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Inleiding
AO staat voor administratieve organisatie. Dit is de inrichting van een organisatie en de
bijbehorende processen binnen de organisatie.
Een AO-handboek helpt een organisatie om de AO te verbeteren. Het helemaal uitbannen van
fouten is niet te realiseren. Dit omdat er naast de bewuste fouten, die fraude genoemd worden, er
ook onbewuste fouten gemaakt kunnen worden. Om de betrouwbaarheid van een organisatie te
vergroten, is een AO-handboek nuttig. Een AO-handboek is globaal gezegd een beschrijving van
procedures waarmee, tot een bepaalde betrouwbaarheid, de AO-risico’s zijn afgedekt. Uit het
handboek blijkt: wie doet wat waarmee en welke administratieve vastlegging is van toepassing?
Met het AO handboek kunnen de zwakke plekken van de AO van de organisatie worden onderkend
en kunnen verbeteringen worden aangebracht.
Dit AO handboek bestaat uit 2 delen, namelijk een basisdeel en de kern. In het basisdeel gaat het
over het hanteren van het handboek en over de organisatie. De kern zal bestaan uit de zaken die
te maken hebben met het hoofddoel van een AO-handboek, namelijk vastleggen van procedures
om de betrouwbaarheid van informatie te vergroten. In de kern worden zowel de huidige
procedures (IST-positie) als de risico’s beschreven. Op de afbeelding hieronder is te zien welke
onderdelen terugkomen in de basis en de kern van het AO-handboek. Deze onderdelen vormen de
opbouw van dit AO-handboek.
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1. Algemeen
1.1 Doel
Opdidakt heeft in augustus 2013 de voormalig concurrent Girales Groep overgenomen. Hierdoor
kwamen er zes vestigingen bij de negen vestigingen die Opdidakt al had. Deze groei heeft ervoor
gezorgd dat de directie minder grip heeft op de informatieverzorging van de verschillende
vestigingen. Het AO-handboek zorgt ervoor dat de directie weer meer grip krijgt op de
informatievoorziening. Bijna elke vestiging heeft een vestigingsmanager en assistentvestigingsmanager, die de gehele vestiging managen. Sommige kleinere vestigingen hebben alleen
een vestigingsmanager die de vestiging alleen aanstuurt. Door het AO-handboek kunnen zij de
doelmatigheid van taken en taakverdelingen beoordelen. Ook zorgt het AO-handboek ervoor dat de
overdraagbaarheid van functies bevorderd wordt. Wanneer er een nieuwe medewerker in dienst
komt, kan het AO-handboek gebruikt worden tijdens de inwerkprocedure. Ook kan het AOhandboek gebruikt worden bij het aanstellen van een medewerker als (assistent-)
vestigingsmanager.
Opdidakt is zodanig gegroeid dat deze vanaf 2015 aan de eisen voor controleplicht voldoet. Een
onderneming is, conform artikel 396 boek 2 Burgerlijk Wetboek, controleplichtig indien een
onderneming twee boekjaren achtereenvolgens heeft voldaan aan twee van de drie criteria:




Omzet van meer dan 8,8 miljoen;
Balanstotaal van meer dan 4,4 miljoen;
50 of meer dan 50 medewerkers in dienst. (Kluwer, 2014/2015)

Het AO-handboek draagt ook bij aan de aflegging van externe verantwoording. Dit omdat de
risico’s in beeld gebracht worden en de betrouwbaarheid van de informatievoorziening getoetst kan
worden.

1.2

Opzet

In de kern van dit AO-handboek worden de IST- en SOLL-positie van de processen EED, GBGGZ,
particulieren, scholen en inkoop uitgewerkt. Bij de IST-positie wordt de huidige situatie bedoeld en
de SOLL-positie heeft betrekking op de gewenste situatie. De IST-positie is beschreven op basis
van interviews met verschillende functionarissen binnen de organisatie. Ook is voor de processen
EED en GBGGZ gebruik gemaakt van de protocollen die hiervoor opgesteld zijn binnen Opdidakt.
Om van IST naar SOLL te komen dienen beheersingsmaatregelen ingebouwd te worden.
Beheersingsmaatregelen kunnen alleen opgesteld worden wanneer de risico’s bekend zijn. Deze
worden in beeld gebracht door de risicoanalyse die gedaan wordt op de IST-situatie. Niet alle
risico’s kunnen afgedekt worden door beheersingsmaatregelen. Er moet dus een onderscheid
gemaakt worden tussen de impact van een risico en de kans dat dit risico zich voordoet. Ook moet
er een afweging gemaakt worden tussen wat de beheersingsmaatregel oplevert en wat de kosten
van deze maatregel zijn.
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2. Organisatie
2.1 Organisatieschema
Raad van
Commissarissen
Algemeen Directeur
(0,9 FTE)

Operationeel Directeur
(1 FTE)

Marketing &
Communicatie (0,7 FTE)

Finance Manager
(1 FTE)

Directeur HRM
(1 FTE)

IT

PZ
(0,8 FTE)

Receptie
(2,1 FTE)

Administratie
(3,1 FTE)

GZ / OG & DV
(13,5 FTE)

Vestigingsleiders (11,2 FTE)

Behandelaars (76,7 FTE)

Het managementteam bestaat uit de directie en Finance manager onder leiding van de Algemeen
Directeur. GZ staat voor Gezondheidszorg Psycholoog, OG voor Orthopedagoog/Generalist en DV
staat voor Discipline verantwoordelijk. Deze zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
diensten. De vestigingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de operationele en commerciële zaken
rondom hun vestiging en worden ondersteund door de verschillende afdelingen waar nodig. De
vierkoppige Raad van Commissarissen komt elk kwartaal bijeen voor advies aan de directie. De
behandelaars bestaan uit orthopedagogen, psychologen, dramatherapeuten, speltherapeuten en
remedial teachers. Deze zijn alle inzetbaar binnen de vestigingen van Opdidakt. Opdidakt werkt
met vaste contracten en min-max contracten. Min-max contracten betreffen een contract waarbij
de werkgever de minimale en maximale uren heeft afgebakend. De zogenaamde min uren dienen
door de werkgever maandelijks minimaal vergoed te worden, ongeacht of deze ook worden
gewerkt. Per 1 januari 2012 is er een OR ingesteld binnen Opdidakt.

2.2 Missie
Opdidakt heeft als primaire missie het aanbieden van aan onderwijs en opvoeding gerelateerde
diensten aan particulieren en scholen om via het diagnosticeren, behandelen en/of verminderen
van problemen van cliënten, een ontwikkeling op gang te brengen. Op die manier kan een, bij de
persoon behorende, adequate startkwalificatie in de maatschappij worden bereikt. Er wordt een
bijdrage geleverd aan de maatschappij. Door uitval in de opleidingsperiode van 5 t/m 21 jaar te
verminderen, kunnen meer startgekwalificeerden zich melden op de arbeidsmarkt om vervolgens
een waardevolle bijdragen te leveren aan de samenleving. Dit resulteert in zowel intermenselijk als
financieel voordeel voor de maatschappij. (Margot Engels, 2014)

2.3 Kwaliteit
Behandeling of onderzoek wordt bij Opdidakt uitgevoerd door orthopedagogen, psychologen,
dramatherapeuten, speltherapeuten en RT-ers in samenwerking, orthopedagogen-generalist, en
BIG-geregistreerde GZ psychologen. Een vorm van videobegeleiding in gezins- of schoolsituatie
wordt uitgevoerd door gecertificeerde video-interactiebegeleiders. Opdidakt is aangesloten bij de
beroepsvereniging NIP en NVO. NIP staat voor Nederlands Instituut van Psychologen en NVO staat
voor Nederlandse Vereniging voor Osteopathie. Opdidakt heeft het Keurmerk Kwaliteitsinstituut
Dyslexie voor het uitvoeren van specialistische behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie.
(Margot Engels, 2014)
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2.4

Typologie

Het door Starreveld ontworpen typologiemodel heeft als doel grote verscheidenheid aan
ondernemingen terug te brengen tot een overzienbaar aantal grondtypen. Uitgangspunt bij de
indeling van dit model is de opzet van de administratieve organisatie en interne beheersing ter
waarborging van de volledigheid van de omzetverantwoording. (van der Ven & Westra, Succelvol
studeren voor BIV/AO deel 2, 2013)
Binnen de typologie van Starreveld valt Opdidakt onder de dienstverlenende bedrijven. In deze
categorie wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal typen. Opdidakt valt onder overige
dienstverlening met beschikbaarstelling van personele capaciteit. Bij deze typologie staat levering
van arbeid centraal en is tevens iedere opdracht uniek. De grondslag voor de controle op de
omzetverantwoording wordt gevonden in de tijdsverantwoording van de medewerkers. De
typologie is terug te vinden onder de code 121.3. Dit is terug te zien in onderstaande afbeelding.
Classificatie
110 Bedrijven met een overwegende
doorstroming van eigen goederen

112 Industriële bedrijven

111.1 Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren
111.2 Handelsbedrijven die in hoofdzaak tegen contante betaling leveren
112.1 Bedrijven met homogene
massaproductie

112.11 Bedrijven met geparcelleerde
massaproductie
112.12 Bedrijven met roterende
massaproductie

112.2 Bedrijven met heterogene
massaproductie

112.21 Bedrijven die enkelvoudige
massaproducten maken
112.22 Bedrijven die samengestelde
massaproducten maken

112.2 Bedrijven met seriestuk- en
stukproductie

112.31 Bedrijven met seriestukproductie
112.32 Bedrijven met stukproductie

113 Agrarische en extractieve bedrijven (onderverdeling achterwege gelaten)
120 Bedrijven zonder een overwegende
doorstroming van eigen goederen

100 Huishoudingen die voor de markt produceren

111 Bedrijven zonder een
technisch omzettingsproces

121.11 Bedrijven met doorstroming van
goederen die eigendom van het bedrijf zijn
121.1 Bedrijven waarin nog een
zekere goederenbeweging kan
worden herkend
121
Dienstverleningsbedrijven

121.12 Bedrijven met doorstroming van
goederen die eigendom van derden zijn
121.13 Bedrijven die via vaste leidingen
bepaalde stoffen, energie of diensten leveren
121.14 Bedrijven die informatie of
informatiediensten leveren

121.2 Bedrijven waarbij de
dienstverlening bestaat uit of
gepaard

121.21 Bedrijven waarbij specifieke
reservering van de ruimte plaatsvindt
121.22 Bedrijven waarbij geen specifieke
reservering van de ruimten plaatsvindt

121.3 Overige dienstverleningsbedrijven en beroepen
122.1 Verzekeringsbedrijven
122 Financiële instellingen

122.2 Banken (onderverdeling achterwege gelaten)
122.3 Speciale financieringsinstellingen (idem)
122.4 Overige financiële instelllingen

200 Huishoudingen die zonder
tussenkomst van de markt, m.a.w. anders
dan op ruilbasis, goederen en diensten
voor rechtstreekse behoeftebevrediging
van hun leden beschikbaar stellen.

210 Overheidshuishoudingen, voorzover niet vallende onder 100
211 Huishoudingen van privaatrechtelijke gemeenschappen, voor zover niet
vallende onder 100

Het bovenstaande overzicht laat een overzicht zien van de verschillende typologieën die
huishoudingen kunnen bezitten. (Starreveld & van Leeuwen, 2007). Opdidakt bezit de typologie
overige dienstverleningsbedrijven en beroepen. De weg hiernaartoe is blauw gemarkeerd.

5

2.5

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van Opdidakt is een totale omzet te behalen van 9 miljoen euro. Opdidakt
heeft voornamelijk een groeistrategie ten opzichte van het aantal cliënten in behandeling.

2.6 Overlegstructuur
Binnen Opdidakt wordt op meerdere niveaus overlegd. Hieronder volgt een overzicht van alle
overleggen op jaarbasis:

Overleg
Directieoverleg

Frequentie
jaarlijks
45 keer

Managementteam overleg 6 keer

Aanwezigen
Directieleden
Directie, vestigingsmanagers
en discipline
verantwoordelijken

Plenair overleg

1 keer

Alle medewerkers

Specialisten overleg

3 keer

Werkoverleg

6 keer

Specialist per functiegroep
Vestigingsmanager en
medewerkers per vestiging

Ondernemingsraadoverleg 6 keer

Leden ondernemingsraad

Overlegvergadering

Leden ondernemingsraad en
algemeen directeur

6 keer

2.7 Taken functionarissen
De functionarissen die in onderstaande procesdecomposities aan de orde komen zijn:
(Assistent-) Vestigingsmanager, afgekort VM;

Dossierbeoordelaar;

Onderzoeker;

Supervisor;

Behandelaar;

Administratief medewerker;

Receptionist;

Coördinator nazorg;

Hoofdcoördinator nazorg.
Hieronder is per functionaris een korte functieomschrijving gegeven. Soms wordt dit gedaan per
traject, omdat er andere werkzaamheden gedaan worden per traject door desbetreffende
medewerker.

(Assistent-) Vestigingsmanager
De afkorting hiervan is VM. Per vestiging is er een vestigingsmanager en vaak ook een assistentvestigingsmanager. Deze hebben dezelfde taken. De vestigingsmanager is verantwoordelijk voor
het managen van de gehele vestiging. Deze autoriseert de urenregistratie van de medewerkers van
de vestiging.
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Dossierbeoordelaar
De dossierbeoordelaar controleert het EED-dossier op de eisen die het Kwaliteitsinstituut Dyslexie
(KD) vastgesteld heeft om een EED-traject in te gaan. De dossierbeoordelaar komt dus alleen maar
voor in het EED-traject. Voorheen diende dit ook een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist
te zijn. Hier wordt tegenwoordig vanaf gezien omdat een orthopedagoog deze taken ook kan
verrichten. De eisen van het KD komen terug in de procesdecompositie.

Onderzoeker
Een onderzoeker kan een zowel een supervisor als een behandelaar zijn. De onderzoeker legt na
het onderzoek de resultaten vast in een onderzoek verslag. Indien de onderzoeker een
medebehandelaar betreft, staat deze onder supervisie van een hoofdbehandelaar, waarna deze
eindverantwoordelijk wordt. Deze medebehandelaar dient wel bevoegd te zijn en de nodige
ervaring te hebben om dit onderzoek te mogen uitvoeren. Indien de onderzoeker een supervisor is,
wordt deze gecontroleerd door een andere supervisor ten behoeve van de kwaliteit en inhoud.
Echter is hier dan geen sprake van een supervisie relatie waardoor de onderzoeker
eindverantwoordelijke blijft. De onderzoeker beantwoord de onderzoeksvragen om er achter te
komen of er sprake is van EED. Indien geen EED wordt vastgesteld voert de onderzoeker de
gegevens in het KD-systeem en past de fase aan in het cliëntdossier op Intranet. Een onderzoek
wordt in alle gevallen afgesloten met een schriftelijke rapportage en mondelinge toelichting aan de
ouders. De onderzoeker maakt de afspraak met de ouders.

Supervisor
Dit is een GZ-psycholoog of een Orthopedagoog-Generalist. De taak van deze is het beoordelen
van het dossier aan de hand van de criteria die het KD-instituut hiervoor stelt. Ook controleert de
supervisor het onderzoeksverslag dat opgesteld is door de onderzoeker waarna de supervisor deze
ondertekent. Dit zorgt ervoor dat deze eindverantwoordelijk is voor het onderzoeksverslag. De
supervisor blijft gedurende het gehele behandeltraject het aanspreekpunt voor de behandelaar.
Ook bij de evaluatiemomenten, die bij het EED-proces plaatsvinden, vindt er overleg plaats met de
supervisor. Dit is dus na de 20ste en 38ste behandeling. Dit overleg heeft voornamelijk betrekking
op het staken van de behandeling of het starten van een vervolgtraject van 20 behandelingen. Bij
de eindevaluatie is de supervisor door deze reden niet meer betrokken. De supervisor mag voor dit
overleg per meetmoment 15 minuten tijd schrijven in de agenda. De supervisor tekent deze
evaluatieverslagen. Bij het GBGGZ-proces is de supervisor ook eindverantwoordelijk, maar ook hier
kan een behandelaar de behandelingen verrichten onder toeziend oog van de supervisor. Het
verschil is hier echter wel dat de supervisor zelf het handelingsplan opstelt, in plaats van supervisie
te geven op het opgestelde handelingsplan van de behandelaar. Bij het particulieren en
scholentraject is de supervisor niet betrokken.

Behandelaar
Bij het EED-traject is dit een orthopedagoog. Deze voert de behandelingen. De ouders mogen
kiezen of de behandelingen op de school van de cliënt wordt uitgevoerd of op een vestiging van
Opdidakt. Voorafgaand aan een EED-traject van 20 behandelingen wordt een handelingsplan
opgesteld. Dit handelingsplan wordt vastgelegd in Intranet en besproken tijdens de 4 e behandeling
met de ouders. Een behandeling duurt 45 minuten. Toch wordt er 60 minuten geschreven op de
agenda van de behandelaars omdat ze 15 minuten krijgen per behandeling voor de voorbereiding
van deze. Elke behandeling moet namelijk vastgelegd worden in het behandelingsverloop. Dit
verloop wordt digitaal bijgehouden binnen Intranet. De 20 ste, 38ste en 56e behandeling zijn
meetmomenten. Tijdens deze meetmomenten worden er verschillende testen gedaan, namelijk de
EMT, Klepel, AVI en het PI-dictee. De AVI is een test die ook door school getoetst wordt. Er wordt
dan dus ook afgestemd met school of de AVI door de behandelaar wordt getoetst of door de school
zelf. De 3de, 19de en 38ste behandeling wordt indirect geschreven waardoor er geen behandeling
met de cliënt plaats vindt. De reden hiervoor is om de reistijd van de behandelaar gedurende het
gehele traject af te dekken. De 57e behandeling is het eindgesprek met ouders. Hierna wordt het
EED-traject gesloten.
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De behandelingen van het GBGGZ-traject kan ook plaatsvinden door een
behandelaar, dit betreft ook een orthopedagoog. Aan de hand van de zwaarte van het zorgtraject,
basis, middel of intensief, heeft deze een bepaald aantal minuten. Voorafgaand aan het traject
wordt er door de supervisor een handelingsplan opgesteld, die wordt besproken met de
behandelaar. De supervisor controleert de brief waarmee teruggekoppeld wordt naar de huisarts.
Een particulier traject wordt meestal behandeld door een Remedial Teacher, dit geldt hetzelfde
voor een schooltraject. Dit kan natuurlijk afwijken omdat dit gebonden is aan de zorgvraag.

Administratief medewerker
De administratief medewerker is belast met de declaratie en facturatie. Declaratie heeft betrekking
op zorgverzekeringen en gemeenten en facturatie heeft betrekking op particulieren en scholen. Het
EED-proces wordt vergoed door de gemeenten. Het GBGGZ-traject wordt tot 18 jaar vergoed bij de
gemeenten en anders bij de zorgverzekering. Aan beide trajecten zitten wel strenge eisen aan de
kwalificatie, die vastgelegd zijn in protocollen.
Voordat er gedeclareerd kan worden dient de behandelovereenkomst en de beschikking van de
gemeenten (bij EED) of de verwijzing van de huisarts (bij GBGGZ) aanwezig te zijn. De
administratief medewerkers staan onder leiding van de Finance manager. Ook zijn de
administratief medewerkers belast met het inkoopproces.

Receptionist
Alleen de vestiging Den Bosch heeft een receptie. Deze beantwoord altijd de telefoontjes van de
vestigingen Den Bosch, Gemert en Heesch. De receptionist kan van deze vestigingen gelijk een
afspraak plannen in de agenda van de desbetreffende medewerker voor een intake. Bij de overige
vestigingen is de telefoon zo ingesteld dat wanneer deze na drie keer overgaan nog niet
opgenomen is, wordt doorverbonden naar de receptie in Den Bosch. De receptionist maakt voor de
overige vestigingen een terugbelverzoek aan voor de betreffende medewerker. De Finance
manager is verantwoordelijk voor de gehele receptie in Den Bosch. Wel heeft deze een
medewerker aangewezen die hoofd van de receptie is.

Coördinator nazorg
Per vestiging is er een coördinator nazorg aanwezig. Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie stelt dit
namelijk voor het EED-traject verplicht. Na 6-8 maanden wordt de cliënt opnieuw getest. De
vooruitgangen worden hierna in kaart gebracht en dit wordt teruggekoppeld naar de ouders. De
coördinator nazorg is vaak de assistent-vestigingsmanager van de afdeling. Wanneer deze niet
aanwezig is, is dit de vestigingsmanager zelf. Deze neemt contact op met de ouders en wanneer
deze graag van het nazorgtraject gebruik willen maken wordt er een afspraak voor een test
ingepland. Wanneer de nazorg afgerond is dient dit binnen Intranet geregistreerd te worden in een
Excelbestand.

Hoofdcoördinator nazorg
Alle coördinatoren van de nazorg staan onder leiding van deze hoofdcoördinator. De
hoofdcoördinator bekijkt welke cliënten in aanmerking komen voor nazorg in de gehele organisatie.
Dit wordt vastgelegd per vestiging waarna de coördinator nazorg de taken overnemen. De
hoofdcoördinator monitort de uitvoering van de nazorg aan de hand van het ingevulde
Excelbestand door de coördinatoren van de verschillende vestigingen.

8

2.8 Automatisering binnen Opdidakt
Intranet
Het systeem van Opdidakt. Het bevat een cliëntenbestand, minutenregistratie, documentenbeheer
en een personeel informatie en registratiebeheer. Het salarisgedeelte van het personeel informatie
en registratiebeheer is uitbesteed. Het Intranet van Opdidakt staat in verband met andere
systemen. Dit is te zien in onderstaande afbeelding

Excel
Intranet






Excel

Cliëntenbestand
Minutenregistratiesysteem
Documentenbeheer
Personeelsinformatie en
registratiebeheer (PIRB)

Intramed

PIRB (Salaris)

Twinfield

Excel
Vecozo

Basecone

Handmatig
Geautomatiseerd

Toelichting
Intranet is het centrale systeem binnen van Opdidakt. Dit systeem bevat 4 interne componenten,
namelijk een:





Cliëntenbestand;
Minutenregistratiesysteem;
Documentenbeheer;
Personeelsinformatie en registratiebeheer.

Cliëntenbestand
Dit betreft een actief en passief cliëntenbestand. De cliënten van lopende trajecten zijn hierin terug
te vinden, maar ook cliënten van afgesloten trajecten. Dit is niet alleen verplicht, maar ook
gemakkelijk voor eventuele vervolgtrajecten.

Minutenregistratiesysteem
Het minutenregistratiesysteem bevat de registratie van de agenda’s van medewerkers. Vanuit deze
agenda wordt gefactureerd naar particulieren en gedeclareerd bij zorgverzekeraars en gemeenten.

9

Documentenbeheer
Binnen Intranet is er de mogelijkheid om documenten op te slaan. Een gedeelte is voor alle
medewerkers toegankelijk. Andere gedeeltes zijn onderverdeeld in groepen waarbij alleen de
medewerkers toegang hebben waarvoor deze bestanden benodigd zijn.

Personeelsinformatie en registratiebeheer
Het personeelsinformatie en registratiebeheer (PIRB) fungeert als een opslag binnen Intranet voor
alle contracten, functioneringsverslagen en dergelijke. Het salarisgedeelte is uitbesteed. Er is hier
geen geautomatiseerde koppeling aanwezig, waardoor de gegevens in dit systeem opnieuw
handmatig ingevoerd worden.

Koppeling systemen
De verschillende systemen waar Intranet direct en indirect een koppeling mee heeft zijn:

Intramed;

Vecozo;

Twinfield;

Basecone;

Losse Exceldocumenten.

Intramed
Intramed wordt gehanteerd als communicatiesoftware naar Vecozo toe op een toegankelijke wijze.
Intramed kan echter wel gebruikt worden als een geheel ERP-systeem, waarvan vanuit Opdidakt
slechts een klein gedeelte gebruikt wordt. In Intramed moeten dezelfde cliëntgegevens ingevoerd
worden als welke ingevoerd zijn in Intranet. Hier is dus geen geautomatiseerde koppeling tussen,
waardoor dit handmatig ingevoerd wordt.

Vecozo
Dit is het systeem waarvandaan de declaraties plaatsvinden naar de zorgverzekeraars en
gemeenten. De functie van Vecozo is het online versturen van versleutelde gegevens via een portal
naar de zorgverzekeraars en gemeenten. Het invoeren van de gegevens via Vecozo gaat niet op
een toegankelijke wijze waardoor Intramed gehanteerd wordt voor het invoeren van de gegevens.
Vecozo heeft slechts een aantal softwareleveranciers. Dit is de reden dat Intramed gehanteerd
wordt en dit niet rechtstreeks vanuit Intranet geautomatiseerd is.

Twinfield
Twinfield is een boekhoudpakket die middels een API gekoppeld is met Intranet. API staat voor
Application Programming Interface. Dit is een communicatieprogramma waardoor de gegevens
vanuit Intranet doorgestuurd kunnen worden naar Twinfield. Deze API is zelfontwikkeld. Vanuit
Intranet worden de gegevens van de agenda’s van de dienstverleners van de trajecten
doorgestuurd naar Twinfield. Twinfield zorgt voor de facturatie naar particulieren en scholen op
basis van de behandeltrajecten.

Basecone
Het systeem Basecone wordt gehanteerd om de inkoopfacturen in Twinfield vast te leggen. Bij de
inkopen moet gedacht worden aan testmateriaal voor behandelingen, kantoorbenodigdheden,
keukenbenodigdheden en dergelijke. Twinfield bevat ook de crediteurenadministratie.

Losse Exceldocumenten
Zoals te zien is in bovenstaande figuur komen er bij 3 koppelingen losse Exceldocumenten naar
voren. Deze Exceldocumenten worden gehanteerd voor controledoeleinden. De handmatige
koppeling tussen Intramed en Twinfield is gericht op de maandelijkse rapportages. De andere
handmatige koppelingen zijn toegelicht onder de koppen Intramed en PIRS.
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3 Hiërarchisch procesoverzicht
Een hiërarchisch procesoverzicht geeft een totaaloverzicht van de aanwezige processen. Hiermee
zie je dus welke processen aanwezig zijn.

Omzetstromen:

EED

Overig:

Inkoop

GBGGZ

Particulieren

Scholen

4 IST-positie EED
4.1

Globaal processchema

De globale processchema’s weergeven de procedures die doorlopen worden. Het hoofdproces EED
wordt uitgesplitst in vier sub processen . Deze sub processen zijn intake, onderzoek, behandelingen
en nazorg.
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4.1.1 Globaal processchema procedure intake
Functionaris
Administratief medewerker,
receptionist of vestingsleider
Receptionist of vestigingsmanager,
administratief medewerker

Receptionist of vestigingsmanager

Vestigingsmanager

Vestigingsmanager

Vestigingsmanager

Dossierbeoordelaar

Administratief medewerker,
vestigingsmanager

Vestigingsmanager,
Dossierbeoordelaar

Vestigingsmanager
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4.1.2

Globaal processchema procedure onderzoek
Functionaris

Onderzoeker

Onderzoeker

Onderzoeker

Onderzoeker

Supervisor, Vestigingsmanager

Onderzoeker, Administratief
medewerker

Onderzoeker

Vestigingsmanager
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4.1.3

Globaal processchema procedure behandeling
Functionaris

Vestigingsmanager, behandelaar

Behandelaar

Supervisor

Behandelaar
Behandelaar

Behandelaar, Supervisor, Vestigingsmanager

Behandelaar
Supervisor

Behandelaar
Behandelaar

Behandelaar, supervisor, vestigingsmanager

Behandelaar

Supervisor

Behandelaar
Behandelaar

Behandelaar
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4.1.4

Globaal processchema procedure nazorg
Functionaris

Hoofdcoördinator nazorg EED

Coördinator nazorg EED

Behandelaar, Hoofdcoördinator nazorg EED

Behandelaar

Behandelaar

Coördinator nazorg EED, Hoofdcoördinator
nazorg EED

Coördinator nazorg EED

Administratief medewerker
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4.2 Procesdecompositie EED
Een procesdecompositie is een schema waarbij per processtap vastgelegd wordt wie, wanneer
doet, hoe en waar(in) dit vastgelegd wordt. Hieronder is dit schematisch weergegeven.

Processtap

Wie

Wanneer

Waar(in)

Hoe

De kopteksten luiden: processtap, wie, wanneer, waar(in) en hoe. Onder de kop Wie wordt de
functionaris benoemd. Daarna wordt onder Wanneer het moment waarop het proces plaatsvindt
vastgelegd. Bij Waar(in) moet gedacht worden aan in welk systeem of waar binnen Intranet het
wordt vastgelegd. Onder de kop Hoe wordt een korte beschrijving gegeven van de processtap.
Ook bij de weergaven in procesdecomposities wordt het EED-proces uitgesplitst in de sub
processen intake, onderzoek, behandeling en nazorg.

Legenda processchema’s
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4.2.1 Procesdecompositie procedure intake
Processtap

Wie

1.0 Ontvangen
beschikking

Administratief Voor nieuwe
medewerker of aanmelding
VM

Wanneer

Waar(in)

Hoe

Cliëntenbestand
Intranet, Vecozo

Administratief medewerker of de VM ontvangt de
beschikking via Vecozo of mail. Deze wordt
vastgelegd in Intranet.

1.1 Eerste contact Receptionist of Bij nieuwe
VM
aanmeldingen

1.2 Opvragen
beschikking

Administratief Bij nieuwe
medewerker of aanmeldingen
VM

1.3 Inplannen
intakegesprek

Receptionist of Bij nieuwe
VM
aanmeldingen

Ouders van cliënt nemen telefonisch contact op met
de Opdidakt vestiging die het dichtst in de buurt is.
De receptionist of de VM is degene die de telefoon
beantwoordt.
Cliëntenbestand
Intranet, Vecozo

Administratief medewerkers of de VM vraagt de
beschikking op bij de desbetreffende gemeenten
wanneer deze nog niet ontvangen is. Dit gebeurt via
Vecozo of per mail. Deze wordt vastgelegd in
Minutenregistratie- Intranet.
De intake wordt ingepland in de agenda van de VM,
systeem Intranet op een van de momenten die de VM vooraf
aangegeven heeft. Er wordt een bevestigingsmail
naar de ouders gestuurd.

1.4 Intakegesprek VM

Bij nieuwe
aanmeldingen

Cliëntenbestand
Intranet

Op de vestigingen worden de ouders ontvangen
door de VM. Hardcopy EED-dossier wordt
aangemaakt waarin het schooldossier, kopie ID-kaart
en de beschikking worden vastgelegd. De
behandelovereenkomst en anamneselijst worden
meegegeven aan de ouders.

1.5 Uitwerken
intakeverslag

VM

Na
intakegesprek

Cliëntenbestand
Intranet

De VM schrijft een verslag aan de hand van het
intakegesprek en legt deze zowel digitaal als
harcopy vast binnen Intranet en in het EED-dossier.

1.6 Ontvangen BO VM

Bij ontvangen
BO

Cliëntenbestand

1.7 Controle
volledigheid
schooldossier

VM

Na ontvangst
BO

De BO wordt ondertekend terugontvangen. De VM
scant de BO in en legt deze vast binnen Intranet. De
papieren versie wordt opgeslagen in het EEDdossier.
Er wordt gecontroleerd of het schooldossier alles
bevat wat het volgens de richtlijnen dient te
bevatten. De ouders zijn hier verantwoordelijk voor.

1.8 EEDdossieranalyse

Dossierbeoordelaar

Na volledigheid
dossier

1.9A Constatering Administratief
niet-ontvankelijk
medewerker,
dossier
VM

Bij nietontvankelijk
dossier

1.9B EED-dossier
overhandiging

Bij ontvankelijk
dossier

VM, dossierbeoordelaar

Vecozo, KDsysteem

Controle op ontvankelijkheid aan de hand van de
criteria van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD). Dit
wordt opgenomen in het EED-dossier.
Bij een niet-ontvankelijk dossier neemt de VM
telefonisch contact op met de ouders. De
dossierbeoordelaar legt dit vast in het KD-systeem.
De administratief medewerker of de VM communiceert
dit met de gemeenten.
De dossierbeoordelaar overhandigt het EED-dossier
aan de VM.

Toelichting procesdecomposities
1.0 Ontvangen beschikking
De administratief medewerker of de VM ontvangt via Vecozo de beschikking van de gemeenten.
Hiervan is sprake wanneer de ouders, voor dat deze contact hebben gehad met Opdidakt,
doorverwezen zijn door de gemeenten. De beschikking wordt vastgelegd in het cliëntenbestand van
Intranet.
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1.1 Eerste contact
De ouders van de cliënt nemen telefonisch contact op met de dichtbijzijnste vestiging. De receptie
die in Den Bosch gevestigd zit neemt de telefoon op voor de vestigingen Heesch, Den Bosch en
Gemert. Bij de andere vestigingen is de vestigingsmanager degene die dit doet. Wanneer deze niet
aanwezig is, wordt doorverbonden naar de receptie in Den Bosch waarna een terugbelverzoek
wordt aangemaakt voor de desbetreffende vestigingsmanager.

1.2 Opvragen beschikking
Wanneer de ouders de zorgvraag gelijk hebben neergelegd bij de behandelaar, dient de
administratief medewerker of de VM de beschikking op te vragen bij de desbetreffende gemeenten.
Wanneer deze ontvangen is via Vecozo of per mail wordt deze vastgelegd in Intranet.

1.3 Inplannen intakegesprek
Indien telefonisch met de ouders van de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een intake, wordt
deze ingepland op momenten in de agenda van de betreffende vestigingsmanager. De momenten
waar een intakegesprek zou gevoerd kunnen worden, worden bij sommige vestigingen van te
voren
door
de
vestigingsmanager
aangegeven.
De
vastlegging
geschied
in
het
minutenregistratiesysteem. Daarnaast wordt er een bevestigingsmail verzonden aan de ouders.

1.4 Intakegesprek
Op de vestiging ontvangt de vestigingsmanager de ouders, waar de vestigingsmanager informatie
verstrekt over de mogelijkheden tot het bieden van hulp. De ouders overhandigen tijdens dit
gesprek het schooldossier van de cliënt. De cliëntgegevens worden ingevoerd in het
cliëntenbestand van Intranet door de vestigingsmanager. Het hardcopy EED-dossier wordt
aangemaakt door de vestigingsmanager. Tevens wijst de vestigingsmanager een fase toe, waar de
cliënt zich in bevindt. Hierin worden het schooldossier, kopie ID-kaart en beschikking gemeente
opgeslagen. De behandelovereenkomst(BO) en anamneselijst worden meegegeven aan de ouders.
De BO bevat toestemming van de ouders / verzorgers voor onderzoek en eventueel behandelingen.

1.5 Uitwerken intakeverslag
De vestigingsmanager schrijft een verslag aan de hand van het intakegesprek en legt deze vast in
het EED-dossier van de cliënt. Dit gebeurt zowel digitaal als hardcopy.

1.6 Ontvangen behandelovereenkomst
De ouders sturen per post de BO terug na de desbetreffende vestiging. Wanneer de ouders
gescheiden zijn, is van iedere ouder een handtekening verreist. Indien ouders niet gescheiden zijn
wordt er voldaan met een handtekening. De BO wordt gescand en opgenomen binnen Intranet. De
papieren BO wordt opgeslagen in het EED-dossier.
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1.7 Controle volledigheid schooldossier
Wanneer de BO en anamneselijst terug zijn ontvangen van de ouders controleert de
vestigingsmanager of het schooldossier compleet is. Indien het schooldossier compleet is, worden
alle hiervoor genoemde stukken in het cliëntenbestand van Intranet opgeslagen. Indien dit niet het
geval is, wordt het schooldossier teruggegeven aan de ouders. De ouders zijn verantwoordelijk dat
alle benodigde stukken worden opgenomen in het schooldossier.
Het schooldossier moet de volgende stukken bevatten om volledig te zijn:
•
Contactgegevens van de school;
•
Basisgegevens vanuit het leerlingvolgsysteem;
•
Kwalitatieve beschrijving van het lees- en spellingprobleem;
•
Vaststelling of er sprake is van een achterstand ten opzichte van de normgroep;
•
Argumentatie van het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie;
•
Vermelding
van
eventuele
andere
leerstoornissen
en
motivatieof
werkhoudingsproblemen;
•
Interventies die gepleegd zijn om de problemen aan te pakken. De doelen, inhoud,
tijdsduur, organisatievorm, begeleider en resultaten dienen te zijn vastgelegd in een
handelingsplan, waarin ook de evaluatie beschreven is;
•
Ondertekening van de directeur namens het bevoegd gezag.

1.8 EED-dossieranalyse
Het dossier wordt door de dossierbeoordelaar gecontroleerd of deze ontvankelijk is aan de hand
van de criteria van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD).
De criteria van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie omtrent het schooldossier zijn:
E-scores op de DMT leeskaarten 1+2+3 op 3 opeenvolgende toetsmomenten; één
tussentijds meetmoment (november of april) is toegestaan. Het KD laat toe dat er één Dscore voorkomt bij de laatste drie metingen maar dit mag uiteraard niet bij de laatste
meting het geval zijn. De beredenering voor het al dan niet goedkeuren van deze dossiers
wordt opgenomen in de samenvatting van het dossier die wordt gemaakt;
Of 3x E op Cito Spelling en 3x lage D (V) op de DMT;
Wanneer op school het PI-dictee en/of de EMT en Klepel zijn afgenomen kunnen deze
worden meegenomen in de beoordeling van het dossier. De beredenering voor het al dan
niet goedkeuren van deze dossiers wordt opgenomen in de samenvatting van het dossier
die wordt gemaakt;
Doublure verrekenen bij de leestoetsen (norm van de groep waar het kind in had kunnen
zitten zonder doublure);
Voor het aantonen van de didactische resistentie worden de interventies in het voortraject
beoordeeld: twee periodes van drie maanden waarin gerichte begeleiding is gegeven.
Beoordelingspunten t.a.v. handelingsplannen: er moet sprake zijn van instructie,
doelgerichtheid, individuele afstemming, evaluatie en bijstellen plannen, aantal momenten
p/w (>3x), aantal minuten p/w (>60), wie geeft begeleiding (professional). Indien er
gebruik gemaakt wordt van groepsplannen moeten er in het groepsplan duidelijke
verwijzingen zijn naar de betreffende leerling zodat zichtbaar wordt wat er met deze
individuele leerling is gedaan. De effecten van de geboden begeleiding mogen niet meer
dan zeer gering zijn;
Als er sprake is van co-morbiditeit of als hier een vermoeden van is, wordt beoordeeld of
deze belemmerend lijkt te zijn voor de behandeling. Is er sprake van vermoedens van een
bijkomende stoornis of als er reeds een bijkomende stoornis is vastgesteld, wordt een
dossier niet a priori afgekeurd. Als er op school geen belemmeringen in het begeleiden van
de leerling geconstateerd worden of als gedragskenmerken van de stoornis onder controle
zijn, kan een onderzoek doorgang vinden. Bij een onderzoek is in dit geval de supervisor
gedurende een periode van het onderzoek aanwezig om zich zo een beeld van het kind te
vormen en een uitspraak te doen over de enkelvoudigheid. De supervisor geeft een
schriftelijke verklaring af over de enkelvoudigheid van de dyslexie.
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De dossierbeoordeling wordt opgenomen in het EED-dossier. Wanneer het dossier niet-ontvankelijk
is, worden de cliëntgegevens per mail doorgestuurd naar de afdeling administratie(zie processtap
1.9A). Wanneer het dossier ontvankelijk is vervolgt het proces zich (zie processtap 1.9B).

1.9A Constatering niet-ontvankelijk dossier
Indien het dossier niet-ontvankelijk is, neemt de vestigingsmanager telefonisch contact met de
ouders en wijst hierin eventuele alternatieven in de vorm van particulieronderzoek of begeleiding.
Ook legt de dossierbeoordelaar de cliëntgegevens vast in het KD-systeem. De administratief
medewerker of de VM communiceert de niet-ontvankelijkheid met de gemeenten via Vecozo of per
mail. Het proces is hiermee afgewikkeld.

1.9B EED-dossier overhandiging
De dossierbeoordelaar overhandigt het EED-dossier aan de vestigingsmanager.

1.10 Toewijzingsverzoek
De vestigingsmanager stelt onderzoeker aan. Dit gaat via het cliëntenbestand van Intranet. Dit
verzoek komt bij de onderzoeker binnen via de homepage van Intranet.

4.2.2

Procesdecompositie procedure onderzoek

Processtap

Wie

Wanneer

Waar(in)

Hoe

2.1 Acceptatie
Onderzoeker
toewijzingsverzoek

Na toewijzingsverzoek

Cliëntenbestand
Intranet

De onderzoeker accepteert het
toewijzingsverzoek via de homepage van
Intranet.

2.2 Inplannen
onderzoeksmomenten

Onderzoeker

Na acceptatie
toewijzingsverzoek

Minutenregistratie- De onderzoeker maakt telefonisch een
systeem Intranet afspraak met de ouders voor onderzoek met
de cliënt.

2.3 Diagnostisch
onderzoek

Onderzoeker

Na inplannen
onderzoek

2.4 Verslaglegging
onderzoek

Onderzoeker

Na onderzoek

2.5 Tegenlezen
onderzoeksverslag

Supervisor, VM Na opstellen
verslag
onderzoeker

2.6 Inplannen
afspraak ouders

Onderzoeker

Testen of er sprake is van EED.

Cliëntenbestand
Intranet

De uitslagen van het onderzoek worden
vastgelegd in het onderzoeksverslag. Aan de
hand van de citeria die het KD heeft opgesteld
wordt er beoordeeld of er sprake is van EED.
De supervisor controleert het door de
onderzoeker geschreven onderzoeksverslag.
Hij ondertekent dit waardoor hij
eindverantwoordelijk is. De VM tekent het
onderzoeksverslag hierna.

Bij goedgekeurd Minutenregistraties De onderzoeker maakt telefonisch een
onderzoeksysteem Intranet
afspraak met de ouders.
verslag

2.7A Terugkoppeling Onderzoeker, Bij constatering
ouders constatering administatief
geen EED
geen EED
medewerker of
VM

Vecozo, KDsysteem

Wanneer er geen EED wordt geconstateerd
wordt dit teruggekoppeld aan de ouders. De
onderzoeker voert de resultaten in in het KDsysteem. De administratief medewerker of de
VM communiceert dit met de gemeenten via
Vecozo of per mail. Het proces is hiermee
afgewikkeld.

2.7B Terugkoppeling Onderzoeker
ouders
constantering EED

Bij constatering
EED

Cliëntenbestand
Intranet

De ouders krijgen de resultaten van de
onderzoeken en er wordt een EED-verklaring
verstrekt.

2.8
VM
Toewijzingsverzoek

Na terugCliëntenbestand
koppeling ouders Intranet
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De VM stelt een behandelaar aan.

Toelichting procesdecompositie
2.1 Acceptatie toewijzingsverzoek
De onderzoeker accepteert het toewijzingsverzoek via de homepage van Intranet.
2.2 Inplannen onderzoek momenten
De onderzoeker maakt telefonisch een afspraak met de ouders voor onderzoek met de cliënt.
Wanneer er al eerder een capaciteitenonderzoek is gedaan, hoeft er alleen nog maar een didactisch
onderzoek uitgevoerd te worden. Dit duurt maar een dagdeel. Wanneer dit niet het geval is zal het
onderzoek twee dagdelen duren.

2.3 Diagnostisch onderzoek
Beantwoording van de onderzoekshoofdvraag aan de hand van de deelvragen door middel van
onderzoekstesten. Veel van deze vragen kunnen al beantwoord zijn tijdens het intakegesprek.
De hoofdvraag luidt: Is er sprake van ernstige, enkelvoudige dyslexie?
De deelvragen luiden:

Is er sprake van significante achterstand op het gebied van lezen en/of spellen (laagste
10% lezen of <16% lezen en laagste 10% spellen)?;

Zijn de lees- en of spellingsproblemen hardnekkig?

Is er sprake van een dyslexie-typerend profiel?

Is er géén sprake van een algemeen leerprobleem, specifieke of algemene taalstoornis?

Is er sprake van alternatieve verklaringen, is er sprake van een co-morbide stoornis?

Wat zijn compenserende en belemmerende factoren van het kind?
De onderzoek testen die gedaan worden zijn:

EMT

Klepel

PI-dictee

AVI

3DM

WISC-III

Onderdelen Tea-ch (Bij vermoeden co-morbiditeit)

15-woordentest (Bij vermoeden co-morbiditeit)

2.4 Verslaglegging onderzoek
De uitslagen van het onderzoek worden vastgelegd in het onderzoeksverslag. Aan de hand van de
criteria die het KD heeft opgesteld wordt er beoordeeld of er sprake is van EED. Wanneer dit niet
vastgesteld is, kan er sprake zijn van dyslexie. de behandelaar geeft hier dan ook een verklaring
op af in de vorm van een dyslexieverklaring.

2.5 Tegenlezen onderzoeksverslag
De supervisor controleert het door de onderzoeker geschreven onderzoeksverslag. Wanneer hij het
hiermee eens is zet hij zijn handtekening hieronder. De supervisor is namelijk
eindverantwoordelijk. Wanneer het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door een hoofdbehandelaar
leest een andere hoofdbehandelaar het onderzoeksverslag na, maar blijft de onderzoekende
hoofdbehandelaar eindverantwoordelijk. Dit om de kwaliteit van het onderzoeksverslag te
waarborgen. Ter autorisatie tekent niet alleen de supervisor het onderzoeksverslag, maar ook de
VM.

2.6 Inplannen afspraak ouders
De onderzoeker maakt telefonisch een afspraak met de ouders om daar de onderzoeksresultaten te
bespreken. De afspraak met de ouders wordt vastgelegd in de agenda van de onderzoeker.
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2.7A Terugkoppeling ouders constatering geen EED
Zoals eerder aangegeven kunnen uit het onderzoek meerdere opties komen, namelijk EED,
dyslexie, comorbiditeit, algemene leerstoornis en geen afwijkingen. De ouders van de cliënt worden
bij de terugkoppeling door de onderzoeker geadviseerd over het mogelijke vervolgtraject. Tevens
voert de onderzoeker de cliëntgegevens en onderzoeksresulten in, in het KD-systeem. De
administratief medewerker of de VM communiceert de constatering van geen EED met de
gemeenten via Vecozo of per mail. Het proces is hiermee afgewikkeld.

2.7B Terugkoppeling ouders constatering EED
De ouders krijgen de resultaten van de onderzoeken en er wordt een EED-verklaring verstrekt. De
EED-verklaring wordt vastgelegd in het cliëntenbestand van Intranet.

2.8 Toewijzingsverzoek
Het dossier wordt door de onderzoeker teruggegeven aan de vestigingsmanager. De
vestigingsmanager stelt een behandelaar aan. Dit gaat via het cliëntenbestand van Intranet. Dit
verzoek komt bij de onderzoeker binnen via de homepage van Intranet.
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4.2.3

Procesdecompositie procedure behandeling

Processtap

Wie

Wanneer

Waar(in)

Hoe

3.0 Acceptatie
Behandelaar,
toewijzingsverzoek VM

Toewijzingsverzo Cliëntenbestand
ek clënt
Intranet

De behandelaar accepteert de toewijzing van de
VM.

3.1 Voorbereiding
behandelingen

Behandelaar

Na acceptatie
Cliëntenbestand
toewijzingsverzoe Intranet,
k
Minutenregistratiesyst
eem Intranet

Er worden afspraken gemaakt met de ouders van
de cliënt over de plaats van behandeling en het
wekelijkse tijdstip waarop de behandeling
plaatsvindt. Ook wordt er een behandelingsverloop
en een handelingsplan opgesteld.

3.2 Autorisatie
handelingsplan

Supervisor

Na voorbereiding
behandelingen

Het handelingsplan wordt ondertekend door de
supervisor. Het EED-traject start met twintig
behandelingen.

3.3 Sessie 1 t/m 19 Behandelaar

Na autorisatie
handelingsplan

Cliëntenbestand
Intranet, KD-systeem

Het behandelingsverloop wordt per sessie
bijgehouden door de behandelaar, die ook de
cliëntgegevens invoert in het KD-systeem.

3.4 Sessie 20:
Behandelaar
Meetmoment cliënt

Na de eerste 19
behandelingen

Cliëntenbestand
Intranet, KD-systeem

De voortgang wordt getoetst, gemeten en
vastgelegd in het behandelingsverloop door de
behandelaar.

3.5 Face-2Facecontact

Behandelaar,
supervisor

Na sessie 20

Minutenregistratiesyst Er vindt overleg plaats met de supervisor of de
eem Intranet
cliënt nog recht heeft op behandeling. Wanneer er
doorbehandeld wordt, vervolgt het proces zich met
processtap 3.6B, zo niet eindigt het proces met
processtap 3.6A.

3.6A Sessie
21:Eindegesprek

Behandelaar,
Na face-2supervisor, VM facecontact

3.6B Sessie 21:
Bespreking
handelingsplan

Behandelaar

Na face-2facecontact

De testresultaten en het nieuwe handelingsplan
worden met de ouders van de cliënt besproken.

3.7 Autorisatie
handelingsplan

Supervisor

Na voorbereiding
behandelingen

Het handelingsplan wordt ondertekend door de
supervisor. Het EED-traject omvat twintig
behandelingen.

3.8 Sessie 22 t/m
37

Behandelaar

Na bespreking
handelingsplan

Cliëntenbestand
Intranet

Het behandelingsverloop wordt per sessie
bijgehouden door de behandelaar.

3.9 Sessie 38:
Behandelaar
Meetmoment cliënt

Na sessie 37

Cliëntenbestand
Intranet, KD-systeem

De voortgang wordt getoetst, gemeten en
vastgelegd in het behandelingsverloop door de
behandelaar.

3.10 Face-2Facecontact

Behandelaar,
supervisor

Na sessie 39

Minutenregistratiesyst Er vindt overleg plaats met de supervisor of de
eem Intranet
cliënt nog recht heeft op behandeling. Wanneer er
doorbehandeld wordt vervolgt het proces zich met
processtap 3.11B, zo niet eindigt het proces met
processtap 3.11A.

3.11A Sessie
40:Eindegesprek

Behandelaar,
Na face-2supervisor, VM facecontact

3.11B Sessie 40:
Bespreking
handelingsplan

Behandelaar

Na face-2facecontact

De testresultaten en het nieuwe handelingsplan
worden met de ouders van de cliënt besproken.

3.12 Autorisatie
handelingsplan

Supervisor

Na voorbereiding
behandelingen

Het handelingsplan wordt ondertekent door de
supervisor. Het EED-traject omvat twintig
behandelingen.
Het behandelingsverloop wordt per sessie
bijgehouden door de behandelaar.

Cliëntenbestand
Intranet, KD-systeem

Cliëntenbestand
Intranet, KD-systeem

De behandelaar voert een eindgesprek van het
traject met de ouders van de cliënt, waarin deze
advies geeft over het vervolg en informatie over de
nazorgfase. Daarnaast wordt het traject
afgewikkeld in het cliëntenbestand van Intranet en
in het KD-systeem.

De behandelaar voert het eindgesprek van het
traject met de ouders van de cliënt, waarin deze
advies geeft over het vervolg en informatie over de
nazorgfase. Daarnaast wordt het traject
afgewikkeld in het cliëntenbestand van Intranet en
in het KD-systeem.

3.13 Sessie 41 t/m Behandelaar
57

Na sessie 40

Cliëntenbestand
Intranet

3.14 Sessies 58 en Behandelaar
59: Meetmomenten
cliënt

Na sessie 57

Cliëntenbestand
Intranet, KD-systeem

De voortgang wordt getoetst, gemeten en
vastgelegd in het behandelingsverloop door de
behandelaar.

Cliëntenbestand
Intranet, KD-systeem

De behandelaar voert het eindgesprek van het
traject met de ouders van de cliënt, waarin deze
advies geeft over het vervolg en informatie over de
nazorgfase. Daarnaast wordt het traject
afgewikkeld in het cliëntenbestand van Intranet en
in het KD-systeem.

3.15 Sessie
60:Eindegesprek

Behandelaar,
Na sessies 58 en
supervisor, VM 59
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Toelichting procesdecompositie
3.0 Acceptatie toewijzingsverzoek
De behandelaar accepteert de toewijzing van de vestigingsmanager.

3.1 Voorbereiding behandelingen
Voorafgaand aan de behandeling wordt per telefoon met de ouders afgesproken of het kind op
school of op een vestiging behandeld wordt. Daarnaast worden er ook behandeldata vastgelegd.
Deze data vult de behandelaar in het minutenregistratiesysteem. Ook wordt er in het
cliëntenbestand een behandelingsverloop en een handelingsplan aangemaakt door de behandelaar
bij de betreffende cliënt.

3.2 Autorisatie handelingsplan
Het handelingsplan wordt ondertekend door de supervisor en opgeslagen in het papieren EEDdossier. Het EED-traject start met twintig behandelingen.

3.3 Sessie 1 t/m 19
Per sessie wordt een behandelingsverloop bijgehouden door de behandelaar. Iedere vier á zes
weken moet deze worden opgeslagen van de betreffende cliënt in het cliëntenbestand. Tevens
voert de behandelaar de cliënt in, in het KD-systeem. De derde en negentiende sessie vinden in
feite niet plaats maar worden doorgenummerd en volledig indirect geschreven door de
behandelaar, dit wordt uitgevoerd in processtap 3.1. Dit wordt gedaan om de reistijd af te dekken.
Tijdens de vierde behandeling laat de behandelaar de ouders van de cliënt het handelingsplan
ondertekenen, bovendien geeft de behandelaar nog een brief over de aanschaf van blokjes mee
aan de ouders.

3.4 Sessie 20: Meetmoment cliënt
Tijdens deze sessie wordt de voortgang van de afgelopen voorgaande behandelingen van de cliënt
door de behandelaar getoetst, gemeten en vastgelegd in het behandelingsverloop. De testen die
worden afgenomen zijn: EMT en Klepel, PI dictee en AVI. Bij AVI wordt met de school van de cliënt
afgestemd of deze reeds is afgenomen. Mocht deze al afgenomen zijn door school, dan hoeft de
behandelaar deze niet meer af te nemen. Verder voert de behandelaar de onderzoeksresultaten in
het KD-systeem in.

3.5 Face-2-Facecontact
Hier vindt overleg plaats, buiten de behandelingen om, tussen de supervisor en de behandelaar
over de voortgang van de cliënt. Zowel de supervisor als de behandelaar noteren dit op de naam
van de cliënt in het minutenregistratiesysteem. Wanneer er uit de testresultaten en het face-tofacecontact blijkt dat de cliënt geen recht meer heeft op behandeling vervolgt het proces zich met
stap 3.6A. Wanneer de cliënt nog recht heeft op behandeling, stelt de behandelaar een nieuw
handelingsplan op en legt deze vast bij de betreffende cliënt in het cliëntenbestand. Het proces
vervolgt zich met stap 3.6B.

3.6A Sessie 21: Eindgesprek
Tijdens deze sessie voert de behandelaar het eindgesprek van het traject met de ouders van de
cliënt, waarin de behandelaar advies geeft over het vervolg en informatie geeft over de nazorgfase.
Tevens ondertekenen de ouders en de behandelaar de 'Verklaring van uitbehandeling'. Daarnaast
werkt de behandelaar het evaluatieverslag uit en laat deze controleren door de supervisor. Het
papieren EED-dossier wordt daarna overhandigd aan de vestigingsmanager. Verder vraagt de
behandelaar van de betreffende cliënt via het cliëntenbestand de beëindiging van de behandeling
aan bij de vestigingsmanager. Ook sluit de behandelaar de cliënt af in het KD-systeem. De
vestigingsmanager sluit het traject van de cliënt daarna af in het cliëntenbestand. De sessies zijn
hiermee afgesloten. Vanuit hier volgt de nazorgfase, processtap 4.1.
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3.6B Sessie 21: Bespreking handelingsplan
Tijdens dit gesprek wordt er met de ouders van de cliënt eveneens de testresultaten besproken van
de eerste negentien behandelingen en wordt daarnaast het handelingsplan besproken van het
vervolgtraject. Het traject zal zich continueren tot en met zevenendertig.

3.7 Autorisatie handelingsplan
Het nieuwe handelingsplan wordt ondertekend door de supervisor en opgeslagen in het papieren
EED-dossier. Het EED-traject omvat twintig behandelingen.

3.8 Sessie 22 t/m 37
Het behandelingsverloop wordt ook hier weer gebruikt en bijgehouden door de behandelaar.
Iedere vier á zes weken moet deze wederom worden opgeslagen bij de betreffende cliënt in het
cliëntenbestand.

3.9 Sessie 38: Meetmoment cliënt
Tijdens deze sessie wordt de voortgang van de afgelopen voorgaande behandelingen van de cliënt
door de behandelaar getoetst, gemeten en vastgelegd in het behandelingsverloop. De testen die
worden afgenomen zijn: EMT en Klepel, PI dictee en AVI. Bij AVI wordt met de school van de cliënt
afgestemd of deze reeds is afgenomen. Mocht deze al afgenomen zijn door school, dan hoeft de
behandelaar deze niet meer af te nemen. Sessie negenendertig vindt in feite niet plaats en wordt
indirect weggeschreven in het minutenregistratiesysteem door de behandelaar, dit wordt
uitgevoerd in processtap 3.1. Tevens voert de behandelaar de voortgang van de cliënt in, in het
KD-systeem.

3.10 Face-2-Facecontact
Hier vindt overleg plaats, buiten de behandelingen om, tussen de supervisor en de behandelaar
over de voortgang van de cliënt. Zowel de supervisor als de behandelaar noteren dit op de naam
van de cliënt in het minutenregistratiesysteem. Wanneer er uit de testresultaten en het face-tofacecontact blijkt dat de cliënt geen recht meer heeft op behandeling vervolgt het proces zich met
stap 3.11A. Wanneer de cliënt nog recht heeft op behandeling, stelt de behandelaar een nieuw
handelingsplan op en legt deze vast bij de betreffende cliënt in het cliëntenbestand. Het proces
vervolgt zich dan met stap 3.11B.

3.11A Sessie 40: Eindgesprek
Tijdens deze sessie voert de behandelaar het eindgesprek van het traject met de ouders van de
cliënt, waarin de behandelaar advies geeft over het vervolg en informatie geeft over de nazorgfase.
Tevens ondertekenen de ouders en de behandelaar de 'Verklaring van uitbehandeling'. Daarnaast
werkt de behandelaar het evaluatieverslag uit en laat deze controleren door de supervisor. Het
papieren EED-dossier wordt daarna overhandigt aan de vestigingsmanager. Verder vraagt de
behandelaar van de betreffende cliënt via het cliëntenbestand de beëindiging van de behandeling
aan bij de vestigingsmanager. Ook sluit de behandelaar de cliënt af in het KD-systeem. De
vestigingsmanager sluit het traject van de cliënt daarna af in het cliëntenbestand. De sessies zijn
hiermee afgesloten. Vanuit hier volgt de nazorgfase, processtap 4.1.

3.11B Sessie 40: Bespreking handelingsplan
Tijdens dit gesprek bespreekt de behandelaar met de ouders van de cliënt de resultaten van de
voorgaande behandelingen. Daarnaast bespreekt de behandelaar het handelingsplan van het
vervolgtraject. Het traject zal zich continueren tot en met zevenenvijftig.

3.12 Autorisatie handelingsplan
Het nieuwe handelingsplan wordt ondertekent door de supervisor en opgeslagen in het papieren
EED-dossier. Het EED-traject omvat twintig sessies.
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3.13 Sessie 41 t/m 57
Het behandelingsverloop wordt ook hier weer gebruikt en bijgehouden door de behandelaar. Iedere
vier á zes weken moet deze wederom worden opgeslagen van de betreffende cliënt in het
cliëntenbestand.

3.14 Sessies 58 en 59: Meetmomenten cliënt
Tijdens deze twee sessies wordt de voortgang van de voorgaande behandelingen door de
behandelaar getoetst, gemeten en vastgelegd in het behandelingsverloop. De testen die worden
afgenomen zijn: EMT en Klepel, PI dictee en AVI. Bij AVI wordt met de school van de cliënt
afgestemd of deze reeds is afgenomen. Mocht deze al afgenomen zijn door school, dan hoeft de
behandelaar deze niet meer af te nemen. Tevens voert de behandelaar de voortgang van de cliënt
in, in het KD-systeem.

3.15 Sessie 60: Eindgesprek
Tijdens deze sessie voert de behandelaar het eindgesprek van het traject met de ouders van de
cliënt, waarin de behandelaar advies geeft over het vervolg en informatie geeft over de nazorgfase.
Tevens ondertekenen de ouders en de behandelaar de 'Verklaring van uitbehandeling'. Daarnaast
werkt de behandelaar het evaluatieverslag uit en laat deze controleren door de supervisor. Het
papieren EED-dossier wordt daarna overhandigt aan de vestigingsmanager. Verder vraagt de
behandelaar van de betreffende cliënt via het cliëntenbestand de beëindiging van de behandeling
aan bij de vestigingsmanager. Ook sluit de behandelaar de cliënt af in het KD-systeem. De
vestigingsmanager sluit het traject van de cliënt daarna af in het cliëntenbestand. De sessies zijn
hiermee afgesloten. Vanuit hier volgt de nazorgfase, processtap 4.1.
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4.2.4 Procesdecompositie procedure nazorg
Processtap

Wie

4.1 Voorbereiding
follow-upsessie

Hoofdcoördina Na beeïndiging
Cliëntenbestand
Maandelijks wordt bekeken welke cliënten in aanmerking
tor nazorg EED van de vergoede Intranet,
komen voor de follow-upsessie. Van deze cliënten worden
behandelingen
Documentenbeheer de gegevens in kaart gebracht.
Intranet

4.2 Aanstellen
behandelaar

Coördinator
nazorg EED

Na filteren
excelbestand

4.3 Telefonisch
contact ouders

Behandelaar

Na aanstellen
Minutenregistratie- Telefonisch contact met de ouders van de cliënt over
behandelaar
systeem Intranet
doorzetten nazorgfase.
door coördinator

Wanneer

4.4A Einde EED
nazorg

Hoofdcoördina Na
tor nazorg EED telefoongesprek
met de ouders
van cliënt
4.4B FollowBehandelaar, Na
upsessie
Hoofdcoördina telefoongesprek
tor nazorg EED met de ouders
van cliënt
4.5 Opstellen brief Behandelaar
Na follownazorg
upsessie

Waar(in)

Hoe

Behandelaars worden toegewezen aan de cliënten die in
aanmerking komen voor een follow-upsessie. Eveneens
worden de ouders per brief op de hoogte gesteld van
deze sessie.

KD-systeem

Afwikkeling EED nazorg.

Minutenregistraties Hertesten van de cliënt.
ysteem Intranet

Cliëntenbestand

4.6 Tegenlezen
brief nazorg

Coördinator
nazorg EED

4.7 Nabellen
ouders van de
cliënt

Coördinator
nazorg EED

Na opstellen brief KD-systeem,
nazorg
Cliëntenbestand
Intranet
Na tegenlezen
brief

4.8 EED-dossier
archiveren

Administratief
medewerker

Bij groene
markering

Cliëntenbestand
Intranet

Opstellen brief.
Opgestelde brief tegenlezen en versturen naar de ouders
van de cliënt.
De ouders van de cliënt worden nagebeld.

Het EED-dossier wordt gearchiveerd.

Toelichting procesdecompositie
4.1 Voorbereiding follow-upsessie
De Hoofdcoördinator nazorg EED bekijkt maandelijks welke cliënten in aanmerking komen voor de
follow-upsessie. Dit doet zij door te filteren op 'betaling' en 'datum beëindigd'. Na circa een half
jaar na beeïndiging van de vergoede behandelingen plant de coördinator een follow-upsessie in
met de cliënt. De coördinator brengt de gegevens van de cliënt in kaart. De gegevens van de cliënt
betreffen naam, adres, telefoonnummer, email, geboortedatum, datum beëindiging vergoede
behandeling, school en behandelaar. De gegevens worden door de coördinator vanuit Intranet
geïmporteerd in een exceltabel die wordt opgeslagen in het documentenbeheer.

4.2 Aanstellen behandelaar
Via de ingevulde exceltabel kan de coördinator van de betreffende vestiging alle 'uitbehandelde
leerlingen' bekijken die in aanmerking komen voor een follow-upsessie. De coördinator kan filteren
op vestiging. De coördinator informeert per brief de ouders van de cliënt over de komende followupsessie. De coördinator stelt een behandelaar aan. Dit gaat niet via Intranet.

4.3 Telefonisch contact ouders
De behandelaar belt de ouders van de cliënt en bespreekt of de ouders een afspraak willen maken
voor het hertesten. Wanneer de ouders belangstelling hebben, volgt processtap 4.4B. Indien de
ouders dit niet willen is daarmee de EED nazorg afgewikkeld. De behandelaar maakt de cliënt rood
in het excelbestand wanneer deze geen nazorgtraject ingaat en dan volgt processtap 4.4A.

4.4A Einde EED –nazorg
Via het excelbestand kan de hoofdcoördinator monitoren welke cliënten niet hertest worden omdat
deze rood zijn. De hoofdcoördinator registreert in het KD-systeem dat de EED nazorg is uitgevoerd
en registreert hierbij de reden waarom de ouders geen nazorg willen.
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4.4B Follow-upsessie
Tijdens deze sessie neemt de behandelaar wederom de EMT, Klepel, AVI en PI-dictee af. Bij AVI
wordt met de school van de cliënt afgestemd of deze reeds is afgenomen. Daarnaast schrijft de
behandelaar, de EED-nazorg in het minutenregistratiesysteem tot maximaal zeventig minuten
(onder overhead) . Indien de AVI niet hoeft worden afgenomen, dan worden er vijftig minuten
geschreven in het minutenregistratiesysteem. Verder verwerkt de hoofdcoördinator de
onderzoeksresultaten van de EED nazorg in het KD-systeem en maakt de cliënt in het excelbestand
groen.

4.5 Opstellen brief nazorg
De behandelaar legt de resultaten na de follow-upsessie in briefvorm vast in het EED-dossier
(hardcopy) en in het cliëntenbestand. In de brief komen de kwanitatieve gegevens, kwalitatieve
gegevens en het advies.

4.6 Tegenlezen brief nazorg
De coördinator bekijkt de opgestelde brief van de behandelaar en past dit indien nodig aan. Ook
voegt de coördinator eventueel passende folders toe bij de brief en verstuurd het geheel naar de
cliënt.

4.7 Nabellen ouders van de cliënt
De coördinator belt binnen twee weken de ouders van de cliënt op. Tijdens dit gesprek vraagt de
coördinator of de brief ontvangen en gelezen is. Indien dit het geval is vraagt de coördinator of er
nog onduidelijkheden zijn. Ook wordt er gevraagd of er nog behoefte is aan ondersteuning waarna
de coördinator de ouders advies geeft. Tevens wordt er gevraagd of ouders per mail op de hoogte
gehouden willen worden.

4.8 EED-dossier archiveren
Wanneer in het excelbestand een cliënt groen gemarkeerd is, wordt het EED-dossier naar Den
Bosch gestuurd voor het digitaal archiveren.
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4.3.1 Gedetailleerd processchema intake
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4.3.2 Gedetailleerd processchema onderzoek
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4.3.2 Gedetailleerd processchema behandeling

(We willen dit op een A3 blad
afdrukken)
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4.3.2 Gedetailleerd processchema nazorg
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5. IST-positie GBGGZ
5.1 Globaal processchema
Functionaris
Vestigingsmanager of receptioniste

Hoofdbehandelaar

Medebehandelaar/Hoofdbehandelaar

Vestigingsmanager

Medebehandelaar

Medebehandelaar, Hoofdbehandelaar

Vestigingsmanager, administratief
medewerker
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5.2 Gedetailleerd processchema GBGGZ
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5.3 Procesdecompositie GBGGZ
Processtap

Wie

Wanneer

Waarin

1.1 Eerste contact

VM of
receptioniste

Bij nieuwe
aanmeldingen

Minutenregistratie De receptioniste/VM plant een intakegesprek in het
systeem Intranet minutenregistratiesysteem van de hoofdbehandelaar en
stuurt een brief naar de ouders met daarin de volgende
bestanden: het intakeformulier, sociaalemotionele
vragenlijsten en behandelovereenkomst GBGGZ als
bijlage.

1.2 Intakegesprek

Hoofdbehandelaar

Na telefonisch
contact met de
ouders van de cliënt

Cliëntenbestand
Intranet

1.3A Terugkoppeling
huisarts

Hoofdbehandelaar

Na intakegesprek

De cliënt dient de verwijzing van de huisarts, een
uitdraai van het LOVS, de ingevulde eerder verstuurde
bijlages en eventueel relevante rapportages van eerder
onderzoek mee te brengen. Er wordt een
onderverdeling gemaakt op basis van de ernst van de
klacht en de tijdsduur en er wordt een keuze gemaakt
of er onderzoek plaats gaat vinden en/of dat er
behandelingen uitgevoerd worden. Wanneer in het
intakegesprek blijkt dat er geen sprake kan zijn van een
GBGGZ-traject, vervolgt het proces zich met stap 1.3A.
Wanneer hier wel sprake van is, vervolgt het proces zich
met stap 1.3B.
Het traject stopt als er geen vermoeden is van een
stoornis. Er wordt met behulp van een brief
teruggekoppeld naar de huisarts.

1.3B Behandelplan
opstellen

Medebehandelaar/
Hoofdbehandelaar

Na het aanstellen
van de behandelaar

Cliëntenbestand
Intranet

De hoofdbehandelaar stelt een behandelplan op.

1.4 Behandelaar
aanstellen

VM

Na intakegesprek

Cliëntenbestand
Intranet

De vestigingsmanager stelt een behandelaar aan. Dit
gaat in overleg met de hoofdbehandelaar die de intake
verricht heeft, deze kan namelijk ook beslissen om de
behandeling/onderzoek zelf op zich te nemen.

1.5 Onderzoek/
Behandelingen

Medebehandelaar

Nadat het
Cliëntenbestand
behandelplan
Intranet
goedgekeurd is door
de supervisor.

1.6A Afronding
behandelingen

Medebehandelaar,
Hoofdbehandelaar

Na onderzoeken/
behandelingen

1.6B Vervolgtraject
GBGGZ

Medebehandelaar Na onderzoeken/
, Hoofdbehandelingen
behandelaar

1.7 Dossier archiveren VM, administratief Na opstellen
medewerker
behandelverslag

Cliëntenbestand
Intranet

Cliëntenbestand
Intranet
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Hoe

Bij het eerste contactmoment, ondertekenen de cliënt
en de behandelaar het behandelplan. Er zijn drie
mogelijke zorgproducten waarbij verschillende aantallen
behandelingen horen. Wanneer de behandelingen
afgerond zijn kan er besloten worden om nog een
vervolgtraject te starten, zie processtap 1.6B. Wanneer
er geen vervolgtraject gestart wordt, vervolgt het
proces zich met processtap 1.6A.
Er wordt een behandelverslag opgesteld, waarna
teruggekoppeld wordt dat het traject beëindigd is naar
de huisarts door middel van een brief. Er wordt mogelijk
geadviseerd voor vervolg-zorg.
Wanneer er nog steeds hulp benodigd is binnen GBGGZ
wordt dit ook teruggekoppeld naar de huisarts door
middel van een brief. Er wordt dan een nieuwe
verwijzing opgevraagd. Het traject start dan met
processtap 1.4B.
Het EED-dossier wordt naar Den Bosch gestuurd waarna
het gearchiveerd wordt.

Toelichting procesdecomposities
1.0 Eerste contact
De cliënt neemt telefonisch contact op met de Opdidakt vestiging die het dichtst in de buurt is. De
receptie die in Den Bosch gevestigd zit neemt de telefoon op voor de vestigingen Heesch, Den
Bosch en Gemert. Bij de andere vestigingen is de vestigingsmanager degene die de telefoon
opneemt. De receptioniste/vestigingsmanager plant een intakegesprek in het
minutenregistratiesysteem van de hoofdbehandelaar. De receptioniste/vestigingsmanager verstuurt
dan nog een brief per post en soms per mail met daarin de volgende bestanden naar de ouders:
het intakeformulier, sociaal-emotionele vragenlijsten en behandelingsovereenkomst GBGGZ als
bijlage. De sociaal-emotionele vragenlijst wordt in tweevoud verstuurd omdat deze zowel door de
ouder als door de leerkracht ingevuld dient te worden.

1.2 Intakegesprek
Bij het intakegesprek dient de cliënt de verwijzing van de huisarts, een uitdraai van het LOVS
vanuit school en eventueel relevante rapportages van eerder onderzoek mee te brengen. De
bijlages die gestuurd zijn nadat de intake gepland was, zie processtap 1.1, dienen de ouders
ingevuld mee terug te nemen en wanneer mogelijk drie werkdagen voor het intakegesprek naar de
vestiging te versturen. Vanuit de opgestuurde brief wordt geadviseerd om het kind mee te nemen
naar de intake, waardoor de hoofdbehandelaar het kind al kan observeren. Aan de hand van de
documenten die meegebracht zijn na de intake of wanneer mogelijk voor de intake ontvangen zijn,
het gesprek met de ouders en de observatie van het kind wordt er een DSM IV classificatie*1
afgegeven. Deze classificatie wordt ingedeeld onder de zorgproducten Basis-kort, Basis-middel en
Basis-intensief. Deze onderverdeling wordt gemaakt op basis van de ernst van de klacht en de
tijdsduur. Per cliënt wordt gekozen of er onderzoek plaats gaat vinden en/of dat er behandelingen
uitgevoerd gaan worden. Indien de hoofdbehandelaar kiest voor diagnostiek, dan geeft hij tijdens
het intakegesprek met de cliënt benodigde vragenlijsten en ontwikkelingsanamneses mee.
Wanneer in het intakegesprek blijkt dat er geen sprake kan zijn van een GBGGZ-traject, vervolgt
het proces zich met stap 1.3A. Wanneer hier wel sprake van is, vervolgt het proces zich met stap
1.3B.
*1 De DSM-classificatie maakt een onderverdeling op vijf assen. Op as I wordt de psychiatrische
aandoening genoemd. Dit is ook meestal de reden voor zorg. Op as II worden
persoonlijkheidsstoornissen en zwakbegaafdheid weergegeven. As III gaat over de relevante
somatische aandoeningen. As IV beschrijft de factoren die beperkend werken op het psychisch
welbevinden, zoals problemen op het gebied van relaties, werk en financiën. Tot slot wordt op as V
het niveau van functioneren aangeduid met een score op een schaal van 0 tot 100. Dit wordt de
GAF-score (Globaal Algemeen Functioneren) genoemd. Er zijn er twee: één voor het huidige
functioneren en één voor het hoogste functioneren van het afgelopen jaar.
Basis Kort =Totaal 300 min. Effectief 220 min voor behandelaar (excl intake, supervisietijd
GZ/OG)
Lichte ernst: weinig kernsymptomen maar wel voldoende om een diagnose te stellen. Beperkte
impact. Er is enige belemmering.
Laag risico: geen gevaar.
Lage complexiteit: Enkelvoudig. Evt. bijkomende problematiek interfereert niet met de
behandeling van de hoofddiagnose.
Duur: aanhoudende klachten. Eerder interventies hebben onvoldoende effect gehad.
Inhoud voor behandeling van zorgprodukt 1 Basis Kort:
(evt. screenende vragenlijst van POH-GGZ aanwezig)

Intake en BP: hoofdbehandelaar (60 min);

Behandelen: behandelaar (160 min = 2uur/ 40 min);

Rapportage: behandelaar (20 min);

Afrondend gesprek: behandelaar (30 min);
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Terugkoppeling huisarts/ verwijzer: behandelaar ism hoofdbehandelaar (10
min);
Supervisietijd voor hoofdbehandelaar (20 min).

Basis midden = Totaal 500 min. Effectief 400 min voor behandelaar (excl intake, supervisietijd
GZ/OG)
Matige ernst: de kernsymptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig. Tevens zijn er
aanvullende symptomen. Er zijn waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren.
Laag tot matig risico: geen gevaar en/of er staan beschermende factoren tegenover.
Lage complexiteit: Enkelvoudig. Evt. bijkomende problematiek interfereert niet met de behandeling
van de hoofddiagnose.
Duur: De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM richtlijn voor het
betreffende ziektebeeld
Inhoud voor behandeling van zorgprodukt 2 basis midden:
(evt. screenende vragenlijst van POH-GGZ aanwezig)

Intake en BP: hoofdbehandelaar (60 min)

Behandelen: behandelaar (320 min = 5 uur/ 20 min)
Korte diagnostiek is mogelijk, enkel in dienst van de behandeling/ om behandeling beter
vorm te geven (zoals hetero-anamnese, vragenlijst, korte test)

Rapportage: behandelaar (30 min)

Afrondend gesprek: behandelaar (30 min)

Terugkoppeling huisarts/ verwijzer: behandelaar ism hoofdbehandelaar (20 min)

Supervisietijd voor hoofdbehandelaar (40 min)
Basis intensief (BI) =Totaal 750 min. Effectief 600 min voor behandelaar (excl intake,
supervisietijd GZ/OG)
Ernstige problematiek: de meeste symptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig. Er is
sprake van uitval en/of duidelijke beperkingen in het dagelijks functioneren.
Laag tot matig risico: geen gevaar en/of er staan beschermende factoren tegenover.
Enkelvoudig beeld tot lage complexiteit: er is sprake van comorbiditeit of bijkomende
problematiek, maar deze interfereert niet met de behandeling van de hoofddiagnose.
Duur: De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM richtlijn voor het
betreffende ziektebeeld
Inhoud voor behandeling van zorgprodukt 3 basis intensief
(evt.screenende vragenlijst van POH-GGZ aanwezig)

Intake: hoofdbehandelaar (60 min)

Behandelen en/of diagnostiek (mbt vermoede stoornis): behandelaar (300 min= 5 uur)
(inschatting is max. 1.5 testochtend, incl. observatie) (intelligentie-onderzoek wordt alleen
uitgevoerd in niveau 3, eventueel als onderdeel van diagnosestelling)

Rapportage: behandelaar (220 min; indicatie voor rapportage na diagnostiek. Dit kan
minder bij enkel behandeling, zodat er meer behandeltijd over is)

Afrondend gesprek: behandelaar (60 min)

Terugkoppeling huisarts/ verwijzer: behandelaar ism hoofdbehandelaar(20 min)

Supervisietijd voor hoofdbehandelaar (90 min)
Basis chronisch (BC) = Totaal 750 min. Effectief 600 min voor behandelaar (excl intake,
supervisietijd GZ/OG).
(nb. eisen ZV kennen, ivm evt eis van psychiater als hoofdbehandelaar)
Ernst: Risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in
remissie.
Laag tot matig risico: geen gevaar en/of er staan beschermende factoren tegenover.
Inhoud voor behandeling van zorgprodukt 3 basis chronisch
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(screenende vragenlijst van POH-GGZ aanwezig en waarschijnlijk –brededossieranalyse)

Intake: hoofdbehandelaar (60 min)

Behandelen: behandelaar (400 min= 6 uur/ 40 min) (mogelijkheid van combinatie
ouderbegeleiding en kindbegeleiding, bij eerder vastgestelde diagnose, waarbij
aanhoudende problemen, afh van de ontwikkelingsfase van het kind)

Rapportage: behandelaar (120 min)

Afrondend gesprek: behandelaar (60 min)

Terugkoppeling huisarts/ verwijzer: behandelaar ism hoofdbehandelaar (20 min)

Supervisietijd voor hoofdbehandelaar (90 min)

1.3A Terugkoppeling huisarts
Wanneer er vanuit de intake gebleken is dat er geen vermoeden van een stoornis aanwezig is bij
de cliënt, stopt het traject. Er wordt dan een brief verzonden naar de huisarts met daarin de naam
van de cliënt, geboortedatum en dat er geen Generalistische Basis GGZ geïndiceerd is volgens de
criteria van de DSM IV. Deze brief wordt nog gecontroleerd door een andere hoofdbehandelaar.

1.3B Behandelplan opstellen
De hoofdbehandelaar stelt een behandelplan op. Hierin komt de reden van de aanmelding, de
hulpvraag, de classificatie op basis van DSM-IV-TR, het gekozen zorgpakket, de behandeldoelen en
de benodigde middelen. Achteraf wordt de evaluatie en het vervolgadvies ingevuld. Het
behandelplan wordt opgeslagen in het cliëntenbestand in Intranet.

1.4 Behandelaar aanstellen
De behandelaar die aangesteld is door de vestigingsmanager kan zowel een medebehandelaar als
hoofdbehandelaar zijn. De medebehandelaar staat altijd onder toezicht van een hoofdbehandelaar,
waardoor de hoofdbehandelaar altijd eindverantwoordelijk is. Wanneer er vanuit de intake
gebleken is dat er een vermoeden van een stoornis aanwezig is bij de cliënt, wordt er een
behandelaar aangesteld. De vestigingsmanager stelt deze aan via het cliëntenbestand van
Intranet. Dit gaat in overleg met de hoofdbehandelaar die de intake verricht heeft, deze kan
namelijk ook beslissen om de behandeling/onderzoek zelf op zich te nemen.

1.5 Onderzoek/Behandelingen
Bij het eerste contactmoment, ondertekenen de cliënt en de behandelaar het behandelplan. Er zijn
drie mogelijke zorgproducten, namelijk Basis-kort, Basis-middel en Basis-intensief. Vanuit de
intake is al bepaald welk zorgproduct past bij de hulpvraag van de cliënt en of er onderzoek of
behandelingen plaats vindt. Bij onderzoek wordt er een getekend origineel exemplaar van het
onderzoek en de afgenomen testen opgenomen in het cliëntdossier. Bij behandelingen worden het
behandelplan en de evaluaties opgenomen in het cliëntdossier. Er kan besloten worden om nog een
vervolgtraject te starten, zie processtap 1.6B. Wanneer er geen vervolgtraject gestart wordt,
vervolgt het proces zich met processtap 1.6A.

1.6A Afronding behandelingen
Wanneer de behandelingen of de onderzoeken ten einde zijn gekomen, wordt er een
behandelverslag opgesteld door de persoon die de behandelingen/onderzoeken heeft uitgevoerd. In
dit behandelverslag wordt de naam, geboortedatum en behandelperiode van de cliënt opgenomen.
Ook wordt de reden van hulpvraag, de diagnose, de behandeldoelen, het verloop van de
behandeling, de conclusie en advies en de classificatie op basis van de DSM-IV-TR genoteerd in dit
behandelverslag. De hoofdbehandelaar ondertekent dit verslag. Ook wordt er een brief naar de
huisarts gestuurd met daarin de naam van de cliënt, geboortedatum en dat de behandeling van de
Generalistische Basis GGZ, geïndiceerd volgens de criteria van de DSM IV, is uitgevoerd. In de brief
wordt gericht geadviseerd voor afsluiten of vervolg-zorg, op het niveau van huisarts, POH-GGZ,
CJG of particulier. Het proces vervolgt zich met processtap 1.7.
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1.6B Vervolgtraject GBGGZ
Wanneer er na de uitgevoerde behandelingen/onderzoeken door de persoon die deze heeft
uitgevoerd geconcludeerd wordt dat er nog steeds hulp benodigd is op het niveau van
Generalistische Basis GGZ wordt dit ook teruggekoppeld naar de huisarts. Er wordt dan een nieuwe
verwijzing opgevraagd. Het traject start dan met processtap 1.4B. Het is namelijk niet mogelijk om
vaker als één keer een traject te vervolgen omdat de zorgvraag niet te ernstig mag zijn. Dit omdat
Opdidakt hier niet de juiste deskundigheid voor heeft.

1.7 Dossier archiveren
Wanneer het cliëntdossier alle benodigde stukken omvat, wordt het EED-dossier naar Den Bosch
gestuurd voor het digitaal archiveren. Deze benodigde stukken zijn: verwijzing huisarts,
overeenkomst ouders, aanvraag en beschikking gemeente, behandelplan, handelingsplan,
evaluaties en de brief naar de huisarts.

6. IST-positie Particulieren
6.1 Globaal processchema

Functionaris

Receptioniste/
Vestigingsmanager

Vestigingsmanager/
GZ-psycholoog of OG

Behandelaar/ Hoofdbehandelaar

Behandelaar/Hoofdbehandelaar

Behandelaar/Hoofdbehandelaar
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6.2 Toelichting processchema particulieren
Het particulieren traject heeft meerdere impulsen voor de aanvang. Enerzijds kan het traject
gestart worden na telefonisch contact met de receptioniste / vestigingsmanager. Anderzijds kan
het traject gestart worden indien een EED-traject of GBGGZ-traject is beëindigd. Vanuit het
intakegesprek bekijkt de vestigingsmanager verder met de ouders van de cliënt wat de doelen zijn
van de behandelingen en hoeveel behandelingen nodig zijn. Er zitten geen richtlijnen aan het
behandeltraject zoals bij EED en GBGGZ. Vervolgens wijst de vestigingsmanager een behandelaar
toe aan de cliënt. De behandelaar accepteert dit in het cliëntenbestand binnen Intranet. De
behandelaar stelt daarna een behandelplan op en legt deze vast in het cliëntenbestand. De
behandelingen en/of onderzoeken geschieden op dezelfde wijze als bij de EED- als GBGGZtrajecten. Bij afronding van het traject schrijft de behandelaar een eindverslag en voert een
eindgesprek met de ouders van de cliënt.
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7. IST-positie Scholen
7.1 Globaal processchema
Functionaris
Vestigingsmanager

Vestigingsmanager

Vestigingsmanager,
Behandelaar

Behandelaar

Behandelaar,
Vestigingsmanager
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7.2 Toelichting processchema scholen
In het scholentraject verlopen de processen anders dan bij EED, GBGGZ en particulieren. Bij de
vestigingsmanager van de betreffende vestiging wordt er een offerte aangevraagd. De
vestigingsmanager stelt een offerte op en legt deze vast in het cliëntenbestand in Intranet. Indien
de school akkoord gaat met de offerte, dan wordt contractueel afgesproken om hoeveel en wat
voor soort behandelingen / onderzoeken het gaat. De processen omtrent de behandelingen
verlopen op dezelfde wijze als bij de processen EED en GBGGZ.
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8. Facturatie en declaratie
Door te declareren en factureren zorgt Opdidakt dat de geleverde diensten gefinancierd worden.
Zoals eerder vermeld wordt er gedeclareerd naar de gemeenten en zorgverzekeraars, dit betreft
dus de EED- en GBGGZ-stroom. Naar particulieren en scholen wordt gefactureerd. Zoals eerder
vermeld vormt het minutenregistratie systeem, dat door de behandelaars ingevuld wordt binnen
Intranet, de basis voor zowel de declaratie als de facturatie.
De vestigingsmanager is de enige die binnen Intranet de mogelijkheid heeft een nieuwe cliënt in te
voeren. Hiervoor zijn de NAW-gegevens van de cliënt benodigd. Bij invoer van de cliënt in het
cliëntenbestand, dient de vestigingsmanager bij de contractregels, aan te geven wat voor traject
het betreft. Bij deze contractgegevens dient bij het starten van een particuliertraject aangegeven
worden of er gefactureerd moet worden. Contractregels mogen pas aangemaakt worden bij een
EED- en GBGGZ-traject wanneer de beschikking binnen is. Bij het GBGGZ-traject dient ook een
verwijzing van de huisarts aanwezig te zijn. De manier waarop contractregels aangemaakt worden
is terug te vinden in de werkinstructie. Hierin wordt onderscheid gemaakt in de volgende trajecten:
particulieren, EED en GBGGZ. Bij particulier wordt in overeenstemming met de vraag van de cliënt
het aantal minuten overeengekomen. Het maximaal aantal minuten bij EED is 4710, bij GBGGZ is
dit 750 minuten. De andere mogelijkheden binnen deze trajecten is in onderstaande tabel
weergegeven.
EED-traject
Volledig traject
Volledig traject, waarbij een ander
instituut een EED-onderzoek heeft
GBGGZ-traject
Basis-kort
Basis-middel
Basis-intensief

Aantal
minuten
4710
4470
Aantal
minuten
300
500
750

Verschillende EED-trajecten en GBGGZ-trajecten met bijbehorende minuten.
Het factureren van scholen gebeurt geheel buiten Intranet om. De vestigingsmanager stelt per
cliënt, waarbij nodig, een medebehandelaar, hoofdbehandelaar en supervisor aan. Alleen de
behandelaars die toegewezen zijn aan een bepaalde cliënt door de vestigingsmanager kunnen op
dit traject minuten schrijven. Wanneer de behandelaars daadwerkelijk de minuten geschreven
hebben, en dus de behandeling uitgevoerd hebben, kunnen deze hier via het
minutenregistratiesysteem een declaratie aan koppelen. Bij deze declaratie dienen de behandelaars
als eerst een keuze te maken tussen zorg of overhead. Zorg wordt gekozen wanneer het om een
cliënt gaat en hier verschijnen ook alle cliënten waaraan de behandelaar toegewezen is. Wanneer
overhead gekozen wordt, wordt er geen koppeling gemaakt aan een cliëntentraject. Dit kan echter
niet oneindig gekozen worden, aangezien de vestigingsmanager de rendabele uren monitort per
medewerker. Wanneer de agenda uitgelezen wordt, geeft Intranet in een overzicht weer welke
cliënten welk zorgtraject volgen (EED, GBGGZ of Particulier). De uitgelezen agenda wordt
geaccordeerd door de vestigingsleider van de vestiging waar de medewerker werkzaam is. De
medewerker moet iedere 1e van de maand de agenda uitlezen, en de vestigingsleider dient voor de
9de van de maand de agenda te accorderen. Het facturen naar particulieren en declareren naar
gemeenten en zorgverzekeraars vindt op verschillende manieren en door middel van een ander
systeem plaats.

8.1 Facturatie particulieren
Twinfield is het boekhoudprogramma waarmee Opdidakt factureert aan particulieren. In paragraaf
2.8 is de automatisering van Opdidakt weergeven. Hierin is te zien dat Twinfield, door middel van
een API, geautomatiseerd gekoppeld is met Intranet. Deze API is iedere 9de, 17 de en 24ste van
toepassing. Op deze data worden de gegevens die benodigd zijn om te factureren doorgezonden
naar Twinfield. Dit zijn de behandeldata, behandelduur, de NAW-gegevens van de cliënt en de
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betalingsmethoden. De gegevens die de 9 de doorgestuurd zijn naar Twinfield,
worden niet opnieuw de 17de en de 24ste doorgezonden. Hiervan is dus alleen sprake wanneer de
betreffende medewerker zijn/haar agenda nog niet geaccordeerd heeft voor de 9de of 17de van de
maand. De administratief medewerker controleert aan de hand van de geaccordeerde agenda’s of
alle gegevens juist zijn doorgezonden naar Twinfield. Wanneer hier sprake van is, boekt de
administratief medewerker de facturen definitief. Deze worden dan per mail verzonden naar de
betreffende debiteur. De mail van de cliënt is echter niet gecontroleerd op juistheid. Debiteuren
kunnen betalen per bankoverschrijving of per automatische incasso. Wanneer de betaling
ontvangen is koppelt Twinfield de betaling aan de factuur. Bij openstaande facturen wordt er een
aanmaning gestuurd. Als hier nog niet op gereageerd wordt, wordt er telefonisch contact gelegd
met de debiteur. Wanneer er sprake is van wanbetaling, wordt de betaling overgenomen door een
extern incassobureau.

8.2 Facturatie scholen
Wanneer de vestigingsleider het contract heeft laten ondertekenen door school, wordt deze per
mail doorgezet naar de administratief medewerker. De contracten die met scholen afgesloten
worden, worden vastgelegd in een Excel bestand door een administratief medewerker. In het Excel
bestand wordt ook opgenomen wanneer er gefactureerd dient te worden. De administratief
medewerker houdt hier toezicht op, waarna deze handmatig facturen opstelt in Twinfield. De
ontvangsten van betalingen vindt op dezelfde manier plaats als bij de betalingen bij particulieren.
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9. IST-positie Inkoopproces
9.1 Impuls
De vestigingsmanager en de directie zijn de medewerkers die bevoegd zijn tot inkopen. Wanneer
medewerkers benodigdheden nodig hebben onder de €500,- kunnen zij dit bij de vestigingsleider
neerleggen. Boven dit bedrag dient er overlegt te worden met de Algemeen directeur. Periodiek
worden de inkoopfacturen van alle vestigingen gemaild naar facturen@opdidakt.nl . De facturen die
de vestigingen verkregen hebben via de post, worden gescand door de vestigingsmanager en
eveneens naar het bovenstaande mailadres verzonden. Dit mailadres staat gekoppeld met
Basecone, waardoor alle facturen rechtstreeks worden verzonden naar dit boekhoudsysteem. Er
zijn twee administratief medewerkers betrokken bij het inkoopproces. Administratief medewerker 1
doet de vastlegging en administratief medewerker 2 heeft een autorisatie bevoegdheid. Hieronder
is een autorisatielijst weergegeven waarin alle medewerkers benoemd worden die over autorisatie
bevoegdheden beschikken.

Categorie
Huurfacturen
Reguliere telefonie en internet
Printers
Lease auto’s
Accountantskosten
ICT

Bedrijf
n.v.t.
n.v.t.
Xerox en KNNS
Zwanenberg




Opdidakt Supplies
Systemo
Nedzone

Autorisator
Financieel manager
Administratief medewerker 2
Administratief medewerker 2
Financieel manager
Financieel manager
Directeur HRM/ICT

Arbo
Personeelszaken

Directeur HRM/ICT
Directeur HRM/ICT

Studiekosten
Schoonmaak vestigingen
Kantoorartikelen
Marketing
Brandstof
Juridische kosten
ZZP facturen
Advieskosten
Facturen boven € 10.000,Persoonlijke declaraties
Declaratie Algemeen Directeur

Algemeen directeur
Administratief medewerker 2
Administratief medewerker 2
Algemeen directeur
Financieel manager
Financieel manager
Administratief medewerker 2
Algemeen directeur
Algemeen directeur
Vestigingsmanager
Financieel manager

9.2 Factuurbehandeling
Administratief medewerker 1 loopt wekelijks in Basecone alle binnengekomen facturen na en
beoordeelt welke facturen door wie geautoriseerd moeten worden. Deze medewerker baseert deze
beoordeling op de indeling per functionaris. Per functionaris is namelijk een indeling gemaakt naar
de soort kosten. Op die manier kan de administratief medewerker 1 zien welk factuur door wie
goedgekeurd moet worden. In het overzicht hierboven is te zien wie wat mag autoriseren. Indien
van toepassing worden de facturen afgestemd met de bijbehorende pakbon tijdens het autoriseren.
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Zoals omschreven is in paragraaf 2.8 Automatisering binnen Opdidakt, wordt
Basecone gebruikt om de inkoopfacturen te boeken in Twinfield. Indien een inkoopfactuur is
geautoriseerd door één van de daartoe bevoegde personen, wordt deze gecontroleerd door
administratief medewerker 1. Deze medewerker kan eventueel wijzigingen verrichten en vult de
uiterste betaaldatum in. Wanneer de factuur goedgekeurd is, wordt deze automatisch concept
geboekt in Twinfield. Twinfield genereert automatisch de leverancier, het aantal en de prijs etc. van
de betreffende factuur uit Basecone. Bovendien controleert de medewerker hier of de te maken
(concept)boeking conform de factuur is. Daaropvolgend maakt de financieel manager de definitieve
boeking in Twinfield.
Doordat er veel medewerkers met zwangerschap verlof zijn, ontvangt Opdidakt geld van het UWV
om deze kosten te dekken. Dit wordt ook geboekt onder de inkoopfacturen, maar wel credit. De
reden hiervoor is dat deze inkomsten herleid kunnen worden naar een factuur.
De administratief medewerker en de financieel manager zijn de functionarissen die toegang hebben
tot de boekingen met betrekking tot de inkopen in Twinfield. Tevens kunnen alleen deze twee
handmatig boekingen verrichten in Twinfield. Hier is verder geen toezicht meer op.

9.3 Betaling
De financiële manager boekt de facturen definitief in Twinfield. Ze zijn hierdoor definitief geworden
in het systeem. Hierna wordt het betaalbestand aangemaakt. Dit gebeurt ongeveer wekelijks. In
het betaalbestand komen alle facturen terug die binnen enkele dagen betaald dienen te worden.
Via Twinfield wordt het betaalbestand doorgestuurd naar de Rabobank, waarna de facturen betaald
worden.
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10. Werkinstructies Intranet
Bij de werkinstructies is het gehele EED-traject doorlopen en omschreven. De andere trajecten
komen vrijwel overeen, maar er dienen uiteraard wel andere keuzes ingevuld te worden. Omdat
deze keuzes voor zich spreken, zijn hiervan geen aparte schermafdrukken gemaakt.

10.1 EED Intake
Bij processtap 1.1 Eerste contact vindt er geen vastlegging binnen Intranet plaats.

Processtap 1.2 Inplannen intakegesprek

Wanneer de ouder aangeeft dat het een EED zorgvraag betreft, wordt bij de tab agenda in de linker
kolom de vestiging gekozen. Hierna verschijnt de agenda van de vestigingsmanager, met vaak de
vooraf aangegeven beschikbare tijden voor een intake. De receptioniste overlegt met de ouder het
tijdstip. Wanneer er een tijdstip overeengekomen is, wordt er tekstueel in de afspraak de
hulpvraag, geboortedatum, school, telefoonnummer en email vastgelegd. Hierna wordt er door
middel van een format een bevestigingsmail met informatie omtrent de intake naar het opgegeven
email verstuurd. Dit format is te zien in onderstaande afbeelding.
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1.3 Opvragen beschikking
Wanneer de beschikking ontvangen is wordt deze vastgelegd in het cliëntenbestand van Intranet
onder de cliënt. Dit gebeurt als volgt:
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Processtap 1.4 Intakegesprek
Onder de tab relaties moeten de nieuwe cliënten worden aangemaakt.

Daarna wordt via de knop voeg toe een venster geopend.

Hierin dient een keus gemaakt te worden voor het toevoegen van een nieuwe cliënt of voor het
toevoegen van een nieuwe school. Bij het EED-proces dient gekozen te worden voor een nieuwe
cliënt. Daarna moet op verder geklikt worden.

Wanneer er op verder geklikt is, komt onderstaand scherm tevoorschijn waarop de cliëntgegevens
ingevoerd moeten worden.
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Na het invullen van de cliëntgegevens, wordt er een zorgtraject toegevoegd waarin
de verschillende fases staan.

De eerste fase begint met de intake. Hier wordt de desbetreffende vestiging, zorgtype, intaker en
datum intake ingevuld. Bij het kopje ‘betaling’ wordt ernstige enkelvoudige dyslexie gekozen.
Vervolgens wordt bij ‘connectie 1’ de dossierbeoordelaar ingevoerd, zodat deze straks vanuit het
minutenregistratiesysteem kan declareren. Daarna wordt de zorgaanvraag opgeslagen.
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Nadat de zorgaanvraag is opgeslagen, wordt de volgende fase in gang gezet.

Na het intakegesprek wordt de BO en de anamneselijst meegegeven aan de ouders. Hieronder is te
zien dat dan de fase ‘1.5 in afwachting contract’ volgt. Hier zijn reeds vestiging, zorgtype, intaker,
datum intake, de wijze van betaling en de connectie al ingevuld. Daarna wordt deze fase
opgeslagen.
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Vervolgens moet er een contract aangemaakt worden waar de betreffende vestiging
wordt gekozen. Tevens wordt er een startdatum ingevuld en wordt er bij alternatieve debiteur geen – gekozen, omdat het waarschijnlijk een EED traject betreft. Daarna opslaan.

Onder het kopje ‘Contractregels’ wordt het betreffende product gekozen, in dit geval EED.
Daaropvolgend wordt er tevens bij betalingswijze gekozen voor EED en moet er bij startdatum de
datum van de eerste behandelsessie worden ingevuld. De rest van de gegevens zijn reeds ingevuld
en hoeven derhalve niet te worden aangepast. Daarna opslaan.
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Vervolgens genereert Intranet een opsomming van alle mogelijke namen die vallen
onder EED. Indien gekozen is voor een naam, moet het contract worden gekoppeld met het
hiervoor aangemaakte zorgaanvraag.

Indien de koppeling gemaakt is met de juiste zorgaanvraag, wordt de volgende fase, zie hieronder,
in gang gezet. Het is hier van belang dat de BO (inclusief handtekeningen ouders) is ontvangen en
dat het schooldossier volledig is. Bij processtap 1.5 wordt uitgelegd hoe een document als een BO
wordt opgeslagen in het cliëntenbestand.
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Vervolgens wordt het ‘contract’ aangevinkt, indien deze terug is ontvangen. Bij
Processtap 1.6 staat aangegeven hoe dit in Intranet moet worden opgeslagen. Tevens wordt er
weer gekozen voor EED (code 1.4.1a). Daarna opslaan.
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Processtap 1.5 Uitwerken intakeverslag en 1.6 Ontvangen BO
Na het intakegesprek wordt ook een intakeverslag geschreven die bij de betreffende cliënt wordt
opgeslagen. Onder het kopje ‘bestanden’ wordt eveneens de BO en de beschikking opgeslagen. Zie
hieronder.
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Processtap 1.10 Toewijzingsverzoek
Indien de dossierbeoordelaar heeft geconstateerd dat het EED-dossier ontvankelijk is, wordt een
behandelaar aan de cliënt toegewezen. Bij onderzoek wordt de betreffende behandelaar
toegewezen. Bovendien wordt hier de ontvankelijkheid aangevinkt en de datum van de
ontvankelijkheid ingevoerd. Daarna opslaan. Zie hieronder.
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Processtap 2.1 Acceptatie toewijzingsverzoek
Via de homepage krijgt de behandelaar een toewijzingsverzoek binnen die geaccepteerd dient te
worden.

Na het accepteren van de toewijzingsverzoek moet de behandelaar voor de aanvang van de eerste
testafname deze fase aanpassen naar ‘2.3 Voorbereidend’ en deze fase vervolgens op te slaan. zie
hieronder.
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Processtap 2.2 Inplannen onderzoeksmomenten
De behandelaar maakt telefonisch een afspraak met de ouders van de cliënt en noteert dit in het
minutenregistratiesysteem, zie hieronder.
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Processtap 2.4 Verslaglegging onderzoek
Op de dag van de eerste testafname past de onderzoeker de fase aan naar ‘2.4 Testafname’. In
deze fase voert de onderzoeker ook de datum van de eerste test in.
Na de eerste testafname schrijft de onderzoeker bovendien een testverslag (ook wel
onderzoeksverslag). Dit verslag legt de onderzoeker op dezelfde wijze vast in het cliëntenbestand
zoals bij processtap ‘1.5 Uitwerken intakeverslag’ is omschreven. Eveneens past de onderzoeker de
fase aan naar ‘2.5 uitwerken’.
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Processtap 2.5 Tegenlezen onderzoeksverslag
Indien het testverslag is opgesteld, vraagt de onderzoeker supervisie aan door naar de volgende
fase te gaan. Dit betreft fase ‘2.6 Aanvraag supervisie’. De supervisor controleert het verslag en
past aan indien nodig. Voor de goedkeuring van het verslag ondertekenen zowel de supervisor als
VM het verslag.
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Processtap 2.6 Inplannen afspraak ouders
Indien de onderzoeker het onderzoeksverslag heeft laten controleren door de supervisor, maakt de
onderzoeker een afspraak met de ouders. Via het minutenregistratiesysteem wordt de afspraak
met de ouders op dezelfde wijze ingepland zoals bij processtap ‘2.2 Inplannen
onderzoeksmomenten’ is omschreven.

Processtap 2.7 Terugkoppeling ouders bij constatering geen EED
De ouders van de cliënt worden bij de terugkoppeling door de onderzoeker geadviseerd over het
mogelijke vervolgtraject. Indien er sprake is van EED, dan legt de onderzoeker de EED-verklaring
op dezelfde wijze vast zoals bij processtap ‘1.5 Uitwerken intakeverslag’ is omschreven.

Processtap 2.10 Toewijzigingsverzoek behandelaar
De vestigingsmanager verandert de zorgtype in ‘Begeleiding’ en klikt op opslaan.

Vervolgens past de VM de fase aan van ‘1.1 Intake’ naar ‘1.5 In afwachting contract’ en van 1.5
naar ‘1.6 Wachtlijst toewijzen’. Bij deze laatste fase vinkt de VM ‘contract’ aan en kiest de
betreffende datum van de ontvangen BO (inclusief handtekeningen). Zie verder de twee
afbeeldingen hieronder.
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Als laatste fase in deze processtap, past de VM de fase aan naar ‘3.1
Toewijzingsverzoek’. In deze fase stelt de VM de begeleider (behandelaar) aan en de supervisor
van het traject. Tevens selecteert de VM bij de ‘type begeleiding’ EED en slaat de fase op.
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Processtap 3.1 Acceptatie toewijzingsverzoek
Op de homepage krijgt de behandelaar een toewijzingsverzoek binnen net zoals bij processtap 2.1
Acceptatie toewijzingsverzoek, alleen nu betreft het de begeleiding.

De behandelaar past eerst de fase aan naar ‘3.4 Voorbereidend’ en daarna naar ‘3.5 In
begeleiding’. De fase wordt door de behandelaar opgeslagen. Zie hierna de volgende twee
afbeeldingen.
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Processtap 3.15 Sessie 60: Eindgesprek
Tot aan de allerlaatste behandeling hoeft er geen fase aangepast te worden, tenzij de
behandelingen vroegtijdig stoppen. Tot aan de laatste behandeling werkt de behandelaar met het
handelingsplan en het behandelingsverloop, deze twee documenten worden steeds opgeslagen
zoals omschreven bij processtap 1.5 Uitwerken intakeverslag.
Of er twee momenten zijn voor face-2-face contacten met de supervisor, waar een kwartier voor
geschreven wordt in het minutenregistratiesysteem, hangt af van de duur die nodig is voor het
traject. Indien er bijvoorbeeld wel zestig behandelingen plaatsvinden, dan moet er voor de twee
face-2-face contacten twee keer een kwartier worden geschreven conform de wijze zoals
omschreven bij processtap 2.2 Inplannen onderzoeksmomenten.
Bij de laatste behandeling wordt de fase aangepast naar ‘3.8 Aanvraag beëindiging’. In deze fase
geeft de behandelaar aan bij datum beeindigd wanneer het traject is beëindigd. Daarna opslaan.

Het evaluatieverslag en de Verklaring van uitbehandeling, die voortkomen uit de laatste
behandeling, worden op dezelfde wijze vastgelegd zoals bij processtap 1.5 Uitwerken intakeverslag
is omschreven.
Verder krijgt de vestigingsmanager in het vervolg een Aanvraag beëndiging binnen en accordeert
deze door de fase aan te passen naar ‘3.9 Beeindigd’ en slaat de fase op.
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11. Risicoanalyse
11.1 Overzicht risico’s
Algemeen
ALG-1
ALG-2
ALG-3
ALG-4
ALG-5
ALG-6
ALG-7
Automatisering
AUT-1
AUT-2
AUT-3
AUT-4
AUT-5
AUT-6
AUT-7
AUT-8
AUT-9
Inkoop
INK-1
INK-2
INK-3
INK-4
INK-5
INK-6
INK-7
Verkoop
VERK-1
VERK-2
VERK-3
VERK-4
VERK-5
VERK-6
VERK-7
VERK-8
VERK-9
VERK-10
VERK-11
VERK-12
VERK-13
VERK-14
VERK-15
VERK-16
VERK-17
VERK-18
VERK-19
VERK-20
VERK-21

Risico
Verzadigde markt
Veranderde wet- en regelgeving
Foutieve verdeelsleutel overhead
Wegvallen key-personeel
Verkeerde aannames begrotingen
Onbeveiligde privacygegevens
Kwijtraken keurmerk
Risico
Onjuiste koppeling
Handmatige invoer
Onbevoegde toegang
Ongeautoriseerde wijziging
cliëntenbestand
Ongeautoriseerde wijziging
minutenregistratiesysteem
Fysieke beveiliging hardware
Uitval Intranet
Functievermening gebruik en
ontwikkeling
Géén eenduidige opslag data
Risico
Onterechte betalingen facturen
Wijzigen factuurgegevens
Spookfactuur
Ongelimiteerde inkoop
Handmatige boeking Twinfield
Functievermening facturatie en betaling
Handmatige betaling facturen
Risico
Foutieve invoer
minutenregistratiesysteem
Behandelovereenkomst niet of
onvolledig getekent
Verschuivingsgevaar tussen
omzetstromen
Onvolledige ontvangst betaling
Niet tijdige betaling
Geen of foutieve aanmaak contract
Handmatig opstellen facturen
Wanbetaling cliënt
Overschrijding contracten gemeenten
Start traject zonder beschikking
gemeenten
Start traject zonder verwijzing huisarts
Onderhandeling verkoopprijs
Foutieve invoer bankrekeningnummer
Verschuivingsgevaar tussen wel en
geen strippenkaart
Schrijven uren op onbestaande cliënt
Ongeautoriseerde offertes
Niet tijdig opstellen offerte
Foutief of niet doorgeven contract
Loslaten matchingprincipe
Geen doorzetting eindfase
Shop in shop

68

Kans
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Kans
Gemiddeld
Zeer hoog
Gemiddeld

Impact
Hoog
Zeer hoog
Laag
Laag
Laag
Zeer hoog
Zeer hoog
Impact
Zeer hoog
Hoog
Gemiddeld

Factor

Laag

Laag

1

Laag
Laag
Laag

Laag
Laag
Gemiddeld

1
1
2

Laag
Laag
Kans
Hoog
Gemiddeld
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Kans

Zeer hoog
Gemiddeld
Impact
Laag
Laag
Laag
Laag
Gemiddeld
Gemiddeld
Laag
Impact

4
2

3
4
1
1
1
4
4
Factor
8
12
4

Factor
3
2
1
1
2
2
1
Factor

Zeer hoog Zeer hoog

16

Gemiddeld Gemiddeld

4

Laag
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Gemiddeld
Gemiddeld

Laag
Laag
Gemiddeld
Gemiddeld
Hoog
Laag
Hoog

1
3
6
6
9
2
6

Hoog
Laag
Laag
Laag

Laag
Laag
Laag
Laag

3
1
1
1

Laag
Laag
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Hoog
Laag

Laag
Laag
Gemiddeld
Laag
Gemiddeld
Hoog
Hoog
Gemiddeld

1
1
4
2
4
6
9
2

11.2 Risicomatrix
In onderstaande risicomatrix zijn alle risico’s ingedeeld op basis van de kans en impact. De
bepaling van de kans en impact is vervolgens per risico uitgewerkt.

Zeer hoog

VERK-4, VERK-10, INK-1

VERK-5, VERK-6

VERK-7, VERK-20

VERK-8, VERK-17, VERK-21,
INK-2

AUT-3, VERK-2, VERK-16,
VERK-18

VERK-9, VERK-19

VERK-1

Kans

Hoog

AUT-2

Gemiddeld

Laag

ALG-3, ALG-4, ALG-5, AUT4, AUT-5, AUT-6, VERK-3,
VERK-11, VERK-12, VERK-13, AUT-7, AUT-9, INK-5, INK-6
VERK-14, VERK-15, INK-3,
INK-4, INK-7
Laag
Gemiddeld

ALG-1

Hoog

AUT-1

ALG-2, ALG-6, ALG-7, AUT-8

Zeer hoog

Impact

11.3 Algemene risico’s
De strategische risico’s komen voort uit externe bronnen zoals leveranciers, klanten, concurrenten,
substituut-producten, nieuwe toetreders, strategische partners en externe agenten. De
strategische risico’s die voornamelijk bij Opdidakt een rol spelen vallen onder de bron externe
agenten. Hier vallen namelijk ook de overheid en toezichthouders onder. De impact van algemene
risico’s zijn zeer hoog. De risico’s met bijbehorende kans zijn hieronder uitgewerkt.
ALG-1 De markt waarin Opdidakt opereert is verzadigd, met als minder tot geen omzet
als gevolg. De kans dat de markt waarin Opdidakt opereert verzadigd is, is laag. Dit
omdat er telkens nieuwe kinderen komen met leer- en gedragsproblemen. De impact is
naar beneden bijgesteld, omdat Opdidakt niet geheel van de markt afhankelijk is. De
impact komt hierdoor op hoog uit. Door de hoge impact van het risico, is de factor 3.
ALG-2 De wet- en regelgeving beslist op korte termijn dat er minder tot geen jeugdzorg
meer vergoed wordt. Opdidakt genereert hierdoor minder omzet. De kans dat de
wet- en regelgeving op korte termijn beslist dat er minder tot geen jeugdzorg meer
vergoed wordt, is laag. Dit omdat de nieuwe wet- en regelgeving pas vanaf 2015
van kracht is. Ook zijn er geen nieuwsberichten over veranderingen. Wanneer er geen
jeugdzorg meer vergoed is, vallen de omzetstromen EED en GBGGZ weg. Dit zorgt voor
een zeer hoge impact. Door de zeer hoge impact van het risico, is de factor 4.

ALG-3 De verdeelsleutel die gehanteerd wordt bij de kostenverdeling bij overheadkosten
aan de verschillende vestigingen wordt fout gehanteerd. Hierdoor is er verkeerde
managementinformatie beschikbaar, waardoor verkeerde kritische prestatie
indicatoren worden gehanteerd. De kans dat dit risico zich voordoet is laag omdat
deze verdeling wordt gemaakt aan de hand van formules op basis van het
personeelsbestand. De kans is laag dat het personeelsbestand niet correct is, aangezien
van uit hier de beloning aan het personeel plaatsvindt. De impact is naar beneden
bijgesteld, omdat de meeste besluiten plaats vinden op organisatieniveau. De
verdeelsleutel die gehanteerd wordt is hierdoor niet meer van belang. De impact komt
hierdoor op laag uit. Door de lage impact van het risico, is de factor 1.
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ALG-4 De werkzaamheden van key-personeel liggen stil door het
wegvallen van deze medewerkers. De continuïteit van Opdidakt wordt hierdoor
bedreigd. De vervangbaarheid van medewerkers wordt bepaald aan de hand van
bepaalde kwaliteiten van de medewerker. Alle medewerkers binnen Opdidakt zijn
vervangbaar, behalve de systeemontwikkelaar en hoofdbehandelaars. Vanwege het feit dat
de implementatie van het systeem jaren heeft geduurd, is het namelijk moeilijk om de
kennis van de systeemontwikkelaar ineens over te dragen aan een externe partij. De 14
hoofdbehandelaars die werkzaam zijn bij Opdidakt zijn wegens hun expertise en ervaring
niet snel te vervangen. Bij het wegvallen van één hoofdbehandelaar, is dit wel op te
vangen door de andere hoofdbehandelaars. De kans dat dit risico zich voordoet is derhalve
gemiddeld, omdat het 15 personen betreft binnen de organisatie. De impact is naar
beneden bijgesteld, omdat er veel aanbod is van hoofdbehandelaars op de arbeidsmarkt.
De kennisoverdracht van de systeemontwikkeling naar een externe partij is al in werking
gesteld. De impact komt hierdoor op laag uit. Door de laag impact van het risico, is de
factor 1.
ALG-5 Door verkeerde aannames worden verkeerde begrotingen opgesteld, waardoor er
meer kosten gemaakt worden dan nodig. Opdidakt komt hierdoor in
liquiditeitsproblemen. De kans is laag, omdat de aannames gebaseerd zijn op
ervaringscijfers en er contractuele prijsafspraken zijn met de gemeenten. De impact is
laag, omdat Opdidakt niet snel in liquiditeitsproblemen komt. Enerzijds omdat bij de
meeste contracten namelijk is afgesproken dat er maandelijks gefactureerd wordt tegen
een vaste prijs, waardoor Opdidakt maandelijks een binnenkomende cashflow heeft.
Anderzijds omdat bij andere contracten met de gemeente voorschotten worden verstrekt,
waardoor Opdidakt eveneens een grote cashflow binnenkrijgt. De impact is naar beneden
bijgesteld, omdat de meeste besluiten plaats vinden onafhankelijk van de begroting. De
begroting die gehanteerd wordt is hierdoor niet meer van belang. De impact komt hierdoor
op laag uit. Door de lage impact van het risico, is de factor 1.
ALG-6 Opdidakt werkt met privacy gevoelige gegevens welke niet optimaal beveiligd
zijn, waardoor Opdidakt een boete riskeert voor inbreuk van privacy.
De facturen naar de gemeenten worden per post verstuurd. Deze bevatten de NAWgegevens van de cliënten, maar ook gegevens over de behandelingen die de cliënt
ondergaat. Dit zijn privacygevoelige gegevens. De kans dat deze gegevens onderschept
worden, is laag. Vanuit ervaring is dit namelijk nog niet gebeurd, ook heeft de
postbode hiervoor geen motief. Opdidakt riskeert hoge boetes voor inbreuk van privacy,
waardoor de impact op zeer hoog is beoordeeld. Door de zeer hoge impact van het risico,
is de factor 4.
ALG-7 Het keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie wordt ingetrokken, omdat
Opdidakt zich niet aan de gestelde criteria gehouden heeft. Jaarlijks worden er
enkele dossiers gecontroleerd van minstens twee vestigingen. De kans is door de
frequentie van de controle laag. De impact van het risico lijkt alleen betrekking te hebben
op de EED omzetstroom, maar door de negatieve publiciteit heeft het risico toch betrekking
op de volledige omzet van Opdidakt. Hierdoor is de impact beoordeeld op zeer hoog. Door
de zeer hoge impact van het risico, is de factor 4.
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11.4 Automatiseringsrisico’s
De automatiseringsrisico’s zijn binnen Opdidakt van essentieel belang om te beheersen, omdat alle
processen afhankelijk zijn van de automatisering. Daarnaast is de automatisering geheel door een
eigen medewerker opgezet. Deze ontwikkeling heeft enkele jaren geduurd en is nog steeds in
proces. Het is daarom extra belangrijk om de risico’s omtrent de automatisering af te dekken. Zie
verder paragraaf 2.8 voor een uitgebreide toelichting van de automatisering binnen Opdidakt.
AUT-1 Gegevens zijn onjuist gekoppeld binnen Intranet en onjuist gekoppeld met in
verband staande systemen met Intranet, doordat de koppeling foutief
geprogrammeerd is.
Nieuwe koppelingen en wijzigingen in bestaande koppelingen vinden maandelijks plaats,
waardoor de kans gemiddeld is. De grootste koppelingen die binnen Intranet aanwezig zijn,
zijn:

Basecone naar Twinfield;

Minutenregistratiesysteem met het cliëntenbestand;

Minutenregistratiesysteem en Twinfield;

Minutenregistratiesysteem naar de betaling van de medewerkers.
Wanneer er een koppeling fout geprogrammeerd is, zorgt dit voor herhalingsfouten.
Hierdoor is de impact op zeer hoog beoordeeld. Door de zeer hoge impact van het risico, is
de factor 8.
AUT-2 Doordat er sprake is van eilandautomatisering1, worden gegevens handmatig
ingevoerd. De gegevens kunnen hierdoor fout overgenomen worden.
Gezien het feit dat er dagelijks gegevens handmatig worden ingevoerd, is de kans zeer
hoog dat dit fout kan gaan. De handmatige invoer gebeurt bij invoer van:

Intranet naar Intramed;

Het afsluiten van de scholen contacten en de vastlegging hiervan;

De vastlegging van schoolcontracten en de facturatie;

De monitoring van de vestigingen vanuit Intramed;

Intranet naar de salarisbetaling;

De declaratie vanuit intranet naar de afzonderlijke facturen.
Eén foutieve handmatige invoer heeft niet gelijk een zeer hoge impact. De impact is
hierdoor beoordeeld op hoog, omdat het wel kan zorgen dat er een geheel traject niet
gefactureerd wordt. Door de hoge impact van het risico, is de factor 12.
AUT-3 Gegevens binnen Intranet zijn toegankelijk voor onbevoegden functionarissen,
waardoor gegevens niet beveiligd zijn.
Er zijn manieren waarop dit risico zich kan voordoen. Bij de eerste factor worden
wachtwoorden doorgegeven van een gebruikersaccount aan onbevoegden. Een voorbeeld
hiervan is dat de vestigingsmanager op vakantie gaat, zwanger raakt of langdurig ziek is.
Hierdoor worden de rechten van de vestigingsmanager tijdelijk overgedragen aan de
assistent-vestigingsmanager. Uit de interviews met alle vestigingen bevestigen vier
vestigingen dat de eerste factor voorkomt. Bij de tweede factor kan er gedacht worden aan
het onbeperkt kunnen verstrekken van dyslexieverklaringen. Uit het onderzoek is gebleken
dat elke medewerker toegang heeft tot deze verklaringen in het systeem. Echter zijn voor
de dyslexieverklaringen een handtekeningen vereist van zowel de GZ-psycholoog als de
Algemeen directeur. Maar ook deze handtekeningen zijn te vervalsen. Derhalve is
beoordeeld dat de kans gemiddeld is. De impact is beoordeeld op gemiddeld, omdat het
kan zorgen dat er enkele behandelingen niet gefactureerd worden. Door de gemiddelde
impact van het risico, is de factor 4.
1

Dit houdt bij Opdidakt in dat binnen Intranet en in verband staande systemen met Intranet geen
geautomatiseerde koppelingen aanwezig zijn, waardoor er gegevens overgebracht moeten worden van het ene
naar het andere systeem. (Paur, van Boxel, Korstjens, Leeftink, & Paape, 2010)
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AUT-4 Gegevens in het cliëntenbestand worden door de vestigingsmanager
ongeautoriseerd gewijzigd / verwijderd, met als gevolg dat belangrijke gegevens
verloren gaan en de omzet onvolledig is. De kans dat dit risico zich voordoet wordt
laag beoordeeld, omdat er van de vestigingsmanager verwacht wordt dat deze integer
handelt. Daar komt nog bij dat op het moment dat een behandelaar in het
minutenregistratiesysteem een behandeling wil relateren aan de cliënt die verwijderd zou
zijn, er dan al snel alarmbellen gaan rinkelen bij de behandelaar. Hier is controle op en
verlaagd dus de kans. Echter als een cliënt verwijderd wordt na het afsluiten van een
bepaald traject, dan is dit niet meer te controleren. Derhalve is beoordeeld dat de kans
gemiddeld is. De impact is beoordeeld op laag, omdat wanneer het risico zich
eenmalig voordoet er slecht een behandeling niet gefactureerd wordt. Door de lage impact
van het risico, is de factor 1.
AUT-5 Gegevens in het minutenregistratiesysteem worden door een medewerker
ongeautoriseerd gewijzigd / verwijderd, met als gevolg dat belangrijke gegevens
verloren gaan en de omzet onvolledig is. Iedere medeweker van Opdidakt heeft
toegang tot elkaars agenda en kan hier afspraken met cliënten verwijderen of aanpassen.
Omdat er aangenomen wordt dat de medewerkers integer handelen, wordt deze kans laag
beoordeeld. De impact is beoordeeld op laag, omdat wanneer het risico zich eenmalig
voordoet er slecht een behandeling niet gefactureerd wordt. Door de lage impact
van
het risico, is de factor 1.
AUT-6 De fysieke beveiliging van de hardware is ontoereikend, met als gevolg dat de
continuïteit van Opdidakt wordt bedreigd. De dataserver bevindt zich in het gebouw.
De dataopslag van server waarop Intranet werkzaam is, is uitbesteed. Op de dataserver
mogen geen cliënt gerelateerde gegevens opgeslagen worden volgens het beleid van
Opdidakt. Van de dataserver wordt wekelijks een back-up gemaakt op Intranet door de
administratief medewerker. De kans dat de fysieke beveiliging van de hardware in het
geding komt, wordt mede door ervaringscijfers op laag beoordeeld. De impact is naar
beneden bijgesteld, omdat de procedures voorschrijven dat alle gegevens binnen Intranet
opgeslagen dienen te worden. Van de dataserver wordt wekelijks een back-up op Intranet
geplaatst. De impact is hierdoor beoordeeld op laag. Door de lage impact van het risico, is
de factor 1.
AUT-7 Uitval van Intranet of ontoereikende backup-procedures, waardoor de continuïteit
van Opdidakt wordt bedreigd. De server waarop Intranet werkzaam is, is redundant2
opgebouwd. Door deze backup is de kans laag op uitval van Intranet laag. De impact is
naar beneden bijgesteld, omdat de werkzaamheden van de medewerkers door kunnen
gaan naast Intranet. De impact is hierdoor beoordeeld op gemiddeld. Door de gemiddelde
impact van het risico, is de factor 2.
AUT-8 Er is functievermenging tussen gebruik van het systeem en software
ontwikkeling, waardoor bewuste fouten worden gemaakt. De functievermenging
tussen gebruik van het systeem en software ontwikkeling is maar bij een medewerker
binnen de organisatie aanwezig, waardoor de kans op laag beoordeeld wordt. Wanneer er
een koppeling bewust fout geprogrammeerd is, zorgt dit voor herhalingsfouten. Hierdoor is
de impact op zeer hoog beoordeeld. Door de zeer hoge impact van het risico, is de factor 4.

2

Wanneer gegevens redundant opgeslagen zijn, betekent dit dat er een dubbele of een drievoudige back-up
aanwezig is.

.
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AUT-9 Doordat enerzijds de opslag van gegevens binnen Intranet
plaatsvindt en anderzijds de opslag van gegevens op de dataserver plaatsvindt
gaan gegevens verloren of zijn gegevens niet meer up-to-date. Naast Intranet
werken de medewerkers ook op de dataserver. De reden hiervoor is dat wanneer verslagen
nog onderhanden zijn, het onhandig is om deze op te slaan bij de cliënt binnen Intranet. Dit
komt omdat een bestand niet overschreven kan worden, maar opnieuw opgeslagen dient te
worden wanneer deze bewerkt is. De kans wordt op laag beoordeeld, omdat de meeste
verslagen in een keer afgerond worden. De dataserver wordt hierdoor niet meer gebruikt
als opslagruimte. De impact is naar beneden bijgesteld, omdat de procedures voorschrijven
dat alle gegevens binnen Intranet opgeslagen dienen te worden. Van de dataserver wordt
wekelijks een back-up op Intranet geplaatst. De impact is hierdoor beoordeeld op
gemiddeld. Door de gemiddelde impact van het risico, is de factor 1.

Bovengenoemde algemene risico’s, inclusief automatiseringsrisico’s, zijn ingedeeld in de
risicomatrix.
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ALG-2, ALG-6, ALG-7,
AUT-8

Zeer hoog

11.5 Risico’s in de processen
11.5.1 Risico’s in het inkoopproces
De vestigingsmanagers en de directie zijn bevoegd om inkopen te doen. De binnengekomen
facturen worden toegewezen aan de bijbehorende autorisator door administratief medewerker 1 in
Basecone. Administratief medewerker 1 kan na autorisatie nog aanpassingen verrichten. Wanneer
de factuur definitief geboekt wordt kunnen er ook nog handmatig facturen ingeboekt worden.
Overigens dient nog vermeld te worden dat het inkoopproces niet in verband staat met het
verkoopproces. Hieronder worden de risico’s die zich bevinden in het inkoopproces benoemd en
tevens beoordeeld op kans. De impact van de inkooprisico’s is laag, omdat het inkoopproces een
zeer klein deel uitmaakt van de totale omzet. Dit is namelijk 12%. Alleen INK-5 en INK-6 wijken
hiervan af. Bij deze risico’s wordt de bepaling van de impact toegelicht.
INK-1 Het factuurbedrag is onjuist, door een (on)bewuste fout van de crediteur.
Opdidakt betaald hierdoor een hoger bedrag dan vooraf overeengekomen.
Bij veel facturen zoals huur en lease is er geen pakbon aanwezig. De administratief
medewerker 1 kan dan niet controleren of deze bedragen juist zijn. Dit heeft als gevolg dat
er meer betaald dan nodig. Bij sommige facturen kunnen is er wel controle aanwezig in de
vorm van een pakbon of contract. Derhalve wordt de kans bij dit risico hoog beoordeeld.
Door de lage impact van het risico, is de factor 3.
INK-2 Na autorisatie kunnen de factuurgegevens, inclusief bankrekeningnummer,
handmatig gewijzigd worden, waardoor een (on)bewuste fout gemaakt kan
worden. Dit heeft als gevolg dat de crediteur niet betaald wordt.
De administratief medewerker controleert en boekt wekelijks de inkoopfacturen. Twinfield
genereert automatisch het nummer van de leverancier, het bankrekeningnummer, prijs etc.
Hier kan het bijvoorbeeld voorkomen dat het boekhoudpakket de leverancier onjuist
herkent, met als gevolg dat er een verkeerde betaling wordt verricht. De administratief
medewerker moet dus controleren of de leverancier, het nummer en de prijs correct door
het boekhoudpakket zijn gegenereerd. Waar nodig dient de medewerker aanpassingen te
verrichten. Mocht het zo zijn dat de administratief medewerker een factuur niet goed heeft
ingeboekt in Twinfield, dan neemt de leverancier waarschijnlijk contact op met Opdidakt.
Bovendien wordt er aangenomen dat de medewerker integer handelt met betrekking tot
het wijzigen van het bankrekeningnummer. De handeling vindt wekelijks plaats, waardoor
de kans hoog zou zijn. Door de controle van de leverancier en integriteit van de
administratief medewerker neemt de kans af. De kans wordt daarom gemiddeld
beoordeeld. Door de lage impact van het risico, is de factor 2.
INK-3 De ontvangen factuur is een spookfactuur. Opdidakt verricht hierdoor onterecht
betalingen. Het komt voor dat Opdidakt spookfacturen binnenkrijgt via
facturen@opdidakt.nl. Voor deze facturen zijn er feitelijk door Opdidakt nooit diensten
geleverd. De administratief medewerker die deze facturen controleert, komt deze slechts
een paar keer per jaar tegen. Derhalve wordt de kans op laag beoordeeld. Door de lage
impact van het risico, is de factor 1.
INK-4 Er wordt ongelimiteerd ingekocht, door een gebrek aan toezicht. Er wordt
hierdoor overbodig ingekocht, waardoor de kosten hoger zijn dan noodzakelijk. Bij
dit risico kan gedacht worden aan het bijvoorbeeld teveel inkopen van kantoorartikelen,
waarvan een deel voor privé gebruikt wordt. Ook hier wordt weer aangenomen dat de
medewerkers integer handelen, derhalve is de kans laag beoordeeld. Door de lage impact
van het risico, is de factor 1.
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INK-5 Naast de gebruikelijke boeking via Basecone naar Twinfield, is er via
Twinfield een mogelijkheid om tevens handmatig een factuur aan te maken die
gelijk definitief is. Hierdoor kunnen bewuste fouten gemaakt worden. Alleen de
financiële manager en administratief medewerker 1 hebben toegang in Twinfield om
definitieve boekingen te verrichten. Echter is tijdens het verkrijgen van de IST-positie
geconstateerd dat er hier ook de mogelijkheid aanwezig om handmatig definitieve
boekingen te verrichten. Eén van de hiervoor genoemde functionarissen kan dus onterechte
boekingen maken. Het risico zit vooral bij de financiële manager, omdat deze ook de
betalingen doet voor Opdidakt. Hier wordt wederom het integriteitprincipe gehanteerd, de
kans is beoordeeld op laag. De impact is naar boven bijgesteld, omdat het risico zich kan
voordoen met een ongelimiteerd bedrag. De impact is hierdoor gemiddeld. Door de
gemiddelde impact van het risico, is de factor 2.
INK-6 Er is functievermenging tussen facturatie en betaling. Definitief boeken van de
facturen en het opstellen van de betaallijst geschiedt door de financieel manager. De
financieel manager zou hierdoor facturen gelijk als definitief in kunnen boeken, met het
eigen bankrekeningnummer. Doordat niemand de betaallijst autoriseert, kan de financieel
manager de betaallijst betalen waarin deze boeking zich bevindt. Doordat er vanuit wordt
gegaan dat de medewerkers integer handelen, wordt de kans op laag beoordeeld. De
impact is naar boven bijgesteld, omdat het risico zich kan voordoen met een ongelimiteerd
bedrag. De impact is hierdoor gemiddeld. Door de gemiddelde impact van het risico, is de
factor 2.
INK-7 Facturen worden niet betaald via de gebruikelijke betaallijst, maar handmatig
betaald. Er bestaat ook een mogelijkheid om facturen handmatig te betalen, losstaand van
de opgestelde betaallijst. Dit risico kan zich alleen voordoen wanneer een factuur afkomstig
van een crediteur dubbel wordt ingevoerd in Basecone én de crediteurenkaart wordt
gewijzigd. Op de crediteurenkaart kan het bankrekeningnummer gewijzigd worden door het
bankrekeningnummer van de medewerker. De medewerker ontvangt dan het
factuurbedrag op eigen rekening, maar de werkelijke factuur wordt ook betaald binnen de
betaallijst. Doordat er vanuit wordt gegaan dat de medewerkers integer handelen, wordt de
kans op laag beoordeeld. Door de lage impact van het risico, is de factor 1.
De bovengenoemde risico’s in het inkoopproces zijn ingedeeld in de risicomatrix.
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Zeer hoog

11.5.2 Risico’s in het verkoopproces
Onder het verkoopproces vallen de omzetstromen EED, GBGGZ, Particulieren en Scholen. Er zijn
echter ook risico’s die betrekking hebben op meerdere omzetstromen. Deze zullen eerst behandeld
worden. Daarna worden de specifieke risico’s per omzetstroom of meerdere omzetstromen
behandeld.
VERK-1 Foutieve invoer minutenregistratie systeem, door (on)bewuste fouten van
medewerkers. Dit werkt door in de salarisbetaling, rentabiliteit, declaratie en
facturatie.
Het minutenregistratiesysteem wordt dagelijks ingevuld door alle medewerkers. Doordat
het handmatige invoer betreft, kunnen er elke dag onbewuste fouten gemaakt worden.
Ook kunnen er bewuste fouten gemaakt worden, doordat de invoer in het
minutenregistratiesysteem bepalend is voor de salarisbetaling bij medewerkers met minmax contracten. Medewerkers worden mede beoordeeld op de rentabiliteit 3, waardoor ook
bewuste fouten gemaakt kunnen worden. Ook de reistijd inclusief gemaakte kilometers
dient geschreven te worden door de medewerkers. Wanneer er meer kilometers
geschreven worden dan gereden, ontvangt de medewerker teveel reiskostenvergoeding.
De kans is derhalve zeer hoog. De invoer van het minutenregistratiesysteem vormt de
basis van de omzetbepaling voor alle omzetstromen, waardoor de impact zeer hoog is
wanneer er fouten gemaakt worden door medewerkers. Dit zorgt voor een factor van 16.
VERK-2 De behandelovereenkomst is niet door beide ouders ondertekent, maar de
cliënt is wel in behandeling. Dit zorgt ervoor dat de cliënt officieel niet
behandeld mag worden.
Voordat een cliënt in behandeling genomen mag worden, dient er een
behandelingsovereenkomst4 (BO) getekend te zijn. Bijna alle cliënten zijn minderjarig,
waardoor beide ouders de BO dienen te ondertekenen. Nieuwe cliënten dienen zich
dagelijks aan. Intranet heeft echter een fase, genaamd ‘’in afwachting contract’’,
waarmee de BO bedoeld wordt. Door deze beheersingsmaatregel, neemt de kans af. De
beheersingsmaatregel dekt niet het gehele risico af. De kans is daarom als gemiddeld
beoordeeld. Wanneer het risico zich eenmalig voordoet kan het vaak nog worden
hersteld, door de behandelovereenkomst alsnog te laten ondertekenen. Pas wanneer de
cliënt dit niet doet, kan het traject niet gefactureerd worden. De impact is hierdoor
beoordeeld op gemiddeld. Door de gemiddelde impact van het risico, is de factor 4.
VERK-3

Verschuivingsgevaar in het declaratie- en facturatieproces tussen de
omzetstromen van Opdidakt waardoor er onjuist gefactureerd is.
Wanneer bijvoorbeeld een EED- als een GBGGZ-traject verantwoord wordt, wordt er
omzet misgelopen door het verschil in tarief van deze trajecten. Wekelijks worden er
contracten aangemaakt bij cliënten, waarvandaan gedeclareerd of gefactureerd wordt.
De kans zou hierdoor hoog zijn. Doordat er gedeclareerd/gefactureerd wordt aan het
einde van het traject is het logischerwijs onmogelijk deze fout niet in een vroeger
stadium te constateren. Dit zou bijvoorbeeld achterhaald worden wanneer een
behandelaar geen uren meer kan schrijven op de cliënt. De kans wordt door de
bestaande beheersingsmaatregelen laag ingeschat. De impact is beoordeeld op laag,
omdat wanneer het risico zich eenmalig voordoet er slecht een behandeling niet
ontvangen wordt. Door de lage impact van het risico, is de factor 1.

3

Het percentage directe en indirecte uren ten opzichte van de totale uren bepaald de rentabiliteit. Deze wordt
uitgedrukt in een percentage per medewerker. De totale uren bestaan uit direct, indirect en overhead. Direct en
indirect is de bestede tijd aan behandelingen.
4

De behandelovereenkomst geeft Opdidakt toestemming om de cliënt te behandelen. Deze dient dus
voorafgaand aan een onderzoek of behandelingen in het bezit van Opdidakt te zijn.
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VERK-4 De betaling wordt onvolledig ontvangen, door een fout van de
debiteur. Opdidakt loopt hierdoor inkomsten mis.
Bij de stromen EED en GBGGZ wordt niet gecontroleerd of de betaling van de debiteur
overeenkomt met bijbehorende factuur . De betaalde bedragen kunnen dus verschillen
van de gefactureerde bedragen, omdat hier geen controle op is. Er vinden wekelijks
betalingen door debiteuren plaats, waardoor de kans hoog is. De impact is beoordeeld op
laag, omdat wanneer het risico zich eenmalig voordoet er slecht een behandeling niet
ontvangen wordt. Door de lage impact van het risico, is de factor 3.
VERK-5 De betaling wordt niet tijdig ontvangen, door een fout van de debiteur. Opdidakt
loopt hierdoor inkomsten mis.
Bij de stromen EED en GBGGZ wordt niet gecontroleerd of de betaling van de debiteur
overeenkomt met bijbehorende factuur. Er is hierdoor geen overzicht met openstaande
EED en GBGGZ facturen, waardoor de tijdigheid niet controleerbaar is. Er vinden wekelijks
betalingen door debiteuren plaats, waardoor de kans hoog is. De impact is beoordeeld op
gemiddeld, omdat de omzet van gehele trajecten niet ontvangen wordt. Door de
gemiddelde impact van het risico, is de factor 6.

VERK-6 Het contract wordt niet of foutief aangemaakt bij de invoer van een nieuwe
cliënt. Hierdoor wordt er niet of foutief gefactureerd of gedeclareerd.
Wanneer het contract niet wordt aangemaakt in Intranet, vindt er in eerste instantie geen
facturatie plaats aan de gemeenten én aan de particulieren. Bij de particulieren stroom is
hier echter wel controle op, doordat de administratief medewerker controleert of alle
particulieren behandelingen, die voortkomen uit het minutenregistratiesysteem, terug te
vinden zijn in Twinfield. De declaratie naar de gemeenten toe, wordt niet op deze manier
gecontroleerd. Het scholentraject is buiten beschouwing gelaten omdat de scholen op een
andere manier gefactureerd worden, losstaand van de contractaanmaak in Intranet. De
aanmaak van contracten vindt wekelijks plaats, waardoor de kans hoog is. De impact is
beoordeeld op gemiddeld, omdat de omzet van gehele trajecten niet ontvangen wordt.
Door de gemiddelde impact van het risico, is de factor 6.
VERK-7 De factuurgegevens worden door middel van een Excel-bestand uit Intranet
gegenereerd. Uit dit Excel-bestand worden de facturen voor EED en GBGGZ
opgesteld, derhalve kans op onbewuste fouten. De omzetstromen EED en GBGGZ
worden bekostigd door de gemeenten. Opdidakt heeft contracten met 20 regio’s, met
onderliggend 171 gemeenten. Deze gemeenten prefereren niet allemaal dezelfde wijze
van factureren. De gegevens per cliënt die de gemeenten willen ontvangen verschillen
dan ook. Deze gegevens worden gekopieerd uit het Excelbestand waarvandaan
gedeclareerd wordt, gegeneerd door Intranet. Het opstellen van de facturen aan de
verschillende gemeenten, vindt wekelijks plaats. De kans dat dit risico zich voordoet is
daarom hoog. De impact is beoordeeld op hoog, omdat de omzet van meerdere gehele
trajecten niet ontvangen wordt. Door de hoge impact van het risico, is de factor 9.
VERK-8 Klant kan of wil niet betalen. Opdidakt loopt hierdoor inkomsten mis.
De kredietwaardigheid van de klant wordt niet bepaald voorafgaand aan een traject. Dit
risico bevindt zich alleen in het particulieren- en scholentraject, aangezien er vanuit
wordt gegaan dat de gemeenten kredietwaardig zijn. Er wordt maandelijks gefactureerd
aan particulieren en scholen, waardoor de kans gemiddeld is. Het percentage impact op
de omzet bedraagt 14,8%, namelijk 6,9% scholen en 7,9% particulieren. Dit betekent
dat het risico een lage impact heeft. Dit zorgt voor een factor 2.
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VERK-9

VERK-10

Er wordt voor meer kosten zorg geleverd, dan contractueel met de
gemeenten is overeengekomen. Hierdoor kan Opdidakt niet alle geleverde zorg
declareren waardoor zij opbrengsten misloopt, maar wel kosten maakt.
Er zijn met 171 gemeenten contracten, waardoor de contracten meer als 104 keer
overschreden kunnen worden, waardoor de kans op zeer hoog geacht zou worden.
Opdidakt houdt een monitor bij per gemeenten, waarbij bij elke nieuwe cliënt vooraf het
begrote bedrag gereserveerd wordt. Deze monitor is gebaseerd op schattingen en nog
niet geheel foutloos. Dit zorgt ervoor dat kans daalt tot gemiddeld. De impact is
beoordeeld op hoog, omdat de omzet van meerdere gehele trajecten niet ontvangen
wordt. Door de hoge impact van het risico, is de factor 6.
Er is een traject gestart zonder beschikking, waardoor de kosten niet bij de
gemeenten gedeclareerd kunnen worden. Opdidakt loopt hierdoor
opbrengsten mis. Zowel de vestigingsmanager als de administratief medewerker
kunnen de beschikking gaan opvragen/ontvangen van de gemeenten van cliënten5.
Wanneer hier geen eenduidige afspraken over zijn, is de ontvangst van de
beschikking niet gewaarborgd. Er worden wekelijks beschikkingen ontvangen,
waardoor de kans hoog is. De impact is beoordeeld op laag, omdat wanneer het risico
zich eenmalig voordoet er slecht een behandeling niet ontvangen wordt. Door de lage
impact van het risico, is de factor 3.

VERK-11

Er is een GBGGZ-traject gestart zonder verwijzing van de huisarts, waardoor
de kosten niet bij de gemeenten gedeclareerd kunnen worden. Opdidakt loopt
hierdoor opbrengsten mis. Bij een GBGGZ-traject is een verwijzing van de huisarts
benodigd al vorens het intakegesprek met de GZ-psycholoog plaatsvindt. De
medewerker die de intake plant, plant deze pas in wanneer de ouders aangeven in het
bezit te zijn van de verwijzing. Ook dient in de fases bij Intranet aangegeven te
worden of de verwijzing ontvangen is, voordat de behandeling gestart kan worden. De
kans dat dit risico zich voordoet is dus laag. De impact is beoordeeld op laag, omdat
wanneer het risico zich eenmalig voordoet er slecht een behandeling niet ontvangen
wordt. Door de lage impact van het risico, is de factor 1.

VERK-12

Er wordt onderhandeld over de verkoopprijs van trajecten,
waardoor teveel korting wordt verstrekt. Hierdoor kunnen (on)bewuste
fouten gemaakt worden waardoor Opdidakt opbrengsten misloopt.
Bij het particulieren- en scholentraject is de vestigingsmanager in de gelegenheid te
onderhandelen over de prijs. Er zijn geen richtlijnen aanwezig over marges waardoor
het mogelijk is 100% korting te geven. Uiteraard is dit niet mogelijk doordat de
administratief medewerker dit met factureren opmerkt. Wanneer er gebruikelijkere
kortingen verstrekt worden, vragen de administratief medewerkers dit wel na aan de
desbetreffende vestigingsmanager. Ze doen echter niks met de opgeleverd informatie.
Particulieren en schooltrajecten worden wekelijks afgesloten, maar door de aanwezige
functiescheiding tussen het afsluiten van de contracten en het factureren wordt de
kans op laag beoordeeld. De impact is beoordeeld op laag, omdat wanneer het risico
zich eenmalig voordoet er slecht een behandeling niet ontvangen wordt. Door de lage
impact van het risico, is de factor 1.

5

Dit is in de toekomst, doordat momenteel de gemeenten nog geen communicatiesoftware met Opdidakt
hebben ontwikkeld. Het is dus nog niet geheel duidelijk hoe dit gaat lopen.
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VERK-13

Het bankrekeningnummer wordt foutief ingevoerd in Intranet
waardoor factureren niet mogelijk is. Opdidakt loopt hierdoor opbrengsten
mis.
Dit risico is alleen van toepassing bij automatische incasso’s bij het
particulierentraject. Wanneer er geïncasseerd wordt, wordt dit gelijk ontdekt. De bank
geeft namelijk aan dat het bankrekeningnummer niet correct is. De kans is hierdoor
laag. De impact is naar beneden bijgesteld, omdat wanneer het risico zich eenmalig
voordoet het geen zeer hoge impact heeft. De impact is hierdoor beoordeeld op laag.
Door de lage impact van het risico, is de factor 1.

VERK-14

Er wordt voor klanten zonder strippenkaart6 gefactureerd tegen het bedrag
van een strippenkaart. Opdidakt loopt hierdoor opbrengsten mis.
Wanneer er met de klant geen strippenkaart afgenomen heeft, is het normale tarief
van toepassing. Wanneer in het contract binnen Intranet is ingevoerd, dat er sprake
is van een strippenkaart, wordt er minder opbrengst gehaald als mogelijk. Doordat de
strippenkaart aan speciale actie is, is er vanuit gegaan dat dit met de klanten vooraf
afgesproken is. Hierdoor is de kans dat dit foutief ingevoerd wordt binnen Intranet
laag. Een strippenkaart afnemen is alleen mogelijk bij het particuliere traject. Het
percentage impact op de omzet bedraagt 7,9%. Dit betekent dat het risico een lage
impact heeft en een factor heeft van 1.

VERK-15

Het invoeren en uren schrijven op een onbestaande cliënt.
Vestigingsmanagers kunnen cliënten aanmaken. Bij de aanmaak van een nieuwe cliënt
bestaat er de optie: factureren. Wanneer er voor wordt gekozen om niet te factureren,
kan de vestigingsmanager uren blijven schrijven op deze cliënt. Doordat de agenda
van de vestigingsmanager niet geaccordeerd wordt, is het onmogelijk hier achter te
komen. Doordat er vanuit wordt gegaan dat de medewerkers integer handelen, wordt
de kans op laag beoordeeld. De impact is naar beneden bijgesteld, omdat wanneer het
risico zich eenmalig voordoet het geen zeer hoge impact heeft. De impact is hierdoor
beoordeeld op laag. Door de lage impact van het risico, is de factor 1.

VERK-16

De offertes worden niet geautoriseerd. Hierdoor kunnen (on)bewuste fouten
gemaakt worden waardoor Opdidakt opbrengsten misloopt.
Offertes worden alleen opgesteld bij het scholentraject. De vestigingsmanager is vrij
om een offerte op te stellen wanneer hier vraag naar is. De offerte wordt ook niet
meer geautoriseerd, waardoor (on)bewuste fouten gemaakt kunnen worden. Offertes
worden maandelijks opgesteld, waardoor de kans gemiddeld is. De impact is
beoordeeld op gemiddeld, omdat de offertebedragen vaak hoog zijn. Door de
gemiddelde impact van het risico, is de factor 4.

6

De strippenkaart is een tijdelijke actie van Opdidakt. Hiermee kan de cliënt tien behandelingen afnemen voor
een lagere prijs dan bij tien losse behandelingen.
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VERK-17

De offerte wordt niet of te laat gemaakt. Opdidakt loopt
hierdoor een klant mis.
Offertes worden alleen opgesteld bij het scholentraject. Dit risico doet zich
voornamelijk voor wanneer er een offerte opgevraagd wordt bij een andere
medewerker als de vestigingsmanager. Bijvoorbeeld wanneer de vestigingsmanager
onbereikbaar is, waardoor de algemene receptie in Den Bosch de telefoon opneemt. Dit
dient dan gecommuniceerd te worden met de vestigingsmanager. Ook kan het zijn dat
de vestigingsmanager zelf de offerte vergeet op te maken of te verzenden naar de
desbetreffende school. Offertes worden maandelijks opgesteld, waardoor de kans
gemiddeld is. Het percentage impact op de omzet bedraagt 6,9%. Dit betekent dat het
risico een lage impact heeft en een factor heeft van 2.

VERK-18

Het gesloten contract wordt niet of foutief doorgegeven aan de administratief
medewerker door de vestigingsmanager, waardoor er niet gefactureerd
wordt.
Bij het scholentraject is de vestigingsmanager degene die het contract afsluit met de
scholen. Het scholentraject wordt door de administratief medewerker geregistreerd in
het hiervoor gebruikte Excel bestand. Wanneer de administratief medewerker het
contract niet of foutief ontvangt van de vestigingsmanager, wordt er niet of foutief
gefactureerd. Offertes worden maandelijks opgesteld, waardoor de kans gemiddeld is.
De impact is beoordeeld op gemiddeld, omdat de offertebedragen vaak hoog zijn. Door
de gemiddelde impact van het risico, is de factor 4.

VERK-19

Het matchingprincipe wordt losgelaten door de invoer in het
minutenregistratiesysteem. Dit zorgt voor een onjuiste afgrenzing van de
omzet.
Onderzoeken omvatten een groot aantal minuten, waardoor deze dienst niet in
een dag afgerond kan worden. Zo omvat bijvoorbeeld de dienst onderzoek bij een EEDtraject 850 minuten, waardoor dit over meerdere dagen uitgevoerd wordt. Binnen
Intranet is er echter alleen de mogelijkheid om deze dienst eenmalig te schrijven,
terwijl de daadwerkelijke onderzoeken in meerdere maanden plaats kunnen vinden. De
periodieke afgrenzing wordt hierdoor losgelaten. De kans dat dit risico zich voordoet is
gemiddeld, omdat dit risico zich maandelijks kan voordoen. De impact is beoordeeld op
hoog, doordat de omzetverantwoording van een periode onjuist is. Door de hoge
impact van het risico, is de factor 6.

VERK-20

De behandelaar vergeet de fase door te zetten tot ‘aanvraag tot beëindiging’
of de VM vergeet de fase door te zetten tot ‘beëindiging van een traject’
waardoor de AM de einddatum van het traject niet doorkrijgt. Dit kan als
gevolg hebben dat de cliënt niet gedeclareerd wordt.
De beëindiging van de trajecten wordt gedaan door de VM nadat de behandelaar de
aanvraag tot beëindiging gedaan heeft. Wanneer dit niet gedaan wordt, wordt de
einddatum van het traject niet zichtbaar in het Excelbestand. Vanuit dit Excelbestand
wordt gedeclareerd door de AM. Dit heeft dus alleen betrekking op de omzetstromen
EED en GBGGZ. Bij sommige gemeenten worden cliënten achteraf gedeclareerd,
waardoor deze niet gedeclareerd worden wanneer er geen einddatum zichtbaar is.
Doordat er wekelijks trajecten afgerond worden, is de kans van dit risico hoog. De
impact is beoordeeld op hoog, omdat de omzet van meerdere gehele trajecten niet
ontvangen wordt. Door de hoge impact van het risico, is de factor 9.
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VERK-21

De behandelaar geeft behandelingen zonder deze te laten
factureren. Opdidakt loopt hier omzet door mis.
De behandelaar schrijft de gemaakte behandeling niet op de cliënt maar op overhead.
Dit zorgt ervoor dat behandelaar wél betaald krijgt, maar Opdidakt geen omzet
genereert. De behandelaar kan onderling met de cliënt prijsafspraken maken, of de
behandeling gratis geven aan familie of vrienden. Doordat er vanuit gegaan wordt dat
medewerkers integer handelen, is de kans dat het risico zich voordoet op laag
beoordeeld. De impact is beoordeeld op gemiddeld, omdat de omzet van gehele
trajecten niet ontvangen wordt. Door de gemiddelde impact van het risico, is de factor
2.

De bovengenoemde risico’s in het verkoopproces zijn ingedeeld in de risicomatrix.

Kans

Zeer hoog

VERK-1

Hoog

VERK-4, VERK-10

Gemiddeld

VERK-8, VERK-17, VERK-2, VERK-16,
VERK-9, VERK-19
VERK-21
VERK-18

Laag

VERK-3, VERK-11,
VERK-12, VERK-13,
VERK-14, VERK-15

Laag

VERK-5, VERK-6 VERK-7, VERK-20

Gemiddeld

Hoog

Impact
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Zeer hoog
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Bijlage A – Ontwikkelingen en vestigingen Opdidakt

Toelichting
Op bovenstaande afbeelding is te zien
hoe Opdidakt zich in 18 jaar heeft
ontwikkeld van een lokale aanbieder
tot de nummer één speler in haar
segment wat betreft professionaliteit
en kwaliteit. Op de kaart hiernaast is
te zien in waar de vestigingen van
Opdidakt zich bevinden.
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Bijlage B –Organogram Opdidakt
Raad van
Commissarissen
Algemeen Directeur
(0,9 FTE)

Operationeel Directeur
(1 FTE)

Marketing &
Communicatie (0,7 FTE)

Finance Manager
(1 FTE)

Directeur HRM
(1 FTE)

IT

PZ
(0,8 FTE)

Receptie
(2,1 FTE)

Administratie
(3,1 FTE)

GZ / OG & DV
(13,5 FTE)

Vestigingsleiders (11,2 FTE)

Behandelaars (76,7 FTE)

Toelichting








Het management team bestaat uit de directie en finance manager onder leiding van de
Algemeen Directeur
De GZ / OG & DV1 zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de diensten
De vestigingsleiders zijn verantwoordelijk voor de operationele en commerciële zaken
rondom hun vestiging en worden ondersteund door de verschillende afdelingen waar nodig
Een vierkoppige RvC die elk kwartaal bijeen komt voor advies aan directie
De behandelaars bestaan uit orthopedagogen, psychologen, dramatherapeuten,
speltherapeuten en remedial teachers - inzetbaar binnen de vestigingen van Opdidakt
Opdidakt werkt met vaste contracten en min-max contracten2. Min-max contracten worden
voornamelijk met het uitvoerende personeel bedongen
Per 1 januari 2012 is een OR ingesteld binnen Opdidakt

1

GZ = Gezondheidszorg Psycholoog - OG = Orthopedagoog / Generalist - DV = Discipline verantwoordelijke
Een min-max contract (voorbeeld min 10 max 40) betreft een contract waarbij werkgever de minimale en
maximale uren heeft afgebakend. De zogenaamde min uren dienen door werkgever maandelijks minimaal
vergoed te worden, ongeacht of deze ook worden gewerkt
2

4

Bijlage C – Regioverdeling transitie jeugdzorg

Toelichting
Op de kaart is te zien hoe de regio’s verdeeld zijn voor de transitie Jeugdzorg. (Koninkrijksrelaties,
2015)
Er zijn in totaal 42 regio’s. Opdidakt is vooral in het onderste deel van het land actief en bezet
momenteel 20 regio’s. Het werkgebied bevindt zich in het oostelijk deel van Noord- Brabant, noord
Limburg, een gedeelte van west Brabant en het Land van Maas en Waal in Gelderland. Dit is terug
te zien op bijlage 1.
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Bijlage D – Toelichting diensten aanbod Opdidakt
Aanbod diensten voor de behandeling van gedragsproblematiek:

Aanbod diensten voor de behandeling van leerproblematiek:
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Bijlage E – Verantwoording analysemethoden
Bij de verantwoording van de analysemethoden zijn de volgende stukken terug te vinden,
namelijk:

Interviewoverzicht medewerkers Opdidakt;

Schermafbeelding van het bestaan van Intratest;

Schermafbeelding van het bestaan van Intranet;

Interviewvragen;

Afbeelding van de brainstormsessie op het whiteboard;

Schermafbeelding van de video-opnames.
De interviewvragen zijn onderverdeeld in categorieën. Deze categorieën zijn: algemeen,
particulieren en scholen, GBGGZ, vestigingsmanagers, financiële manager, orthopedagoog,
administratief medewerkers, GZ-psycholoog, programmeur Intranet en HRM medewerker. De
interviewvragen vormden een basis voor de gesprekken, uiteraard werd hier steeds op
doorgevraagd.

Interviewoverzicht
1e gesprek
Vestiging
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
Heesch
DB
Heesch
Heesch
DB
DB
Ede
Tilburg/Goirle
DB
Rosmalen
Zeist
Gemert
Zeewolde
Sevenum
Sevenum
Sevenum
Veldhoven
Rosmalen
DB

Persoon
C. Lacet
C. Kalkhoven
R. Borjans
B. Hoogstede
D. Dirckx
A. Sterks
A. Verzantvoort
E. Donkers
D. Mohnen
N. Geerts
R. van Gaal
M. Brocken
I. Booijink
A. Krijgsman
E. Spronk
H. van Bennekum
E. de Rooij
I. Vermeulen
E. van Herpen
F. Kooij
M. van Herpen
H. van de Veer
M. Fuchs
S. de Wit
E. Ouwerkerk
C. Freeke
M. van Kolck
M. Engels

2e gesprek

Functie
Dag
Locatie Begintijd Eindtijd Dag
Locatie Begintijd
Eindtijd
Administratief Medewerker
6-feb DB
11:00
12:00 20-mrt
9:00
10:00
GZ-psycholoog
9-feb DB
12:00
13:00
Financiële manager
10-feb DB
10:00
11:30 25-mrt
12:00
13:30
Directie
10-feb DB
9:00
10:00
Staf
10-feb DB
13:00
14:00
Administratief Medewerker
11-feb DB
14:00
15:00 20-mrt
10:00
11:00
Psycholoog
12-feb DB
14.30
15:00 16-mrt
16:45
17:15
Administratief Medewerker
12-feb DB
11:30
12:30
Voormalig Financiële manager
12-feb DB
10:00
11:30 Wekelijks met voortgangsgesprek
Orthopedagoog/Programmeur
24-feb DB
14:00
15:00
17-apr
9:00
10:00
Vestigingsleider DB
5-mrt DB
15:30
16:30 16-mrt
10:30
11:30
Vestigingsleider Heesch
5-mrt Heesch
13:00
14:00
Assistent vestigingsleider Heesch
5-mrt Heesch
13:00
14:00
22-apr
14:30
16:00
Assistent vestigingsleider DB
16-mrt DB
13:00
14:00
GZ-Psycholoog
19-mrt DB
14:00
15:00
13-apr
8:30
10:00
Vestingsleider Ede
23-mrt Ede
10:00
11:00
Vestigingsleider Goirle
25-mrt Goirle
15:30
17:00
14-apr
15:30
17:00
Disciplineverantwoordelijke EED
26-mrt DB
10:00
11:00
Vestigingsleider Rosmalen
26-mrt Rosmalen
13:00
14:00
Vestigingsleider Zeist
2-apr Zeist
11:00
12:00
Disciplineverantwoordelijke GZ
7-apr Gemert
10:00
11:30
Vestigingsleider Zeewolde
16-apr Zeewolde
11:00
12:30
Vestigingsleider Sevenum
16-apr Sevenum
15:00
16:00
Assistent-vestigingsleider Sevenum 16-apr Sevenum
15:30
16:00
Orthopedagoog
16-apr Sevenum
16:00
16:30
GZ-psycholoog
16-apr Sevenum
16:30
17:00
GZ-psycholoog
23-apr Rosmalen
11:00
12:00
Algemeen Directeur
Wekelijks met voortgangsgesprek
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Schermafbeelding van het bestaan van Intratest

Schermafbeelding van het bestaan van Intranet
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Interviewvragen
Algemeen

Wat voor functie heb je binnen Opdidakt?

Hoe ben je bij Opdidakt terecht gekomen? Wat heb je hiervoor gedaan?

Hoe ziet jouw werkweek eruit? (hoeveel dagen en uren)

Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden?

Welke verantwoordelijkheden heb je?

Hoe zou je jou werkrelatie met de administratief medewerkers kunnen omschrijven? En die
met de HRM medewerker? De algemeen directeur? De voormalig en nieuwe financiële
manager? De vestigingsleiders?

Zijn er nog andere personen binnen de organisatie waar je veel contact mee hebt voor je
werk?

Wat vind je het leukste aan je werk?

Door wie worden er beslissingen genomen over je werk? Heb je daar invloed op?

Wat vind je het moeilijkste aan jouw werk?

Wat zou je in jouw werk willen veranderen? Of wat zou je anders doen binnen opdidakt?

Zijn er doorgroeimogelijkheden voor jou in de organisatie? Heb je verder nog ambities?

Welke eigenschappen (kennis en ervaring) heb je nodig om jouw werk te kunnen
uitvoeren?

Welke periodes ervaar jij als druk? Kan je dan ook stress ervaren?

Wat gebeurt er denk je als je door ziekte of iets dergelijks een periode niet meer aanwezig
kan zijn op je werk?

Wat vind je van Intranet?

Welke bestanden van Intranet moet je vaak gebruiken?

Hoe leg je dingen vast?
Particulieren en scholen

Vindt er in de particulierenstroom altijd een intake plaats?

Is een intake op vrijwillige basis binnen het particulierentraject?

Wanneer worden de grootboekrekeningen, die terugkomen in Twinfield, ingevoerd?

Wordt er gewerkt met de tarievenlijst die op Intranet staat? Versturen jullie de offerte per
post of per mail?
GBGGZ

Wanneer komt de beschikking binnen? Wordt deze digitaal of in het dossier van de cliënt
opgeslagen? Is dit verplicht voor de intake? Zorgt Opdidakt hiervoor of zorgt de cliënt
hiervoor?

Wanneer het GBGGZ traject vervolgd wordt, hoe gaat dit dan met de beschikking van de
gemeentes? Wordt hier dan een nieuwe behandelaar voor aangesteld?

Hoe vervolgt het proces zich wanneer dit op particulieren basis verder gaat?

Wat is het verschil tussen de vijf assen van het DSM IV boekje?

Nieuwe verwijzing van de huisarts en de beschikking is benodigd bij de verlening van de
behandeling. Kan een traject doorgezet worden als een vorig traject tussentijds is
beëindigd?

Indien de behandeling tussentijds wordt beëindigd en er bestaat bij de ouders behoefte aan
herhaalde zorg, dan is er een nieuwe verwijsbrief nodig. Is dat ok zo als het aantal minuten
van prestatie 1 nog niet helemaal op is?

Bij beëindiging van geboden behandeling binnen de GBGGZ vindt een terugkoppeling naar
de huisarts plaats. Bij terugkoppeling wordt gericht geadviseerd voor afsluiten of vervolgzorg, op het niveau van huisarts / POH-GGZ3 / CJ4G / particulier/ G-GGZ. Deze
mogelijkheden staan aangegeven op het behandelplan. Wat houden deze verschillende
niveaus in? Zijn huisarts / POH-GGZ en particulier niet hetzelfde, allebei op particuliere
basis? Wat is CJG, deze dan ook op particuliere basis?

3
4

Praktijk ondersteuning huisartsenzorg
Centrum voor jeugden gezin
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Waarom wordt er in het ene traject gekozen voor diagnose en in de andere voor
behandeling?
Kan een klant ook van Basis-middel naar Basis-Intensief gaan of andersom?

Vestigingsmanagers

Wie neemt de telefoon op voor aanmeldingen van nieuwe klanten?

Hoe wordt een intakegesprek ingepland?

Wie legt dit vast in de agenda?

Wordt dit nog teruggekoppeld met de klant ter bevestiging? Wie doet dit dan en hoe? Per
mail of per telefoon?

Ben jij degene die het intakegesprek voert? Hoe leg jij dit vast in Intranet? Meekijken.

Waar wordt het leerlingdossier van school bewaard?

Waar wordt het intakeverslag opgeslagen in Intranet?

Waar wordt de hardcopy versie bewaard?

Hoe wordt er gecontroleerd of het schooldossier volledig is?
Financiële manager

Wat is het verschil tussen declareren en facturering met betrekking tot de processen EED,
GBGGZ, scholen en particulieren?

Welke bevoegdheden heb je binnen Intranet?

Is er al met een aantal gemeentes gecommuniceerd over de wijze van declareren?

Hoe verloopt het declaratie proces nu?

Welke controles worden uitgevoerd om te controleren of de betalingen per bank
overeenkomen met datgeen wat is gedeclareerd/gefactureerd?

Bij welke overlegstructuren ben je betrokken?

Wat zijn de doelstellingen op korte termijn?

We hebben uit eerdere gesprekken voornomen dat een EED traject 4710 uren omvat. Hoe
is deze verdeling gemaakt? Wie heeft deze verdeling bedacht en heb jij hier ook invloed
op?
Orthopedagoog

Elke DBC (diagnosebehandelingcombinatie)heeft een eigen code die zorgverleners
gebruiken in de administratie. Per aanbieder is deze code derhalve anders. Is dat voor de
Gemeentes niet heel veel werk? Steeds moeten zij weer uitzoeken wat die codes betekenen
lijkt me. Of is werkt dit systeem juist goed, omdat er nu naar eigen inzicht georganiseerd
kan worden in de zorg? (van het kasje naar het muurtje gestuurd worden voor klant?)

Wat is het verschil tussen een BIG geregistreerd gezondheidspsycholoog / orthopedagooggeneralist (NVO) of kinder- en jeugdpsycholoog (NIP)?

De benoemde functionarissen zijn bevoegd om taken te delegeren (verlengde arm
constructie) aan een psycholoog / orthopedagoog. Betekent dit dat deze laatste alleen de
behandeling mag doen van de klant of dat deze niet eindverantwoordelijk is in het gehele
traject van de klant? Wordt hiermee bedoeld dat de een hoofd- en de ander
medebehandelaar is?

EED staat voor ernstige enkelvoudige dyslexie. Met ernstig wordt bedoeld dat er sprake is
van een grote achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten. Hoe wordt dit gemeten en
vanaf welk punt valt iemand onder ernstige enkelvoudige dyslexie (primaire stoornis)? En
wordt alles onder dit punt dan gekwalificeerd als ‘lichte dyslexie’? Wat houdt het stukje
‘enkelvoudige’ in?

Wat zijn DMT-leeskaarten 1+2+3en zijn deze 3 opvolgende toets momenten nog onderdeel
van het intake proces?

Wat zijn E-scores en D-scores in deze test? Zijn E-scores, scores van de klant waar hij of
zij bij de laagste 10% heeft behaald? Daarboven dan een D-score? DERHALVE IS
AFWIJZING KLANT VOOR BEHANDELING: 3 x E-score OF 2 x E-score + 1 x D-score (tenzij
deze wordt behaald op de laatste test)?

Indien de klant bij de eerste twee toets momenten een E-score heeft behaald, dan een
voorlopige afwijzing? Hoe werkt dit?
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Er mag van deze 3 toets momenten dus 1 keer een D-score voorkomen bij de klant en dit
mag niet bij de laatste meting het geval zijn. Waarom mag deze maar een keer voorkomen
en niet bij de laatste?
Wat zijn LOVS-toetsen, moeten we hierbij denken aan een CITO toets? Wat is het verschil
tussen LVS en LOVS (op internet zagen we dat hier onderscheid in wordt gemaakt) ?
Wanneer wordt een dossier niet goed gekeurd? Wordt hier het schooldossier mee bedoeld
of ook het verslag van de intake?
Wat houden de volgende definities in?  PI-dictee, EMT en Klepel, AVI? Worden deze in het
schooldossier meegenomen? Zijn de standaardscores op een schaal van 10? Waar wordt
het lezen getoetst en waar de spelling?
Wat is didactische resistentie? En hoe kan men dit aantonen?  Dyslexie met hardnekkige
lees- en/of spellingsproblemen op woordniveau, die met intensieve begeleiding nauwelijks
tot niet te verhelpen zijn… ?
Een dossier kan niet a priori afgekeurd worden zonder dat er sprake is van een vermoede
of als er reeds een bijkomende stoornis is vastgesteld, dat klopt toch?  Wanneer kan een
dossier dan wel worden afgekeurd?
Wanneer wordt op onderzoek overgegaan? En waar is het format te vinden waarin de
hoofdbehandelaar een schriftelijke verklaring af geeft over de enkelvoudigheid van de
dyslexie?
Indien het dossier ontvankelijk is, moet je dit overhandigen aan de VL. Zowel digitaal als
hardcopy? Tevens moet je dit dossier aanmelden bij de financiële administratie via mail
geloof ik? Die leggen dit dan vast in de administratie?
Bij niet-ontvankelijk zijn van een klant, wordt het dossier ingevoerd in het KD-systeem.
Wat is het KD-systeem? Deze staat los van Intranet? Wordt het dossier dan bewaard in de
Nationale Databank Dyslexie (NDD)? Waarom wordt het dossier dan alsnog bewaart als de
klant toch niet –ontvankelijk is gebleken? Is dit om de kwaliteit en het zorgaanbod voor de
diagnostiek en behandeling van dyslexie te monitoren?
Wat is precies het verschil tussen Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) en het Nationaal
Referentiecentrum Dyslexie (NRD)?
Wanneer in het proces moet de hoofdbehandelaar tekenen? Is dat nadat het dossier
ontvankelijk is verklaard en voordat het dossier is aangemeld bij de financiële
administratie?
Hoe wordt een behandeling geaccepteerd op Intranet?
Vervolgens moet je een behandelingsverloop aanmaken, hoe gaat dat in z’n werking?
Iedere behandelaar moet zijn eigen behandelingsverloop bijhouden en iedere 4-6 weken
zelf opslaan op Intranet in het dossier van het kind. Wat zijn de gevolgen als dit niet wordt
bijgehouden? Waarom moet dit überhaupt bijgehouden worden?
Is de hoofdbehandelaar niet gewoon de behandelaar? Waarom eigenlijk een
hoofdbehandelaar en niet een behandelaar?
De behandelaar maakt met de school afspraken over de afname van DMT en AVI om
dubbeltelling te voorkomen… Wordt dit contractueel afgesproken?
Als een behandeling niet doorgaat en het kind is niet (tijdig) afgemeld… Wat is niet tijdig
afmelden?
Wat is een verklaring van uitbehandeling? Daarin moeten twee handtekeningen bij staan,
van wie? Wat is het niveau van uitbehandeling?
Hardcopy dossier overhandigen aan VL en deze op de vestiging laten tot aan de nazorg.
Wat wordt daar in het vervolg mee gedaan? Archiveren in Den Bosch? Wordt het dossier
ook digitaal opgeslagen en waar? Relaties?
Wat is Opdidakt Junior? Onderdeel Ca? Andere onderdelen?
Moet een kind soorten modules (sociaal-emotioneel, klanktekenkoppeling, lezen e.d.)
doorlopen? Is het doorlopen van een module per kind verschillend? Is er een gemiddelde
aan aantal behandelingen per module?
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Administratief medewerkers

Op een gegeven moment krijgen jullie van de VL een origineel BO toegestuurd. Wat doen
jullie daar mee?

Als het dossier ontvankelijk is, krijgen jullie van de beoordelaar een aanmelding waarin hij
wat gegevens mee stuurt. Zie pagina 6. Dat is nog steeds zo?  voor het
monitoringsoverzicht werd dit gedaan, 2014 zorgverzekeraar  voorlopig wordt dit nog
steeds gedaan, maar met terugkoppeling bij de gemeentes zal dit stukje komen te
vervallen

Hoe verloopt een aanmelding van klanten die alleen voor behandeling in aanmerking
komen?

Indien is vastgesteld dat er geen sprake is van EED, wordt er naar jullie een mailtje
gestuurd met gegevens als naam van het kind, datum eindgesprek en reden geen EED.
Jullie declareren dan het onderzoek? Ook voeren jullie het kind in Intramed en in Intranet?
Hoe zat dit ook alweer?

Wordt een EED traject in eens gedeclareerd of in gedeeltes?  Bij de zorgverzekeraars was
dit na afronding van een traject, bij de gemeentes is het een wilde westen.

Wat houdt het monitoringsoverzicht in?  2014

Wat is een monitoringsoverzicht?  blz. 38 protocol EED!

Hoe verloopt de afwikkeling van een beëindiging van de behandelingen. De behandelaar
moet de gegevens bij jullie melden. Dan doen jullie vervolgens weer declareren?

Is er ergens een controle aanwezig die er op toe ziet dat de behandelaar daadwerkelijk de
gegevens bij jullie melden als de behandelingen stoppen?

Er wordt 60 minuten per behandeling gedeclareerd. Hiervan is 45 direct en 15 indirect. Dit
wordt in Intramed geboekt?  Hoe verloopt dit? Welke grootboekrekeningen / namen?
Uit ‘totaal’ Excelbestand worden de gegevens gehaald voor de facturatie. Angela doet dit
filteren om de facturen te kunnen opsturen naar de gemeente.

Hoe worden reiskosten geboekt? Welk grootboekrekening / naam?

Er zijn drie behandelsessies die indirect worden geschreven, 60 minuten. Deze worden
geschreven op de daaropvolgende behandeling. Wordt deze ook indirect geschreven? 
Dus dan heb je op de 20e behandeling bijvoorbeeld 45 minuten directe tijd en 75 minuten
indirecte tijd?

Zie vraag hiervoor  de drie behandelsessies worden in het KD systeem wel als aparte
behandelingen vermeld.. hoe werkt dit?
Vragen














GZ-psycholoog
Verricht jij zelf onderzoeken? Kan dit ook gedaan worden door een medebehandelaar?
Hoe gaat de acceptatie van het toewijzingsverzoek op Intranet?
Bij het maken van de telefonische afspraak voor het onderzoek, plan jij dit dan in je eigen
agenda in? Leg je hierbij nog specifieke informatie vast? Hoe leg je dit vast in Intranet?
Hoe leg je de resultaten van het onderzoek vast? Hardcopy of digitaal? (ook gelijk in KDsysteem ja of nee?)
Bij twijfel over co-morbide stoornis, ben jij dan degene die de SEV, CBBSK, Tea-ch, 15woordentest samen met het kind uitgevoerd?
Wanneer er bij het diagnostisch onderzoek geen algemeen leerprobleem vastgesteld is,
wordt de WISC-III afgenomen. Wordt dit door jou gedaan of door een medebehandelaar?
Wanneer er geen EED wordt vastgesteld worden toch de gegevens vastgelegd in het KDsysteem en de fase wordt aangepast in het leerlingdossier binnen Intranet. Ben jij degene
die dit doet? Of is dit de medebehandelaar? Wordt hier verder nog op gecontroleerd?
Wie doet de schriftelijke rapportage naar de ouders toe? Hoofd- medebehandelaar of
vestigingsleider?
Wat zijn de richtlijnen van het PDD&B?
Bij geen/wel co-morbiditeit wordt dit vastgelegd in het dossier van de cliënt door de
hoofdbehandelaar. Hoe verloopt deze vastlegging? Hardcopy of digitaal?
Wordt een dyslexieverklaring ook afgegeven door Opdidakt?
Wordt de leerling pas in het KD-systeem ingevuld wanneer de behandeling start?
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Vragen




















Wanneer er na het onderzoek geen EED wordt geconstateerd worden de gegevens dan in
het KD-systeem vastgelegd?
Welke uitkomsten zijn er allemaal na het onderzoek op EED?
Wat wordt er bedoeld met een EED-casus. Wanneer wordt dit afgenomen?
Hoe kan de supervisie hiermee aangetoond worden?
Wat wordt er doorgegeven aan de financiële administratie? Is dit nog actueel?
Hoe wordt de fase aangepast in Intranet in het leerlingdossier?
Welke taken voer jij allemaal uit? Welke verschillen hiervan van de medebehandelaar?
Welke fases zijn er allemaal in het leerlingdossier binnen Intranet? Betreft het de fases A,
B, C, D?
programmeur Intranet
Wat voor functie heb jij binnen Opdidakt?
Hoe ben je bij Opdidakt terecht gekomen? Wat heb je hiervoor gedaan?
Wat zijn je dagelijkse werkzaamheden?
Welke verantwoordelijkheden heb je?
Moet jij met verschillende mensen in Den Bosch samenwerken? (Zoals Bernard)  Hoe
verloopt die samenwerking dan?
Waarom werk jij op verschillende vestigingen?
Hoe afhankelijk is Opdidakt van jou? Wat zou er gebeuren als jij wegvalt binnen opdidakt?
 Hoeveel kan Bernard van jouw overnemen of de derde partij?
Wie is eigenlijk die derde partij?
Wat vind zijn pluspunten in je werk en welke minpunten kan je benoemen?
Wat zou je willen veranderen aan je werk of binnen Opdidakt?
Wat kan jij allemaal wijzigingen in intranet? Moet dan in overleg met Bernard of mag je dat
ook alleen? (FS tussen systeemontwikkeling en gebruik)
Is het mogelijk om wijzigingen terug te zien aan de hand van een logfile? Of iets wat
daarop lijkt? (Kan je dan ook terug zien wie deze wijzigingen heeft aangebracht?)
Wat is de kans dat intranet uitvalt en wat zijn de procedures dan?  Is er een Backup- en
Recovery-procedures, noodstroomvoorziening of uitwijkprocedures?
Zijn jullie bezig met een changemanagementdocument voor veranderingen in de
organisatie? Of is deze er al? Wat kan ik me daarbij voorstellen? Wordt er ook test- en
acceptatieprocedures uitgevoerd door de gebruikers?
Ik had van Dennis begrepen dat de agenda van de medewerkers binnen opdidakt
gekoppeld is met Twinfield, dit wordt mogelijk gemaakt door API had ik verder begrepen.
Is dit een interface (communicatie tussen systemen) en kan je iets over de werking
daarvan vertellen? Kunnen hier risico’s in zitten?
Zijn er punten in intranet die beter kunnen? Waar houden jullie je nu mee bezig op het
moment?
Waar sta jij in de organisatie?

Vragen HRM medewerker

Hoe gaat de wervingsprocedure van nieuw personeel in zijn werking? Eventueel: Wie
maakt de keuze uit de beschikbare kandidaten?

Stel jij verder een arbeidsovereenkomst op, of is er een format te vinden op intranet? Wie
controleert het contract en ondertekent dit?

Gebruiken jullie toevallig een standenregister voor de registratie van personeel?

Hoe verloopt de procedure omtrent ontslagaanvragen?

Hoe wordt de aanwezigheid van personeel vastgesteld? Elke medewerker voert dagelijks de
gewerkte uren in? Wat kan ik me hierbij voorstellen? Per opdracht of gewoon een korte
toelichting?

Jij doet ook de salarisadministratie. Daarin moet je ook de juiste tabellen hanteren voor de
loonheffing en andere inhoudingen. Wie controleert er of jij de juiste tabellen hanteert?

Wordt er gewerkt met toeslagen binnen opdidakt?

Hoe verlopen de betalingen aan de medewerkers?
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Whiteboard brainstormsessie

Schermafbeelding video-opnames
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Bijlage F – Risicomanagementmodellen
ISO 31000

Toelichting model
Principes voor risicomanagement
De principes vormen het fundament waarop risicomanagement moet zijn gebaseerd, wil het een
positieve bijdrage leveren aan het functioneren van een organisatie.
Raamwerk
Dit omvat de beleidscyclus (draagvlak, risicobeleid, contextanalyse, implementatie, monitoring,
review en verbetering), waarin de bekende PDCA-cyclus is te herkennen. Het raamwerk vormt het
kader voor aansturing van alle risicomanagementprocessen in de organisatie. Die processen
moeten passen in het risicobeleid en leiden tot relevante informatie die besluitvorming binnen de
organisatie voor allerlei onderwerpen en op allerlei niveaus ondersteunt.
Proces
De bekende stappen van identificatie, analyse, evaluatie en beheersing van risico’s. met daarnaast
aandacht voor consultatie & communicatie (rapportages) en monitoring & review. Die aanvullende
elementen zorgen voor de link met het raamwerk. (Hart, 2010)
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COSO II
Toelichting model
Kerngedachte is dat als een organisatie haar
doelstellingen wil bereiken, ze met risico’s moet leren
omgaan en deze moet proberen te beheersen. COSO
beschrijft en definieert in dit kader de elementen van een
intern beheersingssysteem. Het model geeft in de COSOkubus de directe relatie weer tussen:

Doelstellingen (bovenvlak);

Organisatorische dimensie (zijvlak); de
activiteiten/eenheden waarvoor de interne
controle benodigd is;

Componenten van model(voorvlak); de stappen
van een risicoanalyse.(Hart, 2010)
COSO II is een onderdeel van COSO I. COSO I bestaat uit
5 onderdelen van interne controle:
1. Controleomgeving
2. Risicoanalyse
3. Beheersingsmaatregelen
4. Informatie en communicatie
5. Bewaking van de goede werking
Samen vormen deze componenten een soort van bouwwerk, dit wordt het COSO-huis genoemd.
Zie hieronder. COSO II komt dus overeen met onderdeel 2 risicoanalyse.
1. De fundering: controleomgeving
De controleomgeving is de cultuur in een organisatie met betrekking tot control.
2. Risicoanalyse
Bij risicoanalyse gaat het erom te berekenen wat de omvang van een bepaald risico is. De grootte
van een risico kan worden berekend als berekend is hoe vaak het risico zich voordoet en wat de
gevolgen zijn. Er zijn verschillende manieren om deze risicoanalyse te maken, COSO ERM is daar
een van.
3. Beheersingsmaatregelen
Beheersingsmaatregelen kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden namelijk:

Preventieve maatregelen (om te voorkomen dat..);

Repressieve maatregelen (om vast te stellen dat..);

Correctieve maatregelen (afwijkingen herstellen tot de gewenste situatie).
4. Informatie en communicatie
Informatiesystemen zorgen ervoor dat de interne beheersing
mogelijk is. Hiermee worden managementrapportages en
prestatie-indicatoren bedoeld.
5. Het dak: de bewaking van de goede werking
Ook wel monitoring genoemd. Monitoring ziet erop toe dat de
interne beheersing binnen een organisatie effectief is en blijft.
(Paur, van Boxel, Korstjens, Leeftink, & Paape, 2010)
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M_o_R

Toelichting model
Het doel van risicomanagement volgens M_o_R is het ondersteunen van besluitvorming door een
goed zicht op de risico’s en hun waarschijnlijke impact. Het model onderscheidt vier
kernconcepten:
Principes
De principes zijn essentieel voor een ontwikkeling van volwassen risicomanagement. Zij zijn
afgeleid van corporate governanceprincipes met de erkenning dat risicomanagement onderdeel is
van de interne controle van organisaties.
Aanpak
Elke organisatie dient de principes aan te passen en accepteren. Deze afspraken worden
vervolgens vastgelegd in beleid, een proceshandleiding en strategiedocumenten en worden
ondersteund door risicoregisters en incidentenregistratie.
Proces
Het risicomanagementproces onderscheidt vier hoofdstappen om risico’s te identificeren,
beoordelen en beheersen.
Verankeren en reviewen
Als aan bovenstaande onderdelen is voldaan, dient de organisatie ervoor te zorgen dat iedereen
zich houdt aan de afspraken en dat verbeteringen worden doorgevoerd op alle niveaus. (Hart,
2010)
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Bijlage G – De risicotrechter van B. Westra
De risicotrechter is een weergave van de risicoanalyse. Hierin is te zien dat de risico’s op materiële
afwijkingen worden gefilterd op twee niveaus: eerst door de interne beheersingsmaatregelen en
daarna door de gegevensgerichte controles van de accountant. De materiële afwijkingen die beide
hindernissen weten te passeren, vormen het uiteindelijke controlerisico.

De termen die in de risicotrechter gehanteerd worden, worden hieronder toegelicht.
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Bijlage H – Typologiemodel Starreveld
Classificatie
110 Bedrijven met een overwegende
doorstroming van eigen goederen

112 Industriële bedrijven

111.1 Handelsbedrijven die in hoofdzaak op rekening leveren
111.2 Handelsbedrijven die in hoofdzaak tegen contante betaling leveren
112.1 Bedrijven met homogene
massaproductie

112.11 Bedrijven met geparcelleerde
massaproductie
112.12 Bedrijven met roterende
massaproductie

112.2 Bedrijven met heterogene
massaproductie

112.21 Bedrijven die enkelvoudige
massaproducten maken
112.22 Bedrijven die samengestelde
massaproducten maken

112.2 Bedrijven met seriestuk- en
stukproductie

112.31 Bedrijven met seriestukproductie
112.32 Bedrijven met stukproductie

113 Agrarische en extractieve bedrijven (onderverdeling achterwege gelaten)
120 Bedrijven zonder een overwegende
doorstroming van eigen goederen

100 Huishoudingen die voor de markt produceren

111 Bedrijven zonder een
technisch omzettingsproces

121.11 Bedrijven met doorstroming van
goederen die eigendom van het bedrijf zijn
121.1 Bedrijven waarin nog een
zekere goederenbeweging kan
worden herkend
121
Dienstverleningsbedrijven

121.12 Bedrijven met doorstroming van
goederen die eigendom van derden zijn
121.13 Bedrijven die via vaste leidingen
bepaalde stoffen, energie of diensten leveren
121.14 Bedrijven die informatie of
informatiediensten leveren

121.2 Bedrijven waarbij de
dienstverlening bestaat uit of
gepaard

121.21 Bedrijven waarbij specifieke
reservering van de ruimte plaatsvindt
121.22 Bedrijven waarbij geen specifieke
reservering van de ruimten plaatsvindt

121.3 Overige dienstverleningsbedrijven en beroepen
122.1 Verzekeringsbedrijven
122 Financiële instellingen

122.2 Banken (onderverdeling achterwege gelaten)
122.3 Speciale financieringsinstellingen (idem)
122.4 Overige financiële instelllingen

210 Overheidshuishoudingen, voorzover niet vallende onder 100
200 Huishoudingen die zonder
tussenkomst van de markt, m.a.w. anders
dan op ruilbasis, goederen en diensten
211 Huishoudingen van privaatrechtelijke gemeenschappen, voor zover niet
voor rechtstreekse behoeftebevrediging
vallende onder 100
van hun leden beschikbaar stellen.

Toelichting
Hierboven is een overzicht(Starreveld & van Leeuwen, Bestuurlijke informatieverzorging typologie
van de bedrijfshuishoudingen 2B, 2007) te zien van de verschillende typologieën die huishoudingen
kunnen bezitten. Opdidakt valt onder de typologie overige dienstverleningsbedrijven en beroepen.
De weg hiernaartoe is blauw gemarkeerd.
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Bijlage I – Risicolijst met kans, impact en risicofactor
Algemeen
ALG-1
ALG-2
ALG-3
ALG-4
ALG-5
ALG-6
ALG-7
Automatisering
AUT-1

AUT-2
AUT-3
AUT-4
AUT-5
AUT-6
AUT-7
AUT-8
AUT-9
Inkoop
INK-1
INK-2
INK-3
INK-4
INK-5
INK-6
INK-7
Verkoop
VERK-1
VERK-2
VERK-3
VERK-4
VERK-5
VERK-6
VERK-7
VERK-8
VERK-9
VERK-10
VERK-11
VERK-12
VERK-13
VERK-14
VERK-15
VERK-16
VERK-17
VERK-18
VERK-19
VERK-20
VERK-21

Risico
Kans
Verzadigde markt
Laag
Veranderde wet- en regelgeving
Laag
Foutieve verdeelsleutel overhead
Laag
Wegvallen key-personeel
Laag
Verkeerde aannames begrotingen
Laag
Onbeveiligde privacygegevens
Laag
Kwijtraken keurmerk
Laag
Risico
Kans
Onjuiste geprogrammeerde koppeling
binnen Intranet en in verband staande
systemen
Gemiddeld
Handmatige invoer door eilandautomatisering
Zeer hoog
Onbevoegde toegang in systemen
Gemiddeld
Ongeautoriseerde wijziging
cliëntenbestand
Laag
Ongeautoriseerde wijziging
minutenregistratiesysteem
Laag
Fysieke beveiliging hardware
Laag
Uitval Intranet
Laag
Functievermening gebruik en
ontwikkeling
Laag
Géén eenduidige opslag data
Laag
Risico
Kans
Onterechte betaling facturen
Hoog
Wijzigen factuurgegevens bij inboeken factuur
Gemiddeld
Betaling spookfactuur
Laag
Mogelijkheid tot ongelimiteerde inkoop
Laag
Handmatige boeking Twinfield
Laag
Functievermenging facturatie en betaling Laag
Handmatige betaling facturen
Laag
Risico
Kans
Foutieve invoer
minutenregistratiesysteem
Zeer hoog
Behandelovereenkomst niet of
onvolledig getekent
Gemiddeld
Verschuivingsgevaar tussen
omzetstromen
Laag
Onvolledige ontvangst betaling debiteur Hoog
Niet tijdige betaling debiteur
Hoog
Geen of foutieve aanmaak contract
Hoog
Foutief opstellen facturen vanuit het
gegenereerde Excel-bestand
Hoog
Wanbetaling cliënt
Gemiddeld
Overschrijding contracten gemeenten
Gemiddeld
Start traject zonder beschikking
gemeenten
Hoog
Start traject zonder verwijzing huisarts Laag
Onderhandeling verkoopprijs
Laag
Foutieve invoer bankrekeningnummer
Laag
Verschuivingsgevaar tussen wel en
geen strippenkaart
Laag
Schrijven uren op fictieve cliënt
Laag
Ongeautoriseerde offertes
Gemiddeld
Niet tijdig opstellen offerte
Gemiddeld
Foutief of niet doorgeven contract
Gemiddeld
Loslaten matchingprincipe
Gemiddeld
Geen doorzetting eindfase
Hoog
Shop in shop
Laag
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Impact
Hoog
Zeer hoog
Laag
Laag
Laag
Zeer hoog
Zeer hoog
Impact

Factor
3
4
1
1
1
4
4
Factor

Zeer hoog
Hoog
Gemiddeld

8
12
4

Laag

1

Laag
Laag
Gemiddeld

1
1
2

Zeer hoog
Gemiddeld
Impact
Laag
Laag
Laag
Laag
Gemiddeld
Gemiddeld
Laag
Impact

4
2
Factor
3
2
1
1
2
2
1
Factor

Zeer hoog
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Gemiddeld

4

Laag
Laag
Gemiddeld
Gemiddeld

1
3
6
6

Hoog
Laag
Hoog

9
2
6

Laag
Laag
Laag
Laag

3
1
1
1

Laag
Laag
Gemiddeld
Laag
Gemiddeld
Hoog
Hoog
Gemiddeld

1
1
4
2
4
6
9
2

