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Weerstand onder behandelaren
Minder tijdschrijven, dat wil toch iedere 
professional? Een enquête binnen GGz 
Breburg had echter een verrassende 
uitkomst. Hoewel het merendeel van de 
behandelaren geloofde in de verwachte 
tijdsbesparing, bleek twee derde tegen het 
idee. Jan verklaart het als volgt: 

“Registeren zit zo in de haarvaten van het 
systeem ingesleten, dat behandelaren bijna 
niet meer zonder kunnen. Want als je 
indirecte tijd niet meer registreert, hoe moet 
je dan verantwoorden? Hoe moet je dan aan 
je manager en je organisatie laten zien dat je 
druk en goed bezig bent? De laatste jaren is 
er ontzettend gehamerd op productie en 
productiviteit. Voor behandelaren bleek het 
heel moeilijk die controle los te laten.“

Doorzetten
Ondanks het signaal van de behandelaren 
kozen directie en Raad van Bestuur ervoor 
om toch door te gaan met het stoppen van 
het schrijven van indirecte tijd. Enerzijds 
vanwege de invoering van het 
Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022, 
waarbij indirecte tijd niet meer geschreven 
hoeft te worden, maar anderzijds voor nog 
iets veel belangrijkers: 

“Binnen GGz Breburg willen we toe naar een 
andere manier van samenwerken. Eentje 
waarin er veel meer ruimte is voor inhoud 
en vertrouwen in de medewerkers in plaats 
van controle en verantwoording op basis 
van urenregistratie. Dus we zijn het toch 
gaan doen!”

Tijdschrijven is voor veel professionals een doorn in het oog. Naast het registreren van directe 
zorgtijd moeten zorgverleners ook bijhouden hoeveel tijd zij besteden aan indirecte tijd. 
Voorbeelden hiervan zijn verslaglegging en rapportage. Van deze indirecte tijdsregistratie 
wilde GGz Breburg, een specialistische ggz aanbieder in Midden- en West-Brabant, graag af. 
Daarom zijn zij – in navolging van GGz Centraal - sinds 1 april 2021 gestopt met de registratie 
van indirecte tijd. Jan van Osch, projectleider implementatie Zorgprestatiemodel bij GGz 
Breburg, vertelt hoe het hen is vergaan. 



Wilt u meer weten over de werkwijze van GGz Breburg? Of zet uw organisatie zelf al stappen in het  stoppen 
met of minderen van tijdschrijven? Laat het ons weten. Wie weet is uw aanpak ook een goed  voorbeeld 
voor anderen!  Uw reactie is welkom en kunt u sturen naar ip.v.kessel@minvws.nl 

Medio 2020 ondertekenden het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV en CNV het convenant Stoppen met tijdschrijven. Na 
ondertekening zijn de partijen samen aan de slag gegaan om goede voorbeelden te verzamelen van organisaties die 
zijn gestopt met vermijdbaar tijdschrijven of dit hebben weten terug te dringen. Want werken zonder tijdschrijven kan!

Uitgaan van vertrouwen
Met rugdekking van het bestuur en de 
nodige aanpassingen in het 
softwaresysteem is de organisatie met hun 
financiers in gesprek gegaan. Hiervoor 
hebben zij zowel met zorgverzekeraars als 
met gemeenten gesproken. 
Jan: “De gesprekken met de financiers 
waren het uitdagendst. De partijen 
ondersteunden de gedachte van minder 
administratie, maar waren ook angstig over 
de financiële impact en verantwoording. 
Want hoe ga je monitoren dat zorggeld 
rechtmatig wordt uitgegeven als je geen 
zicht hebt op wat iemand heeft gedaan? Het 
duurde even voordat we hier een consensus 
in hadden bereikt, maar uiteindelijk zijn we 
het gewoon gaan doen en hebben we er 
vertrouwen in dat we dit goed kunnen 
verantwoorden.”

Landen in de organisatie
Op 1 april 2021 was het dan zover: GGz Breburg 
stopte met de registratie van indirecte tijd. Wat 
merkt Jan tot nu toe van de verandering? “De 
meeste vragen die worden gesteld gaan over 
verantwoording: komt het opslagpercentage wel 
overeen met mijn werkelijke indirecte tijd, hoe 
verantwoord ik mijn indirecte tijd als ik het niet 
meer registreer, et cetera. We zijn inmiddels een 
aantal weken bezig, maar het zal nog wel even 
duren voordat het merendeel van de 
behandelaren eraan gewend is dat 
detailregistratie niet meer nodig is. We sturen nu 
op directe tijd en dat is zowel voor behandelaren 
als voor managers flink wennen. Het vereist echt 
een cultuurverandering die je samen moet 
doorleven: elkaar vertrouwen, samen beslissen, 
gedeelde regie. Ik zie het als iets positiefs dat we 
nu al aan die cultuurverandering werken, zodat 
we daar aan gewend zijn als we straks over gaan 
op het Zorgprestatiemodel.”

Tips
Als tips voor andere organisaties die willen stoppen met de registratie van indirecte tijd, geeft Jan 
de volgende adviezen mee:

• Houd rekening met cultuur en gedrag. Het verantwoorden van tijd is er de afgelopen jaren
enorm ingehamerd bij behandelaren. De cultuur, het gedrag en de gewoontes die we nu
moeten afleren zijn ontzettend hardnekkig. Verkijk je daar niet op!

• Communicatie, communicatie, communicatie: dat is ontzettend belangrijk als je zo’n
ingrijpende verandering wilt laten landen in de organisatie. Behandelaren zitten met veel
vragen en om hen gerust te kunnen stellen moet je hun vragen kunnen beantwoorden. Neem
dus de tijd om het proces goed te doordenken, zodat je de antwoorden paraat hebt als je start
met communiceren.

• Op een bepaald moment moet je gewoon het lef hebben om te zeggen: we gaan het doen! We
zien de voordelen, we zijn ervan overtuigd dat we die kant op willen, dus we gaan het gewoon
doen!

Dit is een uitgave van [Ont]Regel de Zorg  
www.ordz.nl/sociaal-domein
juli 2021




