Werkafspraken financiële administratie en secretariaat
Synchroon, juni 2017
Fundus

Systeem
Mail

Podotherapeuten

KIS

Inhoudelijke afspraken
Bernhoven levert achteraf een
declaratie aan op kwartaalbasis.
Podotherapeut maakt zelf een
declaratieregel aan voor
zorgprofiel 1-5. Advies is om dit
te doen in de week voor de
peildatum

Peildata
Nvt

Betaaldata
Nvt

15-2

< 1-3
< 1-6
< 1-9
<1-12

(16-11 t/m 15-2)

15-5
(16-2 t/m 15-5)

15-8
(16-5 t/m 15-8)

15-11
(16-8 t/m 15-11)

Huisartsen

Huisartsen >15 maanden
geen activiteit

Diëtisten en
fysiotherapeuten
GGZ Groepsbijeenkomsten

GGZ
Consultatie

KIS

Declaratieregels worden in het
KIS gemaakt op basis van
geïncludeerde patiënten. Export
uit het KIS wordt ingelezen in
VIP.
KIS
Op 15-12/15-3/15-6/15-9 krijgen
praktijken een email met
inactieve patiënten. Deze zijn
langer dan 13,5 maand niet
gezien en zullen op peildatum
uitbetaling niet meegenomen
worden. De praktijk heeft dan 6
weken de tijd om deze patiënten
te zien.
KIS
Per consult wordt er een
declaratieregel in het KIS
gemaakt.
Website
Anja Clement, projectleider GGZ
Synchroon checkt, voor opname in Elvy, of
binnenkomende factuur van de
bijeenkomsten volgens afspraak
is.
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1-5
1-8
1-11

< 1-3
< 1-6
< 1-9
<1-12

1-2
1-5
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< 1-6
< 1-9
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Maandelijks

Maandelijks

Nvt

Nvt

KIS

Maandelijks

Maandelijks

Maandelijks

Maandelijks

GGZ
Website
Deskundigheidsbevordering Synchroon

Per consult wordt er een
declaratieregel in het KIS
gemaakt.
Klik hier

Werkzaamheden Hart voor Brabant doktersdiensten financiële administratie:
• Werkzaamheden worden uitgevoerd door Marjan Luiken-Scholtens, Dennis Heinen en
Maarten de Vries.
• Marjan is met name operationeel actief, Dennis is verantwoordelijk voor de
managementrapportages (tactisch) en Maarten geeft strategisch advies.
• Frank van Summeren is eerste aanspreekpunt voor Dennis en Marjan. Hedi ter Braak is dit
voor Maarten.
• HvB draagt zorg voor de financiële administratie van Synchroon.
• HvB maakt hiertoe gebruik van Exact online als boekhoudpakket waardoor Synchroon over
een eigen financiële administratie in the Cloud beschikt.
• Registreren van inkoopfacturen buiten het declaratieverkeer in VIP Calculus en Vital Health
en het uitvoeren van betalingen aan crediteuren gebaseerd op 2 uur inzet administratief
medewerker per week (betreft inboeken en betalen van circa 400 inkoopfacturen per jaar)
• HvB voert de betaling van inkoopfacturen alleen uit na toestemming van opdrachtgever
middels autorisatie in Elvy. Betaling van facturen gebeurt nadat twee, hiervoor
geautoriseerde, personen van Synchroon een factuur hebben goedgekeurd.
• Opstellen van kwartaal rapportage en een jaarrekening met behulp van Vision Planner
gebeurd door Dennis. Hedi en Dennis lopen ieder kwartaal voorafgaand aan de MT
rapportages de boekingen door.
• Ondersteuning bij de begroting voor het offerte traject en de onderhandelingen met
zorgverzekeraars en ondersteuning bij het opstellen en de controle van de nacalculatiebasis
• Aangifte van de vennootschapsbelasting en advieswerkzaamheden door de controller
• Hart voor Brabant Doktersdiensten richt haar werkzaamheden zodanig in dat continuïteit van
de werkzaamheden geborgd is.
Accountantscontrole
•

•
•

De Raad van Commissarissen van Synchroon is belast met het aanstellen van de accountant
voor de controle van de jaarrekening. De kosten voor de accountantscontrole maken
derhalve geen deel uit van de overeenkomst Synchroon – Hart voor Brabant
Doktersdiensten.
HvB zal de accountant ondersteunen in haar controle werkzaamheden van de jaarrekening.
De accountant geeft binnen de kaders van de offerte een verklaring af, welke door het
bestuur van Synchroon gebruikt kan worden naar de aandeelhouders en andere partijen.
De extra tijd die de medewerkers van HvB kwijt zijn met het beantwoorden van vragen van
de accountant worden op nacalculatiebasis door belast aan Synchroon.

Werkzaamheden HvB secretariaat
•
•
•
•

•
•

HvB draagt zorg voor een algemeen secretaresse voor Synchroon.
Per week is de inzet gemaximeerd op acht (8) uur, meerwerk alleen na goedkeuring door een
vertegenwoordiger van Synchroon.
In beginsel wordt vanuit het secretariaat een vaste secretaresse ingezet, bij vakantie, verlof,
ziekte of andere afwezigheid neemt één van de andere secretaresses het werk over
De secretaresse richt haar werkzaamheden zo in dat continuïteit geborgd is
Binnen het netwerk van HvB is een apart deel gereserveerd voor digitale opslag van de
gegevens
Het secretariaat verzorgt de verwerking inkomende post conform instructie van Synchroon

