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De Rekenmodule Businesscase Plafondtilsystemen 

Een korte uitleg 
 

Keuzes, aannames en onderbouwing 

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

situatie is vaak net weer even anders en dat maakt het complex  in te schatten of de beschreven voor- 

en nadelen voor de eigen organisatie net zo zullen uitpakken. We hebben daarvoor een oplossing 

gevonden door een rekenmodule te maken waar u zelf een aantal gegevens van uw eigen organisatie 

in kunt vullen. Daardoor is deze businesscase meer op maat voor u.  

Voor deze  businesscase werd een diversiteit aan bronnen en materialen gebruikt. Voor een deel is dat 

materiaal dat niet specifiek voor het doel van de businesscase is verzameld en daardoor de nodige 

beperkingen kan hebben. Om die reden zijn in principe altijd behoudende aannames gedaan.  

Zo nu en dan was het ook nodig keuzes te maken. Die keuzes hebben weinig te maken met de 

onderbouwing van bepaalde aannames, maar houden direct verband met bijvoorbeeld de grote 

verschillen tussen zorgbranches of de verschillende situaties in zorgorganisaties. Het gebruik is in een 

thuissituatie immers duidelijk anders dan in een verpleeghuis en de beleving van autonomie en 

zelfredzaamheid eveneens.  

Bouwen van een businesscase voor de eigen situatie 

Grote verschillen tussen zorgorganisaties maken dat één en dezelfde businesscase in principe maar 

matig bruikbaar is voor de praktijk van alle zorgbranches en alle zorgorganisaties. Om aan de 

genoemde bezwaren tegemoet te komen, is ervoor gekozen te werken met een interactieve 

rekenmodule. Daarmee kan een organisatie zélf besluiten de door ons gesuggereerde 

keuzemogelijkheden waar nodig aan te passen aan de eigen situatie. Tegelijkertijd stelt het de 

organisatie in staat het effect van verschillende scenario’s door te rekenen of prognoses in de loop van 

de tijd te maken.  

Fictieve voorbeeldorganisatie 

Er wordt gewerkt met een fictieve voorbeeldorganisatie en de getallen zijn ingevuld op basis van 

onderzoek of andersoortige argumenten. Als er geen onderzoek voorhanden was of een andere 

betrouwbare bron is uitgeweken naar een ‘expert guess’. Op die wijze streven we twee doelstellingen 

na. Enerzijds kan zo de algemene case worden toegespitst op de eigen situatie, anderzijds is het 

mogelijk verschillende, zelf gekozen scenario’s door te rekenen. Dit geeft een goed beeld van de 

kansen en beperkingen. In feite is de rapportage dus niet rechtlijnig, maar in zekere zin interactief 

gemaakt. We hopen dat hiermee de relevantie en gebruikswaarde voor zorgorganisaties (managers, 

zorgverleners en cliënten) wordt vergroot, zo dat zij zich een duidelijker beeld  kunnen vormen van de 

waarde van de plafondtilsystemen.  

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. Eén ervan is gereserveerd voor de kosten, een tweede is voor de 

baten en op het derde tabblad wordt de balans opgemaakt. De getallen die zijn opgenomen in de 

rekenmodules zijn zo veel mogelijk afkomstig van bronnen uit de literatuur, het onderzoek dat 

plaatsvond bij SVRZ  of de dagelijkse praktijk (zie verder de bijbehorende onderbouwing en de aldaar 

opgenomen literatuurreferenties). Wanneer er onvoldoende betrouwbare (onderzoeks)bronnen 
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beschikbaar waren of bij ons bekend, is een expert guess gedaan. Deze guess is dan bij ter zake 

deskundigen getoetst. De gebruiker kan al deze getallen weer zelf wijzigingen op het moment dat 

bijvoorbeeld organisatie-specifieke gegevens voorhanden zijn of als men het niet eens is met de 

uitgangspunten en zelf een beter alternatief heeft.  

Kwaliteit en kwantiteit  

De kwalitatieve baten zijn in de businesscases verwerkt met een sterrensysteem. Aan elke 

gesignaleerde baat zijn een of meerdere sterren toegekend, op basis van eerdere onderzoeken, 

interviews en/of casusbeschrijvingen. Kwalitatieve baten kunnen vanuit het cliëntperspectief en het 

zorgverlenersperspectief in beeld worden gebracht. Ze zijn niet gewogen, in de businesscases wegen 

alle baten bewust even zwaar. Ook tegenover het kwantitatieve deel van de businesscase vindt geen 

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

cliëntsterren en zorgverlenerssterren. Ook is de verhouding van sterren in situaties mét en zonder 

plafondtilsystemen helder gemaakt. Deze verhoudingen kunnen het  besluitvormingsproces 

beïnvloeden. Dit is en blijft weliswaar een subjectieve inschatting, maar vormt ons inziens wel een 

gestructureerde wijze om deze kwalitatieve aspecten ook in een businesscase te verwerken.  

De in de rekenmodule opgenomen scores voor kwaliteit zijn direct over te nemen, maar kunnen in de 

rekenmodule ook worden gewijzigd. Dat kan handig zijn als men eigen gegevens wil vermelden of in 

een bespreking met verschillende disciplines en/of met bijv. een cliëntenraad besluit de oordelen 

zoals die nu zijn opgenomen in een rekenmodule aan te passen. Ook het proces van wegen en al dan 

niet aanpassen is de moeite waard en kan een waardevol onderdeel zijn van een keuze- en 

implementatieproces.  

Praktisch 

Er zijn drie tabbladen zichtbaar in de module onderaan elke pagina: 

de kosten, de baten en het totaal. Klikt u op dat tabblad, dan is het 

volledige rekenblad zichtbaar, De gegevens die ingevuld worden op 

het eerste blad, worden vanzelf doorgegeven en doorgerekend naar het tweede en het totaalblad. U 

hoeft ze dus slechts eenmalig in te vullen.  

 

Soms is er een rood driehoekje zichtbaar rechtsboven een cel op het 

rekenblad. Als u daar op klikt komt er een toelichting bij dat 

betreffende onderdeel. Meer in detail wordt die toelichting in de 

bijbehorende onderbouwing in de tekst die bij deze businesscase 

hoort gegeven.  

De rekenmodule kan op bijna alle punten aangepast en gewijzigd worden. Soms kan het overzicht dan 

zoek raken. Eigenlijk is dan de slimste zet om weer een nieuwe versie te downloaden.  

 

 

Tenslotte 

Het werken met de rekenmodules van de businesscases kan zo een belangrijke eerste stap zijn om 

nieuwe werkwijzen en voorzieningen onder de loep te nemen en te wegen, om vervolgens voor de 

eigen organisatie een beter overwogen besluit te nemen over de invoering.  
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