
Verloning & 

financiering
Hoe je zaken ‘goed’ te organiseren rondom 
verloning & financiering.

Karin Schipper - Amaris
Huub Ros - VGZ
John Delsing- Menzis
Gaby Wagter - CZ
Janina Spaans  -VWS
Pieter van Paridon – NZA
Diny Stekelenburg - Vilans
Marloes Keulemans -Vilans



–

Welkom

• Interactieve sessie, paar regels: 

- Camera mag aan blijven, microfoon uit.

- Vragen, opmerkingen en tips: graag in de chat

• Korte introductie, wie-is-wie

• Vragen of iets anders: M.keulemans@vilans.nl
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Amaris
Presentatie door Karin Schipper, controller Amaris
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Van registreren naar 
regisseren
Het afschaffen van de minutenregistratie in de 
wijkverpleging
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Regio Gooi & 
Vechtstreek

Regio Eemland

Omzet € 110 miljoen
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Van registreren naar regisserenAgenda

• Uitgangspunten

• Pilot

• Loskoppelen verloning

• In control?



–

Uitgangspunten
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Van tijdsverantwoording 

naar verantwoording langs 

inhoud

Van registreren naar regisseren

Verantwoording middels zorgplan en 
voortgangsrapportage

‘Zorgplan = planning = realisatie’; geen tenzij

Eenvoudige en eenduidige werkprocessen

Werken volgens dienstrooster als basis voor verloning

Uitgangspunten
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Pilot
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Van registreren naar regisserenPilot
Pilot in drie wijkteams
Augustus 2020 – maart 2021

• Zorgplannen actueel 
maken en 
herindicaties stellen

1. Voorbereiding

• Vergelijken van 
indicatie en 
registratie

2. 
Schaduwmaand

• Geen registratie 
meer en werken in 
diensten

3. Nieuwe 
werkwijze
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Van registreren naar regisserenPilot
Pilot in drie wijkteams
Augustus 2020 – maart 2021

• Cliëntgebonden 
afstemming per cliënt 
individueel bepaald

1. Individueel

• Toeslag cliëntgebonden 
afstemming o.b.v. 
doelgroepcodes globaal

2. Per doelgroep
• O.b.v. stroomschema 

complexiteit bepalen 
vanuit doelgroepen

3. Verfijnd per 
doelgroep
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Loskoppelen verloning
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Van registreren naar regisserenVerloning 
loskoppelen
Werken volgens dienstrooster

Cliëntenplanning basis 
voor looproute en dienst

Medewerker 
registreert zorg 
en indirecte tijd

Accordering 
einde maand 

voor verloning

Oude situatie

Dienstrooster in 
MijnCaress

Plankaartjes 
voor de 

looproute

Accordering 
dienstrooster 
einde maand 

voor verloning

Nieuwe situatie



–

Van registreren naar regisserenVerloning 
loskoppelen
Werken volgens dienstrooster

Reistijd Cliënttijd Reistijd Clienttijd Reistijd
Cliënt-

gebonden 
afstemming

Regeltaken

Extra werk in geval van:
• Calamiteit
• Ziekte of verlof collega
• Teamoverleg

FTE-model
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In control?
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Van registreren naar regisserenIn control?
Het FTE model
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Formatie zorg

toegestaan aanwezig dienstenpatroon

FTE-
model

Balans/productiviteit team o.a. op basis van:

• Normen voor vakantie, opleiding, ziekte

• Normen voor regeltaken

• Normen voor reistijd per team

• Aanwezige cliënturen per team

• Aanwezige FTE per team

• Geplande dienstenpatroon per team
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Van registreren naar regisseren

Rekenhulp
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Vragen?
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• 1 minuut, pen & papier.

Wat zijn je 3 belangrijkste take-aways?

Nog vragen of andere reacties:
m.keulemans@vilans.nl
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Bedankt!

• Vergeet niet de evaluatie in te vullen!



–


