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Projectupdate 3 
Beter aangetoonde rechtmatigheid en minder administratieve  

last door toepassing blockchain 

Lochem, Lingewaard, Pluryn en Pactum. 

 

 

e afgelopen periode hebben de gemeenten Lochem en 

Lingewaard samen met jeugdzorgorganisaties Pluryn en Pactum 

en Be-Better samengewerkt aan een project om binnen de 

jeugdzorg eenvoudiger de rechtmatigheid van zorg te kunnen aantonen 

en de administratieve lasten te verminderen.  

Een tipje van de sluier: het is gelukt om met blockchain technologie op 

deze thema’s grote stappen te zetten. In deze derde nieuwsbrief leest u 

meer over de resultaten van het project en geven we een toelichting op 

de aanpak van het vervolg. 

 
OPLOSSING BIJ HET ONDERSTEUNEN VAN RECHTMATIGHEID EN 

CONTROLEERBAARHEID VAN DE GELEVERDE ZORG 

Bij de start van het project waren er twee belangrijke doelstellingen: 

administratieve lastenverlichting en verhoging van de controleerbaarheid en 

rechtmatigheid van de geleverde zorg binnen de Jeugdwet. In diverse workshops 

zijn die thema’s uitgewerkt waarbij ook Baker Tilly als accountant een belangrijke 

rol had om te toetsen of de gekozen oplossingsrichting wel voldoende inhoud gaf 

aan de rechtmatigheid. 

Vervolgens is de oplossing gebouwd en zijn er diverse simulatie-sessies gedaan 

om te valideren of dat wat bedacht was ook daadwerkelijk ging werken. In deze 

sessies is de oplossing uitgebreid getoetst en er is geëvalueerd welke baten het 

inzetten van de oplossing van Be-Better zou geven.  

 

De belangrijkste conclusies uit de evaluatie: 

Aantoonbaarheid van rechtmatigheid is toegenomen 

Minder rapportagedruk, geen afhankelijkheid meer van jaarverslagen 

100% aansluiting tussen PDC, toewijzingen, geleverde zorg en declaraties 

Informatie sneller beschikbaar, meer gedetailleerd en voor iedereen gelijk 

 

Met deze conclusies kunnen we met trots stellen dat de beoogde resultaten zijn 

behaald.  

Hoe we dit gerealiseerd hebben, staat beschreven in de 2e nieuwsbrief maar de 

drie belangrijkste pijlers zijn: toetsing rechtmatigheid geleverde zorg vooraf in 

plaats van achteraf, meer real-time productie-informatie en inzicht in het 

kwaliteitsproces van de zorgaanbieder. 

 

 

D
D 

3E NIEUWSBRIEF 

Dit is een nieuwsbrief van Be-Better 

waarin een toelichting wordt 

gegeven op een interessant project 

met de gemeenten Lochem, 

Lingewaard en zorgorganisaties 

Pluryn en Pactum. 

Dit is de derde nieuwsbrief in een 

reeks. In deze nieuwsbrief worden 

de resultaten van het project 

besproken en gaan we in op de 

vervolgstappen zijn en de 

gefaseerde implementatie die we 

aan het voorbereiden zijn. 

 

ADMINSTRATIEVE 
LASTENVERLICHTING 
DOOR KETENOPLOSSING 

De administratieve lasten zijn hoog 
voor gemeenten en (jeugd-) 
zorgorganisaties. De roep op 
substantiële verbetering blijft! 

Er liggen veel verbeterkansen 
waarbij de wil om samen te werken 
met ketenpartners en het 
toepassen van vernieuwende 
oplossingen, de belangrijkste 
voorwaarden voor succes zijn. Be-
Better wil gemeenten en 
zorginstellingen graag helpen om 
deze verbeteringen ook 
daadwerkelijk te realiseren. 
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HET VERVOLG 

De oplossing is beschikbaar en er is aangetoond dat de oplossing goed werkt. 

Initiatiefnemer Lochem heeft Be-Better gevraagd om een voorstel uit te werken 

voor de volgende stap: aantonen van de rechtmatigheid van de geleverde zorg.  

“De oplossing heeft zich bewezen en we zetten nu in op het vervolg” 

Het doel is om de oplossing stapsgewijs te gaan gebruiken binnen de gemeente 

en daarna verder uit te rollen. Relevant daarbij is de impact op de organisaties zo 

klein mogelijk te houden. De focus ligt eerst op het vereenvoudigen van de 

aantoonbaarheid van de rechtmatigheid van de geleverde zorg. Deze stap kan 

relatief ‘standalone’ worden neergezet en maakt dat een eenvoudige eerste stap. 

Onderstaand schema toont het proces wat in de eerste fase wordt ondersteund. 

 

 
 

Bij een goed functionerende procesgang met behulp van deze oplossing zijn 

gemeenten in staat om de jaarrekening eerder te laten vaststellen door de 

gemeenteraad. In de huidige praktijk is het verkrijgen van de rechtmatigheid op 

de zorg de belangrijkste vertragende factor in het proces van opstelling tot de 

vaststelling van de jaarrekening van de gemeente door de gemeenteraad. 

Daarna gaan we uiteraard verder om de administratieve lasten verder te 

verminderen en het proces in de keten verder te optimaliseren. Zo ontstaat een 

beheersbaar traject met een steeds positievere impact. 

 

STAPT U OOK OP DE RIJDENDE TREIN? 

 
Laten we gezamenlijk de trein in beweging brengen! Bent u de volgende 

gemeente of zorgorganisatie die aansluit? 

Wij bieden u een laagdrempelige oplossing waarbij een wezenlijk vraagstuk 

(aantoonbaarheid rechtmatigheid geleverde zorg) wordt ondersteund! 

Vervolgens bestaan er nog vele doorgroeimogelijkheden om de samenwerking 

met uw ketenpartners verder te verbeteren. Wij verzorgen graag een toelichting! 

 

HET RESULTAAT 

Het resultaat is evident: minder 
administratieve lasten, actuelere 
informatie, meer grip, verhoogde 
aantoonbaarheid van de geleverde 
zorg en daarmee een eenvoudiger 
en sneller controle-proces. Dit 
voorziet absoluut in de behoefte van 
gemeenten en zorginstellingen! 

 

OVER BE-BETTER 

De uitdijende administratieve lasten 

binnen de zorg, van jeugd- tot 1e 

lijnszorg, van gehandicaptenzorg tot 

ziekenhuiszorg, moeten worden 

beteugeld! Wij helpen onze relaties 

om met innovatieve producten 

administratieve schakels in de keten 

weg te halen, het proces te 

vereenvoudigen en verder te 

digitaliseren. Minder kosten, meer 

transparantie naar de cliënt en de 

informatie veiliger opgeslagen. 

Be-Better is in staat om de nieuwe 

technologieën in onze producten, 

zoals blockchain, snel en duurzaam 

te implementeren en te 

ondersteunen. In co-creatie met 

onze klanten werken wij aan de 

doorontwikkeling van onze 

producten. 

Wilt u meer weten over Be-Better 4 
Sociaal Domein of wat Be-Better 

voor uw organisatie kan betekenen?  

We zijn u graag van dienst!  

Jack Bakker: 

06 5114 2536   

jack.bakker@be-better.nl 

of Jouke Langhout: 

jouke.langhout@be-better 
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