Quickscan financiële gezondheid en
rechtmatigheid
Van alle zorgaanbieders Wmo en Jeugzorg in uw regio
Ontwikkeld samen met regio Midden-Holland

Aanleiding
Het zorglandschap is een complex werkterrein. Financiële tekorten en onrechtmatig gedrag
van aanbieders zijn aan de orde van de dag. Om hier meer grip op te krijgen, heeft u inzicht
in de financiële gezondheid en vitaliteit van uw zorgaanbieders nodig en instrumenten om
onrechtmatig gedrag tijdig te signaleren. Kurtosis kan u hiermee helpen. Met behulp van dataanalyse en voorspelmodellen bieden wij u op deze gebieden een totaaloverzicht van alle
zorgaanbieders in uw gemeente of regio1. Doel is het vroegtijdig signaleren van risico’s.
De analyse wordt u op basis van indicatoren in de vorm van een online en interactief dashboard
aangeboden (“stoplichtmodel”). U kunt het dashboard gebruiken bij het monitoren en
evalueren van zorgaanbieders en het contracteren van nieuwe aanbieders.

Aanpak

U geeft aan welke zorgaanbieders door u gecontracteerd zijn2. Kurtosis geeft aan van welke
aanbieders informatie beschikbaar is3. Resultaat:
1. Een totaaloverzicht van de risico’s voor de gehele groep van zorgaanbieders;
2. Een gedetailleerd dashboard per zorgaanbieder
3. Een workshop met vertegenwoordigers van uw organisatie waarin we de uitkomsten

bepreken en duiden, incl. een door ons voorbereide presentatie op hoofdlijnen.

1
Het gaat om alle zorgaanbieders die verplicht hun jaarrekening bij VWS hebben gedeponeerd. In de pilot
betrof dit 90% van de totale omzet.
2
U geeft de naam van de aanbieder en het KvK-nummer. Optioneel is dat u ook de contractwaarde per
zorgaanbieder aanlevert. Dan kunnen we extra aandacht besteden aan de ‘grote’ aanbieders.
3
Overigens kan ontbrekende informatie ook een signaal zijn dat er iets mis is.
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Doorlooptijd en kosten
De doorlooptijd is vier weken. De kosten voor de Zorgscan bedragen € 4.950,- excl. BTW.

De scan biedt:
1. Totaaloverzicht van uw zorgaanbieders
In een ideaal scenario zitten al uw zorgaanbieders in het kwadrant rechtsboven. Ze zijn
financieel gezond en er zijn geen signalen van onrechtmatigheid.
Figuur: Rechtmatigheid en Financiële gezondheid zorgaanbieders

Datapunten zijn
interactief. Door op
een datapunt te
klikken wordt duidelijk
welke aanbieder het
betreft en hoe deze
scoort op de
indicatoren

2. Totaalscore per zorgaanbieder
Daarnaast presenteren we de totaalscore per aanbieder voor beide dimensies. Dit doen we
voor de huidige situatie. En daarnaast een voorspelling van de situatie over 1 jaar.

3. Detailscores per zorgaanbieder
Tot slot maken we per aanbieder inzichtelijk hoe deze totaalscores zijn opgebouwd: wat zijn
de scores per indicator en waar liggen de risico factoren?
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Waarde en beperking
Waarde van deze scan is dat u objectieve informatie ontvangt over relevante indicatoren per
zorgaanbieder evenals vergelijkingsinformatie en een vergelijking met indicatieve normen.
Onze analyse is gebaseerd op de bij het Ministerie van VWS verplicht gedeponeerde digitale
jaardocumenten en jaarverslagen. Beperking is dat de uitkomsten moeten worden
beschouwd als signalen, niet als bewijslast.

Dimensie 1: Financiële gezondheid en vitaliteit
Beoordeling Zorgaanbieders
Deel 1: Financiële gezondheid en vitaliteit

Zorgaanbieder X

Doel: Waarborgen continuiteit van de zorg
Score instelling Toelichting
Is de organisatie liquide?
Liquiditeitsratio
Is de organisatie rendabel?
Winstpercentage
Heeft organisatie voldoende omvang en groei?
Omzet
Omzetgroei
Heeft organisatie voldoende vermogen?
Solvabiliteit
Geldt de 'gouden balans-regel'?

Zijn er problemen met inning van vordering?
Vorderingen debiteuren / omzet

Hoe vitaal en productief is de organisatie?
Ziekteverzuim
Uitstroom van het personeel

0,8 Kan de organisatie aan haar korte termijn verplichtingen voldoen? Moet
groter zijn dan 1. Berekend als: vlottende activa/vlottende passiva.
8% Jaarresultaat als percentage van de omzet. Bij voorkeur groter dan 1-3%
1.300.000 Een wat hogere omzet kan duiden op stevigheid van de organisatie.
-2% Omzetdaling kan start zijn van financiële problemen
35% Eigen vermogen als percentage van het totaal vermogen. Geeft aan of de
organisatie op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
1 Vaste activa dienen gefinancierd te zijn vanuit eigen vermogen en lang
vreemd vermogen, om betalingsproblemen te voorkomen. Berekend als:
vaste activa / (eigen vermogen + voorzieningen + lang vreemd vermogen).
Moet kleiner zijn dan 1.
15% Een hoog percentage kan duiden op problemen. Dit betekent mogelijk dat
het proces van factureren en innen niet goed loopt. Dit kan leiden tot
liquiditeitsproblemen. Moet onder 15 à 20% zijn.
8% Indicatie voor de gezondheid en werksfeer. Bij voorkeur onder 7% en liefst
onder 5%.
15% Uitstroom personeel in fte / totale formatie. Een hoge uitstroom roept de
vraag op of de organisatie voldoende bevlogen personeel heeft en of de
kennis behouden blijft. Bij voorkeur onder 12% en liefst onder 8%.

Inhuur

12% Kosten Personeel Niet in Loondienst (incl. zzp en uitzendkrachten) / (Totale
loonkosten+ inhuurkosten). Bij voorkeur onder 16% en liefst onder 12%.

Overhead
Eigen opgave financiele continuiteit

15% % Niet cliëntgebonden personeel / totale personele omvang.
Zijn er belangrijke financiele risico's voor de organisatie?
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Dimensie 2: Signalen van fraude
Beoordeling Zorgaanbieders
Deel 2: Rechtmatigheid zorgaanbieders

Zorgaanbieder X

Doel: voorkomen van zorgfraude
Score instelling Toelichting
Maakt de organisatie een normale winst?
Winstpercentage
Wordt het geld besteed aan de cliënt?
Omzet per fte
Loonkosten per fte
% loonkosten / omzet

Salariëring bestuurders
Salaris bestuur per bestuurder
Juistheid van de cijfers
Datum jaarverslag (indien beschikbaar)
Is sprake van onlogische fluctuatie in cijfers?
% Omzetgroei
% Winstgroei
Percentage ontbrekende waarnemingen

30% Een normale winst duidt erop dat het geld daadwerkelijk aan zorg besteed
wordt. Bij voorkeur onder 15% en liefst onder 7%.
60000 Bij een grote omzet per fte is het de vraag of voldoende tijd aan de cliënt
wordt besteed. Vergelijking met sectorstatistieken.
50000 Indicatie of het juiste niveau personeel wordt ingezet. Vergelijking met
sectorstatistieken.
80% Personeelskosten incl. werkgeverslasten en inhuur als percentage van de
omzet. Je mag in een arbeidsintensieve sector als de zorg verwachten dat
het grootste deel van het geld hieraan wordt besteed.
5% Is de beloning marktconform. Vergeleken met sectorgemiddelde en met
Wet Normering Topinkomens.
Geeft aan hoe snel de accountantsverklaring gereed is. Snelheid is een
indicatie voor goede informatie.
5 Grote fluctuaties in omzet en winst zijn reden voor alertheid.
20 Vergelijking met sectorstatistieken.
20% Het laat of niet aanleveren van informatie blijkt een indicatie te kunnen zijn.
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Screenshots
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