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Businesscase Vitaliteitsbeleid  

 

Keuzes, aannames en onderbouwing 

Businesscases hebben vaak als groot nadeel dat ze lastig toepasbaar zijn op de eigen situatie. Die is 

vaak net weer even anders dan in het rapport van een algemene businesscase en daardoor is het 

complex om in te schatten of de beschreven voor en nadelen net zo uit zullen pakken in de eigen 

organisatie.  

Daarnaast zijn businesscases gebaseerd op onderzoek dat wisselend van kwaliteit is. Ook bij de nu 

ontwikkelde businesscase is dat het geval. Over vitaliteitsbeleid is nog relatief weinig onderzoek vanuit  

de zorg gepubliceerd. Er is bovendien een grote diversiteit aan bronnen en materialen gebruikt. Voor 

een zeer groot deel is dat ook materiaal dat niet specifiek voor het doel van deze businesscase is 

verzameld en daardoor de nodige beperkingen kent. Om die reden zijn er in principe altijd 

behoudende aannames gedaan.  

Los van deze kanttekeningen, bleken er niet alleen aannames nodig te zijn, maar was het zo nu en 

dan ook nodig om keuzes te maken. Dit heeft weinig te maken met de onderbouwing van bepaalde 

aannames, maar houdt direct verband met bijv. de grote verschillen tussen zorgbranches onderling of 

verschil in situaties tussen instellingen onderling. De samenstelling van het personeelsbestand kan 

immers enorm variëren tussen instellingen onderling en ook de uitgangssituatie is verschillend. Het  

verzuim kan bijvoorbeeld hoog of laag zijn. Het paradoxale is dan natuurlijk dat een hoog verzuim een 

grotere marge voor een batig eindsaldo oplevert dan een verzuim dat al zeer laag is, waarbij 

zodoende ook weinig verdere verlaging mogelijk zal zijn.  

Tenslotte is het relevant om verschillende ‘wat als…. ’ scenario’s door te rekenen. Grotere of kleinere 

investeringen kunnen het kosten-batenplaatje immers sterk beïnvloeden. Datzelfde geldt voor het  

simuleren van veranderingen in de loop van de tijd. Zo zijn eenmalige investeringen vanzelfsprekend 

vooral van invloed in het begin, terwijl ze het financiële startplaatje enorm kunnen beïnvloeden. Door 

dan een financiële doorrekening te maken voor jaar 1, 2 en 3 kan de invloed daarvan duidelijker 

worden.  

 

Bouwen van een businesscase voor de eigen situatie 

Dat maakt dat één en dezelfde businesscase ín principe maar matig bruikbaar is voor de praktijk van 

verschillende zorginstellingen. Om aan de genoemde bezwaren tegemoet te komen is gekozen te 

gaan werken met interactieve rekenmodules. Daarmee kan een instelling zelf besluiten onze keuzes 

daar waar nodig aan te passen aan de eigen situatie en wordt de instelling tegelijkertijd in staat 
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gesteld het effect van verschillende scenario’s door te rekenen. In de module is op dit moment 

gewerkt met een fictieve voorbeeldinstelling en zijn de getallen ingevuld op basis van onderzoek of 

andersoortige argumenten: bijvoorbeeld een expert guess. Op die wijze worden twee doelstellingen 

nagestreefd. Enerzijds kan zodoende de algemene case toegespitst worden op de eigen situatie en 

ten tweede is het mogelijk om verschillende, zelf gekozen scenario’s door te rekenen. Dat p roces 

werkt verhelderend om te zien waar de kansen en beperkingen liggen. In feite is de rapportage dus 

niet rechtlijnig, maar in zekere zin interactief gemaakt. We hopen dat hiermee de relevantie en 

gebruikswaarde voor instellingen (managers, zorgverleners en cliënten) vergroot worden, zodanig dat  

zij zich een duidelijker beeld  kunnen vormen van de waarde van vitaliteitsbeleid.  

 

Interactieve rekenmodule 

In het kort komt het er op neer dat er een rekenmodule is ontwikkeld in Microsoft Excel. Deze bestaat  

uit drie afzonderlijke tabbladen. Tabblad één is gereserveerd voor de kosten, het tweede tabblad voor 

de baten en tenslotte is het derde blad een afsluitend tabblad waar de balans word topgemaakt.  

De getallen die zijn opgenomen in de rekenmodules zijn zo veel mogelijk afkomstig van de ingevulde 

vragenlijsten, bronnen uit de literatuur of de dagelijkse praktijk. Wanneer er geen voldoende 

betrouwbare (onderzoeks)bronnen beschikbaar waren of bij ons niet bekend waren is een expert  

guess gedaan.  

De gebruiker kan echter al deze getallen zelf wijzigingen op het moment dat er bijv.  

instellingsspecifieke gegevens voorhanden zijn of wanneer men het niet eens mocht zijn met de 

uitgangspunten en zelf een beter alternatief heeft.  Alles is aanpasbaar. Wel merken we op dat het  

risico is dat er teveel formules veranderen, waardoor de module vastloopt. Dan is het beter weer terug 

te grijpen op de eerste versie en opnieuw te starten.   

 

Kwaliteit en kwantiteit  

Ook de kwalitatieve baten zijn verwerkt in de businesscase middels een sterrensysteem. Aan elke 

gesignaleerde baat zijn een of meerdere sterren toegekend op basis van de ingevulde vragenlijsten 

eerdere onderzoeken, interviews en/of casusbeschrijvingen. Er kon op basis van een 

rapportcijfersysteem een score worden toegekend van 1 tot en met 10 (uitmuntend).  

 

Deze kwalitatieve baten zijn voor het cliënt-, zorgverleners -, organisatie- en maatschappelijk 

perspectief in beeld gebracht. Ze zijn niet gewogen, hetgeen inhoudt dat ze in de businesscases 

allemaal even zwaar wegen. Ook ten opzichte van het kwantitatieve deel van de businesscase vindt  

geen weging plaats. In het eindoverzicht van de businesscase is wel zichtbaar hoe de verhouding 

tussen de vier genoemde categorieën ligt. Daarbij is wel een gewogen afweging gemaakt, zodat de 

categorieën  wel onderling vergelijkbaar zijn.  

Ook is der verhouding van sterren tussen de situatie met en de situatie zonder vitaliteitsbeleid (5,5) 

helder. Deze verhoudingen kunnen ook een besluitvormingsproces op basis van de uitslagen van de  

businesscase beïnvloeden. Dit is en blijft een deels subjectieve inschatting, maar het vormt ons 
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inziens wel een gestructureerde wijze om deze kwalitatieve aspecten ook te verwerken in een 

businesscase.  

Ook deze getallen zijn direct over te nemen, maar kunnen ook in de rekenmodule gewijzigd worden.  

Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als men eigen gegevens heeft of in een bespreking met verschillende 

disciplines en/of met bijv. een cliëntenraad besluit de scoring zoals die is opgenomen in de 

rekenmodule aan te passen. Ook dit proces van wegen en al dan niet aanpassen is de moeite waard 

en kan een waardevol onderdeel uitmaken van een implementatieproces.  

De rekenmodule mag niet gezien worden als een precieze schatting van het eindr esultaat, maar moet  

vooral gezien worden als een belangrijke, eerste stap om nieuwe werkwijzes en voorzieningen onder 

de loep te nemen, te wegen voor de eigen organisatie en een beter en meer afgewogen zelfstandig 

besluit te nemen over de invoering.  

 

Afsluitend: enkele korte invultips en praktische puntjes 

Nu volgen nog enkele praktische puntjes die kunnen helpen met het invullen en gebruiken van de 

businesscase.  

- De file bestaat uit drie bladen: een Kosten-, Baten- en Totaal-blad. Onderaan elk blad kan van 

blad gewisseld worden door op het betreffende tabje te klikken.  

- Meestal hoeven de gegevens maar eenmaal ingevuld te worden. De getallen worden 

automatisch ‘doorgegeven’ aan de andere bladen. 

- In het Kosten-tabblad en in het Baten-tabblad is het vooral zaak dat u de groen-omrande 

getallen naloopt en daar waar nodig aanpast zoals u dat wilt.  

- In het Kosten-tabblad wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen eenmalige kosten en 

structurele kosten. Probeer daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Ze zijn immers 

sterk bepalend voor de kosten op langere termijn.  

- Het Totaal-tabblad geeft alleen de einduitslagen weer op basis van de gegevens in de beide 

andere tabbladen en daarop hoeft u dus niets in te vullen of aan te passen.  

- Soms staan er rode driehoekjes bij een hokje: als u daarover heen gaat met uw muis, ziet u 

een korte toelichting in tekst (‘opmerking’). 

- Het kan handig zijn om de kopjes (de regels in het blad) vast te zetten, zodat ze steeds in 

beeld blijven als u lager in het blad aan het werk bent. Dat kan door in het kopmenu ‘Beeld’  

van Excel zelf via de opdracht ‘blokkeren ’ de betreffende regel tijdelijk vast te zetten. 

Daardoor blijft dit gedeelte in beeld, ook al schuift u door naar een lager gedeelte van het  

werkblad. 

- Alles kan aangepast worden en er is dus niets beveiligd. Mocht er onverhoopt teveel 

aangepast zijn en wilt u terug naar de oude versie, pak dan gewoon een nieuwe file.  

- Voor alle variabelen zijn getallen ingevuld: u kunt die zelf naar believen aanpassen omdat het  

in uw organisatie bijv. anders zit of omdat u eens wilt zien of een ander getal sterk van invloed 

is op de uitkomsten. 
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- Zo kunt u de rekenmodule gebruiken voor het bepalen van de huidige situatie, maar zeker ook 

om de invloed van bepaalde keuzes na te gaan of veranderingen in de loop van de tijd 

(periode van 5 jaar bijv.) na te gaan en onderling te vergelijken.  

- Als u graag een print wilt maken van een of meerdere tabbladen, dan is het verstandig om 

eerst het gedeelte dat u wilt printen te selecteren en dat te printen. Die instellingen hebben we 

niet tevoren vastgelegd omdat het afhankelijk is van uw printer en de instellingen.  

- De uitkomsten moeten altijd met veel voorzichtigheid beoordeeld worden: het blijven 

inschattingen en de werkelijkheid kan altijd anders uitpakken. En, zoals u vast weet, met 

getallen kan enorm gegoocheld worden: dus probeer zo realistisch mogelijk te zijn en reken 

uzelf dus niet rijk of arm, maar probeer een aantal opties uit. Gebruik de uitkomsten alleen als  

extra ondersteuning voor uw beleid, niet als enige onderbouwing.  

- De sterren zijn indicatoren voor de kwaliteit: die zijn dus veel subjectiever en zachter dan de 

andere gegevens. Ze zijn wel voor zover dat mogelijk was wel gebaseerd op onderzoek. 

Betrek ze ook bij uw besluitvorming: kwaliteit en kwantiteit en geld zijn even belangrijk en de 

effecten lopen lang niet altijd synchroon. Het kan ook zijn dat kwaliteit snel komt en de 

financiële baten pas later of andersom. Dat soort effecten kan uw besluitvorming ook helpen.  

- Als grootste voordeel van een rekenmodule zoals deze wordt meestal niet zozeer het exacte 

aantal euro’s aangegeven, maar meer dat er een beter overzicht ontstaat over alle kosten en 

baten die van invloed kunnen zijn. 

- De rekenmodule moet gezien worden als een ‘living document’: dat wil zeggen dat hij  

openstaat voor kritiek en feedback en zodoende hopelijk steeds beter en bruikbaarder zal 

kunnen worden. Heeft u zelf kritiek, ideeën of andere vormen van feedback: graag! Mail ons 

op j.j.knibbe@planet.nl.  

- Veel succes!  
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