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• Afwegingskader ggz
• Businesscase msz

• Instapmodel ggz/msz • Control framework ggz/msz
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Wijzigingen in Control Framework
A. Bestuurlijke afspraken over een efficiënte uitvoering van HT
  Doel: minder herstelwerk, meer duidelijkheid over rolverdeling

  • Duidelijkheid over hoe om te gaan met voortschrijdend inzicht
  • Duidelijke rolverdeling tussen 1e en 2e zorgverzekeraar
  • Type 1 verklaring is niet meer verplicht is



B. Bestuurlijke afspraken over deelwaarnemingen 
  Doel: Uitgangspunten en kaders voor het bilaterale overleg

  • Afspraken over hoe om te gaan met gevonden fouten in           
   deelwaarnemingen voor het lopende HT-jaar
  • Afspraken over wanneer je een impactanalyse maakt
  • Beschrijving mogelijkheden om met elkaar afspraken te maken       
   over het wel of niet verrekenen van de gevonden impact
  • Dit vraagt om maatwerk en is aan de lokale tafel om daar uit 
   te komen!



C.  Mogelijkheden voor ‘Verantwoord verminderen’
  Doel: verminderen administratieve lasten
  
  • Aanscherpen beheersdoelstellingen en inkaderen risico identificatie
  • Nauwkeurigheid risicoanalyse verhogen
    - Afslag criterium op de uitkomst van de risicoclassificatie
  • Proportionaliteit beheersmaatregelen verbeteren
    - Periodiciteit in aantonen beheersmaatregelen
    - Andere manieren om beheersing aan te tonen



D.  Handvat IT General Controls binnen HT
  Doel: selectie relevante ITGC’s, meer focus in beoordeling ITGC’s

  • Beschrijving IT General Controls en beheersmaatregelen 
   met een IT-component
  • Scope IT General Controls processen
  • Selectie risico’s en aandachtspunten voor beheersing



E.  Handvat Volwassenheid 3e lijn
  Doel: verdere professionalisering interne toezicht, 
  de zorgverzekeraar kan dan meer gaan steunen op werk 3e lijn

  • Beschrijving kwaliteitskenmerken / normen bij verschillende    
   volwassenheidsniveaus
  • Hoe volwassener de derde lijn van een zorginstelling is, hoe
   meer de representerende zorgverzekeraar gebruik kan maken 
   van de werkzaamheden van de derde lijn
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Risico’s
Framework

Risico’s Hoog /
middenscope

Risico’s laag
out scope

Beheersing key
controls

STAP A STAP B STAP C

Procesgericht Gegevensgericht
Bepaal de aard en de  
omvang van de fout

STAP D

Evalueer of de 
cummulatieve omvang 

van de fouten 
acceptabel is

Restrisico acceptabel

Restrisico 
niet acceptabel

Fout incidenteel
niet / macro 
corrigeren

Fout structureel
isoleren en micro 

corrigeren

Gegevensgerichte 
werkzaamheden 
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Als onderdeel van 
impactanalyse indien
proces niet effectief

Application
Control

Handmatige manual  controls

IT
depent

Soft
Controls

Procesgerichte beheersing

Risico aantoonbaar 
beheerst

Achteraf risico niet 
aantoonbaar beheerst
(uitkomst E6)

Afronding

Fout structureel
niet isoleren en extra-

poleren (macro)

Groene stappen leiden tot afronding.
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