Landelijke sectordag VVT 22 november 2018
Tijd

Programmaonderdeel

13.30 uur
14.00 uur
14.10 uur

Ontvangst met koffie en thee
Opening door Anno Nijholt, voorzitter sectorbestuur VVT Fizi
Actualiteiten rondom verantwoording en controle kwaliteitsbudget
verpleeghuiszorg
De sprekers nemen je mee in het traject dat momenteel wordt gelopen om te komen tot een
doelmatige verantwoording en controle van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg. Daarbij
zullen diverse aandachtspunten en tips met je worden gedeeld. Ook is ruimte voor het
behandelen van vragen.
Verstegen Accountant
De sprekers zijn namens Verstegen accountants en adviseurs betrokken bij de
(door)ontwikkeling van de verantwoording kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg en een
accountantsproduct daarbij. Beide sprekers zijn medeauteur van het controleprotocol
WMO/Jeugdwet dat sinds 2015 naar tevredenheid breed wordt toegepast.
Frans van der Plaat RA
Frans is sinds 1999 werkzaam
is bij Verstegen accountants
en adviseurs. Als partnervennoot is hij reeds jarenlang
eindverantwoordelijk voor de
controle en advisering van tal
van zorgaanbieders.

14.45 uur

Matthias Stout RA MSc
Matthias is acht jaar werkzaam bij
Verstegen accountants en adviseurs,
waar hij momenteel als opdrachtleider
van controles van zorgaanbieders
fungeert. Matthias is daarnaast
bestuurslid van het Fizi-sectorbestuur
VVT.

Digitale DNA voor de Financial
Is uw financiële functie klaar voor de digitale toekomst?
Wat zijn de disrupties die we zien? Welke nieuwe technologieën kunnen we inzetten om de
grote hoeveelheid data die op ons afkomt optimaal te gebruiken. Hoe gaan we ons
medewerkers begeleiden in de transitie en hoe zorgen we dat de nieuwe generatie financials
ook bij ons in de zorg wil werken. Hoe moet ik Blockchain, In-Memory Computing,
Geavanceerde Analytics, Cognitieve computers, Cloud, Visualisatie/Dashboard en Robotisering
(RPA) plaatsen in mijn financiële organisatie? Hoe start ik morgen met innovatie?! Wat werkt
al en wat is toekomst muziek? Deloitte neemt je mee en geeft je tools voor morgen.
Washant van Dam, Deloitte
Washant is werkzaam bij consultancy tak van Deloitte. Zijn onderdeel CFO Services
is gespecialiseerd in het ondersteunen van CFO’s in hun transitie naar de toekomst.
Washant heeft vanuit Deloitte met CP-FM in Nederland het Ecosysteem Zorg CFO
van de toekomst opgericht om specifiek de ‘stille’ CFO in de zorg (meestal manager
bedrijfsvoering , manager finance of concern controller) te ondersteunen in hun
transitie.

15.20 uur
15.40 uur

Pauze
Financieel gezonde zorg verlenen
Dat is een belangrijk doel van je organisatie. En daar komt nogal wat bij kijken. Maar hoe pak
je dat nou aan? Administratie is immers geen verdienmodel voor de zorg.
De oplossing hiervoor is simpel. Integratie! Integratie van het gehele secundaire proces.

Denk hierbij aan instroom, doorstroom en uitstroom processen binnen het HR domein. Maar
ook aan de Financiële administratie, Inkoop, CRM.
Wat gebeurt er als alles slechts éénmalig vastgelegd hoeft te worden en direct ontsloten kan
worden via portalen? Lagere administratieve lastendruk,
meer efficiency, controle over alle processen én 100% betrouwbare en real time management
informatie.
Tijdens de presentatie neemt Alfred je mee in de AFAS wereld van financieel gezonde zorg.
Geen verkoop verhaal van het product, maar concrete handvatten om morgen klaar te zijn
voor de toekomst.
Alfred Boone, AFAS
Met ruim 15 jaar ervaring deelt Alfred Boone graag open, eerlijk, transparant en kritisch
zijn visie op de zorg.
Alfred helpt als salesmanager bij AFAS zorginstellingen dagelijks om te gaan met de
marktwerking in de zorg.

16.15 uur
16.45 uur
17.00 uur

Paneldiscussie of spreker 4
Afsluiting
Buffet

