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Herkent u de
volgende uitdagingen?
Moeizame overdraagbaarheid van informatie
Performance en kosten over de hele keten niet inzichtelijk
Het is lastig om resultaten te verantwoorden
U ervaart toenemende bureaucratie
Het primaire proces vereist verschillende applicaties

Beveiligde toegangsportalen voor verwijzers en
levensloopaanbieders, geïntegreerde FARE risicoscore,
interactieve Zelfredzaamheidmatrix, resultaat verantwoording
van zorgprogressie en kosten. U hoeft hier niet langer
verschillende applicaties voor te gebruiken.

ZOCUS is de overzichtelijke totaaloplossing voor
gebruikers van de levensloopfunctie binnen
de Ketenveldnorm

ZOCUS is in 2013 ontstaan uit een samenwerking
tussen Lean expert Marcel Halff en zorginstelling
MEE

Amstel

en

Zaan

met

als

doel

een

totaaloplossing te maken om grip te krijgen op het
sociale domein. ZOCUS biedt verwijzers, aanmelden

levensloopteams,

management

een

levensloopaanbieders

innovatieve

en

totaaloplossing

om vanuit één applicatie te kunnen werken.
Eenvoud en standaardisatie geeft een aangename
werkomgeving.

Dit betekent meer comfort

bij overdrachten, meer tijd voor de directe
ondersteuning en altijd real-time informatie voor
alle disciplines die aangesloten zijn.

ZOCUS is zó ontworpen dat zeer snel, en tegen lage
kosten, maatwerk geleverd kan worden. ZOCUS
is modulair opgebouwd waardoor 85% van het
fundament universeel toepasbaar is op de meeste
vraagstukken. Ditzelfde geldt voor het koppelen
met de applicaties die reeds in gebruik zijn bij de
organisatie.

In deze brochure krijgt u een indruk van de
mogelijkheden die voor de gebruikers van de

Een innovatieve totaaloplossing
voor gebruikers van de levensloopfunctie
binnen de Ketenveldnorm

levensloopfunctie binnen de Ketenveldnorm zijn
ontworpen. ZOCUS heeft daarnaast modules die
kunnen worden gebruikt voor de Jeugdzorg, GGZ,
GGD, verslavingszorg en speciaal zorgonderwijs. Wij
komen graag bij u langs om een presentatie te geven
en uw vraag te verkennen.

Aanmeldportaal

Resultaten en Performance

ZOCUS heeft een aanmeldportal voor verwijzers

Het

ingericht. Hier kunnen zij hun aanmeldingen

ondersteuning

beheren en monitoren. Bij het aanmelden worden

belangrijker. De focus zal de komende jaren naar

direct alle cruciale gegevens ingevoerd. Deze

verwachting steeds meer opschuiven naar resultaat

gegevens komen automatisch op de juiste plekken

monitoring. ZOCUS is daar op voorbereid en

in de applicatie terecht. Overtypwerk is er dus niet

ingericht. ZOCUS houdt na het uitvoeren van de

bij. Alleen de controle. ZOCUS zorgt dat essentiële

scores bij hoe de zorgprogressie verloopt bij een

informatie direct en online overdraagbaar is. Zowel

cliënt. Dit kan ook worden gemonitord op het niveau

intern als aan de levensloopaanbieders die de

van één of meerdere teams, levensloopaanbieders

ondersteuning en/of de behandeling na toewijzing

of organisatie als geheel. Ook de kosten worden

gaan verzorgen. De beschikbare data vanuit

per cliënt in beeld gebracht, gespecificeerd en

de intake kan worden gebruikt voor periodieke

getotaliseerd. Dwarsverbanden tussen kosten,

rapportages,

ondersteuning

statistieken

en

trendanalyses.

Denk hierbij aan de herkomst van cliënten,
financieringsvormen,

type

ondersteuningsvraag

en juridisch kader.

Ook levensloopaanbieders

hebben een eigen inlogmogelijkheid waar zij de
cliënten terugvinden die aan hen zijn toegewezen.
Voor alle

Welke functionaliteiten
biedt ZOCUS?

vertrouwelijke informatie kan worden

resultaat

van

de

geboden

en behandeling wordt steeds

en

resultaten

zijn

in

ZOCUS

inzichtelijk en vereisen geen aparte applicatie om
analyses en rapportages te maken. ZOCUS heeft de
mogelijkheid om zelf overzichten uit de beschikbare
data samen te stellen en deze automatisch en
periodiek te laten rapporteren. Belangrijk om
bijvoorbeeld strategische beleidsbeslissingen over

bepaald wie deze wel of niet mag zien. ZOCUS

de hele keten heen te kunnen nemen.

heeft

een uitgebreide rechtenstructuur waarbij

FARE metingen

Interactieve Zelfredzaamheidmatrix

voor

verschillende

medewerkers

ZOCUS heeft het FARE instrumentarium op een

ZOCUS heeft de meest actuele Zelfredzaamheid-

functionaliteiten aan- of uitgezet kunnen worden.

zeer gebruiksvriendelijke manier in de applicatie

matrix aan boord die kan worden gebruikt indien

Men heeft toegang tot datgene wat nodig is om het

ondergebracht.

Het scoren van statische en

dit nodig is. Net als bij de FARE is hier gelet op een

werk te kunnen doen.

dynamische riscofactoren, het geven van context

gemakkelijke en gebruiksvriendelijke werkomgeving.

bij een risicoscore, het recidive risico en de klinische

Het scoren en het geven van context bij de score zijn

inschatting op recidive behoren tot het standaard

ook hier mogelijk. Verschillende metingen kunnen

instrumentarium. ZOCUS genereert automatisch

hier grafisch over elkaar heen worden geprojecteerd

een zorgprogressie document waarin het resultaat

zodat met één druk op de knop is te zien of er

na verschillende metingen grafisch en tekstueel

sprake is van voor- of achteruitgang of stabilisatie

inzichtelijk is.

ten opzichte van bijvoorbeeld de 0-meting.

groepen

inhoudelijke

Uiteraard is het mogelijk om de

historie te bekijken.

Expertisematch levensloopaanbieders

Management stuurinformatie

ZOCUS bewaakt het vereiste expertiseniveau van

ZOCUS biedt real-time stuurinformatie in de vorm

de ondersteuningsvraag en de behandeldoelen.

van een dashboard. Dit dashboard kan naar eigen

Van

levensloopaanbieder

wens worden samengesteld. Alle data uit ZOCUS

worden gegevens ingevoerd welk type zorg zij

is beschikbaar om patronen en trends te kunnen

wel en niet kunnen leveren en tot welk niveau.

signaleren. U kunt hierdoor tijdig anticiperen

Het expertiseniveau heeft een directe relatie met

op veranderingen, en risico’s reduceren. U kunt

de levensgebieden vanuit de forensisch FACT

met ZOCUS maatwerk overzichten genereren

methodiek. Dit geeft een match bij het uitzetten en

uit de beschikbare data. Slimme filters stellen

toewijzen van een ondersteuningsvraag. De meest

eindgebruikers in staat om zelf de criteria voor

voor de hand liggende levensloopaanbieders worden

rapportages die weergegeven moeten worden te

getoond op basis van expertise, bed capaciteit en

bepalen. Deze overzichten en dwarsdoorsneden

geografische ligging. Het levensloopteam is vrij om

kunnen van pas komen als onderlegger bij

dit advies te volgen en de ondersteuningsvraag

beleidsbeslissingen, verantwoording of presentaties.

iedere

aangesloten

zelf toe te wijzen aan de levensloopaanbieder.
Het is mogelijk om verschillende zorgvragen bij
één cliënt toe te wijzen aan één of meerdere

Maar dat is nog niet alles...

Dit krachtige stuk gereedschap biedt niet alleen
waarde voor de eigen organisatie maar ook voor
inzichten waarmee u uw opdrachtgevers kunt

levensloopaanbieders. Tenslotte geeft ZOCUS de

voeden. Alle ZOCUS data is bewerkbaar en

mogelijkheid om levensloopteams ook zelf als een

presentabel op alle soorten pc’s, laptops, tablets en

levensloopaanbieder in te schakelen.

Continuïteit van zorg in de keten

Caseloadmanagement

Continuïteit van de ondersteuning is cruciaal voor

ZOCUS

cliënten die zijn aangemeld voor de levensloopfunctie.

medewerkers, coördinatoren en leidinggevenden.

Het is daarom noodzakelijk om permanent overzicht

Medewerkers kunnen hiertoe op ieder moment zelf

te hebben. Levensloopteams kunnen van iedere

hun dashboard samenstellen en raadplegen. Het

cliënt eenvoudig monitoren wat de status is van de

dashboard toont alle relevante informatie die een

ondersteuning bij levensloopaanbieders. Zowel de

medewerker nodig heeft. In- en uitstroomgegevens,

wachttijd tot aan de daadwerkelijke ondersteuning

omvang van de wachtlijst en wachtduur en

als het monitoren van het verloop van de progressie

automatische triggers voor geagendeerde acties. Dit

gedurende

de

overzicht geeft de mogelijkheid om snel te kunnen

dashboard

functionaliteiten.

ondersteuning

zijn

standaard

Levensloopteams

ontvangen alerts indien de levensloopaanbieder het
verzoek doet om de ondersteuning te beëindigen.
Het ontkoppelen van de oude -

en koppelen

naar een nieuwe levensloopaanbieder kan in een
handomdraai worden gedaan. De zorginhoudelijke
geschiedenis en kostenspecificaties blijven uiteraard
bij de cliënt bewaard.

maakt

de

smartphones.
caseload

inzichtelijk

anticiperen op situaties die aandacht vereisen.

voor

Medewerkers MEE
Amsterdam & Utrecht
enthousiast over ZOCUS
Vanuit een LEAN verbeterprogramma werd in
2013 bij MEE Amstel & Zaan vastgesteld dat er
geen gestandaardiseerde werkwijze was om een
intake voor cliënten met een hulpvraag in het sociale
domein uit te kunnen voeren. Er was ook geen zicht
en grip op de caseloadomvang en caseloadzwaarte
van een consulent. Ditzelfde werd geconstateerd op
het gebied van netto beschikbare productiviteit en
verantwoording over de bereikte resultaten vanuit
de voorgenomen ondersteuningsdoelen.

Drs. Cees van der wal. Bestuurder MEE Amstel & Zaan

Met de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten was het logisch te bedenken dat transparantie in
performance en prijs-kwaliteitverhouding steeds zwaarder zouden gaan wegen. MEE zou moeten kunnen
concurreren met andere spelers op de markt. Ongewijzigde voortzetting was voor het management dan ook
geen optie.

Ik heb nu zicht en grip
op alle aspecten van de
bedrijfsvoering.

