
Financiële Planning  
& Analyse in de Zorg

Het opstellen van de jaarlijkse begroting is voor grotere 
zorginstellingen vaak een hele klus. De welbekende ‘Excel 
carrousel’ kost tijd, is foutgevoelig en weinig consistent. 
Axians kan je helpen om het hele proces van plannen, 
budgetteren en forecasten efficiënter en effectiever uit te 
voeren. Daarbij gebruiken we Jedox.

Jedox is bewezen software voor Enterprise Performance Management. 
Met de door Axians speciaal ontwikkelde Zorgmodules in Jedox kunnen 
instellingen hun (meerjaren) begroting voor bijvoorbeeld Financiën, 
Personeel, Productie, Zorgverkoop en Investeringen snel en gemakkelijk 
opstellen. Daarnaast is het eenvoudig om regelmatig prognoses uit te voeren 
en zelfs een rolling forecast te maken. Kortom; je bent beter in control!

Onze Financiële Planning & Analyse (FP&A) modules helpen je snel op 
weg om het huidige - vaak op Excel gebaseerde - begrotingsproces te 
stroomlijnen. Sneller, beter en met minder inspanning begroten, zodat 

je meer tijd hebt voor het sturen van jouw zorginstelling. De inrichting 
van het systeem is flexibel en aanpasbaar aan jouw ambitieniveau en 
groeipad. Van enkel de belangrijkste onderdelen voor jouw financiële 
planning en analyse tot volledig geïntegreerde planning voor zorgverkoop, 
productie, personeel en financiën.

Integratie is hierbij het sleutelwoord. Integratie tussen de strategische, 
tactische en operationele plannen en het plannen van de verschillende 
afdelingen. Met Jedox kun je daarbij niet alleen terugkijken, maar ben je 
ook in staat om vooruit te kijken. Inzicht in verwachte zorgopbrengsten, 
personele ontwikkelingen en resultaatontwikkeling binnen afdelingen 
geeft je de mogelijkheid tijdig bij te sturen. Bijvoorbeeld in de functiemix, 
capaciteit en investeringen. Heldere KPI’s en dashboards helpen je hierbij. 
Zo biedt onze FP&A oplossing de business en financial controller het 
inzicht dat nodig is om als adviseur van de organisatie op te kunnen 
treden. En als financieel manager heb je altijd direct het complete 
overzicht over jouw zorginstelling.
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MEER INFORMATIE?
Wil je meer informatie of een afspraak maken voor een demo? Neem dan contact met ons op via  
info.bi.nl@axians.com of via telefoonnummer 088 – 597 55 00

in samenwerking met:

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Profiteer met FP&A in de Zorg van onderstaande 
functionaliteiten:

Efficiënte samenwerking middels workflow
Overzicht over de status van de P&C cyclus
Uit te voeren taken in overzichtelijke inbox
Eenvoudig beoordelen en goedkeuren van 
afdelingsplannen
Commentaren toevoegen

Voorkom fouten dankzij data integratie
Standaard ingebouwde krachtige 
integratiemodule
Automatisch inlezen van data zorgt voor 
altijd bijgewerkte realisatiecijfers
Automatisch koppelen van 
rapportagestructuren (kostenplaatsen, 
grootboekrekeningen, zorgproducten etc.)
Koppelingen mogelijk met alle 
bronsystemen

Gemakkelijk opstellen van scenario's
Mogelijkheid voor het uitvoeren van what-if 
analyses
Doorrekenen van verschillende scenario’s
Direct doorrekenen van effecten op 
exploitatie en kasstroom
Mogelijkheid voor predictive analytics voor 
bijvoorbeeld voorspellen van de zorgvraag

In control door integrale zorgplanning
Verkoopplanning en Productieplanning 
per Zorgproduct voor verschillende 
financieringsvormen en contractpartijen
Kostprijzen op basis van zorgactiviteiten 
(Time Driven Activity Based Costing)
Personele FTE planning met directe 
omrekeningen naar Personele Lasten
Capaciteitsplanning, beschikbare versus 
benodigde capaciteit per afdeling/team
Inzicht in marges, zorgkosten versus 
zorgopbrengsten per afdeling/team/
zorgproduct

Overzicht met rapportages & dashboards
Self-service analyses
Analyse van afwijkingen
Managementrapportages
Uitzonderingsrapportages
Ad-hoc rapportages

Verhoog grip op het planningsproces
Transparant en eenduidig proces
Uniformiteit in berekeningen en centrale 
vastlegging
Traceerbaarheid dankzij volledige Audit 
Trail met wijzigingshistorie
Koppelen van rollen en rechtenstructuur 
van de organisatie

Eenvoudig plannen, begroten en forecasten
Ondersteuning van de volledige Planning 
& Control cyclus
Opstellen van budgetten, prognoses, 
(rolling) forecast en meerjarenplanning
Real-time doorrekenen van plannen in 
exploitatie, balans en kasstroom
Eenvoudige consolidatie van detail naar 
teams, afdelingen en totaal zorginstelling
Mogelijkheid voor bottom-up en top-
down planning
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