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Grip krijgen op uw bedrijfsvoering, zo doen wij dat
De zorg wordt de afgelopen jaren gekenmerkt door ingrijpende wetswijzigingen en forse bezuinigingen.
Deze veranderingen en bezuinigingen hebben, overduidelijk, grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van
zorgorganisaties. Vanwege de hoge snelheid waarmee de veranderingen en bezuinigingen worden
doorgevoerd ontstaan er bij veel zorgorganisaties financiële en zorginhoudelijke problemen. Er worden
forse verliezen geleden en de kwaliteit van de zorg daalt. Medewerkers van de organisatie verliezen hun
trots, passie en motivatie. De bezuinigingen en toenemende bureaucratie staan immers haaks op waarom
zij ooit in de zorg zijn gaan werken.
Het is een ingewikkelde opdracht. Hoe zorgt u voor een juiste balans tussen een gezonde bedrijfsvoering,
de zorginhoudelijke legitimiteit van uw organisatie en tevreden medewerkers? Het management control
systeem van uw organisatie speelt daarin een belangrijke rol. Het is het hart van uw beheersorganisatie en
daarmee essentieel voor het goed functioneren van uw organisatie.
Maar, wat is een management control systeem nou precies? In uw zorgorganisatie zal er ongetwijfeld
sprake zijn van financial control, business control en een planning- en control cyclus. Dit zijn allemaal
onderdelen van een management control systeem. Het systeem omvat alle middelen die binnen uw
organisatie worden ingezet om de doelstellingen te bereiken.
Zoekt u naar een juiste balans tussen een gezonde bedrijfsvoering, de zorginhoudelijke legitimiteit van uw
organisatie en tevreden medewerkers? Vraagt u zich af of uw management control systeem goed
functioneert en of u voldoende ‘in control’ bent? Neem dan contact op met ons. Wij kunnen u in drie
stappen helpen bij het (her)inrichten, professionaliseren en verbeteren van uw management control
systeem.

Strategie
Planning
& control

HRM
Business

Finance

22 Graden BV
Dorpsweg 55
4223 NC Hoornaar
Email: info@22graden.nl

Kwaliteit

Management
Control
Systeem

Verbeteren en professionaliseren, in drie stappen
Wij, van 22graden, ondersteunen uw zorgorganisatie in drie stappen bij het (her)inrichten,
professionaliseren en verbeteren van uw management control systeem.
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Na een uitgebreide kennismaking starten onze adviseurs met het uitvoeren van
een door ons ontwikkelde scan. In deze scan onderzoeken wij de huidige situatie
met betrekking tot uw management control systeem. Daarin worden, onder
andere, de volgende punten behandeld:
•
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Is de visie, missie en strategie van de zorgorganisatie voldoende
beschreven en ingebed in de organisatie?
• Is er binnen het management control systeem voldoende balans tussen
het verleden, het heden en de toekomst?
• Werken de verschillende controllers adequaat samen en worden er
uniforme sturingsmechanismen gebruikt?
• Is er draagvlak voor de sturingsmechanismen? Worden deze
mechanismen door het hele management op dezelfde manier gebruikt?
• Heeft de zorgorganisatie kritische succes- en prestatie indicatoren
opgesteld?
• Is er binnen de zorgorganisatie draagvlak voor de kritische succes- en
prestatie indicatoren en zijn deze geborgd binnen de planning- en
control cyclus?
• Voelen de medewerkers van uw zorgorganisatie zich verantwoordelijk
voor de resultaten van de zorgorganisatie? Is er voldoende
eigenaarschap?
• Spreekt men elkaar binnen de zorgorganisatie voldoende aan op de
verantwoordelijkheden?
Op basis van
de resultaten van de scan maken onze adviseurs een adviesrapport.
Dit adviesrapport bestaat uit een analyse van de huidige situatie en een voorstel
voor verbetering. Geen één management control systeem is hetzelfde. Het is
afhankelijk van de omgeving van uw zorgorganisatie. Het voorstel voor uw
management control systeem is in die zin dus uniek, en enig in zijn soort. Ons
advies is, onder andere, gebaseerd op de toonaangevende wetenschappelijke
literatuur over management controlling en management control systemen. In
het advies (en de implementatie) maken wij onder andere gebruik van de
raamwerken van Merchant en van der Stede en Simons.
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In de derde stap gaan wij op basis van ons advies over tot het daadwerkelijk
(her)inrichten, verbeteren en professionaliseren van het management control
systeem van uw zorgorganisatie. Dit doen wij projectmatig op basis van een
interne projectorganisatie. Onderdeel van deze projectorganisatie zijn een
stuurgroep, een projectleider (een adviseur van 22graden) en werkgroep(en). De
exacte inrichting van de projectorganisatie is afhankelijk van het advies, uw
zorgorganisatie en de omgeving.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op
Heeft u vragen over deze Whitepaper? Wilt u een scan laten uitvoeren die bepaalt waar uw zorgorganisatie
staat in het proces van management controlling? Of, heeft u advies of ondersteuning nodig bij het
(her)inrichten, verbeteren en professionaliseren van het management control systeem van uw
zorgorganisatie? Neem dan, vrijblijvend, contact op met ons.
info@22graden.nl
Of neem direct contact op met Wouter Aangeenbrug Msc. Wouter
heeft een achtergrond in social work, bedrijfskunde en
managementwetenschappen. Hij is expert op het gebied van
management controlling.
wouteraangeenbrug@22graden.nl
06-57131050
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