verdergaande standaardisering, open data-uitwisseling tussen
ECD’s, het voorkomen van lock-in effecten, en het formuleren van
meer uniforme verantwoordingswijzen.

Regeldruk door het ECD, een kwestie van kiezen | Rapport

Kortom: er is blijvend behoefte aan stimulans en een facilitator.

gezamenlijk aanwezig. Dit leidt tot interpretatieverschillen,

En het Ministerie van VWS is de logische partij om deze rol te

onduidelijkheid over

pakken.

wie waarvan onderdeel is en opnieuw het wiel uitvinden.

Stimuleer samenwerking tussen ECD-leveranciers

Het Ministerie van VWS kan dit overleg faciliteren. In het

en de beroepsverenigingen vooraf aan nieuwe

overleg kunnen deze partijen gezamenlijk de stip op de

registraties.

horizon vaststellen (inclusief kaders en uitgangspunten),

Het nadrukkelijk faciliteren van ECD-leveranciers om een

de route ernaar toe en het samenbrengen en -houden van de

rol te pakken bij nieuwe registraties helpt bij het voorkomen

ontregelbeweging (ECD-leveranciers, zorgaanbieders (inclusief

van administratieve lasten door het ECD. Samen met de

hun brancheverenigingen) en beroepsverenigingen). Daarbij

beroepsverenigingen zijn zij een belangrijke schakel bij de

moet deze ontregelbeweging de regeldruk door het ECD

totstandkoming van regeldruk door het ECD. In samenspraak

als apart thema op de agenda behouden. Het risico bestaat

met beroepsverenigingen komen immers nieuwe regelgeving

namelijk dat regeldruk een containerbegrip wordt. Regeldruk

of kaders tot stand en ECD-leveranciers verwerken deze weer

kan bijvoorbeeld ontstaan door wet- en regelgeving, door de

in het ECD

ervaren belasting vanuit de organisatie, maar ook door het
ECD. Daarom is het belangrijk om regeldruk op te knippen

Door de beroepsverenigingen en ECD-leveranciers te stimuleren

in verschillende thema’s.

om bij elkaar te komen, wat nu niet het geval is, verwachten
wij een betere implementatie van nieuwe regels in het ECD.

Blijf het delen van afspraken, voortgang en

Initiatieven voor nieuwe regels of registraties kunnen dan

best practices faciliteren.

vooraf onderzocht worden op nieuwe administratieve lasten.

Platformen als zorgvoorbeter.nl of kennispleingehandicapten

Beroepsverenigingen met ECD-leveranciers kunnen samen

zorg.nl hebben een groot bereik in de langdurige zorg en

onderzoeken hoe mogelijk nieuwe regels of registratie eruitzien

kunnen goed gebruikt worden om afspraken, voortgang en

in het ECD, voordat deze worden ingevoerd. ECD-leveranciers

best practices omtrent het ECD te delen. Het is belangrijk

hebben al een jaaragenda met toekomstige wijzigingen in het

om deze platformen te blijven faciliteren.

ECD door nieuwe kaders en regelgeving. Beide partijen kunnen
met deze agenda voorbereiden en anticiperen op de verwerking

Stimuleer verdere standaardisatie van data-uitvragen.

hiervan in het ECD.

ECD-leveranciers en zorgaanbieders geven aan dat er veel
verschillen zijn in data-uitvragen. Zorgverzekeraars vragen
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Faciliteer een overleg tussen ECD-leveranciers,

bijvoorbeeld andere data uit dan gemeenten en daarnaast

beroepsverenigingen en zorgaanbieders.

verschillen ook de gehanteerde definities van elkaar. Het

Doorontwikkeling van het ECD en het reduceren van regeldruk

voorbeeld van een positief initiatief dat tijdens de eindsessie

zijn zoals gezegd gezamenlijke opgaven. Uit het onderzoek blijkt

meermaals aan is gehaald betreft KIK-V. KIK-V is echter

echter dat de betrokken partijen nu niet met, maar veel langs

beperkt tot de verpleeghuissector. VWS kan de branche

elkaar praten. Er zijn diverse gremia, maar bij geen enkel overleg

verenigingen van andere sectoren stimuleren om KIK-V

zijn zorgaanbieders, ECD-leveranciers en beroepsverenigingen

uit te breiden.

‘WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG’
Nederland is continu in ontwikkeling. Maatschappelijk, economisch en organisatorisch verandert er
veel. Al meer dan tachtig jaar volgen wij als adviesbureau deze ontwikkelingen op de voet en werken
we aan een vooruitstrevende samenleving. De behoefte om iets fundamenteels te betekenen voor
mens en maatschappij zit in onze genen. Met onze adviezen en oplossingen hebben we dan ook
actief meegebouwd aan het Nederland van vandaag. Altijd op zoek naar duurzame vooruitgang.
Alles wat we doen is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Zo komen
we tot gefundeerde adviezen en slimme oplossingen. Die zijn op het eerste gezicht misschien niet
altijd de meest voor de hand liggende. Juist deze eigenzinnigheid maakt ons uniek. Daarbij zijn we
niet van symptoombestrijding. En gaan pas naar huis als het is opgelost.
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