Breda\Ede, juni 2008

Uniek aanbod: doorlichting status prestatiegerichte financiering
ZZP-proof quick-scan
Geachte lezer,
U bent ongetwijfeld druk doende met de voorbereiding van de op handen zijnde prestatiegerichte
financiering, die in 2009 ook voor intramurale zorgverlening een feit is. Mocht u graag inzichtelijk hebben of
u met uw inspanningen op de goede weg bent en of u aan alle voorbereidende zaken heeft gedacht, dan
hebben wij een uniek aanbod.
Voor een bedrag van i 250,- (inclusief BTW en reiskosten) voeren wij voor uw organisatie een complete
ZZP-quick-scan uit. Hiermee krijgt u een advies op papier of uw organisatie ZZP-proof is dan wel op welke
gebieden u nog actie dient te ondernemen om gereed te zijn voor de prestatiegerichte financiering.
Inhoud van de ZZP-quick-scan
De ZZP-check, met dit instrument kunnen wij aangeven in hoeverre uw bedrijfsprocessen voldoende ZZP-proof
zijn. U krijgt hiermee inzichtelijk welke procedures en regelingen u nog dient te wijzigen om organisatorisch en op de
werkvloer klaar te zijn voor de nieuwe financieringswijze.
De ZZP-calculator; met dit instrument voeren wij - mede op basis van de allerlaatste gegevens van de NZa - een
volledige calculatie uit m.b.t. uw ZZP inkomsten in 2009 afgezet tegen uw huidige budget. U krijgt hiermee
inzichtelijk of er problemen zijn te verwachten voor uw budget in 2009 en de jaren erna! Tevens benchmarken we
met dit instrument uw kapitaalslasten.
De ZZP-analysator; met dit instrument wordt de samenstelling van uw cliëntenbestand - opgesplitst naar
verzorgingshuis- en verpleeghuiscliënten - en het effect ervan op uw ZZP-inkomsten, zichtbaar gemaakt.
De ZZP-formatie-calculator, met dit instrument voeren wij een berekening uit die resulteert in een beoordeling
van uw huidige formatie. Inzichtelijk wordt gemaakt of uw formatie kwantitatief en kwalitatief op peil is voor de
ZZP-cliënten die u in huis heeft. Tevens maakt de formatie-calculator snel duidelijk waar en hoe u in uw formatie bij
moet sturen.

Wij kunnen de ZZP-quick-scan op twee manieren uitvoeren (afhankelijk van uw wensen):
Uitvoering quick-scan manier 1: bezoek aan uw instelling vóóraf
In dit geval komen we bij u langs voor een papieren & mondelinge visite\gegevensverzameling op basis waarvan we
vervolgens binnen enkele dagen een rapportage uitbrengen met daarin de resultaten van de quick-scan.

Uitvoering quick-scan manier 2: bezoek aan uw instelling achteraf
In dit geval stuurt u ons de benodigde informatie via e-mail toe. Vervolgens stellen wij binnen enkele dagen een
rapportage op die we persoonlijk bij u komen bespreken en toelichten.

Aanmeldingen voor de ZZP-quick-scan worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
Succes met uw ZZP-werkzaamheden!
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