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Start april 2018

Algemene informatie
 4 dagen
 Laatste twee dagen gecombineerd, incl. avondprogramma & overnachting.
 Terugkomdag na half jaar
 Individuele zelfstudie van 6 uur vooraf aan elke lesdag en terugkomdag (kennisclips bekijken, e-learning 

doorlopen, lezen)
 De leerstof is meteen toepasbaar in de praktijk
 HBO/WO werk- en denkniveau

4-daagse opleiding Horizontaal Toezicht Zorg

Doelgroep: Professionals van zorgverzekeraars, zoals projectmanagers, programmamanagers, review-
 leiders en controlspecialisten.
 Professionals van ziekenhuizen & UMC’s, zoals medewerkers van de afdelingen zorgcontrol, 

zorgadministratie, planning & control en projectmanagers, programmamanagers en interne 
accountants/auditors.

Inhoud:  

Soft/operationele skills: 

Tarief:  Circa 2150 euro per deelnemer. 
Data:  Maandag 16 april, maandag 14 mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 2018.

- Inleiding Horizontaal Toezicht.

- Bekostiging van zorg en verantwoording  van de 

  zorguitgaven.

- Het financiële administratieve proces  binnen zieken-

  huizen.

- Het controle en verantwoordingsproces binnen 

  zorgverzekeraars.

- Het belang van een goede bronregistratie.

- Rolverdeling ziekenhuis en zorgverzekeraar binnen 

  de Horizontaal Toezicht-relatie.

- Afwegingen omtrent Horizontaal Toezicht.

- Ontwikkelen businesscase voor eigen ziekenhuis.

- Governance en besturing op basis van Instapmodel 

  Horizontaal Toezicht Zorg.

- Hoe bedrijfsvoering door Horizontaal Toezicht Zorg

  kan verbeteren.

- Intern stakeholdermanagement (o.a. betrekken 

  medisch specialisten / medisch adviseurs).

- Extern stakeholdermanagement (o.a. integrale /

  relatie tussen ziekenhuis en 

  zorgverzekeraars, betrokkenheid inkoop/verkoop, etc).

- Rolverdeling ziekenhuis en zorgverzekeraar bij 

  toepassing instapmodel.

- Riskmanagement vanuit Control 

  Framework Horizontaal Toezicht Zorg.

- Benoemen van beheerdoelstellingen Identificeren van

  risico’s.

- Prioriteren van risico’s.

- Rolverdeling ziekenhuis, representerende zorg-

  verzekeraar, tweede zorgverzekeraar bij toepassing 

  Control Framework Horizontaal Toezicht Zorg.

- Hoe het ‘procescontrol denken’ te implementeren in 

  de organisatie.

- De inrichting van de controleafdeling 2.0 binnen 

  zorgverzekeraars.

- Inrichting van beheersingsmaatregelen.

- Beoordeling van opzet, bestaan en werking van

  beheersingsmaatregelen.

- De rol van systemen en IT om beheersing aan de 

  bron te stimuleren.

- Toepassing van General IT-controls.

- Verantwoording in de keten.

- Rapportage in de keten.

- Auditing en Assurance.

- Hoe samen te werken in/aan vertrouwen.

- Verandermanagement.

- Samenwerking in de keten.

- Project & programma management.

- Soft Controls stimuleren.



1-daagse introductiecursus Horizontaal Toezicht Zorg

Start mei 2018

Algemene informatie
 1 dag
 Terugkomdag na half jaar
 Individuele zelfstudie van 6 uur vooraf aan de lesdag en terugkomdag (kennisclips bekijken, e-learning 

doorlopen, lezen)
 De leerstof is meteen toepasbaar in de praktijk
 HBO/WO werk- en denkniveau

Doelgroep:  Directeuren/managers zorgverzekeraars, zoals van de afdelingen controle, zorginkoop, beleid 
en interne audit/verantwoording. 

 Directeuren/managers ziekenhuizen & UMC’s, zoals van de afdelingen financiën, zorgcontrol, 
zorgadministratie, planning & control, decentraal management en artsen met 

 managementtaken.
Inhoud:  Inleiding Horizontaal Toezicht Zorg
 Bestuurlijke ervaringen met Horizontaal Toezicht Zorg
 Afwegingen omtrent HTZ en toelichting business case
 Governance & besturing vanuit het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg
 Riskmanagement vanuit control framework Horizontaal Toezicht Zorg
Tarief:  Circa 800 euro per deelnemer. 
Data:  vrijdag 25 mei 2018. 

Of stuur een e-mail naar:  
Horizontaaltoezichtzorg-VUmcAc@vumc.nl

U kunt zich voorinschrijven via de websites:
www.horizontaaltoezichtzorg.nl
www.vumcacademie.nl 

Voorinschrijving en informatie


