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1. Inleiding
1.1
Aanleiding
Afgelopen jaar heeft het VSV Geboortezorg Salland voortvarend en in goede samenwerking invulling
gegeven aan het project Integrale Geboortezorg. Onder de vlag van het project heeft de projectgroep
Organisatie hard gewerkt aan het vormgeven en uitwerken van een juridische entiteit/organisatie.
Daarnaast zijn stappen gezet door de projectgroep Contractering om de integrale contractering vorm
te geven. Beide projectgroepen hebben dit in nauwe afstemming met opdrachtgevers en
achterbannen gedaan.
De projectgroepen werken toe naar eind september: dan staat een Go/ No Go-moment gepland. De
opdrachtgevers zullen dan gezamenlijk een besluit nemen – mede op basis van de rapportages van
de projectgroepen Organisatie en Contractering - om wel of niet over te stappen op integrale
contractering per 1 januari 2017: het Go/ No go moment. Om dit besluit weloverwogen te kunnen
maken, hebben de opdrachtgevers ook inzicht nodig in de stappen die nog moeten worden gezet na
de eventuele Go. In dit document worden deze stappen beschreven. Het stappenplan zal
meegenomen worden in de besluitvorming.
1.2
Over het stappenplan
De opdrachtgevers hebben aan een samengestelde groep1 van leden van de projectgroepen
Organisatie en Contractering gevraagd om het stappenplan te maken. De opdracht aan deze
werkgroep is:
Maak een stappenplan met:
-

Een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten die vanaf september gerealiseerd moeten
worden en door wie, inclusief;
o afstemmings- en besluitvormingsmomenten met de achterbannen
o een voorstel voor een tijdelijke slagvaardige projectinrichting
o de data waarop uiterlijk de door het VSV beschreven knelpunten opgelost moeten
zijn en door wie ze opgelost moeten zijn (deels landelijk, deels door taskforce, deels
door regio zelf)
o een beschrijving van de ondersteuning die gewenst is om contractering per 1 januari
2017 te kunnen realiseren.

Het stappenplan is uitgewerkt langs de drie pijlers:
1. Vorm geven aan, oprichten en inrichten juridische entiteit/organisatie
2. Vorm geven aan, realiseren van integrale contractering,
3. Vormgeven aan en inrichten van de administratieve organisatie.
Het stappenplan is geheel op maat geschreven voor het VSV Geboortezorg Salland. Waarbij al wel
zoveel mogelijk is geanticipeerd dat andere VSV’s het format en inhoud kunnen gaan gebruiken. Met
het oog daarop zijn de stappen die het VSV heeft gezet tot aan het ‘Go/No go’-moment ook opgenomen in bijlage 1, de projectplanning.
1

Marleen Berendse (Kring), Mirjam Papendrecht (Kring), Irma Kool- Schaap (Fetura), Mieke Berends-Bosman
(DZ), Jos Harmelink (DZ), Johan den Braber (De VSD), Rian Klein-Koerkamp (KSV), Ilse Dijkstra (KSV)
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1.3
Leeswijzer
Dit plan gaat in op de stappen die gezet moeten worden na een eventuele Go voor het invoeren van
integrale contractering per 1 jan 2017. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de stappen tot nu toe.
Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens de stappen die wij voorzien na de GO. Hoofdstuk 4 beschrijft de
projectinrichting en hoofdstuk 5 de externe ondersteuning die nodig is om contractering per 1
januari 2017 te kunnen realiseren. Hoofdstuk 6 beschrijft de aandachtspunten bij implementatie. Tot
slot staat in hoofdstuk 7 het advies over invoering van integrale contractering van de werkgroep aan
de opdrachtgevers.
Bijlagen;
Bijlage 1: projectplanning
Bijlage 2: aandachtspunten voor de betrokken organisaties
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2. Waar staan we nu?
Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten van het Project Integrale Geboortezorg zijn uitgevoerd en
welke resultaten zijn behaald tot eind september 2016, het Go/ No Go-moment. Een overzicht van
deze activiteiten staat ook in de planning (zie bijlage I: projectplanning).
2.1
De doelstellingen uit het projectplan Integrale Geboortezorg Salland
In november 2015 hebben de kernpartijen van VSV Salland samen een projectplan vastgesteld, als
onderdeel van de aanvraag voor de module integrale geboortezorg. Dit projectplan beschrijft de
stappen waarmee het VSV Geboortezorg Salland de integrale geboortezorg verder vorm wil geven.
Afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan dat projectplan. In het projectplan is de ambitie neergelegd
om klaar te zijn voor integrale contractering per 1 januari 2017. De doelstellingen om dit te bereiken
zijn:
Doelstelling : De organisatie, die contractpartner voor de zorgverzekeraar wordt, is opgericht.
Doelstelling : Deze organisatie is in staat integraal te contracteren.
De leden van het VSV hebben de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van doelstelling 2 en 3 van
het project gedelegeerd aan de ‘opdrachtgevers’. Zij hebben het mandaat om namens de achterban
die zij vertegenwoordigen akkoord te geven op de voorstellen die ontwikkeld zijn door de
projectgroepen.
Daarnaast heeft het VSV stappen gezet om de inhoudelijke samenwerking professioneler vorm te
geven:
Doelstelling : het VSV werkt als een professioneel en slagvaardig samenwerkingsverband.
Het huidige VSV bestuur vormde de projectgroep voor de uitvoering van deze doelstelling: Zij
ontwikkelde afgelopen jaar een voorstel voor professionalisering van het VSV en heeft dit ter
accordering voorgelegd aan de leden van het VSV, die als opdrachtgevers optraden. Deze doelstelling
vormt verder geen onderdeel van dit stappenplan.
2.2
Doelstelling de organisatie, die contractpartner voor de zorgverzekeraar wordt, is opgericht
Begin 2016 is de projectgroep Organisatie2 samengesteld die aan de slag is gegaan met deze
doelstelling. De vraag aan de projectgroep luidde ‘Hoe dient de organisatie die contractpartner wordt
voor de zorgverzekeraar eruit te zien?’. De projectgroep Organisatie heeft gedurende een half jaar
met plezier samengewerkt en de volgende documenten opgeleverd en resultaten behaald:
Nr

Beschrijving resultaat

Status

Opgeleverde documenten
1
Opdracht Projectgroep Fase A
Vastgesteld
2
Voorstel Geboortezorg-Organisatie Salland d.d. 6 juni 2016 Vastgesteld
3
Opdracht Projectgroep Fase B
Vastgesteld

2

De leden van de werkgroep stappenplan zijn: Ilse Dijkstra (KSV Steden3hoek), Irma Kool-Schaap (Fetura),
Johan den Braber (de VSD), Jos Harmelink (Deventer Ziekenhuis), Marleen Berendse' (Kring Verloskundigen),
Mieke Berends - Bosman (Deventer Ziekenhuis), Mirjam Papendracht (Kring Verloskundigen); Rian Klein
Koerkamp (KSV Steden3hoek).
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Uitwerking Geboortezorg-Organisatie Salland
Resultaten projectplan
1
De doelstellingen van deze organisatie zijn vastgesteld

Nog vast te stellen

2

De gezamenlijke kaders voor de organisatie zijn benoemd
en vastgesteld

Gereed

3

De (organisatorische) scenario’s zijn uitgewerkt

Gereed

4

Er is een keuze gemaakt voor het meest passende scenario
voor deze organisatie, hierin wordt de positie van Fetura
meegenomen

Gereed

5

De organisatie is opgericht

Afhankelijk van go/no go

Gereed

2.3
Doelstelling: deze organisatie is in staat integraal te contracteren
Om te komen tot integrale contractering is het noodzakelijk dat – naast de oprichting van een
gezamenlijke organisatie – de samenwerkingspartners afspraken maken over integrale prestaties,
integrale tarieven en de verdeling van de inkomsten onderling en vervolgens hierover afspraken
maken met de zorgverzekeraar(s). De opdracht aan de projectgroep contractering was dan ook:
1. Maak een voorstel voor de hoogte van de tarieven behorende bij de integrale prestaties
2. Maak een voorstel om de inkomsten van de Geboortezorg-Organisatie te verdelen onder de
betrokken organisaties
Voor het behalen van deze doelstelling heeft de projectgroep afgelopen maanden heel hard gewerkt.
Zij heeft een aantal documenten opgeleverd en resultaten neergezet, die moeten leiden tot het
behalen van de doelstelling:
Nr

Beschrijving resultaat

Opgeleverde documenten
1
Opdracht en planning projectgroep Contractering Fase A
2
Voorstel voorlopige uitgangspunten
3
Rapport ‘Naar een integrale bekostiging van de
geboortezorg Salland: voorstel voor tarieven en verdeling
voor Salland’
Resultaten projectplan
1
Er is vastgesteld wat het VSV wil bereiken met de integrale
contractering
2

Het voorstel ten behoeve van het contracteren van een
integraal tarief is ontwikkeld, mede op basis van de
zorgstandaard van het CPZ

Status

Vastgesteld
Afgestemd met achterbannen
Gereed naar verwachting per
eind september

Gereed

Indicatie hoogte tarieven,
voorstel verdeelsleutel, en
financiële risico’s zijn in beeld
gebracht. Niet op basis van de
zorgstandaard, daar die pas op
1 juli is vastgesteld.
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3

Er is gekozen voor het contracteren van een integraal
regulier of integraal innovatietarief

Gereed

4

De organisatie die is opgericht contracteert het integrale
tarief

Afhankelijk van Go/No go

In dit hoofdstuk zijn de stappen beschreven die tot nu toe zijn gezet en de resultaten die tot nu toe zijn
gerealiseerd. Het volgende hoofdstuk beschrijft de stappen en activiteiten na een eventuele ‘Go’ van
de opdrachtgevers in september 2016.
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3. Wat moet gebeuren na de ‘go’?
Na een Go om over te gaan op integrale contractering, staat de rest van de werkzaamheden in het
teken van drie pijlers:
1. Het op- en inrichten van de coöperatie Geboortezorg Salland U.A. (zie paragraaf 3.2)
2. Het realiseren van integrale contractering (zie paragraaf 3.3)
3. Het vormgeven en realiseren van een vloeiend proces van registratie, afleiden en facturatie
van integrale prestaties en tarieven per 1 januari 2017 (zie paragraaf 3.4)
3.1 De overdracht van de vormgeving van de Organisatie en integrale contractering naar de
implementatie hiervan
Nadat het besluit genomen is om wel/niet over te gaan op integrale contractering rondt de
bestaande projectorganisatie haar werkzaamheden af. In het geval van een ‘go’ zal er een overdracht
dienen plaats te vinden van de huidige projectorganisatie naar een nieuwe projectorganisatie.
Het voorstel is om de huidige opdrachtgevers voorlopig het bestuur van de Coöperatie in oprichting
te laten vormen: het ‘oprichtingsbestuur’. Zij stellen een kwartiermaker aan die de regie voert over
een aantal werkgroepen. Het voorstel voor de inrichting van deze projectorganisatie staat
beschreven in hoofdstuk 4. De stappen die ten behoeve van de overdracht en de inrichting van de
nieuwe projectorganisatie gezet moeten worden staan beschreven in bijlage 1, de projectplanning.
3.2 Het op- en inrichten van de coöperatie Geboortezorg Salland U.A.
Na de Go is de eerste stap om de vervolgstappen zoals beschreven staan in het rapport van de
Projectgroep Organisatie ‘Uitwerking Coöperatie Geboortezorg Salland U.A.’ te gaan zetten en de
uitwerking om te vormen in juridische documenten. De oprichting van de Coöperatie vindt plaats bij
de notaris. Deze zal gezamenlijk geselecteerd en gekozen worden door het oprichtingsbestuur.
In tabel 1 staat welke documenten in deze fase dienen te worden opgeleverd:

Nr.

Document

1
2
3
4
5
6
7
8

Coöperatiestatuten conform uitwerking Projectgroep Organisatie
Toetredingseisen voor nieuwe leden conform uitwerking Projectgroep
Reglementen: huishoudelijk, bestuursreglement etc.
Functieprofielen Bestuur en directeur
Ledenovereenkomsten
Dienstverleningsovereenkomsten
Klachtenregeling (conform de eisen van de nieuwe wet Wkkgz)
Indien aan de orde: Detacheringsovereenkomsten

Tabel 1: overzicht op te leveren documenten

Na goedkeuring door de leden en het oprichtingsbestuur van de statuten kan de coöperatie bij de
notaris worden opgericht. Ondertekening van de oprichtingsakte gebeurt door het
oprichtingsbestuur. Daarna volgt inschrijving bij de KvK en aanmelding bij de belastingdienst door de
notaris. De juridische oprichting van de coöperatie is dan juridisch gezien een feit!
Tot slot dienen dan nog de ledenovereenkomsten getekend te worden door de leden van de
coöperatie.
8

Het resultaat van deze stap is een opgerichte juridische entiteit, die geregistreerd is bij de
belastingdienst en ingeschreven bij de kamer van koophandel, waarbij de leden zijn aangesloten.

De volgende stap is de inrichting van de coöperatie conform de door de projectgroep Organisatie
gemaakte, “Uitwerking van de coöperatie”.
De Coöperatie komt er schematisch als volgt uit te zien:

Figuur 1: schematische weergave coöperatie

De Coöperatie kent de volgende organen:
Bestuur
Het is de bedoeling dat het oprichtingsbestuur na de oprichting van de Coöperatie haar taken
overdraagt aan een (nog te benoemen) bestuur. Aan de hand van de opgestelde profielen, worden
per kernpartij bestuursleden voorgedragen. Dit kunnen extern aangetrokken bestuursleden zijn of
een bestuurder uit eigen gelederen.
Het bestuur zal regelmatig bij elkaar komen. Hiervoor worden de bestuursvergaderingen ingepland.
De eerste vergadering zal naast de kennismaking in het teken staan van de portefeuilleverdeling,
afspraken over de aansturing en communicatie tussen het bestuur en de uitvoerende medewerkers
en wie de uitvoerende organisatie leidt.
ALV
Voor de ALV geldt in principe hetzelfde als voor het bestuur: de contactgegevens van de leden van de
ALV worden verzameld en de vergaderingen voor de ALV worden gepland.
Commissie Kwaliteit en Innovatie
De Coöperatie heeft een Commissie ‘Kwaliteit en Innovatie’. De rol van deze commissie is
vergelijkbaar met de rol van het huidige VSV- bestuur. De commissie bewaakt en verbetert de
kwaliteit van de geboortezorg en geeft vorm aan de innovatie van zorg. Zij richt hiertoe werkgroepen
op die voorstellen doen ten behoeve van innovaties uitwerken, kwaliteitsbewaking etc. (zoals
bijvoorbeeld een werkgroep zorgpaden, perinatale audit etc.).
De Commissie “Kwaliteit en Innovatie” organiseert bijeenkomsten met de zorgverleners
(verloskundigen, klinisch verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, O&G verpleegkundigen,
9

kinderartsen, echoscopisten etc.) om te spreken over de voortgang van de werkgroepen en voor
uitwisseling van inhoudelijke onderwerpen (casuïstiekbespreking etc. ) met de zorgverleners.
Deze Commissie geeft input aan het bestuur over de in het jaarplan van de Coöperatie op te nemen
activiteiten op het gebied van kwaliteit en innovatie.
Onafhankelijke adviesraad
Het advies van de projectgroep is om een onafhankelijke adviesraad te installeren, die een
adviserende rol kan vervullen ten aanzien van de governance en zorgt voor een frisse blik van
buitenaf.
Cliëntenparticipatie
De Coöperatie organiseert cliëntenparticipatie. De vorm hiervoor dient nog nader uitgewerkt te
worden. Dit is een van de onderwerpen voor de Commissie Kwaliteit en Innovatie.
Uitvoerende organisatie
Het bestuur van de coöperatie wordt ondersteund in haar taken door een directeur en uitvoerende
medewerkers. Deze directeur zal moeten worden aangetrokken/aangesteld. Daarnaast dienen de
volgende functies te worden ingevuld om uitvoering te kunnen geven aan de organisatie:
1. Een secretaris/secretaresse
2. Twee financiële medewerkers
3. Technisch voorzitter (voor bestuursvergaderingen)
Businessplan en communicatieplan
Ook zal in deze stap een businessplan worden opgesteld waarvan de definitieve begroting van de
Coöperatie een onderdeel is. Daarnaast zal een communicatieplan voor de Coöperatie worden
opgesteld waarin wordt beschreven hoe de PR en communicatie richting zwangeren en partners en
stakeholders wordt vorm gegeven.
Het resultaat van deze stap is een ingerichte juridische entiteit die klaar is om aan de slag te gaan met
uitvoering van zijn werkzaamheden.

3.3 Het realiseren van integrale contractering
Na de ‘Go’ zullen de vervolgstappen zoals aangegeven door de projectgroep ‘Contractering’ opgepakt
worden. Er wordt begonnen met het opstellen van een offerte aan de zorgverzekeraars, waarbij de
uitgangspunten en gezamenlijke voorwaarden zoals geformuleerd door de projectgroep
Contractering worden gevolgd. In deze offerte staat het aanbod van de Coöperatie. Als leidraad
hanteert de coöperatie het zorginkoopbeleid van de verschillende zorgverzekeraars.
Om de offertes op te kunnen stellen is verdere analyse van gegevens nodig. Er is een dataset met
declaratiegegevens van alle betrokken partijen beschikbaar. Vervolgvragen of diepte analyses
kunnen op basis van deze dataset worden uitgevoerd. Hiervoor kan externe kennis worden
ingehuurd. De werkgroep Contractering zal deze activiteiten uitvoeren.
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Na het uitbrengen van een offerte zal het oprichtingsbestuur de onderhandelingen met de
verschillende verzekeraars starten. Indien nodig, kunnen zij worden ondersteund door een daarvoor
in te richten onderhandelingsdelegatie.
Na een akkoord op de onderhandelingsuitkomsten door de achterbannen (leden van de ALV zijn er
op dat moment nog niet), kunnen de contracten ondertekend gaan worden. Daarna dienen de
afspraken uit de contracten belegd/ geïmplementeerd te worden. Dit gebeurt onder leiding van de
kwartiermaker.
3.4 Het vormgeven en realiseren van een vloeiend proces van registratie, afleiden en facturatie van
integrale prestaties en tarieven per 1 januari 2017
Om een optimale overgang naar integrale bekostiging te kunnen garanderen, zal het hele proces van
registratie, aanleveren van declaratie(-informatie)3, afleiding naar integrale prestaties en facturatie
werkend moeten zijn.

Figuur 2: schematische weergave proces registratie tot facturatie

Het proces van facturatie van integrale prestaties is op hoofdlijn als volgt; op basis van vastgelegde
en gecontroleerde informatie over de zwangere leveren de betrokken zorgverleners voor de door
hen geleverde zorg ten behoeve van declaratie en kwaliteitsrapportages aan bij de Coöperatie. De
Coöperatie combineert de declaratie(-informatie) van de verschillende zorgaanbieders en leidt op
basis van de combinatie van declaratie(-informatie) integrale prestaties af. Vervolgens stuurt de
Coöperatie de factuur met de integrale prestatie(s) en afgesproken integrale tarieven via de digitale
postbus Vecozo4 naar de verzekeraar. De verzekeraar stuurt een reactie retour over de ingediende
factuur aan de Geboortezorg-organisatie. Deze uitwisseling dient bij voorkeur elektronisch te
verlopen.

3

Er zal nog een keuze gemaakt moeten worden of de zorgaanbieders facturen sturen aan de coöperatie of dat
zij informatie tbv de integrale prestaties aanleveren aan de coöperatie.
4

VECOZO is het landelijk communicatiepunt voor de zorg en biedt een digitale omgeving waarin ketenpartijen
administratieve gegevens kunnen uitwisselen.
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Het proces ziet er als volgt uit:

Figuur 3: schematische weergave facturatieproces op hoofdlijn

Om een werkend proces te kunnen realiseren, dient een aantal stappen te worden uitgevoerd:
1. de administratieve processen t.a.v. de registratie, afleiding en facturatie en betaling dienen
te worden uitgewerkt
2. op basis van 1 dient uitgewerkt te worden hoe de ICT-systemen dit kunnen ondersteunen en
waar nodig gebruik gemaakt moet worden van (tijdelijke nog in te richten) systemen.
3. op basis van 1 en 2 dient vervolgens uitgewerkt te worden hoe de controlemechanismen op
de registratie, afleiding en facturatie ingericht dienen te worden, zodat wordt voldaan aan de
governance. Dit ook gericht op de eisen die aan financiële rapportages van de Coöperatie,
een accountantsverklaring en door de verzekeraars worden gesteld.
Een overzicht van de activiteiten staat in bijlage I, de projectplanning. De uitvoering van deze
activiteiten worden belegd bij twee – nog in te richten – werkgroepen: de Werkgroep
Administratieve Processen en de Werkgroep Facturatie & ICT.
3.4.1 Werkgroep Administratieve processen
De werkgroep Administratieve Processen zal vier producten opleveren:
1. Registratieregels: het opstellen van registratieregels met daarbij wie verantwoordelijk is
voor de juiste, tijdige en volledige vastlegging. Het gaat daarbij om de registratie tbv de
factuur als de verzekeraar (t.b.v. kwalitatieve verantwoording)
2. Afleidingsregels: van de gezamenlijk vastgelegde declaratie-(informatie) naar de 9 landelijke
integrale prestaties, conform beleidsregels van de NZa
3. Facturatieprocessen in beeld brengen
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4. Vereiste controles: impact voor de kaderregeling AO/IC5 bepalen: in beeld brengen van de
vereiste controles en door wie en wanneer.
3.4.2 Werkgroep Facturatie en ICT
De werkgroep Facturatie & ICT zal de volgende activiteiten uitvoeren:
1. Facturatie-systeem:
o Verkenning scenario’s om facturatie in de keten vorm te geven
o Weging scenario’s op basis van gezamenlijke uitgangspunten
o Plan van aanpak voor implementatie gekozen scenario’s
o Uitvoering plan van aanpak voor implementatie gekozen scenario.
2. Facturatietest: het vormgeven en uitvoeren van de test om de facturatie tussen de
zorgaanbieders en Geboortezorg-organisatie te testen
3. Ketentest: het vormgeven en uitvoeren van een test van de hele keten, in samenwerking
met de verzekeraars
Facturatie-systeem
De werkgroep zal zich moeten gaan toeleggen op het technisch mogelijk maken van de facturatie. Dit
wil zeggen dat zij een afweging moeten gaan maken hoe de facturatie administratief en, bij voorkeur
geautomatiseerd, dient te verlopen. In overleg met de leveranciers zullen ze moeten bekijken welke
wijzingen moeten worden gemaakt in huidige systemen en eventueel welke nieuwe systemen
moeten worden ontwikkeld. Hiervoor zijn verschillende scenario’s denkbaar die met elkaar verkend
en afgewogen moeten worden. De werkgroep Facturatie zal op basis van een eerste verkenning een
advies voor een van deze scenario’s moeten maken en een voorstel voor implementatie.
Facturatietest
De uitwisseling van declaratie-informatie zal bij voorkeur via elektronisch berichtenverkeer dienen te
gebeuren.
Om de werking van de keten: registratie, aanleveren declaratie(-informatie), afleiden en facturatie te
kunnen toetsen, zal een zogenaamde facturatietest dienen te worden uitgevoerd. Ook dit is een
activiteit van de werkgroep Facturatie & ICT: voorbereiden ketentest en uitvoeren. De ketentest is de
toets of het technisch mogelijk is om als zorgaanbieders elektronisch informatie aan de
Geboortezorg-Organisatie aan te leveren en de Geboortezorg-organisatie.
Ketentest
Nadat alle partijen (inclusief de verzekeraars) hun systemen en processen op de nieuwe wijze van
declaratie hebben aangepast zal een ketentest dienen te worden uitgevoerd. De ketentest is in feite
de toets of het technisch mogelijk is als zorgaanbieders declaratie-informatie te versturen aan de
Geboortezorg-organisatie en aan de Geboortezorg-Organisatie om deze informatie te ontvangen,
verwerken, toetsen, afleiden en factureren aan de verzekeraars. De verzekeraars moeten op hun

5

De Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle is een protocol waarin de wijze van
registratie en facturatie worden voorgeschreven. Elke sector kent in principe zijn eigen kaderregeling. Er zal
nagegaan moeten worden wat de verandering in het facturatie-proces voor gevolgen heeft voor de
kaderregelingen van de verschillende zorgaanbieders. Mogelijk betekent de komst van integrale prestaties een
verandering in de controles die zorgaanbieders momenteel uitvoeren.
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beurt weer moeten technisch in staat zijn om de facturen van de geboortezorg-organisatie te
ontvangen en retour informatie hierover te verzenden aan de Geboortezorg-Organisatie.
3.4.3 Implementatie door zorgverleners, Geboortezorg-organisatie en zorgverzekeraars
Nadat de Werkgroepen Administratieve processen en Facturatie & ICT hun producten hebben
opgeleverd, de leveranciers systemen hebben aangepast en opgeleverd, kunnen de zorgaanbieders
en de Coöperatie beginnen met het implementeren van de facturatie. Dit betekent concreet dat zij
de extra registratie-items in hun processen en werkwijze moeten opnemen en hun systemen
mogelijk moeten aanpassen. De geboortezorg-organisatie zal ook haar processen en systemen
moeten aanschaffen en implementeren. Dit vraagt de nodige kennis en energie, die naast de
bestaande werkzaamheden moeten lopen. Hiervoor zal externe begeleiding moeten worden ingezet
voor het wegwijs maken van de zorgaanbieders met de nieuwe werkwijze.
In dit hoofdstuk zijn de stappen en activiteiten na een eventuele ‘Go’ van de opdrachtgevers in
september 2016 beschreven. In het volgende hoofdstuk staat een voorstel voor de projectinrichting
om de invoering van integrale contractering te begeleiden.
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4. Inrichting projectstructuur
De projectstructuur die na de ‘Go’ kan worden ingericht zal bestaan uit:
1. Het oprichtingsbestuur dat fungeert als stuurgroep
2. De dagelijkse aansturing van het project, uitgevoerd door een kwartiermaker
3. Vier werkgroepen die onder het oprichtingsbestuur vallen:
a. Werkgroep Organisatie. Zij realiseert de op- en inrichting van de organisatie
b. Werkgroep Contractering. Zij realiseert de integrale contractering
c. Werkgroep Administratie processen. Zij realiseert de beleidsmatige vormgeving van
de administratieve processen en bijbehorende controlemechanisme.
d. Werkgroep Facturatie & ICT. Zij realiseert de technische vertaling van de facturatie in
systemen

De projectinrichting ziet er als volgt uit:

Figuur 4: schematische weergave projectinrichting

Oprichtingsbestuur
De stuurgroep bestaat in eerste instantie uit het oprichtingsbestuur. Het voorstel is om de huidige
opdrachtgevers de stuurgroep te laten vormen. Het oprichtingsbestuur komt maandelijks bij elkaar
om de voortgang en voorstellen te bespreken en wanneer gevraagd besluiten te nemen. De
kwartiermaker bereidt de vergaderingen van het oprichtingsbestuur voor en zorgt voor de
verslaglegging.
Het bestuur vormt tevens de onderhandelingsdelegatie richting de verzekeraars en kan hierin
ondersteund worden door in-of externe deskundige(n) en de werkgroep contractering die de
administratieve voorbereiding voor haar rekening neemt.
Werkgroepen
Het oprichtingsbestuur stelt de opdrachten aan de werkgroepen vast en richt de werkgroepen in met
leden vanuit de verschillende disciplines en zorgt ervoor dat de werkgroepen ondersteund worden in
het proces en/of met benodigde kennis/expertise.
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5. Externe ondersteuning (inclusief indicatie kosten)
De invoering van integrale contractering vraagt extra expertise, tijd en energie van de betrokken
zorgaanbieders, naast de dagelijkse werkzaamheden op te pakken. Om de invoering van integrale
contractering te laten slagen, is externe ondersteuning nodig. Hieronder staat een overzicht van de
externe ondersteuning die nodig is om de contractering te realiseren, inclusief een zeer globale
schatting van de kosten voor ondersteuning.
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6. Aandachtspunten bij implementatie
In dit stappenplan zijn de stappen beschreven die gezet moeten worden door het VSV Salland
Geboortezorg om per 1 januari 2017 integraal te kunnen contracteren en declareren. In dit hoofdstuk
hebben we een aanzet gemaakt met aandachtspunten voor de implementatie. Deze opsomming is
mogelijk nog niet volledig. Daarnaast zijn in dit hoofdstuk de aandachtspunten vanuit de
projectgroepen Oranisatie en Contractering opgenomen.
1. Er is voldoende verandercapaciteit en bereidheid bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en ICTleveranciers
Zowel de zorgaanbieders, zorgverzekeraars als ICT-leveranciers moeten in 2016 en begin 2017 nog
veel werk verzetten om tijdig te kunnen contracteren en declareren. Voldoende bereidheid en
capaciteit is nodig om dit doel te halen. Wanneer (een van deze) partijen niet voldoen aan deze
randvoorwaarde dan loopt het doel om per 1 januari 2017 over te gaan op integrale contractering
gevaar. Zorgaanbieders kunnen dan niet declareren en zorgverzekeraars kunnen dan niet aan hun
betalingsverplichting voldoen.
2. Zorgverzekeraars volgen elkaar in gemaakte afspraken
Het is ondoenlijk om voor verschillende zorgverzekeraars verschillende beleidsmatige keuzes te gaan
hanteren (verschil in prijzen is wel mogelijk).
3. ICT-systemen tijdig beschikbaar en geïmplementeerd
Naast de bereidheid van de leveranciers dienen de specificaties voor ICT-systemen helder te zijn en
moeten leveranciers voldoende tijd hebben om bestaande systemen te kunnen aanpassen of nieuwe
systemen te kunnen ontwikkelen. Daarnaast is voldoende tijd nodig om de systemen te kunnen
implementeren, tenzij tijdelijk gewerkt kan worden met creatieve, korte termijn oplossingen.
4. Rol en betrokkenheid extra ondersteuning en specifieke expertise
Een aantal onderdelen vraagt specifieke kennis en kunde. Er moet tijd en financiële ruimte zijn om dit
aan te kunnen trekken.
6.1 Nog openstaande aandachtspunten van de (aankomende) leden ten aanzien van integrale
contractering
De betrokken partijen hebben hun zorgen, randvoorwaarden en aandachtspunten ten aanzien van
integrale contractering benoemd. Deze zijn bijgesloten in bijlage 2. Hierin staat weergegeven welke
al zijn opgelost, welke voortdurend aandacht vragen en welke na implementatie pas kunnen worden
opgelost. De nog openstaande aandachtspunten /voorwaarden die opgelost moeten zijn voordat
partijen overstappen op integrale contractering zijn:
-

Behoud zelfstandige bedrijfsvoering van de verloskundige praktijken
Transparantie in tarieven en financiële stromen binnen de Geboortezorg-Organisatie
BTW vraagstukken en mededingingsvraagstukken moeten opgelost zijn
Financiële zekerheid voor de betrokken organisaties is geborgd

We verwachten dat, na de toetsing, uitgevoerd door de Taskforce, van de “Uitwerking van de
Cooperatie” duidelijk wordt of de eerste drie aandachtspunten opgelost zijn. Bij de gesprekken over
contractering met de zorgverzekeraars zal duidelijk worden of het laatste aandachtspunt kan worden
opgelost.
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7. Advies werkgroep Stappenplan
Niet bijgevoegd in versie voor de Task Force.
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Bijlage I: projectplanning

J
L

afgerond
op schema
achter op schema
Dit zijn de activiteiten die om externe ondersteuning vragen
week waarin deze deel activiteit plaats vindt
* week waarin deze activiteit plaats vindt en waarbij activiteit tevens mijlpaal is
besluitvormingsmoment door oprichtingsbestuur

Projectplanning
Nr

Uitvoerder

Status

Omschrijving

1

Oktober
November
December
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1

Januari
2 3 4

5

Februari
6 7 8

9

Maart
10 11 12 13

Vormgeven aan, oprichten en inrichten juridische entiteit
1.1 Vormgeven aan de juridische entiteit
Samenstellen Projectgroep Organisatie

PG Org

Opdracht formuleren voor Projectgroep Organisatie

PG Org

Bespreken concept opdracht en aanpak met achterbannen

PG Org

Vaststellen opdracht en aanpak projectgroep

Opdrachtgevers







Betrokken organisaties en relatie tot toekomstige organisatie in kaart brengen. Deventer:
wie worden lid van de toekomstige organisatie en met wie sluit de organisatie
dienstverleningsafspraken?

PG Org



In beeld brengen hoe relatie tussen betrokken organisaties en verzekeraar(s) nu is en wat
er gaat veranderen

PG Org



In beeld brengen welke kansen betrokken organisaties zien voor de nieuwe geboortezorgorganisatie (meerwaarde van de organisatie)

PG Org



In beeld brengen welke wensen betrokken organisatie hebben voor de nieuwe organisatie
(gezamenlijke uitgangspunten waar de nieuwe organisatie aan moet voldoen)

PG Org



PG Org



PG Org



PG Org



PG Org



Afweging en keuze bestuursmodel (inclusief medische governance)

PG Org

Uitwerking organisatie op hoofdlijn

PG Org

Bepalen vervolgvragen voor volgende fase

PG Org

Opleveren rapportage advies juridische entiteit

PG Org






Bespreken rapportage advies juridische entiteit met achterbannen en verwerken reacties in
rapportage advies juridische entiteit

PG Org



Besluitvorming over de nieuwe organisatie

Opdrachtgevers




Fase A: ontwerp organisatiemodel

In beeld brengen welke zorgen/belangen betrokken organisaties hebben bij de nieuwe
organisatie
In beeld brengen gezamenlijke randvoorwaarden: welke zekerheden hebben betrokken
partijen nodig om aan de nieuwe organisatie deel te kunnen nemen?
Doelstelling van de nieuwe organisatie (en wat gaat deze dan doen)? (taken en
verantwoordelijkheden))
Afweging en keuze rechtsvorm, mede op basis van de wensen van de betrokken
organisatie voor de nieuwe organisatie

RESULTAAT FASE A: Ontwerp voor de geboorte-zorgorganisatie Salland (Samen verder bouwen)
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Projectplanning
Nr

Uitvoerder

Status

Omschrijving

Oktober
November
December
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1

Januari
2 3 4

5

Februari
6 7 8

9

Maart
10 11 12 13

Fase B: uitwerking juridische entiteit

Opzeggen van lidmaatschap




J
J
J
J
J
J
J

Taken en verantwoordelijkheden voor Geboortezorgorganisatie (in detail)

J

ALV (benoeming, schorsing, etc en taken en verantwoordelijkheden)

J

Bestuur (benoeming, schorsing, etc en taken en verantwoordelijkheden)

J

Optioneel: indien toelating voor medisch specialistische zorg moet worden
aangevraagd, dan is toezichthoudend orgaan nodig (Zorgbrede Governance-code)

J

Besluitvormingsmodel

J
J
J
J
J
J
J
J
J

Bepalen vervolgopdracht

PG Org

Bespreken vervolgopdracht met de achterbannen

PG Org

Vaststellen vervolgopdracht

Opdrachtgevers

Uitwerking juridische entiteit
In Deventer genoemde punten om uit te werk en ->

PG Org
Doelstelling nieuwe organisatie
Aansluiting op de geboortezorgorganisatie: wie worden lid?
Aansprakelijkheid (bestuur, financieel en medisch inhoudelijk)
Lidmaatschap en toelating
Rechten en plichten van leden

Werkgroepen/ commissies etc
Verhouding nieuwe Organisatie tot huidige VSV
Cliëntparticipatie/raadpleging cliënten en klachtenregeling
Inkoopbeleid nieuwe organisatie bij betrokken organisaties
Uitwerking benodigde functies (incl. FTE)
Begroting opstellen
Geldmiddelen Organisatie (hoe komt organisatie aan geld?)
Bepalen aandachtspunten voor de betrokken organisaties (zie Bijlage II)
Bepalen wat beschreven moet worden in huishoudelijk reglement,
bestuursreglement, reglement CR

J

Toets of de uitwerking voldoet aan de in fase 1 gestelde randvoorwaarden:

PG Org

J

Nagaan of de uitwerking een plek geeft aan de zorgen die in het ontwerp (Fase A) staan
beschreven (zie een overzicht van de zorgen van partijen in tabblad 'Overzicht Zorgen')

PG Org

J

Wat zijn de oplossingen voor de aandachtspunten die in het ontwerp (fase 1) staan
omschreven?

PG Org

J

Bepalen wat de vervolgstappen zijn na Fase B (de uitwerking)?

WG stappenplan



Oplossingen voor in fase 1 gestelde randvoorwaarden en aandachtspunten

Taskforce
Precheck en beantwoording juridische vragen PG Organisatie

Taskforce

ACM: toets op mededingingsrechtelijke aspecten

Taskforce

Belastingdienst/ ministerie van Financiën: toets op fiscale aspecten (behoud
zelfstandig ondernemerschap verloskundigen?) en BTW-vrijstelling tussen
zorgorganisaties en geboortezorg-organisatie?

Taskforce

CIBG: valt de nieuwe organisatie onder de WTZi?

Taskforce

RESULTAAT FASE B: Uitwerking van de Geboortezorg-Organisatie Salland
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Projectplanning
Nr

Uitvoerder

Status

Omschrijving

Oktober
November
December
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1

Januari
2 3 4

5

Februari
6 7 8

9

Maart
10 11 12 13

1.2 Overdracht van project naar en inrichten nieuwe projectorganisatie Implementatie o.l.v. bestuur i.o
Kwartiermaker aanstellen om proces tot oprichting te faciliteren

Oprichtingsbestuur

Bestuursleden werven voor nieuwe organisatie

Oprichtingsbestuur

Resultaten van projectgroepen overdragen kwartiermaker

Projectleider

In Deventer over te dragen documenten ->
Ontwerp voor de Geboortezorg-Organisatie Salland 'Samen verder bouwen'
Uitwerking Geboortezorg- Organisatie
Uitkomsten juridische toetsen
Rapportage van Projectgroep Integrale Contractering (inclusief verslagen en
memo's van deze projectgroep)
Rapportage Projectgroep Professionalisering
Contactgegevens projectgroepleden
n.n.t.b.
Dataset van Capgemini wordt overgedragen aan oprichtingsbestuur

Capgemini en ?

Overleggen plannen
Overleggen plannen oprichtingsbestuur

Kwartiermaker

Werkgroep Organisatie

Begeleider WG

Werkgroep Contractering

Begeleider WG

Werkgroep Administratieve processen

Begeleider WG

Werkgroep Facturatie & ICT

Begeleider WG

RESULTAAT OVERDRACHT: ingewerkte kwartiermaker en bestuurleden i.o. die aan de slag kunnen met implementatie



1.3 Oprichten juridische entiteit o.l.v. oprichtingsbestuur
Bepalen waar besluit voor een definitieve Go voor oprichting op gebaseerd wordt

Oprichtingsbestuur

Opstellen Businessplan inclusief definitieve begroting (inclusief aanloopkosten)

Kwartiermaker

Opstellen communicatieplan voor de coöperatie

Kwartiermaker

Vaststellen ledenbijdrage

Oprichtingsbestuur

Afspraken over hoe besluitvorming plaatsvindt over substitutie en zorgvernieuwingen

Oprichtingsbestuur

Bepalen van wie een akkoord op de oprichting van de entiteit nodig is (RvT, OR, CR?) en
hoe toestemming te verkrijgen

Oprichtingsbestuur

Selectie en keuze voor notaris en jurist

Oprichtingsbestuur

6 weken

Uitwerken juridische documenten van belang voor oprichting en start juridische entiteit
Opstellen coöperatiestatuten conform uitwerking geboortezorg-organisatie

Notaris

*

Opstellen toetredingsreglement voor nieuwe leden

WG Organisatie

*

Opstellen Reglementen: huishoudelijk & bestuursreglement

WG Organisatie

*

Opstellen functieprofielen Bestuur en medewerkers

Kwartiermaker

*

Opstellen ledenovereenkomsten

WG Organisatie

*

Opstellen dienstverleningsovereenkomst

WG Organisatie

Opstellen klachtenregeling (conform de eisen van de nieuwe wet Wkkgz)

WG Organisatie

*
*

Indien aan de orde: Detacheringsovereenkomsten/Arbeidsovereenkomsten

WG Organisatie

Eventuele vervolgacties die uit juridische toets Taskforce voortvloeien oppakken

WG Organisatie

Check of de ranvoorwaarden en aandachtspunten opgelost zijn

WG Organisatie

Check of de oprichting conform ontwerp van de PG Organisatie is en conform zorgbrede
govenance code
Bespreking juridische documenten (statuten, ledenovereenkomst, reglementen etc) met
achterbannen

*
?
?

WG Organisatie
WG Organisatie

Definitieve besluitvorming statuten, ledenovereenkomsten en reglementen etc.

Oprichtingsbestuur

Namen van de deelnemende organisaties verzamelen om akte van oprichting te
ondertekenen

Kwartiermaker

Definitieve oprichting juridische entiteit bij notaris (ondertekening van akte van oprichting)

Bestuursleden

Juridische entiteit registreren bij belastingdienst

Notaris

Juridische entiteit inschrijven bij de kamer van koophandel (een week na oprichting)

Notaris

Ledenovereenkomsten laten tekenen

Kwartiermaker

RESULTAAT OPRICHTEN JURIDISCHE ENTITEIT: opgerichte juridische entiteit, die geregistreerd is bij belastingdienst en ingeschreven bij de kamer van
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Nr

Uitvoerder

Status
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November
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1

Januari
2 3 4

5

Februari
6 7 8

9

Maart
10 11 12 13

1.4 Inrichten juridische entiteit
Bestuur

Bestuur
Portefeuille verdeling

Bestuur

Vergaderingen plannen

Kwartiermaker

Afspraken maken over aansturing en communicatie tussen bestuur en
uitvoerende medewerkers

Bestuur

Bijeenkomsten plannen

Bestuur

Contactgegevens leden ALV verzamelen

Kwartiermaker

Samenstellen

Bestuur

Rol en taken uitwerken

Bestuur

Vergaderingen plannen

Bestuur

Profielen medewerkers uitvoeringsorganisatie opstellen (directeur, secretaresse,
2 financiële medewerkers en extern voorzitter bestuur) en inschaling bepalen

Kwartiermaker

Directeur werven en aanstellen

Bestuur

Medewerkers (secretaresse, 2 financiële medewerkers en extern voorzitter
bestuur) werven en aanstellen

Directeur

Inkoopbeleid bij betrokken organisaties schrijven

Kwartiermaker

Ledenadministratie inrichten

secretaresse

Financiële administratie inrichten (leden contributie etc.)/ uitbesteden

financiële medewerkers

Indien aan de orde: locatie regelen c.q. werkplekken voor de medewerkers en
zaken regelen als inrichting, telefoons, computers en schoonmaak etc.

Kwartiermaker

Verzekering (civiele aansprakelijkheid) bekijken en aanpassen indien nodig

Kwartiermaker

Uitvoeren communicatieplan (bijv. overzetten website van VSV naar coöperatie

Kwartiermaker

ALV

Indien aan de orde: onafhankdelijke adviesraad

Uitvoerende organisatie/bureau inrichten

Commissie Kwaliteit & Innovatie inrichten (ism VSV-bestuur?)
Cliëntparticipatie uitwerken (vb. moederraad, cliënttevredenheidsonderzoeken etc)
Cliëntparticipatie inrichten
Communicatie

RESULTAAT INRICHTEN JURIDISCHE ENTITEIT: volledig ingerichte juridische entiteit die klaar is om aan de slag te gaan met uitvoering van zijn
werkzaamheden.
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5

Februari
6 7 8

9
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Vormgeven aan, realiseren van integrale contractering
2.1 Fase 1: voorstel hoogte tarieven en verdeling van de inkomsten
Samenstellen projectgroep Contractering

Opdrachtgevers

Formuleren opdracht en aanpak voor projectgroep Contractering

PG Contractering

Bespreken opdracht en aanpak met de achterbannen

PG Contractering

Vaststellen opdracht en aanpak

Opdrachtgevers






Inventariseren (voorlopige) uitgangspunten en risico’s voor invoering van de integrale
bekostiging

PG Contractering



(Voorlopig) voorstel voor hoe hoogte tarieven te berekenen

PG Contractering



(Voorlopig) voorstel hoe inkomsten over betrokken organisaties te verdelen

PG Contractering



Andere (opslag voor kosten GZO, risico-opslag etc)

PG Contractering

J

In beeld brengen huidige bekostiging en te verwachten wijzigingen door invoering integrale
bekostiging

PG Contractering

J

Gegevensuitvraag: gedeclareerde prestaties per zwangere per verzekeraar (over
2013, 2014 en 2015)

PG Contractering



Trusted Third Party-constructie: de functie van de TTP is om de unieke code van
individuele cliënten van hun eventueel herkenbare persoonsgegevens te ontdoen
en te zorgen dat de privacy van cliënten gewaarborgd blijft (incl. sleutel voor
pseudonimisering)

PG Contractering



Data-contracten en bewerkersovereenkomst opstellen, afstemmen en tekenen

PG Contractering



Opzet voor analysevragen maken

PG Contractering

Analyseomgeving inrichten en analyses uitvoeren

Capgemini

Resultaten bespreken met projectgroep (15/9)

STBN

Opleveren rapport (22/9)

STBN

Sturen rapport ter informatie aan achterbannen (22/9)

PG Contractering

Vaststellen rapport (27/9)

Opdrachtgevers



J
J
J
J

RESULTAAT FASE 1: rapportage met voorstel voor hoogte tarieven en verdeling inkomsten en inzicht in de consequenties en risico's
2.2 Fase 2: Voorstel voor gezamenlijke voorwaarden en afspraken t.b.v. contractering met zorgverzekeraar(s) en uitgewerkte maatregelen
Nagaan inkoopbeleid en voorwaarden van verzekeraars bij integrale contractering

PG Contractering

In beeld brengen voorwaarden van de verzekeraars t.b.v. contractering (bijv. overloop
cliënten, oprichting van juridische entiteit etc)

PG Contractering

Uitwerken gezamenlijke voorwaarden en afspraken tbv contractering

oa bevoorschotting, overloop cliënten, vangnetten, onderlinge dienstverlening, etc PG Contractering

Uitwerken van maatregelen t.a.v. de risico's

oa afspraken over hoe onderling wordt omgegaan met overschotten en tekorten

PG Contractering

Communicatie en afstemming met verzekeraars tijdens verschillende stappen

Opdrachtgevers

Bespreken gezamenlijke voorwaarden en afspraken met verzekeraars en uitgewerkte
maatregelen met achterbannen

PG Contractering

Vaststellen gezamenlijke voorwaarden en afspraken met verzekeraars en maatregelen

Opdrachtgevers

RESULTAAT FASE 2: rapportage met voorstel voor gezamenlijke voorwaarden en afspraken voor de contractering met zorgverzekeraars en uitgewerkte
beheersmaatregelen
2.3 Fase 3: Operationaliseren afspraken met verzekeraars
Verkoopdocumenten maken (tbv onderhandelingen met verzekeraars)

WG Contractering

Diepte analyses t.b.v. definitieve hoogte tarieven, inzicht verdeling etc.

WG Contractering

Samenstellen onderhandelingsdelegatie

Oprichtingsbestuur

Voorbereiden onderhandelingsdelegatie en mandaat van delegatie vaststellen

Kwartiermaker

Gesprekken plannen voeren met zorgverzekeraars

Kwartiermaker

onderhandelingsresultaten met achterban bespreken indien nodig (bv. mandaat vragen voor
concessie)
Afspraken in contracten beoordelen

Oprichtingsbestuur
Oprichtingsbestuur

Definitief besluit tot integrale contractering

Oprichtingsbestuur

Ondertekening van de verschillende contracten

Oprichtingsbestuur

Plan van aanpak implementatie afspraken met zorgverzekeraars

Kwartiermaker
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Projectplanning
Nr

Uitvoerder

Status

Omschrijving

3

Oktober
November
December
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1

Januari
2 3 4

5

Februari
6 7 8

9

Maart
10 11 12 13

Inrichten administratieve organisatie voor hele keten van zorgaanbieders naar Coöp en Coöp naar VZ (registratie, afleiden, facturatie en verantwoording)
3.1 Registratie en afleidingsmodel
In beeld brengen huidige registratie

WG Administratieve processen

In beeld brengen extra registratie-elementen door zorgverleners (informatie op de factuur zie nadere Regel NZa)
Opstellen afleidingsmodel (hoe kom je van huidige prestaties naar nieuwe integrale
prestaties?)

WG Administratieve processen
WG Administratieve processen

Toetsen afleidingsmodel door NZa en zorgverleners

WG Administratieve processen

Vaststellen afleidingsmodel

Oprichtingsbestuur

Facturatieprocessen in beeld brengen

WG Administratieve processen

*

RESULTAAT: in beeld extra registratie-elementen en vastgesteld afleidingsmodel
3.2 Kaderregeling AO/IC
Opstellen/aanpassen kaderregelingen (waaronder bepalen controles door zorgverleners)

Waaronder ook gemaakte afspraken maken over beheersing van en verrekening
van tekort/surplus op de begroting van de Coöperatie

WG Administratieve processen

Vaststellen aanpassingen kaderregeling AO/IC

WG Administratieve processen

Functioneel inrichten AO/IC

WG Facturatie & ICT

Selecteren en kiezen accountant voor jaarlijkse controle jaarrekening

WG Administratieve processen

RESULTAAT: Vastgestelde en ingerichte AO/IC
3.3 Facturatie
Aanvragen AGB-code (6 weken doorlooptijd)

Kwartiermaker

Aanvragen Vektis-nummer en aanmelden VECOZO

WG Facturatie & ICT

Onderhoud van de huidige prestaties door nieuwe organisatie

Nieuwe organisatie

Verantwoordingsoverzichten samenstellen en werkwijze

WG Facturatie & ICT

RESULTAAT: rapportage facturatieprocessen, verantwoordingsoverzichten en Vektisnummer en aanmelding bij VECOZO
3.4 Systemen
Aanstellen ICT-adviseur die kan helpen inventariseren en selecteren facturatie-oplossing

Oprichtingsbestuur

Inventarisatie ICT-systemen en voorwaarden voor facturatie

WG Facturatie & ICT

Afhankelijk van de gekozen oplossing voor systemen duurt implementatie 4 - 12 maanden

Inventarisatie ICT-oplossingen tussen zorgaambieders en Coöperatie en tussen Coöperatie
en zorgverzekeraars

WG Facturatie & ICT

Afhankelijk van de gekozen oplossing voor systemen duurt implementatie 4 - 12 maanden

Scenario's voor ICT-systemen t.b.v. facturatie uitwerken

WG Facturatie & ICT

Keuze maken voor ICT-scenario van voorkeur

Oprichtingsbestuur

Plan van aanpak implementatie facturatie ontwikkelen en vaststellen

WG Facturatie & ICT

Afhankelijk van de gekozen oplossing voor systemen duurt implementatie 4 - 12 maanden

Implementatie facturatie

WG Facturatie & ICT

Afhankelijk van de gekozen oplossing voor systemen duurt implementatie 4 - 12 maanden

Facturatietest (tussen zorgaanbieders en GZO)

WG Facturatie & ICT

Afhankelijk van de gekozen oplossing voor systemen duurt implementatie 4 - 12 maanden

Ketentest (van zorgverleners naar Coöp en van Coöp naar Verzekeraars en terug)

WG Facturatie &
ICT i.s.m
Verzekeraars

Afhankelijk van de gekozen oplossing voor systemen duurt implementatie 4 - 12 maanden

RESULTAAT: Ingericht en getest facturatiesyste(e)men
3.5 Verantwoording (kwalitatief en kwantitatief)
In beeld brengen verantwoordingseisen en partijen

WG Administratieve Processen

In beeld brengen registratievereisten

WG Administratieve Processen

Afspraken hoe verantwoordingsrapporten tot stand te brengen

WG Administratieve Processen

RESULTAAT: afspraken hoe verantwoordingsrapporten tot stand te brengen
4. Communicatie t.b.v. implementatie (intern en extern)
Nieuwsbrieven: over implementatie naar eigen leden (en wanneer nodig extern)

Kwartiermaker

Website

Kwartiermaker

Bijeenkomsten

Kwartiermaker

RESULTAAT: geïnformeerde leden en stakeholders
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Bijlage II: aandachtspunten voor de betrokken organisaties
(niet bijgevoegd bij versie voor de Task Force)
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