Extreme wer kdr uk, stokkende dienstver lening, imagoschade bij de subsidiërende
over heid, dreigende sluiting van de or ganisatie. Ga d’r maar aan staan. Hoe buig
je zo’n neer waar tse spir aal om? Hoe creëer je een nieuw elan, per spectief voor
je medewer ker s en kr ijg je zelfs een voor beeldfunctie in de zor g? Björ n Sleger s,
adjunct-directeur bij Kind en Preventie in Br ussel, ver telt hoe hij dit voor elkaar
kreeg met het planningsproces al s cr uciale factor.

Van dr eigende sluiting tot voor beeldfunctie
Kind en Preventie vzw organiseer t de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en hun
ouder s in Vlaanderen en het Br ussel s Hoofdstedelijk Gewest. Zij zorgt er voor dat r uim
650 ar tsen - zo’n 60 bediende-ar tsen, een
kleine 600 zelfstandigen en freelance ver vanger s - op tijd op één van de 235 consultatiebureaus zijn voor een medische zitting.
Dr ie decentr ale planner s en hun back-ups
ver zorgden ieder voor zich de ar tsenplanning
voor hun regio’s. Hoe? Met twee Excellijsten:
één met de contactgegevens van de ar tsen en
één met de data en locaties van de zittingen.
Geen koppelingen, geen lter ing, wel veel
stress en telefoon van 7 uur ’s ochtends tot
vaak 9 uur ’s avonds om alles rond te kr ijgen.

Pijnpunten
De enor me wer kdr uk onder de pl anner s met
(langdurige) uitval door ziekte was één. Maar er
was meer. Ar tsen wer den te vaak, te weinig,
helemaal niet of met meer dere tegelijk ingerooster d met onnodige kosten voor de or ganisatie en onvrede bij de ar tsen al s gevolg.
De dienstver lening naar ouder s kwam in het
gedr ang. Was er geen ar ts op het bureau?
Dan moesten ze onver r ichter zake weer naar
huis. Soms wer den daar door vaccins te laat
gegeven, wat invloed kon hebben op de gezondheid van het kind. En misschien wel het
gr ootste pijnpunt: de subsidiër ende over heid
was steeds ontevr edener over de kwaliteit
van de uitbating en bezetting van de consul-

‘We hadden niet ver wacht dat we zo
snel zo veel winst zouden behal en.’
Björ n Sl eger s, adjunct- dir ecteur bij Kind en Pr eventie

tatiebureaus. Zij dreigde de dienstver lening
over te nemen al s er geen ver beter ing zou
komen. “Desastreus, want dat zou de sluiting
van onze or ganisatie betekenen,“ aldus Björ n
Sleger s. Automatiser ing was noodzakelijk
om uit de pr oblemen te komen. Maar er was
weer stand binnen de or ganisatie. Een eer der
automatiser ingspr oject was mislukt: het had
heel veel geld gekost, zonder resultaat. Hoe
nu ver der?

Zit een ar ts wel of niet boven contr act? Zitten
er gaten in de pl anning? Kloppen de facturen
van ar tsen? En al s kl ap op de vuur pijl kreeg
ikzelf - ik was aangemaakt al s ar ts in de
demo - live op mijn smar tphone een sms of
ik die dag een zieke ar ts bij een bur eau bij mij
in de buur t kon ver vangen. Online communicer en kon dus ook! Zoveel voor wer k in het
voor tr aject had ik nog nooit eer der gezien.”

Zoektocht
Na veel zoekwer k en ver geefse gesprekken
met lever ancier s, kwam Kind en Pr eventie
in contact met Par al ax. Björ n Sleger s: “Al bij
het eer ste gesprek kreeg ik het ver tr ouwen
dat Par al ax een geschikte par tij was, die de
complexiteit van onze or ganisatie begreep.
Eer lijk ook, in wat ze wel en niet konden. Wij
zijn vr ij klein, maar wer ken heel groot. We
willen decentr ale locaties en per sonen pl annen vanuit één centr aal punt. En liefst online
communiceren. Bovendien is onze ver loning
met ver schillende soor ten contr acten en
cao’s behoor lijk complex. Want ook een koppeling naar HR was een wens. Waar andere
lever ancier s afhaakten, haakte Par al ax aan.”

De tool én het pr oces
“Paralax ging met ons aan het werk en leverde
een automatisatietool die helemaal is wat
ons wer d beloofd. Zonder onaangename
ver r assingen en binnen budget. Er waren wel
moeilijkheden tijdens het pr oces, maar die
zaten voor al in het HR-systeem en het verloningsysteem en hebben we steeds samen
goed opgepakt. Tegelijk met de software
heeft Par al ax ons hele nieuwe pl anningsproces begeleid. De vr agen die ze stelden,
hadden niet eens zo zeer met de tool te maken, maar meer met onze pr ocessen, onze
wer kwijze en de menselijke kant van pl anning. Hun procesbegeleiding was misschien
nog wel leer zamer dan de implementatie van
de tool zelf.”

Per pl ex
“Bij de live- demo van Par al ax die volgde,
stonden we per plex: we zagen exact wat we
nodig hadden,” gaat Björ n Sleger s ver der.
“Alle infor matie die we hadden gegeven en
Par al ax ons had gevr aagd, kwam ter ug in
de demo. Onze regio’s, locaties, ar tsen, hun
kwali caties en beschikbaar heden, tot op het
niveau van de ar tsen en bur eaus zelf.

Boost
De ver nieuwing van de ar tsenpl anning heeft
Kind en Preventie een enorme boost gegeven,
weg van de or ganisatiecr isis. Van een dreigende sluiting naar een nieuw per spectief.
Toegegeven, er was eer st scepticisme en
de nodige weer stand. Maar door intensieve
communicatie kreeg de or ganisatie al snel de
eer ste medewer ker s en ar tsen mee.

Ze wer den uitgedaagd in hoe ze wilden werken en zagen dat er weer wer d geïnvesteer d
in gr oei. Ook het ver tr ouwen van de over heid
kwam ter ug. Björ n Sleger s: “ De over heid is
heel geïnteresseer d in hoe we nu pl annen
en steeds bereid tot samenwer king.
We komen nu zelf met inzichten en zijn daardoor een echt professionele par tner voor hen
gewor den.”
Ter ugver dienen
En dan blijft de vr aag: wanneer is de invester ing ter ugver diend? Puur afgaand op de
cijfer s denkt Björ n Sleger s dat dat binnen
2 tot 3 jaar zal zijn. Maar hij kijkt ver der.
“ We hadden niet ver wacht dat we zo snel
zo veel winst op zo veel ter reinen zouden
behalen. We wilden onze ar tsenpl anning
automatiseren, maar hebben eigenlijk samen
met Par al ax onze hele manier van wer ken
her zien. Daar plukken we al heel snel vr uchten van. Bij de over heid boeken we door het
her stelde ver tr ouwen een macrowinst: die
kun je eigenlijk niet in geld uitdr ukken. En we
zien groei: we kr ijgen aanvr agen van andere
instellingen voor opdr achten die zelfs buiten
onze corebusiness liggen. Zij horen dat onze
ar tsenpl anning zo goed loopt en vr agen of we
ook voor hen kunnen gaan pl annen. Kind en
Preventie is weer een belangr ijke speler in
de zor g.”

‘ Bij de l ive- demo van Par al ax
stonden we per pl ex:
we zagen exact wat we nodig hadden’
Björ n Sl eger s, adjunct- directeur bij Kind en Preventie

Resul taten
De ar tsenpl anning bij Kind en Pr eventie is nu
geautomatiseer d en dat lever t veel r esultaat op.
• De pl anner s er var en aanzienlijk minder wer kdr uk en hebben minder ziektever zuim.
• De pl anner s ver zetten met minder mensen acht naar twee - hetzelfde wer k, en meer.
• De pl anning biedt voor tdur end over zicht en
contr ole op wie wanneer is ingepl and en kan
stur en.
• De pl anning speelt gemakkelijk in op de exibiliteit die de ver ander ende zor g vr aagt.
• Zelfstandige ar tsen hebben minder administr atiel ast door online ver wer king van gewer kte ur en.
• De boekhouding bespaar t dr ie weken per
kwar taal, ongeveer één voltijdse medewer ker,
door automatische factuur ver wer king van de
600 zelfstandige ar tsen en fr eel ance- vervanger s met nauwelijks nawer k om fouten te
cor r igeren.
• De dir ectie heeft inzicht en stuur t op kpi’s.
Hoe ver houden inkomsten en uitgaven zich?
Op welke bur eaus zitten de knelpunten?
Waar hebben we mensen over of juist tekor t?
• De subsidiër ende over heid heeft weer
ver tr ouwen in de dienstver lening.
• De or ganisatie heeft een voor beeldfunctie in
de zor g en gr oeit.

‘ De begel eiding door Par al ax bij ons pl anpr oces,
was misschien nog wel l eer zamer dan de tool zelf.’
Björ n Sl eger s, adjunct- dir ecteur bij Kind en Preventie
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