
 

 
 
 

Declareert uw organisatie wat mag en moet? 
C3 onderzoekt het voor u. 

 

Harco de Bruin (1962) is tijdelijk bestuurder, interim- en projectmanager in de 
GGZ, de gehandicaptenzorg en de VVT. Harco wordt gevraagd voor situaties, 
waarin een moeilijk probleem moet worden opgelost en een nieuwe organisatie 
moet worden opgezet, terwijl de kaders nog niet duidelijk zijn. Als adviseur is 
Harco actief in organisatie-onderzoek en organisatie-ontwikkeling. Hij begeleidt 
samenwerkingsprocessen tussen organisaties. Ook coacht hij regelmatig individuele 
directeuren en bestuurders. Hij onderzoekt de effectiviteit van organisatie 
processen en adviseert daarover.  
 

Ulrich Oron (1972) maakt analyses over innovaties gericht op de kosten en baten 
en de haalbaarheid van realisatie van de innovatie, zowel vanuit het 
organisatiebelang als vanuit het maatschappelijk perspectief. Ulrich heeft 
daarvoor verschillende rekenmodellen en besliskundige modellen ontwikkeld en 
ontwikkelt die nog steeds, waarin hij kennis van data, zorg, financiën en 
regelgeving combineert. Ulrich stelt regelmatig business cases op of analyseert 
deze economisch, maatschappelijk, moreel en juridisch. Hij verbindt de analyses 
met veranderkundige en organisatorische vraagstukken. 
  

Worden de beleidsregels van de NZa voor 
de WLZ in uw organisatie goed toegepast? 
Is er een kans dat uw organisatie sommige 
zaken onterecht declareert zonder zich 
daarvan bewust te zijn? Met het risico van 
fraude beschuldigd te worden? Of heeft u 
de indruk dat uw organisatie geld laat 
liggen, waar u recht op hebt? 
 
Ulrich Oron en Harco de Bruin van C3 
kunnen u binnen korte tijd aangeven of uw 
organisatie goed declareert en wat u kunt 
verbeteren als dat niet het geval is. 
 
Waarom een evaluatie? 
Binnen WLZ-gefinancierde instellingen is men 
soms niet geheel zeker van de manier waarop wordt 
omgegaan met aanspraken (WLZ, en afbakening 
met WMO en Zvw). Er is immers sinds 2015 heel 
veel veranderd, en jaarlijks worden door de NZa 
wijzigingen doorgevoerd in de 20 - 30 beleidsregels 
die op de instelling van toepassing zijn. 
 
Een beknopt maar voldoende diepgaand onderzoek 
op het toepassen van de NZa-beleidsregels binnen 
de bedrijfsvoering kan hiervoor een uitkomst zijn.  
De adviseurs van C3 bundelen hierbij hun financiële 
en zorginhoudelijke expertise.  
De evaluatie kan gericht zijn op uitsluitend de WLZ-
gefinancierde zorg, maar kan zich ook richten op 
WMO-gefinancierde zorg, Zvw gefinancierde zorg 
en de afbakeningen daartussen. 

De evaluatie brengt de risico’s en oplossingen of 
oplossingsrichtingen in kaart, op zorginhoudelijk en 
financieel gebied. 
  
De evaluatie geeft antwoord op de volgende vragen: 
§ Worden NZa-beleidsregels juist toegepast? 
§ Wordt op de juiste wijze geregistreerd? 
§ Wordt op de juiste wijze gedeclareerd? 
§ Welke kansen en risico’s zijn er? 
§ Voldoet u aan de gesloten overeenkomsten? 
 
De C3 aanpak 
 
Stap 1: Analyse NZa-beleidsregels 
C3 identificeert en analyseert de beleidsregels die 
voor de instelling relevant zijn. 
U krijgt hiermee inzicht in de regelgeving die 
voor uw instelling relevant is en de onderdelen 
daarin die een verdere verduidelijking vergen. 
 
Stap 2: Onderzoek toepassing beleidsregels  
In een onderzoek wordt opgehelderd hoe de 
beleidsregels in de praktijk worden toegepast. Dit 
gebeurt voor een beperkt deel door middel van 
deskresearch van alle relevante procedures binnen 
de instelling. 
Voor een groter deel vergt dit onderdeel onderzoek 
in de instelling zelf over feitelijke werkwijzen bij 
registratie van zorg en daarna de afhandeling van de 
declaraties.  
U krijgt hiermee inzicht in de aanspraken op zorg 
en de gemaakte afspraken tussen het zorgkantoor 
en de zorgorganisatie. Tevens krijgt u meer inzicht 
in hoe het declaratieproces binnen uw instelling 
verloopt. 

Stap 3: Identificatie belangrijkste risico’s en 
kansen 
Nauw aansluitend op het vorige onderdeel, wordt 
door C3 een analyse gemaakt van mogelijke 
inconsistenties met de beleidsregels.  
Hiermee krijgt u een beeld van de risico’s voor de 
instelling in de bedrijfsvoering, op grond van de 
geobserveerde gang van zaken en mogelijke 
verschillen met de beleidsregels. En de kansen 
voor de instelling, bijvoorbeeld als ergens wel een 
aanspraak op bestaat maar er momenteel geen 
declaraties plaatsvinden. 
 
Stap 4: Verdere uitdieping aandachtsgebieden 
Vervolgens geeft C3 een inschatting van zowel de 
financiële als zorginhoudelijke consequenties. 
 
Stap 5: Eindadvies 
Na het doorlopen van de voorgaande stappen 
formuleert C3 een eindadvies over hoe om te 
gaan met de bevindingen. 
 
Betrokken C3 adviseurs 
De C3 adviseurs Harco de Bruin en Ulrich Oron 
combineren hun expertise bij het uitvoeren van de 
bovenstaande evaluaties. Ulrich en Harco vullen 
elkaar inhoudelijk goed aan. Ze gaan professioneel 
te werk, met aandacht voor uw instelling, de 
medewerkers en eventuele gevoeligheden tijdens 
het onderzoek.  
 
Doorlooptijd en kosten 
De evaluatie neemt ongeveer 2 maanden in beslag. 
De kosten zijn circa. € 17.500,- ex BTW. 


