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Op weg naar een gezonde balans tussen merkbaar én meetbaar in de Ouderenzorg 
 

Dashboard voor bestuurders en toezichthouders  
 
Toezichthouders en bestuurders van zorgorganisaties in de ouderenzorg staan voor belangrijke 
keuzes om hun informatievoorziening en dashboards in te richten voor de toekomst.  
De veranderingen in de regelgeving en stelselwijzigingen vereisen een andere kijk en sturing van 
een zorgorganisatie.  
 
Cruciaal hierbij is een goede balans tussen de bedrijfskundige en kwalitatieve indicatoren die zicht 
geven op het meetbare en merkbare deel van een zorgorganisatie. Hoe ziet een eigentijds 
dashboard voor een zorgorganisatie eruit? Advisaris organiseert nu een informatieve 
middagsessie, speciaal voor bestuurders en toezichthouders.  
 

 

Bedrijfskundig & kwalitatief dashboard 
Deze middag geeft u inzicht in hoe een actueel dashboard van kwaliteit en bedrijfsvoering eruit 
zou kunnen zien en hoe dit kan worden ingericht: 
  

✓ Wat zijn dé bepalende indicatoren die inzicht geven in de kwalitatieve en bedrijfskundige 
prestatie?  

✓ En welke organisatorische voorbereidingen moeten worden getroffen voor één 
bedrijfskundig én kwalitatief dashboard daadwerkelijk goed in te kunnen zetten? 
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Tijdens deze middag komen de volgende onderdelen aan bod:  
1. Actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg en landelijke ontwikkelingen rond dashboards; 

2. Samenhang tussen meetbare en merkbare indicatoren; 

3. Praktijkervaringen uit de VVT (Verpleeg, Verzorging en Thuiszorg) sector; 

4. Organisatorische voorbereidingen voor een succesvolle inrichting en implementatie;  

5. Ervaringsuitwisseling met deskundigen en collega RvB en RvT leden van zorgorganisaties. 

Docenten uit de praktijk 
De middag wordt begeleid door twee praktijkdocenten met ruime ervaring als adviseur van raden 
van bestuur en als toezichthouder in de ouderenzorg.  

 

 

 

André Loogman RA 
Toezichthouder in de ouderenzorg 

voormalig partner PwC 

 
 

Ing Herman Hellemans MBA  
Partner en mede oprichter van Advisaris 

 

Proactief sturen en verantwoorden als bestuurder en toezichthouder 
Gedurende de middag wordt uitvoerig stil gestaan bij de essentiële indicatoren voor een goede 
sturing en verantwoording van zorgorganisaties in de VVT . Welke indicatoren geven een goed 
beeld van ‘merkbare en meetbare’ zorg op het niveau van bestuur en toezicht. En hoe kunnen de 
kwaliteit en bedrijfsvoering in verband worden gebracht met elkaar.  
 

Komen tot één dashboard voor kwaliteit en bedrijfsvoering 

U krijgt inzicht in hoe één samenhangend dashboard voor kwaliteit 
en bedrijfsvoering er uit kan zien. En wat de organisatorische, 
veranderkundige en randvoorwaardelijke aspecten zijn van  
implementatie van een bedrijfskundig en kwalitatief dashboard. 
 

Resultaat 

Bestuurders en toezichthouders ontvangen concrete handvatten voor een 
vertaling naar de eigen situatie en inrichting van een eigentijds dashboard 
voor de bedrijfsvoering en kwaliteit in de eigen zorgorganisatie.  
 
Deze dashboard sessie bieden wij ook in-house aan voor uw eigen 
Raad van Bestuur met Raad van Toezicht.  
 

  

 
 
Meetbaar én 
merkbaar met 
de juiste 
indicatoren  
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Aanmeldformulier  
 

Meld u aan via ons digitaal aanmeldformulier op onze website of mail onderstaand formulier 

volledig ingevuld naar info@advisaris.nl (ondertekend & gescand).  

 
Hierbij meld ik mij aan als deelnemer voor:  
 

Dashboard voor toezichthouders en bestuurders 
 

Duur : 1 middag  

Tijdstip : van 15:00 tot 18:30 uur 

Voorkeursdatum* : dinsdag 12 juni 2018  woensdag 12 september 2018 

Locatie : Utrecht, Raadhuis Vleuten, Pastoor Ohllaan 39 3451CB Vleuten  

Kosten : € 495, inclusief hand-out en borrel 

Opmerking : Deze middag valt onder het BTW nultarief  

     *graag uw voorkeur aankruisen  

 

Gegevens deelnemer 

De heer/mevrouw :  

Voorletter(s) :  

Voornaam :  

Achternaam :  

E-mail :  

Functie :  

Telefoonnummer :  

Naam organisatie :  

Adres :  

Postcode :  

Plaatsnaam :  

 
Financiële administratie  

E-mail factuur :  

 
 
 
 

 
 

handtekening en datum 

https://www.advisaris.nl/aanmeldformulier/
mailto:info@advisaris.nl

