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Wie zijn wij…

Carolien Ceelen
Financial Controller GGzE
carolien.ceelen@ggze.nl
06 58 74 15 44

Martijn van Marle
Programmamanager CZ
martijn.van.marle@cz.nl
06 13 21 97 90
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Wat is het instapmodel…
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Een paar cijfers…
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Vertaling van randvoorwaarden naar NEGENENTWINTIG toetsbare normen

Versie 3.0 is een doorontwikkeling vanuit de ziekenhuizen

Ondertekend door VIJF landelijke partijen

Bestaat uit ZES hoofdthema’s met 

Ten minste een gemiddeld volwassenheidsniveau van DRIE (gestandaardiseerd) per 
thema

Er zijn VIJF volwassenheidsniveaus 

De thema’s kennen ZESTIEN “subthema’s”

De “rode draad” komt terug in EEN centrale vraag per hoofdthema 
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Wat is het instapmodel…
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Uitgangspunten
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Door middel van 6 thema's het 
volwassenheidsniveau van te bepalen 
ten aanzien van 

Op basis van het instapmodel 
vaststellen of de randvoorwaarden 
voor een effectieve Horizontaal 
Toezicht relatie aanwezig zijn.

Per thema een centrale vraag als “rode 
draad”.
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Normering…
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29 normen worden voorbereidt door de 
zorgaanbieder en vastgelegd in een Dossier. 

Er ontstaat een initiële uitkomst van het instapmodel. 
Deze wordt samen met Dossier aan de 
zorgverzekeraar voorgelegd. 

Door middel van het aangelegd Dossier en dialoog 
gezamenlijk komen tot een realistisch beeld. 
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Een voorbeeld…
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Norm 
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GGzE - 2.5 Compliance Functie 

Binnen het three lines of defence model zijn verschillende tools waar gebruikt van wordt gemaakt om te 
kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en beleid.  Procesmanager is verantwoordelijk voor implementatie 
van nieuwe/gewijzigde wet- en regelgeving. O.a. door jaarovergangoverleggen waarin mutaties worden 
besproken. 
De vakspecialisten zorgen vervolgens voor een goede doorwerking in werkinstructies.  

Monitoring vindt plaats door verschillende tools. 

De 1e lijn maakt gebruik van Tegels in het EPD USER. Dit zijn vooraf vastgestelde onderwerpen waarop 
gestuurd moet worden. (Bijv: accorderen van agendaregels en te lang openstaande trajecten) In de praktijk 
blijkt echter dat behandelaren deze tegels onvoldoende gebruiken. Dit heeft vooral te maken met de 
werkdruk. Het heeft geen prioriteit. 

Er is een eenheids-, team- en een persoonlijk dashboard. Op deze dashboards zijn signaleringen opgenomen, 
zoals de declarabele tijd, verhouding direct/indirecte tijd en verzuimcijfers. Uit evaluaties blijkt dat er 
wisselend gebruik wordt gemaakt van de dashboards. 

Openstaande punten worden gemonitord door de 2e lijn mbv qlikview (BI-tool) gebruikt of beschikbare data uit 
USER. Cruciale onjuistheden worden zo  alsnog opgelost of uitgezet bij betrokkenen. (Bijv: 2-wekelijkse mailing 
over openstaande agenda-regels naar behandelaren en hun managers.)

De 3e lijn voert een jaarlijkse audit op de productieverantwoording uit. 

3



Workshop Instapmodel

Een ander voorbeeld…
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GGzE - 4.1 Houding t.a.v. Risicomanagement 

Risicomanagement is geformaliseerd in een risicomanagementsysteem. Dit is echter verouderd en niet geheel meer 
toepasbaar. In de praktijk is de organisatie dermate georganiseerd en gestructureerd dat voldaan wordt aan wet- en 
regelgeving (in- en extern). Dit is echter niet formeel vastgelegd. Uit onderstaande aspecten blijkt de houding ten 
aanzien van risicomanagement:

1. De visie Planetree is door de gehele organisatie geïntegreerd en staat centraal bij het formuleren van beleid en het 
uitvoeren van de werkzaamheden. Onderdeel hiervan is o.a. is voldoen aan wet- en regelgeving.

2. Er wordt gewerkt volgens het Three lines of defence model.

3. Jaarlijks worden de 'Jaarovergang overleggen' per financieringsstroom georganiseerd waarin risico's worden 
onderkend inzake nieuwe wet- en regelgeving. Onder leiding van de procesmanager worden acties uitgezet om de 
wijzigingen in regelgeving te borgen in de processen. Zoals eerder aangegeven is hierbij een beperkte terugkoppeling 
naar de hulpverleners. 

4. De afdeling 'Informatie Management' is onder andere is gespecialiseerd in het bouwen van registratie- en 
risicodashboards voor zorgverleners, managers, interne controlemedewerkers en vakspecialisten. De dashboards 
worden wisselend gebruikt.  

5. Jaarlijks wordt uitvoering gegeven aan het zelfonderzoek. De kennis die hierbij wordt verworven wordt beperkt 
teruggekoppeld om het primaire proces te verbeteren. Deze terugkoppeling kan nog verbeterd worden.

6. Team opbrengsten heeft het product 'Controleplan' vastgesteld. Hierin formeel geborgd dat de verantwoorde 
omzet juist, volledig en tijdig is geboekt. De uitvoering van dit product loopt momenteel.
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Normenkader vs. praatstuk
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Voordelen:

Afdwingbaarheid van normen om de “volledige” organisatie mee te nemen.

Start van de gezamenlijk dialoog

Besteed aandacht aan de randvoorwaarden

Nadelen

Het vraagt tijd en aandacht om goed toe te passen
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Ervaringen uit de praktijk
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Congres HT
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Aanpak instapmodel GGzE

➢ Projectmatig werken (Stuurgroep & Projectgroep HT)

➢ Interactieve sessie instapmodel met stuur- en projectgroep

➢ Betrokken functionarissen:

• Financial Controller

• Manager Financiën

• Medewerker concern audit

• Procesmanager

• Regiebehandelaar/Manager eenheid
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Aanpak instapmodel GGzE

➢ Per norm een actiehouder die informatie ophaalt binnen organisatie

➢ Documentatie verzamelen, gekoppeld aan norm

➢ Samenvattend memo afgestemd met stuurgroep HT

➢ Doorlooptijd: 

• Opstellen: nov ‘18 – feb ’19

• Validatie CZ: mrt  – mei ‘19
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Conclusie instapmodel

➢ Basis voor interne beheersing is aanwezig

➢ Profijt van proces voorafgaand aan HT traject:

• Inrichting Three lines of defence

• Zelfonderzoeken

• Inzicht in risico’s

• Inrichten monitoring (BI-tool)

• Oplossen en bijhouden:

• Validatiefouten

• Afkeur

• Uitval
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Verbeteracties - Topmemo Fase B 

In & Externe omgeving 

• Compliance strategie (fase C)

Registratie & declaratie

• Procesbeschrijvingen (fase C)

• Kennis wet- en regelgeving 1e lijn (fase D)

• Terugkoppeling monitoring naar 1e lijn (fase D)

Risicomanagement

• Risico-identificatie (fase D)

• Risico-classificatie (fase D)

• Risicobeheersing (fase D)

https://samenwerking.cz.nl/sites/HorizontaalToezicht/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=HOTO-39474566-2203
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Ervaringen

➢ Uitwerking geeft binnen organisatie goed  totaalbeeld van interne 

beheersing

➢ Kennisverschil: goed om zorgverzekeraar inzicht te geven in de 

organisatie

➢ Belangrijke aspecten:

• Three lines of defence

• Risico-analyse en Monitoring



Waar staan we
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Validatie door CZ

Perspectief van de zorgverzekeraar
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Bezint eer gij begint

2015

2016

2017
2018

2019

Tijdspad
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Tel contacten

Bespreken HT

1e kennismaking

Gestart met 

HT in februari

2020

Ambitie per 2020 

over op HT
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Wat brengt het ons?

• We halen in een vroeg stadium de onderdelen eruit die in het implementatie traject tot  een issue kunnen leiden.

• Het geeft een completer beeld dan wat verzekeraars kennen. 

• Het heeft “garantie” of de investering duurzaam/zinvol is. 

• Het is de start van de relatie, verzekeraar krijgt vertrouwen vanuit GGZe, wat gaat er niet goed maar ook wat 

gaat goed!

Introductie
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Werkwijze van CZ 

Voorbereiding

• Initieel instapmodel en onderliggen dossier op voorhand opsturen

Validatie

• 1 tot 2 dagen op locatie doorspreken van het instapmodel

• Gesprekken met directie, zorgadministratie, interne verantwoording en iemand van IT (irt ITGC). 

Uitwerking

• Opstellen topmemo(s) en deze in concept bespreken. Definitief maken t.b.v. dossier aanbieder en verzekeraar

• Topmemo Fase B maakt onderscheidt tussen verbeterpunten in Fase C en verbeterpunten voor Fase D

• Topmemo Fase B/C afronding van instapmodel

Ervaring met uitvoer 
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https://samenwerking.cz.nl/sites/HorizontaalToezicht/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=HOTO-39474566-1863
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Topmemo B
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In welke fase passen verbeteracties het beste?

Verbeteracties
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Verbeterpunten 

Fase C

Verbeterpunten 

Fase D

Topmemo C 

Verbeterpunten 

Fase C
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• Het is geen afvink lijst van 29 normen

• Vraagt om deskundigheid om tussen de regels/normen door de relevante elementen te benoemen

• Doorvragen tijdens gesprek leidt tot inzicht

Zoeken naar de rode draad
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