Dienst Forecaster
Klant	Agentschap van het Ministerie van
Justitie. Zorgt voor de tenuitvoerlegging
van straffen en vrijheidsbenemende
maatregelen, die na uitspraak van een
rechter zijn opgelegd.
Vraag	Hoe kan ik met het nieuwe
zorgdeclaratiesysteem een reële schatting
maken van de maandelijkse forensische
zorgkosten?

Grip houden op
onvoorspelbare kosten.
De toekomst voorspellen is voor weinigen weggelegd.
Toch kan er op basis van data uit het verleden op zijn
minst een grove inschatting gemaakt worden van
toekomstige gebeurtenissen. En dat is precies wat Deloitte
nu doet bij een agentschap van het Ministerie van Justitie.

Deloitte Analytics

Personen die door de rechter een straf opgelegd hebben gekregen kunnen ook
behandeling nodig hebben: een tbs’er krijgt bijvoorbeeld gedurende de looptijd van
zijn maatregel behandeling opgelegd, of een verslaafde gevangene krijgt hulp bij
het afkicken. Het agentschap van het Ministerie van Justitie betaalt deze zorg voor
zover de zorg of behandeling ook is geïndiceerd. Zorgaanbieders moeten de kosten
voor deze zorg voor gedetineerden vanaf 1 januari op een andere manier bij DJI gaan
declareren. Jaarlijks omvat het zorgbudget ongeveer 700 miljoen euro.
De duur en intensiteit van dit soort behandelingen staat van tevoren niet altijd vast,
dus de kosten ervan worden, anders dan bij bijvoorbeeld een meniscusoperatie, pas
bekend bij declaratie’, vertelt projectleider Maurice Fransen. ‘Dat is qua budgettaire
sturing lastig als je grip wilt houden op je budget. Daarom heeft het agentschap,
waar wij al langere tijd voor werkten, ons gevraagd om een prognosemodel te
ontwikkelen.
Het oude en het nieuwe declaratiesysteem lopen voor de definitieve overgang bij
wijze van proef twee jaar parallel aan elkaar: dat wil zeggen dat de kosten op beide
manieren worden bijgehouden. Deloittes experts op het gebied van data-analyse
hebben op basis van die declaratiedata een applicatie ontwikkeld die kan helpen
voorspellen welke kosten er bij toekomstige indicaties of verwijzingen ongeveer
zullen zijn. ‘Door analyses los te laten op grote datasets, kunnen we bepalen welke
variabelen bij een indicatie van een behandeling verantwoordelijk zijn voor bepaalde
kosten. Die informatie kun je vervolgens toepassen op nieuwe declaraties. Met deze
applicatie kanhet agentschap dus grip houden op de kosten’, vertelt Fransen.
Omdat de nieuwe manier van declareren ‘nog maar’ een proefproject was, verwacht
Fransen dat de nauwkeurigheid van de applicatie nog niet optimaal is. ‘Nog niet alles
zal even zorgvuldig zijn ingevuld. Daarom gaan we in juni en in december onze data
nog een keer herijken om zo tot nog nauwkeuriger voorspellingen te komen.’
Zeker weten wat er in de toekomst gaat gebeuren kan niet. Fransen: ‘Maar elke
organisatie die te maken heeft met moeilijk te voorspellen uitgaven of onvoorspelbaar
gedrag kan op basis van historische data met onze applicatie tóch een redelijke
inschatting krijgen van wat er staat te gebeuren.’
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