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HET ZORGPRESTATIEMODEL

Ben jij klaar voor de nieuwe
bekostiging in de GGZ en FZ?
Onze specialisten helpen je met
de transitie in de GGZ en FZ

Aangenaam!
Wij zijn
Wij zijn jouw financiële businesspartner en
hebben slimme zorgoplossingen voor je.
In 2022 gaat het nieuwe bekostigingsmodel voor de GGZ en FZ van start: het zorgprestatie
model. Deze transitie heeft grote impact op de bedrijfsvoering van jouw zorgorganisatie.
Deze veranderingen raken namelijk alle activiteiten van de zorg. Daarom is het tijd om nu al
te beginnen!
Juist nu heb je een sparringpartner nodig die alle veranderingen overziet en helpt om deze
transitie te realiseren. We staan bij VWS aan de basis van al deze veranderingen en hebben
zorgspecialisten die je op alle processen en afdelingen kunnen ondersteunen zodat je op tijd
klaar bent. Of het nu gaat om financiële specialisten, ICT-ers, procesverbeteraars of project
managers, wij zorgen voor snelle en doelgerichte totaaloplossingen.
Onze zorgspecialisten helpen bij:

IMPLEMENTEREN VAN HET
ZORGPRESTATIEMODEL

HET OPTIMALISEREN VAN
DE ZORGCONTRACTERING

FINANCIËLE PROJECTIES
EN SCENARIO’S

PROCESMANAGEMENT

OPTIMALE INZET VAN
ZORGPERSONEEL
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Is jouw zorgorganisatie klaar
voor het Zorgprestatiemodel?
Onze impactanalyse
vertelt je binnen enkele
weken hoe je ervoor staat!
Ficare levert je een advies
en een roadmap op maat
Je ontvangt een kort en bondig rapport dat je
vertelt wat je moet veranderen, welke acties je
moet uitvoeren en waar de risico’s in de transitie
liggen. Tevens laat de impactanalyse zien of er
voldoende veranderkracht is om de klus
te klaren.
Onze zorgspecialisten geven alvast enkele tips
om direct mee aan de slag te gaan:

PROJECTAANPAK

ICT/INFORMATIEVOORZIENING

• Zijn alle afdelingen/medewerkers op de

• W
 elke veranderingen moet ik doorvoeren

hoogte van de aankomende veranderingen?
• Kennen we de impact van alle veranderingen
en hebben we een roadmap?
• Is er voldoende kennis, kunde en personele
capaciteit om over te gaan tot actie?

in mijn IT-applicaties?
•H
 oe helpen IT-applicaties bij mijn
declaratieproces?
• Met welke info (be)stuur je de
organisatie vanaf 2022?

FINANCE/ZORGCONTRACTEN

ZORGPROCESSEN

• Wat wordt de kostprijs van de

•K
 un je in de nieuwe bedrijfsprocessen de

nieuwe producten?
• Welke scenario’s en projecties (incl. frictiekosten)
kunnen we verwachten rondom het
bedrijfsresultaat?
• Welke afspraken maken we met zorgverzekeraars
rondom het opknippen van de DBC’s?
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administratieve lasten verwijderen?
• Welke nieuwe afspraken maak ik met
onderaannemers?
•W
 at wordt de nieuwe setting? Wat is de impact
daarvan op de inzet van medewerkers?

Hoezo binnen enkele weken gereed?
Onze zorgspecialisten staan aan de basis van de veranderingen bij VWS rondom
het zorgprestatiemodel. We begrijpen de veranderingen, herkennen de knel
punten en overzien de impact. Ficare kan het concept daarom goed vertalen
naar veldafspraken.
De zorgspecialisten van Ficare herkennen de veranderkracht van
de zorgorganisatie en zijn effectief bij het maken van jouw
plan van aanpak.

WAAROM KIEZEN VOOR FICARE?
• Onze specialisten kennen alle typen zorgbedrijven en
komen daardoor snel tot de kern van de zaak.
• Alle financiële kennis en ervaring over WLZ-, ZVW- en
WMO-subsidies zitten bij de Ficare onder één dak.
• Onze specialisten geven advies maar hebben ook de
daadkracht en het vermogen om te veranderen.

De totaaloplossing van onze unieke
kennis rondom het zorgprestatie
model brengen je “huis weer op
orde” en geven je ook in 2022 een
gezond rendement.

Neem contact op en plan een
vrijblijvend kennismakingsgesprek!
Ronald Koerhuis
06 - 20 70 46 59 / ronald@ficare.nl
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