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Ontwikkelingen in de sector 

De care en cure-sector is onderhevig aan veel veranderingen. Veranderende wet- en regelgeving, 

toenemende wensen en eisen van patiënten en zorgverzekeraars, de invoering van prestatiebekostiging; 

het zijn slechts enkele voorbeelden waarmee zorginstellingen te maken hebben. Al deze ontwikkelingen 

dwingen organisaties om snel en bovenal effectief en efficiënt te reageren. Cruciaal is dat alle financiële 

processen efficiënt en kwalitatief hoogwaardig zijn ingericht en dat juiste, tijdige en volledige financiële 

informatie voorhanden is. Alleen dan is het bestuur en management  in staat om de organisatie 

daadwerkelijk te sturen en te anticiperen op de reeds ingezette en nog komende veranderingen.  

 

Ondersteuning op maat 

De snelheid waarmee ontwikkelingen zich voordoen en de vaak specifieke en specialistische kennis die 

nodig is om al deze ontwikkelingen te vertalen binnen de financiële processen en managementinformatie 

maken het noodzakelijk dat organisaties zich tijdelijk laten ondersteunen door deskundige professionals 

met zorg ervaring. De vraag daarbij is: 

 Hoe kunnen organisaties snel beschikken over de juiste gekwalificeerde professionals die zij op 

interim basis kunnen inzetten?  

 Hoe weet u zeker dat de interim professional weet wat er in de sector speelt, en kan hij gebruik 

maken van een kennisnetwerk in die gevallen dat dit nodig is?  

 Hoeveel verschillende bureaus moet u benaderen om de juiste en gekwalificeerde interim 

professionals te vinden?  

 

Synergie is de oplossing!  

Wij zijn twee interim professionals met bewezen ervaring, kennis en competenties binnen care en cure 

sector. Wij geloven erin dat het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Om die reden 

hebben wij als interim professionals onze krachten gebundeld en kunnen wij u voorzien van de juiste 

gekwalificeerde advisering en ondersteuning. Kortom wij weten waar we het over hebben en kunnen 

maatwerk leveren. Naast onze kennis en ervaring beschikken we over een  netwerk van 

(zorg)professionals, die onderling gebruik maken van onze en elkaars kennis en ervaring om u als 

opdrachtgever beter van dienst te kunnen zijn. Deze professionals kunnen wij naast onze ondersteuning 

ten alle tijde inschakelen indien u meer  wensen heeft. Gezien onze ervaring in de zorg zijn wij goed in 

staat uw wensen en eisen te doorgronden. 

 

 



  

 

Wat kunnen wij u bieden? 

Onze visie is dat u gebaat bent bij totaaloplossingen. Geen verschillende dure bureaus, maar slechts 1 

gekwalificeerd aanspreekpunt.  U praat immers met ervaren interim professionals en niet met 

tussenpersonen en recruiters. Wij zijn in staat om u op alle niveaus binnen de financiële discipline te 

voorzien van de juiste ondersteuning en kennis. Op gebied van Planning & Control, Financiële 

administratie, Zorgadministratie en de noodzakelijke ondersteuning binnen projecten willen wij u graag 

van dienst zijn. Dat kan zowel op het niveau van managementfuncties tot en met uitvoerende 

administratieve functies. Wij kunnen waar nodig en wenselijk u  snel van dienst zijn. Zonder onszelf te 

willen beperken in de mogelijkheden noemen wij, bij wijze van voorbeeld, enkele opdrachten waarbij wij 

u kunnen ondersteunen: 

 Prijssetting van DOT zorgproducten met betrekking tot onderhandelingen met zorgverzekeraars 

 Verbeteren van de primaire administratieve processen 

 Verbeteren van de Planning & Control-cyclus 

 Implementeren van een interne doorberekening- en kostprijssystematiek 

 Implementeren van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) 

 Bieden van ondersteuning bij het opstellen van begroting en jaarrekening 

 Vertalen van de strategische keuzes en positionering in kaderbief en jaarplannen 

 Verbeteren van de kwaliteit van managementinformatie 

 Verbeteren van de kwaliteit van registratie van verrichtingen 

 Implementeren en uitwerken van wijzigingen in externe regelgeving  

 Ontwikkelen en implementeren van prestatie indicatoren  

 

No Nonsens aanpak 

Onze  samenwerking levert u ook direct voordelen op: 

 Door de manier waarop wij zijn georganiseerd kunnen wij tegen scherpe tarieven aanbieden;  

 Zo hanteren wij binnen de door ons gehanteerde tarieven bijvoorbeeld geen overhead of 

bureaumarge; 

 Geen verschillende dure bureaus maar slechts 1 aanspreekpunt 

Contactgegevens 

U kunt ons bereiken op onderstaande mobiele nummers en emailadressen: 

 

Dino Jaggan, tel.nr: 06 – 24 62 17 03, emailadres: dino.jaggan@br-finance.nl 

Geert van Meerveld, tel.nr: 06 – 51 08 44 63, emailadres: info@mc2consulting.nl 
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