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GRIP OP UW
ZORGADMINISTRATIE
Hoe u met de juiste softwareoplossing nóg meer 
uit uw bedrijfsprocessen kunt halen
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De hoge administratieve lasten binnen de (jeugd)zorg zijn al lange tijd een 
actueel thema. Hoe zorgt u voor een vermindering van de administratielast? 
Digitalisering is geen panacee voor alle problemen. Sterker nog: soms is 
het medicijn erger dan de kwaal. Door complexe en wijzigende regelgeving 
ontstaan systemen die gebruikers belasten in plaats van ontlasten. Het 
kunnen wegwerken van de ontstane administratieve last vraagt om extra 
vaardigheden van medewerkers. Vaak zijn in dit geval extra FTE’s nodig om 
het werk te kunnen verzetten.

Slimme software kan de complexe wereld van de zorgadministratie reduceren 
tot iets dat overzichtelijk en behapbaar wordt. De enige manier waarop een 
softwarepakket de zorgprofessional daadwerkelijk kan ondersteunen, is het 
gebruik van een uitgekiend systeem dat alle zaken automatiseert, een aantal 
menselijke acties uit handen neemt en fouten tot een minimum reduceert.

In deze whitepaper schetsen wij een beeld van onze dagelijkse praktijk. 
We beschrijven een aantal uitdagingen waarmee zorgprofessionals te 
maken kunnen hebben. Bij een aantal uitdagingen is een softwareoplossing 
faciliterend of ondersteunend. Collabris is een softwareoplossing die inspeelt 
op deze ontwikkelingen en uw administratieve last zichtbaar kan verlagen, 
maar ook een tool om aan uw opdrachtgevers aan te tonen dat u uw werk 
goed doet. Bent u nieuwsgierig hoe? Neem vooral contact met ons op. 
Uiteindelijk streven we allemaal hetzelfde doel na: een tevreden cliënt, daar is 
het immers allemaal om te doen!
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1. DE ZORGWERELD IN BEWEGING

De zorg is de grootste arbeidssector van Nederland en is voortdurend in beweging. De afgelopen jaren is de zorgsector ingrijpend 
veranderd, onder andere door opgelegde bezuinigingen vanuit het Rijk en de personeelstekorten die daaruit voort zijn gevloeid. 
Aan de andere kant zorgt de vergrijzing in Nederland voor een groeiende vraag naar zorg. Een nijpende situatie, waarin 
zorgorganisaties proberen dicht bij zichzelf te blijven, of zich juist opnieuw uitvinden om het hoofd op een goede manier boven 
water te houden. Ook in de Jeugdzorg zien we de tendens van verder uitgeholde budgetten. Als gevolg hiervan ontstaan ook hier 
personeelstekorten, wachtlijsten en verergerende jeugdproblematieken: niet in het belang van de cliënt, de jeugdige. Tel hier de 
groter wordende bureaucratische regelgeving vanuit de controlerende instanties bij op en de situatie wordt snel duidelijk.

Van 1 naar 400 zorgloketten
Met de decentralisaties in 2015 is de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk, inkomen en zorg overgeheveld van 
één ‘zorgloket’ (het Rijk) naar ruim 400 ‘zorgloketten’ (gemeenten). Het doel hierbij is altijd geweest om de regeldruk 
voor inwoners te verlagen en de geldstromen voor de taken in het Sociaal Domein eenvoudiger in te richten. Met de 
decentralisaties maakten we pas écht kennis met de dynamiek binnen de zorgsector, óók vanuit een ICT-invalshoek: 
Diversificatie van financieringsvormen, uitbreiding van het berichtenverkeer, complexe inkoop- en declaratielogistiek en 
een uitgebreide vorm van verantwoording aan een brede groep van stakeholders zorgden voor een enorme toename aan 
administratieve verplichtingen voor zorgaanbieders. Daarbij is de verantwoordelijkheid volledig bij de individuele gemeenten 
neergelegd. Al snel bleek dat de ene gemeente beter in staat was om processen te stroomlijnen dan de andere gemeente.
 

Haperende ICT
De ontstane situatie is ook van invloed op de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder, die in rechtstreeks contact staat met 
de gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars in de keten. Communicatie en het maken van duidelijke afspraken over 
hetgeen in de praktijk wordt uitgevoerd is hierbij van groot belang. In een open brief 1 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten Generaal op 19 oktober 2018 geeft Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, antwoorden 
op de kamervragen van Kamerleden Rutte en Hermans (VVD) over het bericht ‘Haperende ICT in de Zorg: verkeerde 
medicatie, foute beslissingen’. Daarin geeft de minister aan dat hij verlangt van zorgverleners dat zij afspraken maken ten 
aanzien van het overdragen van (elektronische) gegevens. Tot zijn genoegen constateert hij dat veel zorgprofessionals 
hun eigen werk reeds hebben gedigitaliseerd en dat de behoefte aan afspraken over een standaard elektronische 
gegevensuitwisseling derhalve toeneemt. “Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor informatievoorziening en 
bijbehorende ICT en een goede informatieoverdracht is cruciaal voor de patiëntveiligheid”, aldus Minister de Jonge. “De zorg 
is mensenwerk en veel gaat nog niet digitaal. De zorg kan nog veiliger worden als informatie digitaal kan worden uitgewisseld 
en beide kanten elkaar ook echt goed begrijpen.” Het probleem dat we vaak terugzien in de praktijk is dat dit laatste nog 
problemen oplevert. Ondanks landelijke standaarden wordt door ketenpartners vaak nog gekozen voor een eigen oplossing 
die van deze standaarden afwijkt. Dit levert complexe situaties op voor zorgaanbieders, die doorgaans over ICT-oplossingen 
beschikken die enkel de landelijke standaarden ondersteunen.
 

Belangrijkste uitdagingen
In lijn met de eerdergenoemde ontwikkelingen, signaleren wij een aantal uitdagingen waar zorgorganisaties mee te maken 
hebben 2:

1. Meer met minder
Ondanks dat uw primaire taak het leveren van juiste zorg is, schieten de administratieve lasten als gevolg van de decentralisaties 
in 2015 nog steeds omhoog. Deze nemen meer tijd in beslag dan u lief is. U werkt wellicht met verschillende bronsystemen waarin 
u gegevens van uw cliënten bijhoudt.  Deze bronsystemen ‘praten’ misschien nog onvoldoende met elkaar, waardoor u te maken 
heeft met dubbele registraties. Een juiste koppeling tussen deze systemen zou u veel tijd en geld kunnen besparen.

1 Bron: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/09/kamerbrief-met-reactie-op-het-nos-artikel-haperende-ict-in-de-zorg-  
             verkeerde-medicatie-foute-beslissingen%E2%80%99
2 Bron: www.vtv2018.nl/belangrijkste-ontwikkelingen
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2. Verregaande digitale transformatie
De relatie tussen zorgkosten en ICT is complex. De inzet van 
software kan zorg duurder maken, omdat op basis van de 
vastgelegde informatie en gegenereerde data in de software 
sneller en vaker actie kan worden ondernomen. Aan de andere 
kant wordt de zorg wél een stuk efficiënter en effectiever, juist 
omdat er gestuurd kan worden op informatie en data.  
Dit zou juist weer tijd (en geld) moeten besparen. De inzet van 
software brengt normaliter niet alleen de kwaliteit van zorg, 
maar ook de communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager 
naar een hoger niveau. Doordat op technologisch gebied in 
de afgelopen decennia grote stappen zijn gezet, verandert 
ook het verwachtingspatroon van cliënten en de betrokkenen. 
Onder de digitale transformatie scharen we ook robotisering, 
big data & business intelligence (BI). Robotisering biedt veel 
kansen, maar heeft ook impact op de bedrijfsvoering. Taken die 
tot voor kort mensenwerk waren, worden nu geautomatiseerd. 
Mensen krijgen steeds meer een controlerende en sturende 
rol. Kortom, de lat komt hoger te liggen als het gaat om de 
daadwerkelijke zorg en door vergaande automatisering worden 
andere vaardigheden verlangd van zorgprofessionals.

3. Bureaucreatie & verantwoording
Door de groter wordende bureaucratie in de zorg dient u 
verantwoording af te leggen aan diverse partijen over de zorg 
die u levert. Niet alleen als het gaat om de kwantiteit (aantal 
zorguren), maar ook over de kwaliteit van de zorg (outcome). 
Hoe geeft u dit op een optimale manier vorm? In hoeverre kan 
uw softwareoplossing u hierbij ondersteunen?

4. Bewustwording informatiebeveiliging & privacy
Door de komst van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 3 staan privacy 
en informatiebeveiliging hoger op de agenda dan ooit tevoren. 
U heeft een stuk meer verplichtingen als het gaat om de 
verwerking van cliëntgegevens. Zo moet u kunnen aantonen 
dat u cliëntgegevens veilig opslaat en beheert, hebben 
cliënten het ‘recht om vergeten te worden’ en hebben cliënten 
het recht om (onder bepaalde voorwaarden) de opgeslagen 
persoonsgegevens in te zien en op te vragen in een  
standaardformaat. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een 
cliënt besluit over te stappen naar een andere zorgaanbieder. 
Gaat u niet goed om met uw verplichtingen, dan kunnen de 

financiële gevolgen enorm zijn. Welke maatregelen heeft u al 
getroffen om cliëntgegevens veilig op te slaan of uit te wisselen? 
U zult een goede balans moeten zoeken tussen het leveren van 
goede zorg en de bescherming van de privacy van uw cliënten. 
Dat dit impact heeft op uw bedrijfsvoering, dat is zeker.

5. Regie bij cliënt
In Nederland kennen we een zorgsysteem dat tot op zekere 
hoogte generiek is ingericht. Tegelijkertijd zien we dat zorg 
steeds verder personaliseert. Diagnoses, toewijzingen 
en zorgtrajecten worden steeds specifieker afgestemd 
op de wensen en behoeften van de cliënt. Zoals eerder 
aangegeven wordt, mede door de inzet van technologie, 
de communicatie tussen de zorgverlener en de cliënt een 
stuk laagdrempeliger en transparanter. Zodoende krijgen 
cliënten steeds meer inzage, zeggenschap en regie over hun 
eigen zorgtraject. Zorg wordt steeds meer verleend bij de 
cliënt thuis en cliënten doen steeds meer zelf, óók omdat dit 
vanuit het Rijk wordt gestimuleerd vanuit de decentralisaties 
in 2015 (zelfredzaamheid!). Dit vereist andere kwaliteiten van 
zorgverleners, waar zij indien nodig op getraind zullen moeten 
worden.

6. Competenties medewerkers
ICT wordt nogal eens als een noodzakelijk, maar eigenlijk niet 
gewenst middel gezien. Met name door de medewerkers 
die wat minder affiniteit met ICT hebben en vanuit het 
verleden altijd puur en alleen bezig zijn geweest met het 
leveren van zorg en niet met alle administratie eromheen. 
“Als het maar werkt, dan is het voor mij goed genoeg”, is 
dan vaak de gedachte. Het creëren van draagvlak voor de 
implementatie of het gebruik van (nieuwe) software is niet 
alleen een verantwoordelijkheid van het management binnen 
de zorgorganisatie, maar ook van de softwareleverancier. 
Een leverancier kan niet verwachten dat zorgverleners direct 
op de juiste manier met de software overweg kunnen. Daar 
komt opleiding en training bij kijken, maar ook daarna blijven 
er technische en functionele vragen ontstaan. De software 
dient zoveel mogelijk te worden ingericht en afgestemd op 
de gebruikersbehoeften. Daarna zijn er simpelweg ‘vlieguren’ 
nodig. Fouten maken mag uiteraard, daar leert u het meeste 
van!

3 Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Noodzakelijk hulpmiddel
Zowel in de relatie tussen de zorgbetaler (bijv. de gemeente) en de zorgverlener, als in relatie tussen de zorgverlener en de cliënt, 
is de rol van ICT cruciaal. ICT is de katalysator van een optimale samenwerking in de keten. Om deze reden is het belangrijk dat 
u op zoek gaat naar een softwareleverancier die uw belangen het beste behartigt en uw (latente) informatiebehoefte het beste 
vervult. Zoals vermeld ziet de zorgaanbieder ICT vaak als een ‘noodzakelijk hulpmiddel’. We spreken hier bewust van ‘hulpmiddel’ 
en niet van een ‘kwaad’, omdat ICT -mits juist ingericht- vóór u kan werken!
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2. PASSENDE SOFTWARE VOOR 
 IEDERE ZORGORGANISATIE
Zoals u heeft kunnen lezen is de zorgsector in Nederland enorm in beweging. In het bijzonder de technologische ontwikkelingen 
die we afgelopen jaren hebben gezien binnen de sector, zorgen voor een erg grote verandering op de werkvloer. In de praktijk 
merken we dat dit niet altijd als prettig wordt ervaren en dat hierdoor ook weerstand ontstaat tegen het implementeren van 
nieuwe softwarepakketten. 

Een passend en ondersteunend softwarepakket kan een zorgorganisatie enorm veel lastenverlichting bieden. Waar moet 
u (uw organisatie) op letten bij de aanschaf van een nieuwe softwareoplossing en hoe zorgt u er daadwerkelijk voor dat de 
software op een dusdanige wijze wordt geïmplementeerd dat deze voor u werkt? Hieronder volgen een aantal stappen met 
tips waar u op moet letten bij de aanschaf:

Stap 1: Inventarisatie / selectie softwareleverancier

• Ondersteunt de nieuwe softwareoplossing uw administratieve werkprocessen?
• Kan de softwareleverancier een bepaalde continuïteit waarborgen en met u meegroeien in het proces?
• Welke referenties kan de nieuwe softwareleverancier overleggen?
• Is de aanschaf van de softwareoplossing een verantwoorde investering?

Stap 2: Implementatie software

• Hoe professioneel wordt het implementatietraject ingestoken door de softwareleverancier?
• Is er een duidelijke scope afgebakend in relatie tot planning & budget?
• Is een datamigratie benodigd? Hoe gaat de nieuwe softwareleverancier hiermee om? Hoe wordt ervoor gezorgd dat u geen 

data verliest in het migratieproces?
• Is er één aanspreekpunt (projectmanager) tijdens het implementatietraject?

Stap 3: Inrichting software

• Heeft u een duidelijk beeld van de informatiebehoefte binnen de organisatie en de wijze waarop de softwareoplossing deze 
informatie voor u kan ontsluiten?

• Biedt de software de juiste functionaliteiten om al uw financiële en zorginhoudelijke afspraken overzichtelijk vast te leggen?
• Kunt u met de softwareoplossing een complete en juiste verantwoording naar uw opdrachtgevers realiseren (rapportages, 

cijfers, grafieken)?
• Heeft u het gevoel dat u met de softwareoplossing uw interne processen kunt sturen en verbeteren, zodat u meer grip krijgt op 

uw resultaten?
• Levert de softwareoplossing een reductie van FTE’s op voor uw organisatie? Stelt het u in staat om processen te automatiseren 

die nu veel tijd kosten?
• Beschikt de software over een gebruiksvriendelijke en uitnodigende look & feel?

Stap 4: Training & scholing medewerkers

• In hoeverre denkt de softwareleverancier mee met de scholing van uw medewerkers (trainingen, consultancy-sessies, support, etc)?
• In hoeverre ondersteunt de softwareleverancier u met gebruikershandleidingen en andere documentatie om u op weg te 

helpen?

Stap 5: Livegang & nazorgfase

• Wordt de livegang naar verwachting gerealiseerd?
• Blijft de softwareleverancier nauw betrokken na de livegang?
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3. COLLABRIS: KOPLOPER IN
 ADMINISTRATIEVE LASTEN-
 VERLICHTING
Wellicht herkent u zich in (één van) de situaties 
zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. U zet 
de cliënt centraal en registreert de geleverde 
zorg in een elektronisch cliëntendossier, 
waarin u het proces met de cliënt bewaakt. 
De geleverde zorg declareert of factureert u 
bij of naar uw debiteur, de betalingsplichtige 
waarmee u contractafspraken heeft gemaakt. 
Deze administratie is vaak lastige materie waar 
u of uw collega vele uren aan spendeert, terwijl 
u hier eigenlijk het liefst zo min mogelijk tijd aan 
kwijt wilt zijn. Collabris kan u hierbij helpen!

Collabris is een complete oplossing voor 
de gehele berichten- en declaratielogistiek 
en de bijbehorende verantwoording 
binnen de zorgsector. Met Collabris kunt 
u voor verschillende financieringsvormen 
(o.a. iWmo, iJw, iWlz, Zvw, Fz en 
onderaannemingsconstructies) en voor 
verschillende zorgtypen (ZIN, PGB) eenvoudig 
uw declaraties en facturen afhandelen 
én monitoren in één omgeving, met een 
directe koppeling met het VECOZO-
berichtenverkeer. In de basis is Collabris een 
productieregistratiesysteem, maar inmiddels 
is de applicatie uitgegroeid tot een compleet 
platform voor ketenintegratie in de zorg.

• Debiteuren (gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraar)

• Financieringsvorm (bijv. Wmo-ZIN)

• Afspraken (producten, tarieven en eenheden)

• Cliënt -> Indicatie -> Traject

• Productie (ter declaratie of facturatie)

• Declaratie (per periode, per financieringsvorm, per contract)

• Factuur (optioneel)

Inkoopcontract

Cliënt > Indicatie
> Traject

Declareren /
Factureren

Afbeelding 1: Basisproces Collabris

Geautomatiseerde administratie
U brengt al uw productafspraken met uw debiteuren eenvoudig onder in de ‘Inkoopcontracten’-module van Collabris. Naast de 
standaardinrichting die u in andere softwarepakketten terugziet (denk hierbij aan productcodes, tarieven en eenheden), heeft u 
binnen Collabris ook de mogelijkheid om verregaande automatiseringsinstellingen op detailniveau in te richten. Zo hoeft u zich 
tijdens het maken van een declaratie geen zorgen meer te maken dat u bij die ene debiteur met een specifieke declaratieafspraak 
foutief declareert, waardoor uw declaratie wordt afgekeurd. Denk bijvoorbeeld aan het niet declareren wanneer een zorgtoewijzing 
niet op de eerste dag van de maand valt. Collabris doet dit automatisch voor u en attendeert u erop dat de geleverde zorg in dit 
geval niet gedeclareerd mag worden. U houdt dus het overzicht maar hoeft zelf niet meer aan alles te denken. U focust zich dus 
enkel op de belangrijke zaken!

Zicht op alles rondom uw cliënten
Een correcte en volledige cliëntenadministratie is een randvoorwaarde voor de uiteindelijke declaratie en facturatie. In Collabris 
registreert en beheert u eenvoudig uw cliënten. Iedere cliënt heeft een eigen cliëntenkaart, waarop algemene, zorgadministratieve 
en zorginhoudelijke zaken te zien zijn. Op een zorgtraject in Collabris wordt de aanpak, behandeling en opvolging van een cliënt 
beschreven. Let wel, een traject vloeit voort uit de zorgvraag waarvoor de cliënt de zorgaanbieder consulteert, maar is geen 
declarabele prestatie. De zorgregistratie op een traject is de basis voor een uiteindelijke declaratie of factuur aan uw debiteur.
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Zelf de controle
Onder andere de productiecontrole en data-interpretatie blijven altijd mensenwerk. Wanneer u tijdens de inrichting uw 
werkprocessen op de juiste manier instelt in Collabris, is het genereren en versturen van de uiteindelijke declaratie of factuur 
slechts een formaliteit. Voordat u een declaratie of factuur verstuurt, kunt u zelf een controle doen over de zorgproductie die u 
heeft geregistreerd in Collabris. Mochten er nog wijzigingen plaats moeten vinden aan uw zorgproductie dan kunt u deze direct 
doorvoeren.

Externe koppelingen
Met onze nieuwe ‘Workflow’-module kunt u de totale zorgregistratie op gestandaardiseerde wijze vormgeven of importeren vanuit 
een externe applicatie, declaraties (via VECOZO) en facturaties realiseren en een totaalinzicht verkrijgen in het financiële proces. 
Mocht u de zorgregistratie niet in Collabris vastleggen, maar in een externe applicatie, dan is het ons doel de koppeling tussen 
uw bronsysteem en Collabris zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. Door automatisering van administratieve processen 
zorgt u voor lastenverlichting en een verlaging van menselijke fouten. Deze processen geeft u dynamisch vorm en kunt u op ieder 
moment aanpassen, zodat deze naadloos blijven aansluiten op uw organisatie. De Workflow-module wordt in het eerste half jaar 
van 2019 uitgerold.

Juiste verantwoording
Naast declaraties en facturaties genereert Collabris ook essentiële managementinformatie. Deze informatie zorgt ervoor dat u het 
overzicht behoudt en dat u bedrijfsprocessen sneller kunt sturen en kunt aanpassen wanneer dit noodzakelijk is. Genereer binnen 
enkele klikken handige overzichten en inzichten die u grip geven op uw zorgadministratieve proces!

Ook verantwoording naar ketenpartners wordt op deze manier eenvoudig gemaakt. Een overzicht met de 
productieverantwoording voor uw debiteur of zicht op uw financiële stromingen voor de accountant? Met de ‘Dashboards’-module 
in Collabris genereert u zelf het overzicht dat u nodig heeft!
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In het hoofdkantoor van het Leger des Heils in Almere spreken we met Marc Verberg, Directeur Centrum Informatievoorziening. Hij 
vertelt ons meer over hoe bijzonder zijn organisatie is en hoe hij en zijn collega’s Collabris ervaren als softwaresysteem om alle 
financieringststromeninondertebrengen:“AlsonzemedewerkersontlastwordendoorgoedeICT-oplossingen,kunnenzemeer
mensen helpen.”

Kracht en eenheid
Het Leger des Heils is naast een Kerkgenootschap, 
kledinginzamelaar en fondsenwervende instelling ook een 
grote zorgorganisatie in Nederland. Dat maakt de organisatie 
een belangrijke partner in het helpen van kwetsbare mensen 
binnen de samenleving. Marc Verberg: “Een van onze 
belangrijkste waarden is dat wij mensen altijd helpen vanuit 
de christelijke identiteit.” Dat zorgt voor een groot gevoel van 
saamhorigheid en een sterke identiteit; het fundament onder 
het grote succes van de organisatie. “Dat alle medewerkers 
dezelfde waarden onderschrijven, geeft een bepaalde kracht 
en eenheid. Samen hebben we dan ook hetzelfde, juiste doel 
voor ogen; anderen helpen.” 

Pragmatisch ingesteld
Het imago van het Leger des Heils kenmerkt de organisatie: 
mensen die nergens meer terecht kunnen, vinden altijd nog 
een plek bij het Leger des Heils. Marc: “Cliënten hebben vaak 
vertrouwen in ons omdat wij hen anders benaderen. Wij zien 
ze namelijk als mens, niet als cliënt. We merken dat ze zich bij 
ons gezien en erkend voelen.” Het belangrijkste doel van het 
Leger des Heils is dat mensen die bij hen aankloppen voor hulp 
zo snel mogelijk weer hun draai vinden in het gewone leven, 
met een vaste woonplaats en een baan. Marc: “Wij zijn heel 
pragmatisch ingesteld, waardoor we heel normaal met mensen 
omgaan. We helpen met het vinden van een huis, werk en een 
netwerk met sociale contacten. Dat werkt het beste, bij ons 
ben je geen patiënt.”

Iedereen is gelijk
Een andere belangrijke waarde die de zorgzame organisatie 
nastreeft, is dat iedereen gelijk is. “Wij kijken niet naar 
wat iemand heeft, hoe hij of zij eruitziet of wat zijn of haar 

achtergrond is. Wij kijken echt naar mensen vanuit het oogpunt; 
hoe kunnen we jou helpen? Dat is de kern van onze aanpak”, 
aldus Marc. Het Leger des Heils staat verder bekend als een 
organisatie die veel dona ties ontvangt in de vorm van geld of 
kleding. “Er wordt ons heel veel gegund door verschillende 
mensen en instanties omdat ze weten dat wij iets goeds doen 
met hun donaties. We zijn een heel nuchtere en kritische 
organisatie, we behouden graag een goede naam en we geven 
nooit geld uit aan zaken die niet belangrijk zijn.”  

Complexe organisatie 
In de praktijk bestaat het Leger des Heils uit een aantal ver-
schillende entiteiten met een eigen verantwoordelijkheid. Deze 
entiteiten zijn individueel enorm gegroeid, voornamelijk de 
entiteit ‘Welzijn en Gezondheidszorg’. Hierdoor is logischerwijs 
de totale organisatie de laatste jaren ook gegroeid. Op 
operationeel gebied moet er wel worden samengewerkt 
tussen de entiteiten. “Dat is soms best wel een uitdaging”, 
erkent Marc. “We zijn niet alleen een grote organisatie, maar 
ook redelijk complex. Omdat wij nooit een zorgvraag weigeren, 
werken we inmiddels in acht sectoren en dus ook volgens acht 
verschillende cao’s.” Ook de financiering van de zorg die het 
Leger des Heils biedt, vormt een uitdaging. Marc: “Je levert 
zorg terwijl je niet altijd geld krijgt, dat kan lastig zijn. Maar wij 
zeggen nooit dat we iemand niet helpen, dat vinden we niet 
kunnen.”

“Wij zeggen nooit dat we 
iemand niet helpen, dat 
vinden we niet kunnen.”

4. CASUS: PRODUCTIE- &    
 DECLARATIEOVERZICHTEN
 BIJ HET LEGER DES HEILS
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Qurentis Software
Het Leger des Heils registreert al zijn cliënten in een eigen 
Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Sinds september 2017 
brengt de organisatie alle financieringsstromen onder in het 
software systeem Collabris. Marc: “Daar kwamen we mee 
in aanraking toen we zochten naar een systeem voor onze 
facturatie. We hebben goed in kaart gebracht wat nodig was 
voor onze grote, complexe organisatie met veel verschillende 
financierings stromen, contract vormen en manieren van 
registreren.” Al geruime tijd voordat het Leger des Heils 
met Collabris ging werken, was er intensief contact met 
Qurentis Software. “Toen we Qurentis benaderden, was het 
bedrijf eigenlijk nog een maatje te klein om alle benodigde  
functionaliteiten te kunnen bieden. Toch vonden we het fijn 
om contact te houden en te zien wat we voor elkaar konden 
betekenen”, vertelt Marc.

Automatisering 
Tijdens maanden van intensief contact tussen het Leger des 
Heils en Qurentis werd het Collabris systeem uitgebreid zodat 
de organisatie er echt goed mee kan werken. “Voor ons moet 
een systeem ervoor zorgen dat medewerkers zo min mogelijk 
werk hoeven te doen. Zodat ze ontlast worden door goede 
ICT oplossingen  en zo min mogelijk administratieve taken 
hebben”, licht Marc toe. De samen werking met Qurentis is 
vooral gericht op automatise ring van processen binnen de 
software. “Als Collabris allemaal taken auto matisch uitvoert 
waardoor we die niet meer handmatig hoeven in te voeren, 
kunnen we er met één druk op de knop voor zorgen dat 
bijvoorbeeld de tijdsregistratie goed in het systeem zit. Hoe 
meer er automatisch gebeurt, hoe meer onze medewerkers 
gewoon hulp kunnen verlenen. En dat is uiteindelijk waar ze het 
voor doen.” 

Miljoenen euro’s
De Dashboards-module in Collabris zorgt voor overzichten 
met managementinformatie. Hiermee zijn eventuele risico’s, 
zoals fouten in het declaratieproces, beter te signaleren én kan 
tijdig bijgestuurd worden. “Een voordeel van Collabris is dat het 
een systeem is waarmee je kunt signaleren, maar ook goed 
kunt sturen op centraal niveau, waardoor je minder last hebt 
van risico’s”, vult Marc aan. Als grootste voordeel noemt hij het 
feit dat het een compleet systeem is: “Één softwaresysteem 
waar al onze declaratiestromen in ondergebracht zijn én dat 
is aangesloten op ons eigen ECD. Het declaratieproces is in 
een organisatie met een omvang als die van het Leger des 
Heils immers cruciaal. Als er niet goed wordt gedeclareerd , 
kan de afwijking bestaan uit miljoenen euro’s. Marc: “Ik blijf 
lachen, maar de enige reden waarom ik er ontspannen in sta, 
is omdat zowel wij als Qurentis in staat zijn om waar te maken 
wat we afspreken. Dat is essentieel in zo’n fase en zeker niet bij 
alle partijen zo. Dat heeft te maken met cultuur en flexibiliteit. 

Qurentis ziet het als een uitdaging als iemand zegt: ‘Kan dit niet 
beter?’ Ik denk dat daarmee de toon is gezet en dat wij elkaar 
op een bepaald niveau hebben gevonden. Dat ervaar ik als 
positief.”

Samenwerking en inspraak
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van zoeken naar 
de functionaliteiten die het Leger des Heils nodig heeft en hoe 
Qurentis deze het beste in de applicatie kan inbouwen.
“We werken dagelijks samen en we gaan het nieuwe jaar dan 
ook vol vertrouwen tegemoet. Omdat Qurentis een relatief klein 
bedrijf is, heeft dit voor ons als voordeel dat de organisatie 
flexibel is. Bij een grotere onderneming krijg je weliswaar een 
product dat helemaal af is, maar wij hebben graag inspraak in 
de systemen waarmee wij werken”, aldus Marc. Ook een goede 
samenwerking is van belang om de wensen van het Leger 
des Heils goed te verwerken in de software van Collabris. 
“We hebben een erg prettige relatie met Qurentis. Dat komt 
omdat we hetzelfde doel voor ogen hebben. Wij willen allebei 
onze klanten blij maken. Samen willen we een goed werkend 
product neerzetten waar iedereen blij van wordt.”

Ontwikkelingen
De ontwikkelingen binnen Collabris staan nog lang niet stil. 
Ook voor begin 2019 staan de nodige nieuwe functionaliteiten 
op de planning. Marc: “Ik denk dat het eerste en tweede 
kwartaal van het komende jaar nog in het teken staan van een 
groeifase. Daarna, als we daar goed doorheen zijn gekomen, 
hebben wij echt een betrouwbare partner in Qurentis voor onze 
declaratie- en facturatie stromen. En dat is wel een prestatie 
voor beide partijen.”

“Samen willen we een goed werkend product 
neerzetten waar iedereen blij van wordt.”



Qurentis B.V is een technologiebedrijf met een groot hart voor techniek. Wij ontwikkelen en leveren softwareoplossingen voor met name 
deHealthcare-sector.Onzeorganisatiekenmerktzichdoorhaarprofessionavvliteitenhogeserviceniveau.Wijgelovennamelijkdat
hetsuccesvaneensoftware-oplossingnietalleenwordtbepaalddoor‘bits&bytes’,maarzekerookdoorde‘hearts&minds’vanhaar
gebruikers.EensoftwareoplossingalsCollabrisisimmersmeerdanalleenhetleverenvaneen‘kale’tool!

5.1 Product suite
We passen de nieuwste technologieën toe in onze producten op voorwaarde dat deze in dienst staan van uw organisatie en uw 
werkprocessen. ‘Gebruiksvriendelijkheid’ en ‘cloud-based werken’ zijn daarbij kernbegrippen. We maken het verschil met de ‘next 
step’ in onze systemen: verregaande automatisering van standaardtaken, waardoor alleen om gebruikersinteractie gevraagd wordt 
daar waar het écht nodig is. Onze productsuite bestaat naast Collabris uit de volgende softwareoplossingen:

Carefriend (vervanger Qurentis Care)
De naam van ons gloednieuwe elektronisch cliëntendossier (ECD), dat in de eerste helft 
van 2019 wordt geïntroduceerd. Met Carefriend heeft u de mogelijkheid om in te loggen in 
een eigen medewerkersportaal. In het medewerkersportaal registreert u de geleverde uren, 
rapporteert u over de geleverde zorg en maakt u gemakkelijk zorgplannen aan. Doordat 
Carefriend op een web-omgeving draait, is de applicatie gemakkelijk op een tablet of telefoon 
te gebruiken. Met Carefriend heeft u meer aandacht voor de zorg aan cliënten en minder 
zorgen om uw administratie en registratie.

• Het gehele zorgregistratieproces brengt u gemakkelijk in Carefriend onder: van het intakegesprek tot aan het registreren van 
geleverde zorguren en alles daartussenin;

• Intuïtieve interface waarmee u direct met de applicatie aan de slag kunt;
• Elke pagina is geheel samen te stellen op basis van ‘Careblocks’ en volledig af te stemmen op uw eigen huisstijl;
• Volledig in lijn met de laatste eisen van de AVG.

Meer informatie: www.carefriend.nl

5. OVER QURENTIS
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Qarebase cloud
Een kwaliteitssysteem is meer dan alleen een handboek. Qarebase cloud is een 
kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u kwaliteit, documentmanagement, 
incidentmanagement, risicomanagement en de gehele verbetercyclus een 
plek kunt geven. Op deze manier creëert u inzicht en overzicht en stuurt u uw 
organisatie op een efficiënte en effectieve wijze. Aan de hand van Qarebase Cloud 
wordt u optimaal ondersteund bij het blijvend effectief invoeren van de PDCA 
cyclus. Kwaliteit managen in een handomdraai!

• Volledige webapplicatie waarmee u tijd- en plaatsonafhankelijk kunt werken;
• Onder andere gebaseerd op de normen van ISO 27.001, NEN 7510, HKZ en ZKN;
• Integrale koppeling met Collabris en Carefriend (Qurentis Care).

 Meer informatie: www.qarebase.nl 

JOEP.
JOEP. is een applicatie waarmee uw cliënt en zijn of haar omgeving 
op een veilige wijze toegang krijgen tot het zorgdossier en in contact 
kunnen komen met hulpverleners. JOEP. is ontwikkeld door en voor 
zorgorganisaties, medewerkers en hun cliënten. De functionaliteit 
van JOEP. sluit naadloos aan op Carefriend (Qurentis Care) en 
daarmee op de processen en procedures binnen uw organisatie.

• Altijd en overal inzicht in de gemoedstoestand van de cliënt.
• Ingebouwde chatfunctie waarmee de hulpverlener en de cliënt 

veilig en professioneel kunnen communiceren met elkaar.
• Volledig digitale omgeving, inclusief de mogelijkheid om cliënten 

zorgplannen of rapportages te laten accorderen.

Meer informatie: www.mijnjoep.nl

5.2 Consultancy & opleiding
Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe u onze software zo effectief mogelijk kunt gebruiken. U kunt bij Qurentis rekenen op een 
complete dienstverlening voor het optimaal inrichten van uw zorgadministratie. Onze consultants bieden de dienstverlening om 
onze softwarepakketten daadwerkelijk in te bedden in uw organisatie. Alleen dan is een softwareoplossing ook daadwerkelijk een 
oplossing die de uitvoering van uw primaire proces op effectieve en efficiënte wijze ten goede komt.
De mogelijkheden van onze oplossingen zijn eindeloos en iedere klant van Qurentis gebruikt deze op zijn of haar eigen manier. Of 
u nu sinds kort met onze oplossing(en) werkt of al een tijdje onderweg bent: er kunnen altijd vragen of onduidelijkheden ontstaan 
over de werking ervan. Met een team van deskundige consultants staan wij dagelijks voor u klaar om u te ondersteunen bij tal van 
onderwerpen. Samen bekijken we de mogelijkheden om onze software nog beter te laten aansluiten op uw werkprocessen. Heeft 
u moeite met de inrichting van (een gedeelte van) onze software? Wij kunnen dit voor u uit handen nemen! Onze consultants 
dragen u de gereedschappen aan om ervoor te zorgen dat u na het volgen van onze training(en) zelf aan de slag kunt.
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5.3 Trainingen
Qurentis biedt een uitgebreid trainings- en scholingsprogramma, variërend van workshops in ons trainingscentrum tot specifieke 
trainingsprogramma’s op maat bij u op locatie. Voor gebruikers van Collabris en Qurentis Care hebben we twee basistrainingen 
ontwikkeld die zorgen voor een goede basiskennis, van waaruit u op de juiste wijze kunt werken met onze oplossing(en). Daarnaast 
bieden we een combinatietraining aan, die het gehele basisproces van zowel Collabris als Qurentis Care bestrijkt. Voor alle 
trainingen geldt dat er praktijkgericht en interactief wordt gewerkt, want wij geloven dat u het basisproces het snelste leert door 
zelf mee te doen.

Heeft u inhoudelijke vragen over of interesse in specifieke modules?
Neem dan contact met ons op via ons algemene telefoonnummer +31 (0)40-201 00 40
of via e-mail: info@qurentis.nl.

U kunt ook direct uw vraag over Collabris stellen of een aanvraag doen voor een demonstratie op de website: 
www.collabris.nl. 

TRAINING
 ‘COLLABRIS BASIS’

‘QURENTIS CARE BASIS’
Vanaf medio 2019 / 2020: 

‘CAREFRIEND’

COMBINATIETRAINING 
QURENTIS CARE 

& COLLABRIS

Training die ingaat op het financiële 

gedeelte van de zorgadministratie. 

Met name bedoeld voor medewerk-

ers van de financiële administratie en 

medewerkers verantwoordelijk voor het 

inkoopbeleid van de zorg.

Training gericht op het zorginhoudelijke 

aspect. Met name bedoeld voor de 

zorgverlener en de cliëntenadminis-

tratie. Na het volgen van deze training 

bezit u de basiskennis om met onze 

applicatie te kunnen werken.

Training voor de zorgaanbieder die 

alle zorgadministratieve handelingen 

van cliëntadministratie tot declaratie 

uitvoert. Minder verdieping dan bij de 

Collabris / Qurentis Care (Carefriend) 

training.

5.4 CONTACT
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