Het spel
tussen zorg en
bedrijfsvoering
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Ontdek het spel tussen zorg en bedrijfsvoering
U herkent het ongetwijfeld… de laatste jaren staan de kosten van zorg onder druk. Er moet
steeds meer voor minder. Enkele jaren geleden zijn de ZorgZwaartePakketten (ZZP’s) in het leven
geroepen, om meer inzicht te krijgen in zorglevering en zorgvraag en om de zorg transparanter
te maken. Dit leidt tot stevige discussies en ook tot kritische vragen van bewoners (‘volgens mijn
indicatie heb ik recht op 10 uur verpleging’).
De veranderingen in de zorg gaan in rap tempo en zijn zelfs voor financiële managers moeilijk
bij te houden, laat staan voor de zorg- of teammanagers. Vooral de invloed van de bedbezetting
op het huishoudboekje van de afdeling is erg groot. Efficiënte personeelsinzet wordt steeds
belangrijker. Zorgmanagers kennen en onderkennen de problematiek als geen ander. Maar voor
hen is de vertaling van en naar cijfers niet eenvoudig.
De KLVB Groep en Finance4care zijn aan de slag gegaan met de vraag: hoe kunnen we
zorgmanagers op een speelse manier het werken met cijfers eigen maken, zodanig dat ze er ook
op kunnen sturen? Het antwoord daarop is ACCRETIO, een bordspel dat de verbinding tussen
zorg en bedrijfsvoering stimuleert. Managers leren, zelfs al in één dag, hoe cijfers kunnen gaan
leven en door henzelf beïnvloed kunnen worden. Door het uitvoeren van opdrachten in spelvorm
leren ze met actuele informatie hun afdeling efficiënt aan te sturen. Het spel is in verschillende
vormen te spelen. Wij maken het passend op de situatie in uw organisatie.
Bent u nieuwsgierig geworden naar wat ACCRETIO voor u kan betekenen? Neem dan contact op
met een van onze opleidingsadviseurs. Zij kunnen u meer informatie verschaffen en laten u kennis
maken met het spel. Kijk ook op onze website: www.finance4care.nl
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