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Verantwoording verslaglegging
Als maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, kiest Azivo vanzelfsprekend voor
de duurzame weg. Niet alleen worden bij de keuzes rekening gehouden met het hier en nu, maar Azivo
denkt ook na over de wereld die wordt achterlaten voor volgende generaties.

Dit maatschappelijk jaarverslag is een verantwoording van de

Om de indicatoren van de NZa en ZN gemakkelijk te kunnen

bereikte (maatschappelijke) resultaten. In deze rapportage wordt

vinden in de tekst, is achter in het verslag een overzicht

ingegaan op hetgeen Azivo in 2009 realiseert voor de klanten, voor

opgenomen met verwijzingen.

de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg en hoe als
zorgverzekeraar zonder winstoogmerk invulling wordt gegeven

Het maatschappelijk jaarverslag is beschikbaar in gedrukte vorm

aan goed werkgeverschap. Daarnaast verhaalt het verslag over de

en per juli 2010 ook op de website van Azivo. Naast dit

wijze waarop Azivo rekening houdt met het effect van haar

maatschappelijk jaarverslag publiceert Menzis een algemeen

activiteiten op de samenleving en het milieu, en in welke mate de

financieel jaarverslag.

organisatie oog heeft voor de menselijke aspecten binnen en
buiten het bedrijf.

Reikwijdte van het verslag

Verificatie

De informatie in het verslag is aangeleverd vanuit de betreffende
systemen en organisatieonderdelen van Azivo waarbij Audit een

Dit jaarverslag bevat de informatie die wordt gevraagd in het

toetsende rol heeft vervuld. Het verslag is voor publicatie gelezen

Informatiemodel Uitvoeringsverslag Zorgverzekeringswet (Zvw)

en onderschreven door de Raad van Commissarissen. Ook is het

2009 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met deze

maatschappelijk jaarverslag beoordeeld door een leesgroep van

informatie verantwoorden wij ons over de uitvoering van de Zvw

Azivo-medewerkers wiens opmerkingen eveneens zijn verwerkt.

over 2009.

De externe accountant heeft een rapport van bevindingen
opgesteld bij de verplichte uitvraag van de NZa in dit verslag.

Naast de informatie voor de NZa bevat dit verslag de
maatschappelijke verantwoording, zoals gevraagd in het Informatie-

Den Haag, mei 2010

model Maatschappelijk Verslag 2009 van Zorgverzekeraars
Nederland (ZN). In 2009 voldoet Azivo aan de geldende wet- en

Raad van Bestuur Azivo

regelgeving. Voor zover hiervan is afgeweken, wordt er in dit
verslag melding van gemaakt op basis van het principe ‘comply or
explain’. De verantwoording voor de NZa betreft soms alleen de
basisverzekering, maar geldt vaak ook voor de aanvullende
verzekering.
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1. Verslag Raad van Bestuur
In 2009 groeit het klantenbestand van Azivo licht en blijven de klantwaarderingen op peil.
Het financieel resultaat is goed waardoor de solvabiliteitspositie wordt versterkt. Na het bestuurlijk
samengaan met Menzis in 2008, wordt in 2009 steeds verder invulling gegeven aan de meerwaarde
van Azivo binnen Menzis. In juli 2009 wordt voor de holding een strategie uitgestippeld voor de jaren
2010-2012.

In de strategie voor 2010-2012 wordt concreet de meerwaarde van
Azivo voor Menzis genoemd en vice versa. Azivo zorgt voor

Zorginnovatie in de regio

Ook in het jaar 2009 zet Azivo krachtig in op het optimaliseren

versterking van de marktpositie van Menzis in de Randstad.

van zorgprocessen en het gezond worden, zijn en blijven van de

Daarnaast biedt Azivo voor Menzis een nieuw kernwerkgebied

klanten. Er wordt geparticipeerd in verschillende projecten en

met specifieke afzetmogelijkheden op het gebied van innovatieve

programma’s om gezondheid te bevorderen en gezondheids-

concepten, producten en diensten. Tot slot is Azivo voor Menzis het

klachten te voorkomen. Een voorbeeld is de ondertekening van het

bruggenhoofd naar samenwerking met de andere regionale

convenant krachtwijken: ‘Het Gezond Geweten’ met de gemeente

zorgverzekeraars in de Randstad. Andersom maakt Menzis het

Den Haag. Door een intensieve samenwerking met alle

mogelijk dat Azivo haar sterkten kan benutten en ontwikkelen.

belanghebbenden wordt daarmee de gezondheidszorg in

Menzis vermindert de kwetsbaarheid van Azivo, zowel qua

achterstandswijken op een hoger peil gebracht. In samenwerking

schaalgrootte als financieel. Eind 2010 wordt een besluit genomen

met gezondheidscentra worden tal van initiatieven genomen

over de strategische heroriëntatie van Azivo.

(onder andere Diabetes In Beweging, Sportief Wandelen, Stoppen
Met Roken, Rugschool) om een versterkte eerstelijnszorg (GGZ)

Financieel resultaat

voor meer klanten, dichtbij in de wijk te kunnen realiseren.
Azivo wil steeds meer als zorgpartner van de klant toegevoegde

Over het jaar 2009 wordt een positief resultaat geboekt. Het totale

waarde bieden. Dit door toegang tot zorg die voldoet aan de eisen,

positieve resultaat voor de basisverzekering bedraagt € 8,7 miljoen.

behoeften en verwachtingen van de klant. Om dit te realiseren, is

Dit is te danken aan strak sturen op beheerskosten en een actief

een goede relatie met zorgaanbieders nodig. Hiertoe heeft Azivo

zorginkoopbeleid. Daarnaast worden in 2009 de definitieve

onder meer een zorgpolis ontwikkeld voor de klanten van een

afrekeningen van zorgkosten over 2005 en 2006 bekend. Menzis

groot aantal gezondheidscentra: de Azivo Wijkpolis. Hiermee

had deze jaren prudent ingeschat waardoor de afrekeningen

onderstreept Azivo het belang dat zij hecht aan goede zorg dichtbij,

positief uitpakken.

met waar nodig extra dekkingen. Azivo voelt zich verantwoordelijk

Per 1 maart 2009 is de beleggingsportefeuille van Azivo

voor de verdere uitbouw van deze aanpak.

overgedragen aan de beleggingsfondsen van Menzis. Mede dankzij
het behoudende beleggingsbeleid wordt het jaar afgesloten met
winst op beleggingen. Het positieve resultaat wordt mede
aangewend om de solvabiliteit te versterken. Dit mede in relatie
tot de nieuwe Europese solvabiliteitsregels die meer gericht zijn
op het beheersen of beperken van risico’s. Deze regels zullen eind
2012 waarschijnlijk van kracht zijn. Het resultaat vertaalt zich voor
de klanten in een zeer gematigde premiestijging voor 2010. Meer
informatie over het financieel beleid staat in paragraaf 8.4.
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Maatschappelijk betrokken

Integratie ICT

maatschappij die geen aandeelhouders heeft. De Ledenraad

succesvol bij Azivo werkende automatiseringssysteem. Medio

- een vertegenwoordiging van klanten - is het hoogste orgaan.

2009 start hiertoe het implementatieproject Zebra waarbij

Azivo hecht aan de invloed van klanten en betrekt ze actief bij

sleutelpersonen van Azivo nadrukkelijk betrokken zijn. Dit project

de zorginkoop. De zorginkoop is gericht op het verbeteren van

moet per eind 2010 leiden tot één ICT-omgeving, één informatie-

kwaliteit voor klanten. Dit krijgt in 2010 onder meer vorm met de

voorziening en één ICT-beleid voor de labels Menzis, AnderZorg en

inkoop van TopZorg. TopZorg stimuleert zorgaanbieders om de

Azivo.

Azivo is als onderdeel van Menzis een onderlinge waarborg-

In 2009 kiest Menzis voor de overgang naar het reeds jaren

beste en meest patiëntgerichte zorg te bieden. Klanten houden
hierbij volledige keuzevrijheid. Er is geen financieel voordeel als zij
het advies van Azivo volgen. Azivo vindt namelijk dat de beste zorg
voor iedereen beschikbaar moet zijn. Om die reden werkt de

Huisvesting

Het huurcontract van het huidige pand van Azivo loopt medio 2011

organisatie ook voortdurend aan een goede relatie met de

af. In de eerste helft van 2010 worden plannen uitgewerkt om

zorgverleners.

tijdig tot passende herhuisvesting te komen. Daarbij is de
aandacht mede gericht op aspecten als duurzaamheid en

Azivo zorgt voor de klanten als zij ziek zijn maar ook als zij willen

flexibiliteit.

werken aan behoud of verbetering van hun gezondheid. Specifiek
vertaalt zich dit in de ondersteuning van vele initiatieven die
mensen in beweging brengen.

Slagvaardiger commercieel beleid

Ontwikkelingen, toekomst en
doelstellingen 2010

Voor 2010 is het zaak om het vertrouwen dat nieuwe en reeds
bestaande klanten ons gegeven hebben, wederom volop waar te

Azivo volgt het brede commerciële beleid van Menzis, vertaald

maken. De omgeving zal zeker niet minder dynamisch zijn. Het

naar de Haagse regio. Met de kennis van productontwikkeling en

jaar 2010 staat nog voor een belangrijk deel in het teken van

distributie van Menzis - en de opzet van communicatie (Azivo

economisch herstel. Daarnaast zijn op Rijksniveau miljarden-

verbindt) - moet in de komende jaren een groei gerealiseerd

bezuinigingen aangekondigd die deels uit de gezondheidszorg

kunnen worden. Het bewijs van deze toegevoegde waarde

moeten komen. De verkiezingen zullen leiden tot nieuw politiek

(aantrekkelijke polissen, gerichte afspraken, uitvoeren van

beleid dat gevolgen kan hebben voor de zorg. Ook intern liggen er

experimenten en een regisserende rol richting ziekenhuizen)

uitdagingen, zoals de implementatie van Solvency II. Als niet op

wordt de komende tijd geleverd.

winst gerichte onderlinge waarborgmaatschappij blijft het onze

Voor de jaren 2010 - 2011 ligt er een groeidoelstelling.

missie om toegankelijke en betaalbare zorg voor alle mensen

Ten opzichte van het landelijke cijfer, is bij Azivo nog een beperkt

bereikbaar te houden.

deel van het bestand collectief verzekerd. In 2009 wordt gewerkt
aan het verstevigen van het aandeel van collectief verzekerden.

Een belangrijke uitdaging voor de komende tijd is het optimaal

Er wordt onder meer groei gerealiseerd in het minimacontract

benutten van de voordelen die voortvloeien uit de samenwerking

met de gemeente Zoetermeer. Azivo wil de komende jaren een

met Menzis. Het label Azivo moet daarbij verder inhoud krijgen

beheerste groei van de collectiviteiten realiseren.

om de groeidoelstellingen te halen en als ‘experimentenbedrijf’ bij
te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe producten. In 2009

Dienstverlening

Om het vertrouwen van de klant te winnen en vast te houden, is

hebben we de weg omhoog ingezet; deze lijn willen we vasthouden,
in het belang van - en als verantwoordelijkheid naar - al onze
klanten. Hun vertrouwen is onze leidraad.

de ervaren dienstverlening van groot belang. Optimale
klantprocessen zijn daarom een continu aandachtspunt. In 2009
blijven de indicatoren voor de dienstverlening op niveau. Het
gemiddelde rapportcijfer van het KiesBeter onderzoek stijgt van
7,7 naar 7,9. Uit het onderzoek van Marketresponse blijkt dat Azivo
behoort tot de top 5 in klantwaardering. De ambitie voor 2010 is
een 7,8.
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Ten slotte

De heer drs. A. de Groot neemt per 15 maart 2010 afscheid als
directeur van Azivo na een dienstverband van 21 jaar.

2. Verslag Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft onder meer tot taak toezicht te houden op en advies te geven over
het beleid van de Raad van Bestuur. Daarnaast houdt zij toezicht op de strategie van Menzis en op de
algemene gang van zaken binnen het bedrijf. De Raad van Commissarissen vormt formeel de Raad van
Commissarissen van elke rechtspersoon die behoort tot Menzis.

Intensieve betrokkenheid

ICT-systeem niet geschikt is voor de toekomst. Eind 2008 is

De Raad van Commissarissen vergadert in 2009 zes keer. Hierbij is

definitief gekozen voor een nieuw systeem en in 2009 zijn

de Raad van Bestuur aanwezig. Iedere vergadering start met een

belangrijke stappen gezet voor de implementatie.

vooroverleg van de Raad van Commissarissen onderling. In een
enkel geval is een commissaris verhinderd een vergadering bij te

Verder is 2009 uiteraard een jaar waarin de gevolgen van de

wonen, geen enkele commissaris is bij deze vergaderingen echter

economische crisis op de agenda staan. De solvabiliteit en de

herhaaldelijk afwezig. Naast de reguliere vergaderingen zijn er

beleggingsresultaten zijn een belangrijk aandachtspunt in deze

extra bijeenkomsten van de commissies en wordt een strategie-

tijden. Ook de kwaliteit van zorg en dienstverlening krijgen veel

bijeenkomst met de Raad van Bestuur gehouden. De voorzitter en

aandacht. De Raad laat zich informeren over de wijze waarop

vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen hebben ieder

Menzis aan kwaliteit werkt en wat zij hieronder verstaat.

kwartaal een agendaoverleg met de Raad van Bestuur ter

Daarbij schaart de Raad zich achter de gedachte dat Menzis zich

voorbereiding op de vergaderingen.

nadrukkelijk wil profileren als zorgverzekeraar, die inzet op
kwaliteit in de zorg en deze ook transparant wil maken. Met

De Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door een

bijvoorbeeld TopZorg, kunnen klanten hun keuzes in de zorg

intensieve betrokkenheid en de wens zich breed te laten

baseren op kwaliteit. Daarbij is het uiteraard ook zaak de eigen

informeren. Hiertoe is zij onder meer aanwezig bij de

dienstverlening zo klantgericht en efficiënt mogelijk te maken.

themabijeenkomsten van de Ledenraad. Ook vindt jaarlijks een

De Raad ziet en waardeert de inspanningen die hiertoe worden

werkbezoek plaats, in 2009 is dit aan Azivo en de Azivo-Apotheek.

gepleegd met Lean. Dit is een methode om onnodige stappen uit

In 2009 legt een aantal commissarissen bezoeken af aan locaties

processen te halen en alleen die stappen te zetten die

van Menzis in het kader van introductie en kennismaking.

toegevoegde waarde bieden voor de klant. Ook heeft de Raad
waardering voor de inspanningen van Menzis op het gebied van

Voor de uitoefening van haar toezicht maakt de Raad van

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Commissarissen gebruik van door de Raad van Bestuur opgestelde

(MVO).

kwartaalrapportages en overige door de Raad van Bestuur
verstrekte informatie. Hierin wordt aandacht geschonken aan de

De Raad van Commissarissen heeft voorstellen over een

financiële prestaties van de onderneming, het risicomanagement,

vereenvoudiging van de juridische structuur van Menzis besproken.

marktontwikkelingen en ontwikkelingen vanuit Den Haag.

De vereenvoudiging moet leiden tot een structuur die adequaat in

Ook komen het Jaarplan en de Begroting 2010 aan de orde.

kan spelen op toekomstige ontwikkelingen, zorgt voor meer
transparantie én het onderlinge karakter van Menzis waarborgt.

Agenda 2009

Dit zal de komende periode verder uitgewerkt worden.

In 2009 staat verder op de agenda de besluitvorming over en het

In een aparte sessie met de Raad van Bestuur worden het

monitoren van de invoering van een toekomstbestendig ICT-

Strategisch Plan van Menzis en de te behalen doelen besproken.

systeem. De complexiteit van eisen die aan informatievoorziening

De Raad van Commissarissen deelt de visie van de Raad van

worden gesteld, is in korte tijd enorm toegenomen. Dit heeft

Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft in besloten kring haar

onder meer te maken met de verdergaande marktwerking in de

eigen functioneren en dat van de Raad van Bestuur besproken. In

zorg en de groeiende concurrentiedruk voor zorgverzekeraars. Uit

2009 fungeren een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie

onderzoek is in 2008 naar voren gekomen dat het huidige

en een Selectie- en Benoemingscommissie.
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Relatie met interne en externe
accountants

Auditcommissie

Het door de Raad van Bestuur opgestelde Jaarverslag 2008 en de

de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen (mevrouw

Jaarrekening(en) 2008 van Menzis worden in aanwezigheid van

M. Doornekamp) en één van de commissarissen (de heer

de externe accountant besproken en goedgekeurd. Het

R.L.O. Linschoten), de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad

accountantsverslag wordt in aanwezigheid van de externe

van Bestuur, de financieel directeur en de manager Audit.

Aan de vergaderingen van de Auditcommissie nemen deel:

accountant besproken in de Auditcommissie en daarna in de Raad
van Commissarissen. Na het vaststellen van de verschillende

De Auditcommissie komt in het verslagjaar driemaal bijeen.

jaarrekeningen wordt decharge verleend aan de Raad van

De commissie houdt toezicht op de uitvoering van de

Commissarissen en de Raad van Bestuur door het daartoe

beheersingsmaatregelen en beoordeelt of aanvullende

bevoegde orgaan van de betreffende Menzis-rechtspersoon.

maatregelen noodzakelijk zijn. Vaste taken zijn: de beoordeling
van het jaarverslag, de (financiële) kwartaalrapportages, jaarplan

De functie van de interne accountant wordt bij Menzis vervuld

inclusief begroting en overige verantwoordingen waaronder de

door de manager Audit die zowel functioneel als hiërarchisch is

risicorapportages en de rapportages van de interne en externe

gepositioneerd onder de voorzitter van de Raad van Bestuur.

accountant. De commissie neemt kennis van de uitkomsten van

De manager heeft rechtstreeks toegang tot de Raad van

de audits. Eveneens worden de rapportages van de compliance

Commissarissen. De afdeling Audit werkt op basis van een jaarlijks

officer in de commissie besproken. Naast de standaardtaken is de

auditplan dat wordt vastgesteld door de Auditcommissie.

voortgang van het project Zebra onderwerp van bespreking
geweest. De commissie brengt over haar bevindingen schriftelijk
en mondeling verslag uit aan de Raad van Commissarissen.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen heeft per 1 januari 2009 afscheid
genomen van mevrouw Fransen en de heer De Jong, als
respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter. De Raad spreekt zijn

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie komt in het verslagjaar eenmaal bij

dank en waardering uit voor hun lange en intensieve betrokken-

elkaar. De commissie bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter

heid bij de ontwikkelingen die hebben geleid tot de huidige

van de Raad van Commissarissen. Besproken zijn het functioneren

Menzis-organisatie. Evenals hun belangrijke bijdrage aan het

van de Raad van Bestuur, het beloningsbeleid van het

functioneren van de Raad.

management in het algemeen en de Raad van Bestuur in het
bijzonder. Geconcludeerd is dat het beloningsbeleid past bij het

In 2009 bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende

maatschappelijke karakter van Menzis. De commissie heeft over

personen:

haar bevindingen mondeling verslag gedaan aan de Raad van
Commissarissen.
aangetreden

benoemd tot

de heer drs. H.J. van Essen,
voorzitter

1 juli 2008

1 juli 2012

Selectie- en benoemingscommissie

mevrouw M. Doornekamp,
vice-voorzitter

1 januari 2005

1 januari 2013

Commissarissen inzake de werving van leden van de Raad van

de heer drs. R. Oudshoorn

1 januari 2009

1 januari 2013

de heer R.L.O. Linschoten

5 juni 2007

5 juni 2011

de heer drs. H.J. Simons

30 mei 2008

30 mei 2012

de heer prof. dr. R.P. Zwierstra

1 januari 2009

1 januari 2013

De commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan de Raad van
Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur. Omdat er in
2009 geen vacatures waren is de commissie niet bij elkaar geweest.

Ten slotte

De Raad van Commissarissen wil de Raad van Bestuur, directie,

Alle commissarissen, met uitzondering van mevrouw Doornekamp,

management en medewerkers danken voor hun getoonde inzet.

zijn herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

In 2009 zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet op het gebied
van groei, klanttevredenheid, werknemerstevredenheid en

De nevenfuncties en de beloning van de commissarissen staan in

ziekteverzuim. Ook in 2010 liggen er uitdagingen. Enerzijds door

paragraaf 9.3.

aangekondigde miljardenbezuinigingen en veranderingen in het
nieuwe politieke beleid. Anderzijds door de ambities van Menzis
om de processen Lean te maken en een nieuw automatiseringssysteem in te voeren. De Raad van Commissarissen heeft er
vertrouwen in dat Menzis ook in 2010 zorgvuldig en
verantwoordelijk zal opereren.
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3. Profiel van de organisatie
3.1 Aard van de activiteiten

3.4 Visie en strategie

tijdige, kwalitatief goede zorg voor zijn klanten te garanderen. Alle

hoogste orgaan zijn. De zorgverzekeraar heeft geen winstoogmerk

activiteiten staan ten dienste van het onderhouden van een goede

en hecht sterk aan solidariteit. Azivo is een transparante zorg-

relatie met de zorgverleners om gezamenlijk de voor onze klanten

verzekeraar, toegankelijk en dichtbij, die alleen zorgverzekeringen

essentiële prestatieafspraken te realiseren. Tevens is een uitstekende

aanbiedt.

Azivo Zorgverzekeraar spant zich primair in om de aanspraken op

Azivo is een onderlinge waarborgmaatschappij waarbij leden het

dienstverlening aan onze klanten van het grootste belang.
De in 2008 gestarte samenwerking met Menzis is in 2009 verder
Azivo biedt, als onderdeel van de Coöperatie Menzis U.A., een

verdiept waardoor de sterke positie van Azivo in de regio zeker is

basisverzekering en aanvullende verzekeringen. De basis-

gesteld en zorgt dat de toegankelijke en kwalitatief goede en

verzekering is een private regeling met publieke randvoorwaarden.

betaalbare zorg tegen een marktconforme premie kan worden
voortgezet.

Collectieve contracten worden afhankelijk van de soort contractant
op maat gesneden. Speerpunten zijn het midden- en kleinbedrijf,

Uit het sociale karakter van de organisatie vloeit voort, dat Azivo

organisaties in de zorgsector en sociale diensten.

een risicodragende onderneming zonder winstoogmerk is en wil
zijn. Azivo gedraagt zich als een zorgverzekeraar met een grote

Azivo exploiteert tot 1 januari 2010 voor eigen rekening en risico

maatschappelijke betrokkenheid, die zich met name wil

de Azivo Apotheek. Voor de eigen klanten en die van andere

onderscheiden op kwaliteit van dienstverlening en hoogwaardige

zorgverzekeraars wordt de farmaceutische hulp verzorgd. Als

kwaliteit van zorg, die op een doelmatige wijze is georganiseerd.

gevolg van de medio 2009 vastgestelde strategie (zie hoofdstuk: 2)

Vanuit de visie dat het managen en faciliteren van de

maakt deze apotheek vanaf 1 januari 2010 deel uit van Menzis

zorgprocessen een kernactiviteit van Azivo is, kan worden afgeleid

Eerstelijns Zorg (MEZ) Holding BV. Azivo neemt noch financieel

dat zorgmanagement alle aandacht verdient. Dit houdt in:

noch bestuurlijk deel in andere ondernemingen of instellingen

zorginkoop, het afstemmen van vraag en aanbod, zorgsturing,

van gezondheidszorg.

zorgkostenbeheersing en productontwikkeling.
Concurrentie vindt plaats op kwaliteit van de zorg, de inhoud van

Een organogram, juridische structuur en meer informatie over de

de aanvullende verzekering, de prijs en de toegankelijkheid van de

organisatie, staan in de hoofdstukken 8 en 9.

zorg. Op deze onderdelen moet voor de klant een unieke en
waardevolle propositie worden gecreëerd. Hierbij staat het belang

3.2 Werkgebied

van de klant centraal. De focus van onze activiteiten dient gericht
te zijn op het gezond zijn, worden en blijven van onze klanten.

Azivo is een landelijk werkende zorgverzekeraar. Het primaire

Om voorgaande redenen richt Azivo zich op het primaire

werkgebied is de provincie Zuid-Holland, met als kernwerkgebied

werkgebied. Een hoogwaardig zorgproduct kan alleen worden

Den Haag en omstreken.

geleverd wanneer er een directe relatie is met de zorgaanbieder.
Alleen met kennis van het zorgveld en in samenwerking met de

3.3 Missie

zorgverleners kan sturing worden gegeven aan de zorg.

Azivo wil vooralsnog in de Haagse regio dé zorgpartner zijn voor

Een aspect waarop Azivo zich eveneens wil onderscheiden van de

de (aspirant)verzekerden, de zorgaanbieders en het maatschappelijk

concurrentie is de kwaliteit van de geleverde service en

veld. Doel is het bevorderen van de toegankelijkheid en betaal-

dienstverlening. Hiervoor zijn allereerst de medewerkers van Azivo

baarheid van kwalitatief goede zorg in deze regio.

een kritische succesfactor. Een gemotiveerde, betrokken en
tevreden medewerker draagt bij aan een tevreden klant.

Azivo wil - als naturaverzekeraar - samen met zijn zorgpartners

Daarnaast is een hoge mate van operationele efficiency en

voortdurend investeren in zorg- en productvernieuwing; en in

effectiviteit noodzakelijk.

samenwerking met Menzis innovatieve producten, diensten en
concepten ontwikkelen en in de markt zetten.
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De merkwaarden die Azivo hierbij wil uitdragen zijn:

Op basis van de hiervoor geformuleerde missie en visie zijn de

• betrouwbaar

volgende strategische uitgangspunten geformuleerd:

• waar voor je geld

•	continu handhaven van een onderscheidend vermogen ten

• klantgericht

opzichte van de concurrent,

• toegankelijk en dichtbij

• zorgmanagement als core business,

• ondernemend, trendsettend en innovatief

• regionale werking en oriëntatie,

• flexibel en snel.

• resultaatgericht maar ´not-for-profit´,
• optimalisatie bedrijfsprocessen,
• ontwikkeling van kwaliteit van medewerkers,
• ontwikkelen van klantinzicht en klantprofiel.

3.5 Kerncijfers
2009

2008

(x 1 mln euro)
Totale premieopbrengsten en baten

€

293,4

€

288,6

Opbrengsten uit beleggingen

€

1,4

€

1,6

Totale zorgkosten

€

295,6

€

284,5

Totaal resultaat

€

8,7

€

2,6

Aantal klanten

		

119.865

		

119.666

Aantal fte. (gemiddeld)

		

106,9

		

110,0

Resultaat per klant (x 1 euro)
Totaal exploitatieresultaat per klant

€

72,58

€

21,74

Zorgkosten per klant (x 1 euro)
Schaden Zvw/AWBZ per klant

€ 2.465,72

€ 2.377,37

Beheerskosten per klant (x 1 euro)
Werkelijke beheerskosten gedeeld door aantal klanten

59,23

   €

55,27

- €       59,31

- €

59,94

€

11,44

   €

13,37

Aanwezige solvabiliteit

€

39,3

€

30,6

Vereist vermogen

€

19,0

€

19,3

Solvabiliteitsmarge

€

20,3

€

11,3

€

Resultaat verstrekkingen per klant (x 1 euro)
Budgetresultaat verstrekkingen per klant

Beleggingsresultaat per klant (x 1 euro)
Opbrengsten beleggingen per klant

Solvabiliteit (x 1 mln euro)

Solvabiliteitsratio

12

		

2,1

		

1,6

4. Klanten
Azivo is meer dan een ’ziektekostenverzekeraar’ die alleen de zorgkosten voor klanten betaalt. Azivo
behartigt de belangen van de verzekerden en zorgt dat deze snel geholpen worden en hun weg vinden.
Dat klanten de inspanningen waarderen, blijkt uit het feit dat vrijwel alle klanten bij de jaarovergang
2009-2010 opnieuw voor Azivo kiezen en dat het verzekerdenaantal weer aan het toenemen is.

4.1 Resultaten

verschillende aanvullende verzekeringen, te weten: de AV-Basis, de

De samenwerking met Menzis biedt Azivo de mogelijkheid zich

AV-Top en de AV-TopExtra. Met deze drie, qua dekkingsgraad en

meer te profileren als belangenbehartiger voor klanten in de zorg.

premie, oplopende pakketten biedt Azivo klanten een voldoende

Naast vergoeding van zorgkosten, wordt ook steeds nadrukkelijker

keuze voor een passende en complete aanvullende verzekering

ingezet op preventie en het vergroten van de klantloyaliteit.

met een aanvaardbare solidaire premie.

Ook zijn er voor Azivo nieuwe mogelijkheden ontstaan in het

Voor het jaar 2010 blijven wij uitgaan van de drie genoemde

collectieve segment. Een algemene trend is dat de collectivisering

aanvullende verzekeringen. De dekking zal slechts kleine

verder doorzet in de markt van zorgverzekeringen. In 2009 is 62%

wijzigingen ondergaan. Op dit moment maakt de grootste groep

van de Nederlanders collectief verzekerd. Opvallend is de opkomst

klanten gebruik van de AV-Top. Daarnaast worden collectieve

van de niet-werkgevergebonden collectiviteiten, zoals sportclubs.

contracten geboden. Azivo biedt geen provinciepolissen. Klanten

Het aantal collectief verzekerden bij Azivo ligt ver onder het

krijgen bij de jaarovergang ruim de mogelijkheid om een andere

landelijk gemiddelde. Uit onderzoek blijkt dat collectief

zorg- en/of aanvullende verzekering te kiezen dan wordt

verzekerden trouwer zijn dan individuele klanten. Azivo streeft de

voorgesteld.

komende jaren naar een beheerste groei van de collectiviteiten.
Vanaf 2009 hebben zorgverzekeraars de mogelijkheid om vormen
Azivo biedt vanaf 2009 in samenwerking met Menzis ook een

van zorg aan te wijzen waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk

FNV-collectiviteit. Om de dienstverlening voor FNV-klanten zo

buiten het verplicht eigen risico van € 155 (2010: € 165) blijven.

optimaal mogelijk te maken, is een speciaal FNV-team opgezet

Hiermee wordt het verplicht eigen risico ingezet als

dat alle contacten met FNV-klanten afhandelt. Verder worden

sturingsinstrument. In het verslag van 2008 is vastgesteld dat

zorgservices ontwikkeld die speciaal zijn afgestemd op gezondheids-

15 van de 30 zorgverzekeraars hiervan gebruik gaan maken. Azivo

klachten van beroepsgroepen die zijn aangesloten bij de FNV.

biedt deze mogelijkheid niet aan. De reden hiervoor is dat de op
zich al ingewikkelde regeling voor het verplicht eigen risico nu nog

4.2 Keuzevrijheid klanten
Verzekeringen op maat
Azivo biedt de klant in 2009 een naturapolis met gecontracteerde
zorg voor de zorgverzekering. Daarbinnen hebben klanten keuze

complexer wordt voor de klant. Bovendien is het klantvoordeel
zeer beperkt.

4.3 Nominale premie

Conform het financieel beleid bewaakt Azivo de gezonde

uit alle bedragen voor eigen risico (zowel wettelijk als vrijwillig)

verhouding tussen premieopbrengsten en zorgkosten per

die de wet mogelijk maakt.

verzekeringsproduct. Bij het bepalen van de premie spelen onder
meer de zorgkosten en de solvabiliteitspositie een belangrijke rol.

Naast de zorgverzekering biedt Azivo aanvullende verzekeringen

De premie moet de zorgkosten van de klanten dekken en er moet

(inclusief tandheelkundige behandelingen). Bij de aanvullende

voldoende ruimte zijn om tegenvallers op te vangen, zonder de

verzekeringen speelt het solidariteitsprincipe ook een belangrijke

solvabiliteit in gevaar te brengen. De ontwikkeling van het

rol. Naast de wensen van de klanten, waar regelmatig onderzoek

bedrijfsresultaat en de solvabiliteitspositie worden per kwartaal

naar wordt gedaan, is de bereikbaarheid van de zorg een

gemonitord en gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.

belangrijk punt. Azivo bereikt dit door het aanbieden van drie
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Het premiebeleid doet recht aan het sociale karakter van Azivo als

Jaarpremie basisverzekering

organisatie zonder winstoogmerk. Hierdoor kan de premie
voldoende concurrerend blijven en wordt financiële ruimte

Jaarpremie basisverzekering

gecreëerd voor onder andere investeringen in zorginitiatieven ten

Azivo naturapolis

2009

2008

€ 		 1.122

€ 		 1.134

behoeve van onze klanten.
De samenwerking met Menzis biedt Azivo de mogelijkheid bij het
premiebeleid meer marktconform te zijn. Zo is de nominale

4.4 Klanttevredenheid

Een uitstekende dienstverlening is één van de pijlers van onze

premie over 2009 op basis van de uitgangspunten, zoals

organisatie. Voortdurend wordt, op basis van een groot aantal

vastgesteld in het financieel beleid, met € 12 per jaar gedaald tot

indicatoren, gemonitord of de dienstverlening nog aan de eisen

€ 1.122. Deze premie ligt op het niveau van het marktgemiddelde.

voldoet. Zodra daartoe aanleiding is, worden bijstellingen in de
bedrijfsprocessen gerealiseerd. Een optimale invulling van alle

De Zorgverzekeringswet staat geen premiedifferentiatie toe. Azivo

voorwaarden welke een steeds betere dienstverlening mogelijk

volgt de wet. De grondslag van de premie is gelijk voor varianten

maakt, behoort tot de hoofddoelstellingen.

die niet van elkaar verschillen voor wat betreft de te verzekeren
prestaties of de keuzemogelijkheden tussen aanbieders van zorg

Om beter in te kunnen spelen op de wensen van de klanten, voert

of overige diensten. Azivo biedt alleen een naturapolis en kent

Azivo regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit. Daarnaast

daardoor geen differentiatie in premiestelling tussen natura- en

publiceren onderzoeksbureau Nivel voor de website kiesBeter.nl

restitutiepolissen.

en onderzoeksbureau Marketresponse jaarlijks de mate van
tevredenheid op het gebied van service en dienstverlening onder

Azivo geeft kortingen aan klanten die de premie per jaar, halfjaar

alle zorgverzekeraars. De resultaten van de interne onderzoeken

of kwartaal betalen. Ook zijn er diverse soorten eigen

en de externe onderzoeken liggen in de lijn der verwachtingen.

risicobedragen in 2009, waarbij de premie omlaag gaat naarmate
het eigen risico hoger is. De klanten hebben, binnen de wettelijke

KiesBeter.nl (Nivel)

mogelijkheden, volledige vrijheid in de keuze van de hoogte van

In onderstaand overzicht zijn de resultaten weergegeven van het

het eigen risico met de varianten € 0, € 100, € 200, € 300, € 400

Nivel-onderzoek. De hoofdgroepen zijn in de schriftelijke enquête

of € 500.

onderverdeeld in diverse subvragen. De onderstaande score is het

Azivo biedt drie aanvullende verzekeringen, de AV-Basis, de AV-Top,

gemiddelde van de subvragen. De respondenten konden kiezen uit

en de AV-TopExtra. De AV-Basis is een kleiner pakket met als doel

drie antwoorden: groot probleem (of nooit/soms), klein probleem

de bereikbaarheid van de meest noodzakelijke aanvullende

(of meestal), geen probleem (of altijd). Met betrekking tot de

voorzieningen zoveel mogelijk in stand te houden. De AV-Top geeft

vragen over klachten kunnen respondenten kiezen uit twee

een uitgebreide dekking. De AV-TopExtra biedt een fors

antwoorden: ja of nee.

uitgebreidere dekking ten opzichte van de AV-Top. Alle pakketten
zijn inclusief tandheelkundige vergoedingen. Door de mate van

Dienstverlening

% klein/geen probleem

solidariteit zoveel mogelijk in stand te houden is het mogelijk om
deze pakketten tegen een aanvaardbare premie aan te bieden.
Er zijn geen leeftijdsafhankelijke premies.
Tevens worden voor de collectieve markt, daar waar noodzakelijk,
producten op maat aangeboden. Azivo hanteert hierbij het beleid
dat de verleende collectieve korting niet mag leiden tot een
onaanvaardbare aantasting van de solidariteit tussen collectief en

2009

2008

Telefoon: bereikbaarheid

94

86

Telefoon: krijgen van juiste hulp

83

80

Informatievoorziening

99

98

Persoonlijke benadering

87

91

Duidelijkheid over mate bijbetalen
zorg

44

52

Goede afhandeling van rekeningen

95

97

Gemiddeld rapportcijfer

7,9

7,7

individuele klanten. Het maximaal toegestane kortingspercentage
van 10% voor de zorgverzekering wordt niet overschreden.

Het rapportcijfer is in vergelijking met 2008 licht gestegen. Ten
opzichte van de doelstelling, minimaal 7,8, is dit een goed resultaat
te noemen. Klanten ervaren met name de informatievoorziening
als goed. Azivo scoort hierop beter dan het gemiddelde van de
andere zorgverzekeraars in het onderzoek.
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Klantmonitor (Marketresponse)

Het correct afwijzen van zorg of van vergoedingen wordt

Het algemeen rapportcijfer vanuit de Klantmonitor door

gewaarborgd, doordat de afwijzingsbrieven moeten voldoen aan

onderzoeksbureau Marketresponse is in 2009 licht gedaald tot

een set heldere criteria. De informatie moet begrijpelijk, juist,

een 7,6.

volledig en tijdig gecommuniceerd zijn. De afwijzing dient
dusdanig onderbouwd te zijn dat verzekerden het besluit

Dienstverlening

makkelijk kunnen toetsen aan bestaande regels en voorwaarden.

rapportcijfer
2009

2008

Het doorlichten en zonodig aanpassen van de afwijzingsbrieven is
in 2009 in gang gezet en zal in 2010 worden afgerond. Bij de

Kwaliteit van dienstverlening
Azivo

7,6

7,8

Markt

7,5

7,5

Azivo

7,6

7,8

Markt

7,5

7,5

Azivo

6,8

6,8

Markt

6,8

6,7

Kwaliteit zorgproduct

(Perceptie van) prijs

afwijzing zijn altijd de beroepsmogelijkheden opgenomen.

4.5.2 Invloed van klanten op het beleid
Azivo hecht aan de mening van klanten en zet zich in om
dienstverlening en zorg zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de
wensen van de klant.
Klanten hebben bij Azivo een belangrijke stem doordat de
Ledenraad het hoogste orgaan is. Zo is de inbreng van de klant
verankerd in belangrijke beleidsbeslissingen (zie paragraaf 9.1
Ledenraad). Belangrijke input wordt ook verkregen uit

Uit de resultaten van het onderzoek door Marketresponse kan

klanttevredenheidsonderzoeken, de gesprekken die medewerkers

geconcludeerd worden dat de doelstelling op het aspect ´kwaliteit

van de afdeling Klantservice voeren met de klanten en via het

van de dienstverlening´ vanuit de meting van Marketresponse

spreekuur van de directeur. Ook de afdeling Juridische Zaken

niet gehaald is.

speelt signalen door naar de organisatie. Door de aanwezigheid
van een klachtencoördinator krijgt dit de volledige aandacht.

Uit het onderzoek blijkt dat Azivo tot de top 5 in klanttevredenheid
hoort. De cijfers zijn beter dan of gelijk aan het gemiddelde.

Azivo voert in 2009 een actief beleid om de meerwaarde van de
patiëntenorganisaties als ervaringsdeskundigen te benutten.

Deze resultaten maken duidelijk dat constante waakzaamheid

Azivo heeft met diverse verenigingen convenanten getekend.

op de verbetering van service en kwaliteit noodzakelijk blijft.

De zorgervaringen van de klanten vormen de leidraad bij de

De structurele verbetering van de processen heeft daarom

zorginkoop. Ook zit Azivo samen met vertegenwoordigers van

doorlopend de aandacht.

patiëntenverenigingen bij zorgverleners aan tafel over de
zorginkoop.

4.5 Klant centraal
4.5.1 Informatieverstrekking aan klanten
Azivo zorgt ervoor dat klanten adequaat worden geïnformeerd
over zowel alle aspecten met betrekking tot de afgesloten
verzekeringen, als over de algemene ontwikkelingen binnen de
gezondheidszorg. Deze informatie moet zo goed mogelijk
toegespitst zijn op de doelgroep en geformuleerd in heldere en
begrijpelijke taal. Alle tot onze beschikking staande media worden
daarvoor gebruikt. Ook het persoonlijke contact wordt, zeker als de
situatie daarom vraagt, zoveel mogelijk in stand gehouden.
Bij het verstrekken van informatie speelt de gerealiseerde
optimalisatie en uitbreiding van het klantcontactsysteem en
bijhorende kennisbank een belangrijke rol. Deze hebben
bijgedragen aan de hoge service en uitgebreide informatie aan
onze klanten. Dit traject loopt ook in 2010 door en heeft continu de
hoogste prioriteit.
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Verankering invloed van klanten:

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit verzekerden van Azivo. Als hoogste orgaan in de organisatie
hebben zij rechtstreeks invloed op het beleid.

Samenwerking met
patiëntenorganisaties

Onder andere via Patiëntenorganisatie Zorgbelang helpen klanten bij het opstellen van de

Klachtenregistratie

De klachten die bij Azivo binnenkomen, worden door de klachtencoördinator intern

inkoopcriteria voor hun ziektebeeld en hebben zo een stem in de zorginkoop.
besproken zodat verbeteracties opgepakt worden in toekomstig beleid.

Klanttevredenheidsonderzoeken

Door middel van enquêtes kunnen de klanten direct reageren en plus- en verbeterpunten
aanreiken.

Zorgconsulente

In het Haga ziekenhuis heeft de zorgconsulente van Azivo een balie, waar alle klanten
van Azivo terecht kunnen met vragen of opmerkingen ter verbetering van service en
dienstverlening.

4.5.3 Indicatoren voor service

Ook heeft in 2009 de evaluatie plaatsgevonden van het samenvoegen van het voormalige callcenter en de informatieafdeling tot

4.5.3.1 Telefonische bereikbaarheid

één lijn. De samenvoeging wordt door klanten als prettig ervaren

De markt van zorgverzekeraars is en blijft turbulent en continu

door de ontstane verbetering in bereikbaarheid; er is minder

in beweging. Als kleinere speler met een regionale focus zal

doorverbinden nodig.

Azivo zich vooral op het gebied van service en dienstverlening
moeten én blijven onderscheiden. In deze tijd volstaat het niet

Het optimaliseren en uitbreiden van het klantcontactsysteem en

om klantgerichtheid hoog in het vaandel te voeren zonder

de bijhorende kennisbank heeft in hoge mate bijgedragen aan het

daadwerkelijk te bieden wat de klant vraagt.

leveren van kwalitatief hoge service en volledige informatie aan
onze klanten. Dit traject loopt ook in 2010 door en heeft continue

De belangrijkste doelstellingen zijn:

de hoogste prioriteit.

•	het leveren van de best mogelijke snelle service aan klanten en
potentiële verzekerden;
•	innemen van een sleutelpositie als het gaat om de signalering
van knelpunten in de processen binnen de organisatie;
•	het verminderen van het aantal klantcontacten en verhogen
van de klanttevredenheid.

Door de vervanging van de telefonieomgeving zijn over het
eerste halfjaar geen relevante cijfers beschikbaar. Door de beginfase
van de implementatie werd de geformuleerde doelstelling
- beantwoording van 85% van de calls binnen 1 minuut - nog niet
gedurende het hele jaar behaald. Echter de telefonische contacten
worden wel steeds vaker in één keer afgehandeld. De klant heeft

Azivo heeft een centraal telefoonnummer waarop alle

direct, zonder keuzemenu, een allround medewerker aan de

telefoongesprekken binnenkomen. Dit is tegen lokaal tarief. Er

telefoon. Richting het einde van 2009 worden de doelstellingen

zijn geen betaalde servicenummers. Azivo werkt sinds juli 2009

rondom bereikbaarheid wel structureel gehaald. Naar verwachting

met een verkort keuzemenu, waardoor het telefoonverkeer beter

zal dit in 2010 onverminderd worden voortgezet.

te sturen is en de klant sneller en efficiënter te woord kan worden
gestaan door een professionele medewerker van Klantservice.

Azivo blijft zich continue inspannen om de telefonische bereikbaarheid en de kwaliteit van de gesprekken te optimaliseren.

De afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van het

Belangrijkste maatregel in 2010 is het bewerkstelligen dat de

verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. Ook in 2009

klant altijd direct de juiste persoon aan de lijn krijgt; zo snel

zijn diverse initiatieven genomen en geïmplementeerd om de

mogelijk te woord wordt gestaan en op een optimale wijze wordt

kwaliteit en de servicegerichtheid te vergroten. Het grootste

geïnformeerd. Hieraan zal de nieuwe telefooncentrale bijdragen

project is de noodzakelijke vervanging van de telefonieomgeving

en tevens zullen alle medewerkers hun vakopleidingen opnieuw

geweest. Deze grootschalige operatie is inmiddels succesvol

gaan volgen.

geïmplementeerd en heeft een minimum aan overlast
veroorzaakt voor onze klanten. Met de komst in juli 2009 van

De doelstelling voor het jaar 2010 blijft vooralsnog gelijk aan de

deze nieuwe telefonieomgeving, is de analyse en sturing van de

doelstelling voor 2009.

binnenkomende telefoniestromen belangrijk verbeterd.
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In 2009 is het aantal gesprekken licht gedaald. De afname wordt

De uitbetalingstermijnen uitgedrukt in percentages voor 2009 en

onder andere verklaard uit de verbeterde informatievoorziening

2008:

richting klanten. Daarnaast zijn er in 2009 weinig nieuwe
onderwerpen met betrekking tot de Zorgverzekeringswet

Uitbetaald:

geïntroduceerd.

4.5.3.2 Mutatieverwerking
In 2009 is de gemiddelde verwerkingsduur van polismutaties
constant gebleven. Er is bij klanten geen behoefte gebleken aan

2009

2008

binnen 3 werkdagen

12%

10%

tussen 4 en 5 werkdagen

35%

5%

tussen 6 en 10 werkdagen

38%

61%

langer dan 10 werkdagen

15%

24%

een kortere verwerkingstermijn van mutaties. Daarom is met
name veel aandacht uitgegaan naar een kwalitatieve verbetering

Bovenstaande tabel laat een verbetering in de betalingstermijnen

van de polismutaties.

ten opzichte van 2008 zien. Vooral de nota´s voor buitenlandse
zorg leiden tot overschrijding van de termijn van 8 dagen. De

Alle mutaties die binnen het polisproces worden uitgevoerd

reden hiervan ligt in de complexiteit in samenhang met de sterke

verlopen volgens het ‘vierogenprincipe’. Mutaties worden volgens

seizoenspiek in het aanbod van deze nota´s.

dit principe altijd gecontroleerd door een tweede medewerker,
voordat de klant een nieuw polisblad ontvangt. Deze controle

In de loop van 2009 stapte de afdeling Declaratieverwerking over

bevordert een betere verwerking en afhandeling. Op de afdeling

op een systeem waarmee op eenvoudige wijze de voortgang kan

Verzekerdenbeheer is een nieuwe werkwijze doorgevoerd voor

worden gevolgd. Dit bracht een duidelijke verbetering van de

de naleving van het ‘vierogenpricipe’ die er voor zorgt dat fouten

doorlooptijd met zich mee.

aan de betreffende medewerkers worden teruggekoppeld.
Systematisch worden wekelijks steekproeven over de kwaliteit

De declaratieverwerking maakt sinds december 2009 de overstap

gehouden. Fouten worden individueel teruggekoppeld en

naar het scannen van vrijwel alle nota´s van klanten. De gegevens

besproken.

van de nota´s worden automatisch vertaald naar Oracle Health

Er is een foutrapportage ontwikkeld waarin aantal en aard van

Insurance (OHI) waarin de nota´s worden beoordeeld. Dit zorgt

de fouten wordt bijgehouden.

voor een verdere versnelling van het proces.

De gemiddelde verwerkingsduur van nieuwe aanmeldingen en

In 2010 zal naast de verkorting van de doorlooptijd de nadruk

mutaties bedroeg in 2009 drie werkdagen.

liggen op steeds verdere verbetering van de kwaliteit.

Gemiddelde verwerkingsduur mutaties in
werkdagen

2009

2008

3

3

4.5.4 Naleving afgegeven zorggaranties
Keuzevrijheid, in combinatie met kwaliteit en toegankelijkheid
van zorg, zijn belangrijke beleidsuitgangspunten voor Azivo. Deze
voorkeur komt tot uiting in de met vrijwel alle zorgverleners

4.5.3.3 Termijn notarestitutie

in de regio afgesloten overeenkomsten. Hierdoor hebben onze

Azivo ontvangt veruit de meeste declaraties voor verleende zorg

klanten toegang tot de zorg die zij nodig hebben en wordt

rechtstreeks van de zorgverleners. Voor verstrekkingen vanuit de

aan de zorgplicht voldaan. Alle afspraken met betrekking tot

aanvullende verzekering ontvangt Azivo ook nota´s van klanten.

zorggaranties worden vastgelegd in een overeenkomst. De

Dit betreft zorg waarvan de rekeningen door zorgverleners bij

naleving van de gemaakte afspraken wordt door Azivo getoetst.

klanten zijn ingediend.
Azivo streeft ernaar nota’s van klanten op een zo kort mogelijke
termijn te betalen. In 2009 bedroeg deze termijn gemiddeld 8
werkdagen. Dit is gerekend van ontvangst van de nota tot en met
het betalen daarvan.
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4.6 Klachten
4.6.1 Overzicht van ontvangen en afgehandelde
klachten
Bij Juridische Zaken wordt het onderscheid gemaakt tussen
klachten die betrekking hebben op de handelwijze van Azivo en/
of van zorgverleners (bijvoorbeeld niet tijdig, onjuiste voorlichting,
onbeschoft gedrag) en geschillen over de toepassing van de
regelgeving (bijvoorbeeld: heeft de klant wel of geen recht op
inschrijving of op een prestatie, is er wel of geen indicatie en klopt
de interpretatie van Azivo dat een gevraagde behandeling geen
medisch noodzakelijke zorg is).
Deze splitsing sluit aan op de wijze waarop voor de invoer van de
Zorgverzekeringswet onderscheid tussen deze beide categorieën
werd gemaakt en zoals in de eerste jaren van de SKGZ de jurisdictie
tussen de Geschillencommissie en de Ombudsman was verdeeld.
Binnen Azivo gelden voor deze 2 procedures afwijkende reactietermijnen. Klachten worden na ontvangst binnen 7 werkdagen
afgehandeld, voor geschillen hanteren we een termijn van 5 weken.
Die langere termijn wordt verklaard vanwege het feit dat er veel
meer inhoudelijk onderzoek noodzakelijk is voor de afhandeling
van dergelijke zaken.

Aantal schriftelijke klachten
Er zijn over het jaar 2009, voor zowel de basisverzekering als de
aanvullende verzekering, in totaal 122 klachten ontvangen ten
opzichte van 175 over het jaar 2008.
Onderwerp

Absoluut aantal

Per 10.000 klanten

2009

2008

2008

2009

Zorgplicht
- Verzekerde prestaties

19

57

1,6

4,7

- Tijdige zorg

0

0

0

0

- Zorgbemiddeling

0

0

0

0

Acceptatieplicht

0

0

0

0

Verbod op premiedifferentiatie

0

0

0

0

Transparante informatie

103

118

8,6

9,8

Totaal

122

175

10,2

14,6

Gegrond

51%

64%

Ongegrond

42%

35%

7%

1%

Nog onbekend

Van de ontvangen klachten is 51% gegrond gebleken, wat een daling betekent ten opzichte van 2008.
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Afhandeling van schriftelijke klachten

De klachten hebben deels betrekking op de categorie Zorgplicht

Azivo hanteert de volgende definitie voor het klachtenproces:

(met name verzekerde prestatie), maar de meerderheid van de

“Onder een klacht wordt verstaan iedere uiting van ongenoegen

klachten betreft de categorie ‘Transparante informatie’. Vaak is

van een klant betreffende de dienstverlening van of via Azivo”.

het voor klanten niet duidelijk waarom bepaalde prestaties niet

Klachten kunnen onder andere betrekking hebben op de tijdigheid

vergoed worden. Het is daarom van essentieel belang dat de

van de afhandeling, zorgvuldigheid in de afhandeling, de

informatieverstrekking aan klanten op de juiste wijze plaatsvindt.

bejegening door eigen personeel, privacyschendingen ten aanzien

Azivo heeft maatregelen genomen, zodat nieuwe regelgeving en

van de klant en de informatievoorziening.

veranderingen in de vergoedingen van zorgprestaties zorgvuldig

Deze klachtenprocedure kent de volgende uitgangspunten:

en direct opgenomen worden in het interne kennissysteem. Dit

•	alle schriftelijke klachten worden in een

om te bewerkstelligen dat bij elk klantcontact klanten van de

klachtenregistratiesysteem vastgelegd en binnen zeven

juiste en meest actuele informatie voorzien worden.

werkdagen beantwoord door een lid van het managementteam
of door de directie van Azivo;
•	indien de klacht problemen met betrekking tot de uitvoering

In het kader van het keurmerk Integraal KlachtManagement
3000 (IKM 3000) is Azivo in april 2009 van start gegaan met de

van de zorgverlening betreft, worden klanten geïnformeerd

werkgroep Klantbewustzijn om het klantbewust handelen binnen

over de mogelijkheden voor behandeling van de klacht. Azivo

het bedrijf te vergroten. Aandachtspunten binnen de organisatie

speelt hierbij een bemiddelende rol en wijst klanten, indien

waren: openheid (worden klachten op de afdelingen besproken),

van toepassing, op de mogelijkheid van het opstarten van

klantgerichtheid (belang van de klant staat voorop, belang van de

een beroepsprocedure of op aparte klachtenregelingen van

medewerker wordt hieraan ondergeschikt gemaakt). Daarnaast is

zorgaanbieders;

door middel van workshops voor de medewerkers, het belang van

•	indien van toepassing wordt de klant doorverwezen naar de

tevreden klanten onderstreept.

Ombudsman Zorgverzekeringen.
Aandacht is besteed aan de onderlinge samenwerking,
De SKGZ en Zorgverzekeraars Nederland hanteren een

mentaliteit en vaardigheden van medewerkers met betrekking

afhandelingtermijn van 30 kalenderdagen voor schriftelijke

tot klachtafhandeling. Ook worden medewerkers gestimuleerd

klachten. In het klachtenprotocol van Azivo is deze termijn op

om ideeën voor het oplossen van klachten of het verbeteren van

7 werkdagen gesteld. Van de ontvangen klachten is 98,4% (2008:

bedrijfsprocessen aan te dragen

96%) binnen een termijn van 7 werkdagen en 100% (2008: 100%)
binnen een termijn van 30 kalenderdagen afgehandeld.

Aard van de klachten en verbetermaatregelen
Alle klagers worden schriftelijk geïnformeerd over de wijze
waarop Azivo de klacht afhandelt. Steeds vaker worden klanten
telefonisch geraadpleegd, voordat er een schriftelijke reactie
verstuurd wordt. Als de klacht gegrond is, volgt een correctie van
de beslissing. Klachten die voortvloeien uit structurele problemen
worden voorgelegd aan de betrokken afdelingsmanager of
verantwoordelijke projectgroep. Dit met als doel om corrigerende
maatregelen binnen de organisatie te nemen, zodat soortgelijke
klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Klachten
worden dan als middel ingezet om bepaalde bedrijfsprocessen te
verbeteren.
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4.6.2 Aantal geschillen en overige procedures
In het jaar 2009 zijn, onderverdeeld naar categorieën en aantallen,
de volgende procedures in behandeling geweest:
Aantal overige procedures

Geschillen

Zaken bij geschillencommissie

2009

2008

2009

2008

Procedures bij rechter
2009

2008

Zorgplicht
- Verzekerde prestaties

148

151

15

12

2

3

- Tijdige zorg

0

0

0

0

0

0

- Zorgbemiddeling

0

0

0

0

0

0

Acceptatieplicht

0

0

0

0

0

0

Verbod op premiedifferentiatie

0

0

0

0

0

0

Transparante informatie

126

148

2

2

3

2

Totaal

274

299

17

14

5

5

48

72

2

0

0

0

210

206

14

13

4

3

16

21

1

1

1

2

Gegrond
Ongegrond
Nog onbekend

Als de reactie van de klant zich richt op de inhoud van een

In 2009 is gestart met het registreren van bejegeningklachten

beslissing die Azivo op basis van de Zorgverzekeringswet heeft

als subonderdeel van heroverwegingen. Het gaat dan om gevallen

genomen, dan wordt deze opgevat als een geschil en zal als

waarin klanten naast het verzoek voor een heroverweging

zodanig worden afgehandeld door de afdeling Juridische Zaken.

melding maken van bijvoorbeeld de wijze waarop zij te woord

Vaak gaat het hier dan om een heroverweging van een primaire

werden gestaan.

afwijzing. De geschillenprocedure kent een afhandelingtermijn
van 5 weken. Bij het opvragen van informatie bij klanten wordt

Als een klant het niet eens is met de beslissing na heroverweging

deze afhandeltermijn opgeschort. Indien er onduidelijkheden

zoals die door de afdeling Juridische Zaken genomen is, kan deze

zijn omtrent de oorzaken van het geschil, kan een telefonische

het geschil voorleggen aan de SKGZ of aan een bevoegde (kanton)

hoorzitting of plaatselijke hoorzitting op kantoor ingelast worden.

rechter.
Er komt dan een vervolgprocedure als gevolg waarvan, door de

De geschilprocedure van de afdeling Juridische Zaken kent de

SKGZ c.q. de bevoegde rechter, een bindend advies of juridische

volgende uitgangspunten:

uitspraak gedaan kan worden en een klant in het gelijk kan

Op basis van feitenonderzoek of op basis van nieuwe informatie

worden gesteld.

kunnen eerder genomen beslissingen herzien worden. Om tot
een goede belangenafweging van geschillen met een medische
achtergrond te komen, kan er advies van de Medische Dienst
worden ingewonnen. Beslissingen na heroverwegingen worden
onafhankelijk van de primaire afgegeven beslissingen van andere
afdelingen genomen.
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5. Zorg
In de missie is beschreven dat Azivo dé Zorgpartner wil zijn voor het maatschappelijk veld en
zorgaanbieders. Azivo kiest er dus voor om nauw samen te werken met zorgverleners en, met die
partijen die de missie en visie van Azivo delen, strategische allianties aan te gaan. Dit impliceert ook
dat Azivo in samenwerking met deze zorgaanbieders werkt aan zorgvernieuwing. Dit is essentieel om
de zorg, met de toenemende vraag en druk, ook voor toekomstige generaties betaalbaar en
toegankelijk te houden.

5.1 Samenwerking zorgverleners

hulpmiddelen, intramurale hulp in het buitenland en enkele

5.1.1 Toegang tot de zorg

machtiging geldt afhankelijk van het type, voor een jaar of voor de

specifieke behandelingen zoals bij obesitas. Een afgegeven

Azivo voert een beleid waarbij de doelmatigheid en de

duur van de verzekering, onder voorbehoud van wijzigingen in

toegankelijkheid van de zorg, in combinatie met kwaliteit en

wet- en regelgeving.

transparantie van de geleverde diensten en/of handelingen, van
groot belang wordt geacht. Een zorgverzekeraar is verantwoordelijk

Beperking van vergoedingen van het wettelijke pakket

voor een laagdrempelige toegang tot de benodigde zorg voor haar

Azivo vergoedt in principe alle gecontracteerde zorg. Wanneer

verzekerden. Met vrijwel alle zorgverleners in de regio, die voldoen

een klant gebruikmaakt van niet-gecontracteerde, niet-klinische

aan de zorginkoopvoorwaarden, zijn overeenkomsten gesloten

medisch-specialistische zorg of GGZ-zorg, kan sprake zijn van een

zodat is voldaan aan onze zorgplicht.

beperking van de vergoeding van het wettelijke pakket. Indien de
voor de klant benodigde zorg naar verwachting tijdig kan worden

Voor een aantal vormen van zorg dient vooraf toestemming te

verleend via een door Azivo gecontracteerde zorgaanbieder en

worden gevraagd, ter controle van alle eisen en voorwaarden uit

de klant zich voor deze verstrekkingen toch wendt tot een

polis en wet- en regelgeving.

niet-gecontracteerde zorgverlener of -instelling binnen Nederland

Voor een beperkt aantal DBC-behandelingen heeft het College

geldt het volgende:

voor zorgverzekeringen (CVZ) vastgesteld dat zij pas tot een

De werkelijk gemaakte kosten worden vergoed tot maximaal

aanspraak leiden als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

80% van het vigerende, op basis van de Wet Marktordening

Voor een deel van deze DBC’s kan achteraf niet worden vastgesteld

Gezondheidszorg (WMG) vastgestelde maximumtarief. Indien

of de geleverde zorg daadwerkelijk behoort tot de aanspraak.

geen op basis van de WMG vastgesteld maximumtarief bestaat,

Dit maakt een machtiging vooraf noodzakelijk is. Deze DBC’s zijn

vindt vergoeding plaats tot maximaal 80% van het marktconforme

opgenomen op de zogenaamde limitatieve lijst van

tarief. De overige 20% is voor rekening van de klant, tot een

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), waaraan Azivo zich conformeert.

maximum van e 500,- per behandeling. Dit geldt alleen voor

Voor het andere deel van deze DBC’s geldt dat achteraf wordt

niet-klinische specialisaties. In geval van spoedeisende zorg

getoetst of aan de voorwaarden is voldaan.

worden de kosten volledig vergoed op basis van het volgens de

Voor wat betreft de geneesmiddelen die zijn opgenomen in bijlage

WMG vastgestelde maximum- of marktconforme tarief.

II van de Regeling Zorgverzekering is sinds mei 2007 de toetsing
vooraf via een machtigingsprocedure afgeschaft. Azivo volgt

Waarborgen zorgplicht bij knelpunten als schaarste en

hiermee het landelijke beleid. In plaats daarvan vindt een controle

wachtlijsten

achteraf plaats bij de apotheek. Ook voor dieetpreparaten wordt

De zorgplicht bij schaarste en wachtlijsten wordt door Azivo

het landelijke beleid gevolgd en is de toetsing vooraf via een

gewaarborgd door zorgbemiddeling, garantieafspraken en het

machtigingsprocedure afgeschaft.

actief monitoren van de wachtlijsten bij ziekenhuizen. De

Daarnaast hanteert Azivo een toestemmingsprocedure voor een

doelstelling is de toegang- en wachttijden voor Azivo-klanten zo

aantal vormen van mondzorg, zittend ziekenvervoer, verschillende

veel mogelijk te beperken, met als maximum de Treeknormen.
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Met verschillende ziekenhuizen en Zelfstandige BehandelCentra

andere gesteld door de IGZ, geldt als reden voor ontbinding van de

(ZBC’s) zijn garantieafspraken gemaakt. Voor een groot aantal

overeenkomst. Ook indien de zorgaanbieder geen garantie kan

behandelingen kunnen klanten (al dan niet na bemiddeling)

geven voor in de toekomst te leveren zorg, wordt de overeenkomst

binnen twee weken terecht.

ontbonden.
Het beleid ten aanzien van innovatie en de organisatie van zorg

Structureel vindt registratie plaats van toegang- en wachttijden

komt tot uiting in de vele (keten)projecten en initiatieven, al dan

bij ziekenhuizen. Geconcludeerd kan worden dat, behalve bij

niet rond specifieke aandoeningen en patiëntengroepen.

Plastische chirurgie, de wachttijden van de meeste specialismen

Voorbeelden hiervan zijn de oprichting van geïntegreerde

voldoen aan de Treeknormen. Voor Plastische chirurgie wordt in

eerstelijnscentra, zorggroepen voor de behandeling van chronische

overleg met de ziekenhuizen, gezocht naar oplossingen. Voor dit

zorg, de projectmatige aanpak met betrekking tot de acute

specialisme zijn daarnaast (garantie)afspraken gemaakt met

hulpverlening in de regio en het project Regionale Zorg en ICT.

ZBC’s. Tenslotte kunnen klanten altijd een beroep doen op de Azivo
zorgbemiddeling. Zie verder paragraaf 5.2.

Zittend Ziekenvervoer
In 2009 heeft Azivo in samenwerking met Hanzeconnect een

Selectieve contractering van zorgaanbieders en sturing van

klanttevredenheidsonderzoek gehouden voor de verstrekking

klanten

Zittend Ziekenvervoer. Van de 1059 klanten van Azivo die gebruik

In 2009 heeft geen sturing plaatsgevonden anders dan op verzoek

hebben gemaakt van deze verstrekking zijn 156 klanten

van de klant via zorgbemiddeling. Uitsluitend voor ZBC’s en een

aangeschreven. Het onderzoek spitste zich met name toe op:

aantal vormen van GGZ-zorg bestaat een selectief contracteer-

‘Hoe tevreden zijn klanten over het vervoer en op welke punten

beleid gevoerd. Alleen aanbieders die voldoen aan de gestelde

kan de dienstverlening van betrokken vervoerders worden

(kwaliteits)eisen komen in aanmerking voor een contract.

verbeterd?’. Het resultaat was een hoge score van 8,1. Opvallend

Azivo wil voor zijn klanten de zorg graag zo breed mogelijk

is de klanttevredenheid over het gedrag van het personeel, de

inkopen. Op deze wijze houdt de klant zijn keuzevrijheid. Dit

chauffeurs en de vervoercentrale. Dit in tegenstelling tot de

betekent een streven naar 100% contractering, zodat de klant

bevindingen en ervaringen van klanten in voorgaande jaren.

terecht kan bij de gewenste zorgverlener. Het kan incidenteel

De belangrijkste verbeterpunten waren: het persoonlijk contact,

voorkomen dat de kwaliteit die een zorgverlener levert onder de

het vaststellen van de rolstoel, de rijstijl van de chauffeur en de

maat is van het door Azivo gewenste niveau. In dat geval wordt

informatievoorziening van de centrale naar de chauffeur. Op basis

geen overeenkomst met de zorgverlener afgesloten. Besluit de

van de conclusies en aanbevelingen is een plan van aanpak

klant toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan dan

opgesteld. De resultaatafspraak ‘op tijd rijden’ was door de

is Azivo genoodzaakt om voor deze niet-gecontracteerde zorg

onophoudelijke opbrekingen en omleidingen in de Haagse regio

maximaal 80% te vergoeden.

praktisch gezien niet haalbaar. In 2010 wordt hier opnieuw extra
aandacht aan gegeven door vooral voor de dialysepatiënten een

Kwaliteit gecontracteerde zorg

aparte vervoerslijn in te stellen.

Azivo staat garant voor de inkoop van kwalitatief hoogwaardige

In de overeenkomst met de vervoerder zijn diverse concrete

zorg tegen een reële prijs. Leidraad hierbij zijn externe kaders zoals

afspraken ten aanzien van de kwaliteit opgenomen, namelijk over

wet- en regelgeving en motieven die uit strategische keuzes van

de bedrijfsvoering, facturatie, kwaliteitssystemen,

de interne organisatie zijn voortgekomen. Dit betekent dat

zorginhoudelijke kennis en -kunde, materiaal en het personeel

kwaliteitsaspecten een prominente plaats innemen bij het

(bijvoorbeeld bejegening). De materiële controle gaf ten aanzien

uitvoeren van het zorginkoopbeleid. Afspraken ten aanzien van

van de rechtmatigheid en accurate vastlegging een positief beeld.

veiligheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid, patiëntgerichtheid,

Over het jaar 2009 zijn drie klachten geregistreerd welke conform

tijdigheid, innovatie en bejegening worden contractueel vastgelegd.

de vigerende klachtenregeling zijn behandeld. Alle klachten zijn

In de afgelopen jaren heeft Azivo in contracten met zorgaanbieders

uiteindelijk ongegrond verklaard.

transparante afspraken gemaakt ten aanzien van diverse

Over de rapportage van de klachten worden, als onderdeel van de

kwaliteitsaspecten, zoals medicatieveiligheid en het gebruik van

contractonderhandelingen met vervoerder het Witte Kruis, in 2010

protocollen en richtlijnen. De naleving van de gemaakte afspraken

aanvullende afspraken gemaakt.

wordt door Azivo getoetst. Hierbij gelden specifieke kwaliteits-
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indicatoren, die vanuit de verschillende brancheorganisaties en

5.1.2 Betaling declaraties zorgverleners

beroepsverenigingen zijn opgesteld en in de overeenkomsten met

In de declaratiebepalingen, overeengekomen met de individuele

zorgaanbieders zijn vastgelegd. Bij calamiteiten en/of signalen

en/of groepen zorgverleners, zijn betalingstermijnen opgenomen.

van de Inspectie voor de GezondheidsZorg (IGZ) wordt direct

Afhankelijk van het declaratieprotocol dat in dit kader voor

contact opgenomen met de zorgaanbieder. Het niet meer voldoen

zorgverleners leidend is, variëren de meeste betalingstermijnen

aan de wettelijke eisen of voorwaarden en regelingen zoals onder

tussen de 18 en 26 dagen.

5.1.3 Afgesloten contracten
Het standpunt van Azivo is, dat professionele zorgverleners
verantwoordelijk zijn voor het verlenen van uitstekende zorg met
een bij de omstandigheden passende zorgvuldigheid. Bovendien
moet de zorgverlener ervoor zorgen dat de noodzakelijke zorg op
een doelmatige en efficiënte wijze wordt verleend.
Ter bescherming van onze klanten achten wij het van groot belang
dat de kwaliteitsaspecten met betrekking tot de zorgverlening
contractueel gewaarborgd zijn. Vooral veiligheid, toegankelijkheid,
transparantie en patiëntgerichtheid zijn daarbij speerpunten. Het
streven is een dekking van 100% bewust gecontracteerde zorg in
het kernwerkgebied van Azivo. Op dit moment ligt aan meer dan
95% van de betalingen een overeenkomst ten grondslag.
Per verstrekking percentage aangeboden contracten ten opzichte
van gecontracteerde aanbieders (schattingen):
Verstrekking

		

Medisch specialistische zorg (A- en B-segment)

		 100

Huisartsenzorg

		 100

Paramedische zorg

		 86

Farmacie

		 100

Hulpmiddelen

		 100

GGZ

		 95

Kraamzorg en Verloskunde

		 92

Tandheelkunde

		

Ambulancezorg

		 100

Zittend Ziekenvervoer

		 98

%

0

5.1.4 Ontwikkeling zorgkosten
In deze paragraaf is de ontwikkeling van de zorgkosten
opgenomen. Onderstaande indicator geeft de groeiratio weer van
de totale zorgkosten bij Azivo ten opzichte van voorgaand jaar. Het
betreft hier de zorgkosten die onder de basisverzekering vallen. De
zorgkosten zijn in 2009 ten opzicht van het jaar 2008 met 3,0%
per klant toegenomen.
Ten opzichte van de jaarrekening 2009 zijn de vergelijkende
cijfers in dit overzicht over 2008 € 8,4 miljoen lager. Dit
betreft nagekomen lasten Ziekenfondswet. Ten behoeve
van de vergelijkbaarheid zijn deze lasten niet in deze cijfers
meegenomen.
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5.2 Zorgmakelaar

met de gemeente Den Haag mede ondertekend. Middels dit

Wanneer de klant een verzoek tot wachtlijstbemiddeling bij de

convenant wordt de gezondheidszorg van de mensen in de

Azivo Zorgmakelaar heeft ingediend, worden de mogelijkheden

achterstandswijken naar een hoger peil gebracht, onder andere

om de wachttijd te verkorten geïnventariseerd. Met verschillende

door middel van preventieprojecten in samenwerking met welzijn

ziekenhuizen en andere zorgaanbieders zoals ZBC’s heeft Azivo

en de gemeente. Ook wordt aandacht besteed aan wonen en dan

prestatieafspraken gemaakt over het tijdig leveren van zorg.

met name aan gezonde binnenmilieus.

Voor diverse behandelingen kan de klant binnen twee weken
bij de betreffende zorgverlener terecht. Het resultaat van deze

In 2009 is wederom invulling gegeven aan de meerjarige

bemiddeling wordt binnen vijf dagen aan de klant kenbaar

overeenkomsten met de regionale ondersteuningstructuren

gemaakt. Bemiddelingsverzoeken om bij dezelfde arts sneller

‘Lijn1’ voor Den Haag en de ‘Stichting Geïntegreerde Zorg’ voor

terecht te kunnen worden niet in behandeling genomen.

Zoetermeer. Hierdoor heeft Azivo het belang bevestigd van
multidisciplinaire zorg in de regio Groot Den Haag en is de

Zorgbemiddeling blijkt een effectief middel om wachttijden

implementatie van de eerstelijns GGZ en POH-GGZ binnen de

te verkorten. Om nog beter in te kunnen spelen op

regio van start gegaan. In samenwerking met deze partijen wordt

bemiddelingsverzoeken van klanten is per 19 november 2009

ingezet op een versterking van de eerstelijns (GGZ) zorg zodat

de Azivo Zorgmakelaar van start gegaan als vervanging voor

meer patiënten dichtbij in de wijk zorg kunnen genieten.

de afdeling Zorgbemiddeling. In totaal hebben 44 klanten in
2009 gebruik gemaakt van zorgbemiddeling. In vrijwel alle

Steeds meer blijkt ICT een middel om de samenhang in de zorg

bemiddelingsverzoeken kon naar tevredenheid een alternatief

te bevorderen. In de regio Haaglanden is daarom in 2009 de

worden aangeboden (91%). In vier gevallen kon geen passende

RSO Haaglanden opgericht. De RSO Haaglanden (Regionale

oplossing worden gevonden omdat bijvoorbeeld de reisafstand

Samenwerkings-Organisatie Haaglanden), voor ICT in de zorg,

niet acceptabel werd gevonden. Klanten die niet naar een andere

organiseert de digitale uitwisseling van patiëntgegevens

instelling/zorgaanbieder verwezen wilden worden en uitsluitend

in de regio Haaglanden. Azivo is een van de oprichters en

door dezelfde behandelend arts sneller wilden worden geholpen,

aandeelhouder van de RSO Haaglanden. In 2009 heeft in de

kwamen niet voor wachtlijstbemiddeling in aanmerking. Deze

regio Haaglanden een aanbestedingstraject gelopen voor de

klanten zijn doorverwezen naar de huisarts die kan beoordelen

regionale infrastructuur (de verwijsindex is hier onderdeel van).

of er sprake is van spoed. De meeste bemiddelingsverzoeken

Op 2 december 2009 is de overeenkomst tussen RSO Haaglanden

betroffen orthopedie.

en Capgemini BAS getekend. Op de innovatieagenda van de RSO
Haaglanden staan:

Zorgbemiddeling

•	Elektronisch Medicatie Dossier: Informatie-uitwisseling van de
medicatiegegevens.

Percentage bemiddelingsverzoeken
waarbij een alternatief aan de klant
wordt geboden
Azivo

2009

2008

		 91%

		90%

•	Waarneem Dossier Huisartsen: Tijdens de NAW-diensten
het dossier van de huisarts inzichtelijk maken op de
huisartsenpost.
•	E-lab: Uitwisseling laboratoriumuitslagen tussen laboratorium
en zorgverleners en het digitaal uitzetten van opdrachten.

5.3 Zorgvernieuwing
Gezondheidsmanagement
Azivo hecht veel waarde aan het optimaliseren van zorgverleningprocessen en het gezond worden, zijn en blijven van zijn klanten.
Evenals voorgaande jaren is geparticipeerd in verschillende

•	Vice Versa: Elektronisch verwijzen van huisartsen naar medisch
specialisten (op basis van de applicatie ZorgDomein).
•	POINT: Elektronisch overdrachtsdossier, bedoeld voor patiënten
die uit het ziekenhuis ontslagen worden en nog zorg nodig
hebben.
• Edifactpostbusdienst: Uitwisseling elektronische
patiëntinformatie tussen zorgverleners.

projecten en programma’s met als doel de bevordering van de
gezondheid van onze klanten en preventie van gezondheids-

In het kader van efficiëntie en het borgen van de continuïteit van

klachten. Een aantal van dergelijke initiatieven wordt hieronder

zorg voor de klanten, zijn de mogelijkheden van substitutie van

beschreven.

tweede- naar eerstelijns zorg onderzocht. Daarbij is ook in 2009
een duidelijke focus gelegd op het ontwikkelen van Zorggroepen,
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In samenwerking met het AMC en de GGD Den Haag is een

zodat per 2010 de keten DBC’s chronische zieken via de Integrale

tweede pilot onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen en het

Bekostiging kan worden ingekocht. De zorggroepen hebben

behandelen van Diabetes Mellitus onder jonge Hindoestanen.

als doelstelling het leveren van kwalitatief goede zorg voor

Azivo heeft het convenant krachtwijken: het Gezond Geweten,

chronische zieken (Diabetes, COPD, CVRM) binnen de eerstelijn

en handelen conform de richtlijnen in de Zorgstandaarden en

zijn te lang te moeten wachten op een operatie kunnen contact

de beleidsregels van de NZa. Op het gebied van Diabetes Melitus

opnemen met de Zorgmakelaar van Azivo die beoordeelt of de

zijn de eerste gegevens beschikbaar: de resultaten lijken gunstig

behandeling elders sneller geleverd kan worden.

voor wat betreft de verlening van deze zorg in de eerste lijn, de
ontwikkeling van de bloedsuikerwaardes van de diabeten en de
kwartaalcontroles. Aandachtspunten hierbij zijn met name

5.5 Wtcg

Op 1 januari 2009 is de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch

de (on)mogelijkheden van de huisartseninformatiesystemen,

zieken en gehandicapten) in werking getreden. Hierbij worden

de kostenontwikkelingen op het gebied van zorg voor chronische

chronisch zieken en gehandicapte klanten (gedeeltelijk)

zieken in het algemeen en de ontwikkeling van transmurale

gecompenseerd voor gemaakte meerkosten. De Wtcg wordt in

DBC’s. Een verdergaande kwaliteitsslag en professionalisering zijn

samenwerking met Vektis uitgevoerd door het CAK. Op basis van

randvoorwaardelijk.

de gegevens van zorgverzekeraars en het CIZ wordt bepaald of
personen in aanmerking komen voor een forfaitaire toekenning.

In 2009 zijn wederom beweegprogramma’s voor Diabetes en

CAK keert de compensatie 2009 uit in november 2010.

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases, Chronisch
Obstructieve Longaandoeningen) patiënten ingekocht en hebben

De uitvoering van de Wtcg is door de zorgverzekeraars, waaronder

circa 250 klanten van Azivo via een of ander programma een

Azivo, uitbesteed aan Vektis. Vektis zal zich hierbij baseren op

beweegcursus gevolgd. Het doel van deze beweegprogramma’s is

bestaande systemen met declaratiegegevens. Voor het bepalen

door middel van verschillende trainingen dagelijks voldoende te

van de forfaitaire toekenning is inzicht noodzakelijk in de

blijven bewegen om zo de gezondheid te verbeteren.

volgende factoren:

Ook is het aantal te volgen cursussen en het aantal deelnemers

• medicijngebruik (FIS)

via Azivo voor bewegen op recept uitgebreid. Klanten zijn zeer

• hulpmiddelengebruik (DISH)

enthousiast en vele gaan door met bewegen via de sportscholen.

• ziekenhuiszorg (IZiZ)
• revalidatiezorg (IZiZ)

Totaal uitgaven
gezondheidsmanagement

2009

2008

e 44.000

e 72.200

• fysiotherapie (BASIC).
Voor elk van de tussen haakjes genoemde informatiesystemen
levert Azivo gegevens aan. Genoemde systemen bestaan

5.4 Samenwerking zorgverleners
Toegang tot de zorg
Met alle groeperingen van zorgverleners is periodiek overleg over

al geruime tijd. Zowel in- als extern is een controlesysteem
ingericht om de kwaliteit en volledigheid van de aangeleverde
declaratiegegevens te borgen. Voor wat betreft de uitvoering van
de Wtcg worden/zijn aanvullende afspraken gemaakt in ZNverband.

de gang van zaken. Vooral de kwaliteit van zorg, contractuele
zaken en prijsonderhandelingen komen hierin aan de orde.

Vanuit ZN is er een werkgroep rondom de Wtcg in het leven

Daarnaast wordt regelmatig met de belangrijkste partijen van

geroepen om te zorgen dat klanten door middel van een portaal

gedachten gewisseld over de continuïteit van de zorg en de

inzicht hebben in hun eigen gegevens. Alle betrokken verzekeraars

inrichting van de eerstelijnszorg.

leveren hun bijdrage om optimaal procesverloop te garanderen.

Wederzijds vertrouwen vormt de basis om de belangrijkste

Streven is dit in 2010 te kunnen gebruiken.

doelstelling te bewerkstelligen, namelijk het leveren van
kwalitatief goede zorg tegen een aanvaardbare prijs. Daar waar
noodzakelijk of gewenst wordt individueel overleg gevoerd.
Naast de zorgaanbieders is ook de gemeente Den Haag een
stakeholder en een actieve gesprekspartner met betrekking
tot de toegankelijkheid, bereikbaarheid en inrichting van de
eerstelijnszorg.
De toegang tot de zorg is hiermee voor de klanten van Azivo
gegarandeerd. Azivo heeft in 2009 contracten met een groot deel
van de zorgverleners. Daarnaast kunnen klanten ook bij nietgecontracteerde zorgverleners terecht. Er zijn geen beperkingen
in het wettelijke pakket. Ook zijn er geen grote knelpunten ten
aanzien van schaarste en/of wachttijden. Klanten die van mening
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6. Samenleving
Als zorgverzekeraar staat Azivo midden in de samenleving. Het is de missie om de zorg ook in
de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden, een missie waarop de samenleving Azivo
mag aanspreken. In dit hoofdstuk wordt aan gegeven hoe Azivo vormgeeft aan Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) en zich daarbij inzet om het milieu zo min mogelijk te belasten.

6.1 Algemeen

opgesteld door de Verenigde Naties, aangevuld met de uitsluiting

Azivo kenmerkt zich vanaf het begin van zijn bestaan als een

van tabak. Maandelijks wordt op basis van een risicomonitor

organisatie met een sterke maatschappelijke betrokkenheid.

vastgesteld dat binnen de vooraf afgesproken risicokaders wordt

Statutair is vastgelegd dat een goede basisgezondheidszorg

gehandeld.

voor iedere inwoner van Nederland bereikbaar moet zijn.
Solidariteit tussen jongeren, ouderen, gezonden en zieken,
financieel draagkrachtigen en minder draagkrachtigen zijn
basisvoorwaarden. Deze voorwaarden en solidariteit komen tot

6.3 Maatschappelijke projecten

Azivo ziet het als verantwoordelijkheid naar de klanten om de

uiting in de aangeboden verzekeringen.

betaalde premies zoveel mogelijk te investeren in het betaalbaar

Daarnaast zal Azivo iedere gelegenheid aangrijpen deze doelstel-

en toegankelijk houden van de zorg. Tegelijkertijd heeft Azivo een

lingen te verdedigen, te behouden en waar mogelijk uit te breiden.

verantwoordelijkheid naar de samenleving. We zien hierbij een
tweeledige betrokkenheid. Ten eerste ligt er een betrokkenheid op

Hoewel de mogelijkheden voor onze organisatie beperkt zijn,

het gebied van gezondheid en welzijn. Ten tweede voelen we ons

is Azivo zich bewust van de noodzaak tot het leveren van een

betrokken bij een aantal maatschappelijke ontwikkelingen.

bijdrage aan een schoon en leefbaar milieu. Zuinig gebruik van
schaarse grondstoffen is hiertoe een middel.

Over het jaar 2009 heeft Azivo € 3.463 (2008: € 2.088) per 10.000

Voor een mogelijk nieuwe locatie in 2011 (het huurcontract is

klanten besteed uit hoofde van maatschappelijke betrokkenheid.

in 2010 met een jaar verlengd) zijn milieuaspecten belangrijke

Naast activiteiten ten behoeve van de handhaving van een

factoren bij de keuze en inrichting. Hierbij valt te denken aan

sociaal gezondheidsstelsel, welke niet in geld waardeerbaar zijn,

onder andere isolerend vermogen, bereikbaarheid voor het

ondersteunt Azivo verschillende sociale projecten waaronder

personeel en hantering van duurzame materialen bij de inrichting.

het ‘Gezond Geweten’. De coalitie ‘Gezond Geweten’ bestaat uit
27 partners die zijn samengesmolten in het intentieakkoord

Azivo zal, daar waar mogelijk, aansluiten bij het MVO-beleid van

‘Gezondheid in de Haagse Krachtwijken’. Het intentieakkoord

Menzis.

is één van de businesscases die onderdeel uitmaken van de
Krachtwijkenaanpak in Den Haag.

6.2 Duurzaam beleggen

De gezamenlijke ambitie is dat bewoners uit de Krachtwijken in

De beleggingen van Azivo vinden plaats in dezelfde fondsen als die

de toekomst even gezond zijn als de gemiddelde inwoner van

van Menzis. Dit impliceert dat het beleggingsbeleid van Menzis

Den Haag. Door meer met elkaar samen te werken kan kennis

volledig van toepassing is op Azivo. Sinds 2007 streeft Menzis

en kunde uitgewisseld worden. Zo zijn de activiteiten in de wijk

ernaar om haar beleggingsportefeuille voor 100% duurzaam te

nog meer op elkaar afgestemd en kunnen diverse acties elkaar

beleggen. Eind 2008 is dat voor 98,4% gerealiseerd; de resterende

versterken. Den Haag kent 4 Krachtwijken (definiëring voorgaand

1,6% zal op termijn worden ingevuld als ook kan worden voldaan

kabinet): Schilderswijk, Zuid/West, Rivieren-/Stationsbuurt en

aan andere beleidsuitgangspunten, zoals transparantie en

Transvaal.

mogelijkheid van benchmarking. Menzis hanteert daarbij als
duurzaamheidscriteria de 10 Global Compact Principles, die zijn
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6.4 Milieu
Elektriciteitsverbruik
Het elektriciteitsverbruik wordt weergegeven in kilowatturen
(kWh). Het over 2009 gemeten elektriciteitsverbruik bedroeg
405.913 kWh. Per fulltime equivalent is dit 3.797 kWh. Over het
jaar 2008 was het verbruik 384.749 kWh of 3.498 kWh per fulltime
equivalent. Dit is een toename van 8,6% per fulltime equivalent.
Azivo draagt graag zijn steentje bij aan het terugdringen van de
emissies. Bij Azivo wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
energiezuinige verlichting en de elektrotechnische installaties
worden middels een tijdklok aan- en uitgeschakeld.
Eind 2008 is gestart met een project om het stroomgebruik terug
te dringen door onder andere virtualisatie van computerservers.

Gasverbruik
Gasverbruik wordt aangegeven in kubieke meters (m3). Het van
juni 2008 tot en met mei 2009 gemeten verbruik bedroeg 32.907
m3. Per fulltime equivalent is dit 308 m3. Over de voorgaande
periode bedroeg dit 28.624 m3 of 260 m3 per fulltime equivalent.
Dit is een toename van 18,5% per fulltime equivalent.

Papierverbruik
Het indicatief papierverbruik dat wordt verstuurd aan klanten is
evenals over 2008 geschat op 0,25 kg per klant. Alleen daar waar
absoluut noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van berichtgeving
op papier. Azivo streeft continu naar een verdergaande
digitalisering binnen de onderneming waardoor de papieren
workflow gereduceerd wordt.
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7. Medewerkers
7.1 Algemeen

7.4 Personeelsverloop

graag samenwerken aan uitstekende zorg en service voor de

beweging. Het doorvoeren van veranderingen als gevolg daarvan

klanten. Om het klantbewustzijn binnen de organisatie verder

vergt veel inspanningen en aandacht van de medewerkers.

te stimuleren en medewerkers waar nodig van relevante

Ondanks de economische crisis is in 2009 de krapte op de

vakkennis te voorzien, zijn intern de opleidingen Klantadvisering

arbeidsmarkt voelbaar.

en Polisbeheer verzorgd. Daarnaast is in 2009 veel aandacht

Medewerkers met specialistische kennis zijn en blijven schaars.

besteed aan de interne communicatie. Medewerkers zijn door

Om de doelen te kunnen realiseren is het van belang vast te

middel van kantinebijeenkomsten op de hoogte gehouden van

blijven houden aan de functie-eisen.

de ontwikkelingen ten aanzien van onder meer de samenwerking

Als gevolg van het voorgaande blijft het personeelsverloop relatief

met Menzis en de herhuisvesting van Azivo.

hoog. Daarnaast hebben vier medewerkers gebruik gemaakt van

Azivo wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar mensen

Azivo is mede door de samenwerking met Menzis volop in

de VUT-regeling.

7.2 Huisvesting

In het jaar 2009 is een traject in gang gezet dat, in verband met
het aflopen van het huurcontract medio 2011 als gevolg van een

Totaal personeelsverloop per
100 medewerkers

2009

2008

18
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wijziging van de bestemming, moet leiden tot de herhuisvesting
van Azivo. Daarbij zullen uiteraard alle aspecten voortvloeiend uit
het strategisch plan 2010-2012 betrokken worden.

7.5 Ziekteverzuim

In 2009 is een verder vervolg gegeven aan het actieve
Eén van de aandachtspunten voortvloeiend uit het medewerker-

verzuimbeleid bij Azivo door een gestructureerde en

tevredenheidsonderzoek, zijn de arbeidsomstandigheden. Daarom

organisatiebrede aanpak. In de eerste plaats een actieve

zijn in het vierde kwartaal van 2009 de voorbereidingen tot een

naleving van het verzuimprotocol. In de tweede plaats door het

werkplekonderzoek getroffen. Dit onderzoek zal in het 1e kwartaal

verstrekken van managementinformatie. Naast een overzicht van

van 2010 worden uitgevoerd.

de verzuimcijfers per afdeling, ontvingen de leidinggevenden
maandelijks een overzicht van zowel de voortschrijdende
verzuimcijfers van de afgelopen 12 maanden van hun eigen

7.3 Opleiding en training

afdeling als ook van de andere afdelingen. Deze cijfers betroffen

In het kader van de klantgerichte benadering een professionele

zowel het ziekteverzuimpercentage als de meldingsfrequentie.

uitvoering van de werkzaamheden zijn in 2009, in het kader van
een continue training en opleiding, zoveel mogelijk medewerkers

Aan het begin van het 2e kwartaal van 2009 heeft er een

opgeleid. Indien van toepassing is in de nodige relevante

verzuimbijeenkomst plaatsgevonden met de directie en alle

vakinhoudelijke kennis voorzien. Zo zijn 4 groepen gestart met de

leidinggevenden. Tijdens deze bijeenkomst, die geleid werd door

in-company opleiding Klantadvisering en Polisbeheer.

de arbodienst, is een toelichting gegeven op de factoren die een

34 medewerkers hebben deelgenomen aan de opleiding

rol kunnen spelen bij verzuim. Daarnaast is een visie op verzuim

Klantadvisering of Polisbeheer. In 2010 zullen opnieuw een aantal

gepresenteerd:’Veeleisend Helpen’. Deze visie gaat uit van wat

medewerkers de opleiding volgen.

een medewerker nog wel kan en hoe de leidinggevende en/of
organisatie dit kan ondersteunen/faciliteren. Het uitgangspunt is

In toenemende mate vinden medewerkers de weg naar de digitale
cursuswinkel en maken daarvan gebruik om zelf hun opleiding te
zoeken en vervolgens aan te vragen.

Gemiddelde
opleidingsinvestering per fte
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2009

2008

e 952

e 611

arbeidsgeschiktheid in plaats van arbeidsongeschiktheid.

7.7 Medewerkertevredenheid

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage daalde duidelijk.
Over 2009 bedroeg dit 4,7% ten opzichte van 5,5% over 2008.

Zoals in het maatschappelijk verslag over 2008 is

Het verzuim ligt eind 2009 gemiddeld onder de norm van 5%.

aangegeven, heeft er op de grens van 2008/2009 een

Het percentage ligt echter nog wel boven het landelijke cijfer

medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden.

in de Zorgverzekeraarbranche, dat in 2008 4,3% bedroeg. De

Met een respons van ruim 88% hebben medewerkers zich zeer

strikte naleving van het verzuimprotocol en het aangaan van

betrokken getoond om deel te nemen aan het onderzoek.

verzuimgesprekken met medewerkers blijkt zijn vruchten af te
werpen: de meldingsfrequentie bedroeg over 2009 1,8. Over het

Vanaf 2010 zal het MTO bij Azivo gelijk lopen met de cyclus van het

jaar 2008 bedroeg dit cijfer 2,3.

MTO bij Menzis. Dit houdt in dat er jaarlijks een MTO en elk half
jaar een zogenaamde quickscan plaatsvindt (zonder uitgebreide

In 2009 zijn twee medewerkers ingestroomd in de WAO/WIA.

rapportage). Voor de quickscan krijgt een deel van de medewerkers
digitaal een verkorte vragenlijst van het MTO toegestuurd. De

Net als voorgaande jaren konden de medewerkers ook in 2009

quickscan zal in het eerste half jaar van 2010 plaatsvinden.

gebruik maken van preventieve maatregelen, zoals stoelmassages,
het arbospreekuur van de bedrijfsarts en het installeren van RSIsoftware.

Rapportcijfer
medewerkertevredenheid

2009

2008

7,8

7,8

Klachten van medewerkers aan het houdings- en
Het cijfer over 2008 en 2009 is gebaseerd op hetzelfde MTO.

bewegingsapparaat zijn een belangrijke oorzaak voor verzuim
en dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Dit wordt
aangepakt door onder meer voorlichting en begeleiding te geven
bij het goed instellen en gebruiken van de beeldschermwerkplek.
Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de huidige
middelen.
Gezien de komende verhuizing, medio 2011, zijn grote
investeringen uitgesloten.
De informatie die wordt verzameld in het lopende onderzoek naar
de herhuisvesting van Azivo zal nuttig worden ingezet voor dit
belangrijke aandachtspunt.

Aantal ziektedagen als % van
het aantal kalenderdagen

2009

2008

4,7%

5,5%

7.6 Ongewenst gedrag

In 2009 is er helaas één melding geweest van ongewenst
gedrag. Conform het beleid Ongewenste Omgangsvormen is
de desbetreffende (externe) medewerker die de melding heeft
gedaan, doorverwezen naar de bedrijfsarts. De bedrijfsarts
heeft, in de rol van vertrouwenspersoon, voor de eerste opvang
en begeleiding gezorgd. Na enkele gesprekken met de direct
betrokkenen is men tot de conclusie gekomen dat er sprake was
van een incident. De melding heeft dan ook niet geleid tot een
officiële klachtenprocedure.

Aantal meldingen per 100
medewerkers

2009

2008

1

0
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8. Bedrijfsvoering
In dit hoofdstuk is aangegeven hoe de organisatie van Azivo is ingericht, en de sturing, beheersing en
risicomanagement zijn opgezet. Ook is er aandacht voor het financieel beleid, de betaalbaarheid van de
zorg, compliance en fraudebeheersing.

8.1 Bedrijfsvoering

In 2010 wordt de aansturing gewijzigd. Er wordt een Directieteam

Deze paragraaf bevat een verantwoording over de bedrijfsvoering.

geformeerd bestaande uit de directeur, de adjunct-directeur en de

Hierin wordt toegelicht welke normen voor Azivo van toepassing

manager juridische zaken. Vanuit dit team vind de afstemming

zijn. Verantwoording vindt vervolgens plaats op basis van het

met de Raad van Bestuur en het Directieteam van Menzis plaats

‘comply or explain’ principe.

en tevens de bewaking van de continuïteit en de voorgang van
activiteiten.

8.1.1 Organisatie

Naast het Directieteam is een Kernteam geformeerd bestaande

Het organogram van Azivo ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

uit het Directieteam en een aantal managers op sleutelposities.
Dit team heeft als doel de strategische- en beleidsontwikkeling te
stimuleren.

Ledenraad

Raad van Commissarissen

Audit Commissie

8.1.2 Verdeling van taken en verantwoordelijkheden
De primaire verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen
de bestuurlijke organen (Ledenraad, Raad van Commissarissen,

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur) is vastgelegd in de statuten. Waar nodig is dit
aangevuld in reglementen voor de Raad van Commissarissen en

Directieteam

de Raad van Bestuur. Menzis kent een eenheid van toezicht bij alle
rechtspersonen, waaronder Azivo. De Raad van Commissarissen en

Personeel & Organisatie

Directiesecretariaat

Facilitaire Zaken

Interne Controle

Juridische Zaken

ICT

Klantenservice

gehele onderneming.
De Raad van Bestuur is collectief en integraal verantwoordelijk
voor de bedrijfsvoering van Azivo. De leden van de Raad van
Bestuur zijn individueel verantwoordelijk voor hun portefeuille en
gezamenlijk voor het geheel en leggen verantwoording af aan de

Financiële Zaken

Marketing &
Verkoop

de Raad van Bestuur voert het toezicht c.q. het bestuur uit voor de

Raad van Commissarissen.

Declaraties

Verzekerdenbeheer

Zorg

De directie van Azivo is verantwoordelijk voor de uitvoering van
het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid en de realisatie
van de doelstellingen. Daarbij levert de directie een bijdrage aan

De nadruk binnen de managementstructuur van Azivo

de strategievoorbereiding en beleidsontwikkeling. De directie is

ligt op de lijnorganisatie, welke een duidelijke resultaat-

verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur.

verantwoordelijkheid heeft voor de resultaatgebieden
Zorg, Marketing & Verkoop, Klantservice, Declaraties en

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de

Verzekerdenbeheer. De klantgerichte processen staan daarmee

Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Azivo.

centraal. Voor de stafafdelingen is gekozen voor het opgesplitst

Dit toezicht richt zich meer specifiek op de te voeren strategie, de

houden van de verschillende deskundigheidsgebieden. Iedere

leiding en de organisatie, het vermogensbeheer en het uitoefenen

afdeling wordt eenduidig door één lid van het managementteam

van de bestuurstaak. Tevens houdt de Raad van Commissarissen

aangestuurd. Het managementteam bestaat uit de directie en de

toezicht op de wijze waarop Azivo zich richt naar maatschappelijke

verantwoordelijke lijn- en stafmanagers.

en sociale belangen. De Raad van Commissarissen staat daarnaast
de Raad van Bestuur met advies terzijde.
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Een aantal besluiten van de Raad van Bestuur is onderworpen

Kwartaalrapportages

aan goedkeuring door de Raad van Commissarissen. De Raad van

In de kwartaalrapportages worden, naast de Balanced Score

Commissarissen benoemt en ontslaat de leden van de Raad van

Card, ook de financiële resultaten opgenomen. Hiertoe worden

Bestuur. Daarnaast moet de Raad van Commissarissen de hoofd-

een vaste procedure en planning gevolgd. Op basis van de

lijnen van het te voeren bestuursbeleid en de jaarlijkse begroting

realisatie van onder meer premies, bijdragen, schadelasten

goedkeuren. Meer informatie over de Raad van Commissarissen en

en beheerskosten - en de verwachtingen voor de rest van het

haar werkzaamheden in 2009 staat in hoofdstuk 2.

jaar - wordt een jaarprognose opgesteld van resultaten en

8.1.3 Planning- en controlecyclus

vermogenspositie.
De kwartaalrapportages hebben zodoende het karakter van

Azivo loopt vanaf 2009 volledig mee in de planning- en

voortschrijdende prognoses tot en met het einde van het

controlecyclus van Menzis.

boekjaar. De totstandkoming, de voortgang en de uitkomsten
van de kwartaalrapportages worden intensief met de directie

Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur de speerpunten vast voor

besproken. Tevens wordt het proces per kwartaal geëvalueerd. De

het komende jaar. Deze worden vastgelegd in een planbrief.

kwartaalrapportages, voorzien van analyses, worden aan de Raad

De planbrief 2009 vormt de basis voor de interne beheersing.

van Commissarissen uitgebracht.

Op grond van de planbrief stelt elk onderdeel een bedrijfsplan
op. Hierin is de samenhang tussen de bedrijfsonderdelen en
de activiteiten voor het komende jaar vastgelegd. Uit deze
bedrijfsplannen, rekening houdend met de uitgangspunten van
het financiële beleid, komt de financiële begroting tot stand. De

8.2 Risicobeheersings- en
controlesysteem

Azivo werkt op een aantal manieren aan de beheersing van

geautoriseerde plannen voor de onderdelen zijn het uitgangspunt

risico’s. De maatregelen om de risico’s te beheersen blijven

voor de activiteitenplannen van de diverse afdelingen. In 2009

onverkort van kracht in processen en systemen.

heeft de Raad van Bestuur het strategisch plan Azivo vastgesteld
voor de jaren 2010-2012.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen
van de strategie van de onderneming, het vertalen daarvan

Om de operationele doelstellingen te kunnen bewaken en

in operationele doelstellingen en activiteiten, en de overall

zonodig bij te sturen, worden kwartaalrapportages opgesteld.

aansturing daarvan. Hiertoe behoort ook de verantwoordelijkheid

Aan de hand van deze rapportages worden de resultaten in

voor de werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen.

kwartaalreviewgesprekken met de directie besproken en stelt

In dat kader is Integraal RisicoManagement geïmplementeerd

de Raad van Bestuur vast of de onderneming op koers ligt of

binnen Azivo. Het betreft een integrale aanpak voor de

dat aanvullende maatregelen moeten worden genomen. De

belangrijkste risico’s voor de organisatie. Deze risico’s hebben

Raad van Bestuur rapporteert elk kwartaal aan de Raad van

met name betrekking op het commerciële en financiële vlak en

Commissarissen.

de mate waarin de interne organisatie in staat is om externe
ontwikkelingen te volgen en hierop in te spelen. In 2009 zijn de

Balanced Score Card

belangrijkste risico’s opnieuw gedefinieerd in het licht van de

In de planning- en controlecyclus is een belangrijke plaats

strategische keuzen, veranderingen in de omgeving en processen.

ingeruimd voor de Balanced Score Card. Deze geeft de
kritische succesfactoren voor Azivo weer op de gebieden:

8.2.1 Integraal Risico Management (IRM)

financiën, markt, organisatie en innovatie. Deze kritische

In 2009 is het risicomanagement binnen Azivo verder

succesfactoren zijn afgeleid van de strategie en het beleid; zij

vormgegeven. Hierbij vond een herijking plaats van de

betreffen grotendeels indicatoren gericht op de kwaliteit van

strategische risicoanalyse, waarbij de belangrijkste risicogebieden

de dienstverlening en de zorgverlening. Voorbeelden hiervan

in kaart zijn gebracht. In de planning- en controlecyclus heeft de

zijn de snelheid van de verwerking van mutaties, telefonische

strategische risicoanalyse geleid tot het benoemen van kritische

bereikbaarheid, betalingstermijnen van declaraties, aantal

succesfactoren gerelateerd aan de benoemde risicogebieden.

klachten, klanttevredenheid, medewerkertevredenheid,
zorginkoop en de voortgang van innovatieprojecten. Jaarlijks

Het beheer van het raamwerk voor interne beheersing en de continue

worden deze kritische succesfactoren opnieuw bepaald en de

verbetering daarvan, is vanaf 2009 een doorlopende, reguliere

normen voor het betreffende jaar door de Raad van Bestuur

bedrijfsactiviteit en geen project. Risicomanagement is primair

vastgesteld. Per kwartaal rapporteren de afdelingen over de

de taak en verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie en is - met

kritische succesfactoren aan de directie en de Raad van Bestuur.

behulp van de diverse ondersteunende diensten - zo veel mogelijk

Op deze wijze worden met behulp van de Balanced Score Card de

verankerd in de reguliere bedrijfsvoering. De uitvoering van het

bedrijfsvoering en de realisatie van de doelstellingen bewaakt.

IRM-proces wordt begeleid door de afdeling Financiële Zaken.
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De Risicocommissie, het adviesorgaan voor de Raad van Bestuur en

Een deel van de interne controleactiviteiten wordt uitgevoerd

directie, waarin vertegenwoordigers van verschillende onderdelen

door de afdeling Interne Controle. Deze afdeling ondersteunt de

van de organisatie zitting hebben, komt in 2009 vier keer bijeen.

lijnorganisatie bij het uitvoeren van controles als onderdeel van de

Deze commissie bewaakt de samenhang en integraliteit van de

processen.

risicobeheersingsmaatregelen binnen Menzis en Azivo.

8.2.2.2 Administratieve organisatie
In 2009 is de procedure Incidenteel risicobeheer vastgesteld

Van zowel de afdelingen als de daarin werkzame personen zijn

door de Raad van Bestuur. Deze procedure is opgezet om

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd in

bij belangrijke wijzigingen zoals nieuwe of ingrijpend

afdelings- c.q. functiebeschrijvingen. De primaire processen zijn

aangepaste verzekeringsproducten, diensten, processen of

op onderdelen en in hoofdlijnen voor een groot deel beschreven.

samenwerkingsverbanden risico’s te identificeren, te meten en

In 2009 is een start gemaakt om aan te sluiten op het door

te evalueren. In deze procedure worden beheersmaatregelen

Menzis gehanteerde processenmodel, waarin op vier verschillende

vastgesteld die zijn gericht op het voorkomen van het intreden van

aggregatieniveaus de processen worden beschreven. Hierin

die risico’s dan wel op het beperken van de schade wanneer die

zijn tevens de raakvlakken met de geautomatiseerde systemen

risico’s toch intreden.

opgenomen. Voor de afdelingsmedewerkers zijn werkinstructies

8.2.2 Interne beheersingsmaatregelen

voorhanden.
Azivo beschikt over een kennisbank waarmee informatie voor alle
medewerkers beschikbaar wordt gemaakt.

8.2.2.1 Functiescheiding
Binnen de opzet van de administratieve organisatie en interne

8.2.2.3 Interne audit

controle is functiescheiding doorgevoerd. Tussen de afdelingen

Vanaf 2009 wordt de interne auditfunctie van Azivo deels

Verzekerdenbeheer, Declaraties en Financiële Zaken is een

uitgevoerd door de afdeling Audit van Menzis die rechtstreeks

primaire functiescheiding aangebracht. De bevoegdheid

onder de voorzitter van de Raad van Bestuur ressorteert. Deze

tot het sluiten van overeenkomsten met zorgverleners en

afdeling voert binnen de Menzis entiteiten onafhankelijke

zorginstellingen is voorbehouden aan Zorg. De afdeling

controles uit en stelt de kwaliteit vast van de controles die Azivo

machtigingen en overeenkomsten (een onderdeel van Zorg) is

zelf uitvoert. Over 2009 verzorgt de auditafdeling een deel van de

belast met de operationele werkzaamheden rond het aanbieden,

controle van het jaarwerk en het maatschappelijk verslag. Vanaf

ontvangen en verwerken van overeenkomsten en het rappelleren

2010 zal een verdere uitbreiding van activiteiten door de afdeling

als de aangeboden overeenkomst niet wordt terugontvangen.

Audit van Menzis plaatsvinden.

Ook zijn er functiescheidingen aangebracht tussen enerzijds het
betaalbaar stellen van goedgekeurde declaraties en anderzijds het

De afdeling Audit brengt vanaf 2010 per kwartaal een

betalen en opleggen van premies en navorderingen en incasso

afzonderlijke interne Managementletter uit. Na afstemming

hiervan.

van de Managementletter met de directie, brengt Audit een
Managementletter uit aan de Raad van Bestuur. De uiteindelijke

In de organisatie zijn samenvattende primaire functiescheidingen

Managementletter wordt door de Raad van Bestuur en directie

aangebracht tussen:

tijdens een gezamenlijk overleg besproken. Vervolgens wordt deze

• vaststellen premie en producten;

Managementletter besproken met een afvaardiging van de Raad

• bewerken van de zorgverzekeringsmarkt;

van Commissarissen in de Audit Commissie. Aan de vergaderingen

• sluiten collectieve contracten;

van de Audit Commissie nemen deel: twee leden van de Raad van

•	in- en uitschrijven van klanten en het wijzigen van

Commissarissen, de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad

klantengegevens;
• opleggen en incasseren van premies;

nodig de externe accountant. De Managementletter wordt daarna

• verwerken en acceptatie van schade;

definitief uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Met deze

• verrichten van betalingen;

opzet is invulling gegeven aan de governance structuur.

• inkopen en contracteren van zorg;
•	onderhoud vaste gegevensbestanden (beheer van
overeenkomsten);
• automatisering;
• financiële administratie;
• behandelen van klachten en bezwaren;
• monitoren van planning- & controleactiviteiten;
• interne controle.
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van Bestuur, de Financieel directeur en de manager Audit en waar

8.3 Compliance

8.3.2.1 Wet op het financieel toezicht (Wft)

Azivo hecht grote waarde aan compliance, het werken volgens

Als verzekeraar is Azivo onderworpen aan de Wft. De Wft en de

geldende wet- en regelgeving. In onderstaande paragraaf volgt

daarop gebaseerde regelgeving bevatten nagenoeg alle financiële

een beschrijving van de compliance functie en van de relevante

toezichtregels voor financiële ondernemingen, die tot 1 januari

wet- en regelgeving.

2007 in afzonderlijke wetten stonden. Voor Azivo zijn met name

8.3.1 Compliance functie

de regels van belang die in de Wft zijn opgenomen over het
prudentieel toezicht en het gedragstoezicht.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving
van de wet- en regelgeving. De directie en managers zijn

Prudentieel toezicht ziet er op toe dat financiële ondernemingen

verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving in hun

solide en solvabele bedrijven zijn, die hun verplichtingen

afdelingen. De Raad van Bestuur heeft een compliance officer

kunnen nakomen. Kernelementen zijn het bewaken van de

belast met het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. De

solvabiliteits- en liquiditeitspositie, het beoordelen van de

compliance officer is onafhankelijk.

kwaliteit van de bedrijfsvoering, het toetsen van bestuurders
en het zorgen voor een integere bedrijfsvoering van de onder

De belangrijkste taken van de compliance officer zijn:

toezicht staande ondernemingen. Het prudentieel toezicht

•	het ontwikkelen, implementeren en (mede) uitvoeren van een

voor de verzekeringsactiviteiten wordt uitgeoefend door De

compliance program;

Nederlandsche Bank (DNB).

• het vertalen van wet- en regelgeving naar interne regelgeving;
•	toezien op de naleving van wet- en regelgeving door de
organisatie en zijn medewerkers;
•	adviseren en coördineren van de integriteithandhaving door en
binnen Azivo;
•	het bevorderen van bewustzijn ten aanzien van compliance en
integriteit door voorlichtingsactiviteiten.

Gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante financiële
marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen
en zorgvuldige behandeling van cliënten. Toezichthouder is
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor Azivo heeft het
gedragstoezicht vooral betrekking op de betrouwbaarheid
en de vakbekwaamheid van de medewerkers, de adequate en
integere bedrijfsvoering, de zorgplicht en de transparantie. De

Ook de naleving van de verschillende gedragscodes valt onder het

verzekeringsactiviteiten van Azivo zijn aan het gedragstoezicht

toezicht van de compliance officer.

onderworpen.

Mede op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code is
een zogenoemde Klokkenluiderregeling verplicht. Deze is in 2009

Op grond van de Wft kent Azivo een aantal procedures en

ingevoerd.

regelingen, zoals een Geschenkenregeling, een Incidentenregeling

8.3.2 Naleving wet- en regelgeving

en, vanaf 2009, een Klokkenluiderregeling. Deze regelingen
gelden voor alle medewerkers. In de Geschenkenregeling is

Als zorgverzekeraar heeft Azivo te maken met heel veel wettelijke

bepaald, dat medewerkers van Azivo geen geschenken van derden

regelingen en gedragcodes. Gezien de activiteiten die Azivo

mogen aannemen die een waarde hebben van € 50 of meer.

ontplooit, zijn de belangrijkste daarvan:

De Incidentenregeling legt alle medewerkers de plicht op om

• de Wet op het financieel toezicht (Wft);

voorvallen die een ernstige bedreiging vormen voor de integere

• de Zorgverzekeringswet (Zvw);

bedrijfsvoering, te melden bij de compliance officer. De incidenten

• de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

moeten worden opgenomen in een register, met daarbij alle

• de gedragscode ZN;

maatregelen die naar aanleiding van het incident zijn getroffen

• de code Health Insurance Governance plus bijlagen.

om de schade te beperken en herhaling te voorkomen. Zeer
ernstige incidenten moeten worden gemeld aan DNB of AFM.

Azivo leeft deze wet- en regelgeving na. Over de naleving van
wet- en regelgeving door Azivo en de in dat verband genomen

Uitbesteding werkzaamheden

maatregelen, brengt de Raad van Bestuur verslag uit aan de

Azivo besteedt onderdelen van zijn werkzaamheden uit volgens

Audit Commissie van de Raad van Commissarissen. Deze Audit

de regels in de Wft en het Besluit prudentiële regels Wft. Daarbij

Commissie richt zich onder meer op het toezicht op de Raad

is formeel gezien sprake van zowel uitbesteding aan een andere

van Bestuur ten aanzien van de interne risicobeheersings- en

Azivo/Menzis-entiteit als aan onafhankelijke derden.

controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van weten regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes.

Uitbesteding aan een andere entiteit binnen Azivo/Menzis

Door Azivo worden tot op heden hiervoor geen afzonderlijke

Medewerkers van Azivo verrichten tevens werkzaamheden voor

rapportages opgesteld.

Menzis-entiteiten. Een aantal werkzaamheden van Menzis,
waaronder deels de zorg voor asielzoekers, is ondergebracht
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bij Azivo. Rekening houdend met het principe van eenheid van

aan de Zvw en zijn formeel goedgekeurd door de NZa. Azivo

toezicht, is er binnen Menzis formeel sprake van uitbesteding

leeft de acceptatieplicht na en kent geen uitsluitingsgronden en

in de zin van de Wft. Materieel gezien worden de betreffende

risicoselectie. Ook de aanvullende verzekeringen zijn zonder selectie

bedrijfsprocessen niet behandeld als ‘uitbestede’ processen, maar

op gezondheid toegankelijk, ook de toppakketten.

als interne processen die zijn onderworpen aan de managementen controlecyclus van Menzis.

De Zvw staat geen premiedifferentiatie toe. Azivo volgt de wet en
past geen premiedifferentiatie toe binnen eenzelfde product; de

Uitbesteding aan onafhankelijke derden

premiegrondslag is gelijk.

Azivo heeft delen van de bedrijfsprocessen uitbesteed aan
onafhankelijke derden. Uitbesteding heeft in de meeste gevallen

Alle Nederlanders hebben op grond van de Zvw de plicht zich

plaatsgevonden om voordelen te realiseren op het gebied van

voor ziektekosten te verzekeren. Zodra zij zich niet tijdig bij een

kosten, flexibiliteit, continuïteit, effectiviteit, doelmatigheid en/

zorgverzekeraar melden, kan er sprake zijn van een onverzekerde

of kwaliteit. Voorbeelden zijn het uitbesteden van backoffice

periode. In deze gevallen hebben de zorgverzekeraars de plicht een

activiteiten als gegevensinvoering van nota’s/declaraties en

boetepremie op te leggen. Azivo voert deze regeling uit. Zie ook

activiteiten als telefonie gedurende piekmomenten.

paragraaf 8.5.5.

Er is een aantal belangrijke processen uitbesteed. De belangrijkste

Weigeringen

uitbestede werkzaamheden zijn de softwareontwikkeling bij

Azivo handelt ten aanzien van weigeringen conform de

Oracle, een deel van de callcenterwerkzaamheden bij Responcis,

acceptatieregels. Ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit

incassowerkzaamheden door Intrum Justitia en Van Arkel en de

is in 2009 een nieuwe acceptatiehandleiding van kracht

dienstverlening ten behoeve van controle verzekeringsrecht en

geworden, die de medewerker helpt te beslissen bij de acceptatie

declaratieportaal bij Vecozo. De gegevensinvoer van declaraties

van aspirantverzekerden.

(digitaliseren) is uitbesteed aan Infomedics.
Azivo heeft in 2009 115 brieven verstuurd waarin aspirantTenslotte is de salarisadministratie uitbesteed aan RAET. Een

verzekerden sterk ontraden wordt om bij ons een nieuwe

externe accountant van RAET toetst RAET volgens de SAS70

basisverzekering af te sluiten. Deze aspirant-verzekerden

norm. De accountant van RAET heeft een SAS70 type II verklaring

hadden bij de aanvraag een betalingsachterstand bij een andere

afgegeven voor RAET met betrekking tot het jaar 2009. De

zorgverzekeraar. Bij een betalingsachterstand is het niet mogelijk

SAS70 type II verklaring beschrijft de interne controles van

dat iemand zich uitschrijft bij een zorgverzekeraar. Bij acceptatie

de dienstverlenende organisatie. Ook wordt getoetst of de

van deze aspirant-verzekerden zou een situatie van dubbele

interne controles effectief zijn ontworpen om de vastgestelde

verzekering (met dubbele premies) ontstaan. Azivo wil voorkomen

doeleinden te bereiken. Dat wil zeggen dat wordt bekeken of de

dat (aspirant-)verzekerden dubbel verzekerd zijn en hierdoor

maatregelen die nodig zijn voor de bewaking van de kwaliteit

mogelijk in financiële problemen komen. Indien de aspirant-

ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Tevens wordt een oordeel

verzekerde sterk blijft aandringen, accepteren we alsnog. Dit

gegeven over de toepassing van de interne controlemaatregelen.

heeft er toe geleid dat geen van deze 115 aspirant-verzekerden

Er wordt bekeken of zij effectief en langdurig werken om de

uiteindelijk als nieuwe verzekerde bij Azivo is ingeschreven.

controledoeleinden gedurende de aangegeven periode te bereiken.
In het afgelopen jaar zijn 229 (2008: 486) aspirant-verzekerden
De door Azivo uitbestede werkzaamheden zijn allen contractueel

geweigerd. Uitgesplitst naar redenen waren deze aantallen:

vastgelegd waarbij heldere kwaliteitsnormen zijn opgesteld.
Periodiek vindt evaluatie van uitbestede werkzaamheden plaats,

Reden

2009

2008

waarbij tevens de kwaliteit, in relatie tot de gestelde normen,

Opzettelijke misleiding door
verzekeringsnemer of verzekerde

0

0

Niet betalen van de verzekeringspremie

0

0

- Ontbreken verblijfsvergunning

42

72

krachtens de betreffende wetten. Op de uitvoering wordt

- N
 iet geregistreerd bij Gemeentelijke
Basisadministratie of gemigreerd

43

201

toezicht gehouden door de NZa. De toegang tot de zorg is bij

- Geen uitschrijfbewijs vorige verzekeraar

88

79

Azivo gegarandeerd. Er zijn geen beperkingen in het wettelijke

- Overige redenen

56

134

229

486

wordt beoordeeld.

8.3.2.2 De Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten

Azivo voert de Zvw en de AWBZ uit volgens de regels bij en

pakket. De klanten van Azivo hebben volledig toegang tot de
zorgverzekeringsmarkt. De op de markt gebrachte polissen voldoen
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Anders:

Totaal

8.3.2.3 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Proportionaliteit van verwerkte gegevens in relatie tot

Om klanten van dienst te zijn, heeft Azivo de beschikking over

bewaardoel

persoonsgegevens van klanten, zorgverleners en andere relaties.

Proportionaliteit geeft aan dat er niet meer gegevens verwerkt

Dit betreft onder andere NAW-gegevens, declaratiegegevens

worden dan nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de

en soms ook medische gegevens. In de Wbp is geregeld dat

overeenkomst met de klant. Azivo verwerkt niet meer dan de

alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te

noodzakelijke gegevens. Azivo maakt geen gebruik van de bekende

identificeren, beschermd moet worden. Dit geldt uiteraard ook voor

persoonsgegevens over iemands gezondheid of andere bijzondere

Azivo als zorgverzekeraar. Daarnaast hebben de zorgverzekeraars

persoonsgegevens voor werving van nieuwe klanten dan wel de

op brancheniveau afspraken gemaakt hoe om te gaan met

verkoop van nieuwe producten aan bestaande klanten.

persoonsgegevens. Het Azivo-beleid voor bescherming van
persoonsgegevens is gebaseerd op de Wet en de Gedragscode. Op

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

de naleving van de Wbp wordt toezicht gehouden door het College

In de Gedragscode Zorgverzekeraars staat het volgende vermeld

Bescherming Persoonsgegevens. De interne toezichthouder is de

over bewaartermijnen:

compliance officer.

Na beëindiging van een ziektekostenverzekering worden de
persoonsgegevens maximaal 7 jaar bewaard. Azivo conformeert

In het Azivo-beleid voor het beschermen van persoonsgegevens

zich aan deze Gedragscode.

wordt het raamwerk van het beschermen van persoonsgegevens
binnen Azivo aangegeven. Doel van het beleid is dat Azivo op een

Beleid omtrent inzage van persoonsgegevens

effectieve en efficiënte wijze adequate maatregelen hanteert

Aanvragen voor inzage van persoonsgegevens komen over

op het gebied van het beschermen van (het verwerken van)

het algemeen binnen bij de afdeling Interne Controle. Na de

persoonsgegevens, zonder hierbij voorbij te gaan aan de wettelijke

inhoudelijke beoordeling door Interne Controle en een toets aan

grondslagen. Aangezien informatiebeveiliging en privacy meer

de Wet Bescherming Persoonsgegevens door Juridische Zaken

zijn dan alleen ICT en in principe bedrijfsaspecten zijn, worden

wordt al dan niet toestemming verleend. Het gaat hierbij om

informatiebeveiligings- en privacyaspecten meegenomen in de

slechts enkele aanvragen op jaarbasis.

inrichting van de processen en de informatiesystemen.
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het
privacybeleid. Leidinggevenden lichten hun medewerkers in over

8.4 Financieel beleid

Het financieel beleid is ontwikkeld op basis van de moderne

het beleid en zorgen ervoor dat het onder de aandacht blijft.

financieringstheorie, rekening houdend met de eisen die

Leidinggevenden moeten ook de te treffen maatregelen in hun

worden gesteld door toezichthouders c.q. wetgeving. Belangrijke

eigen bedrijfsprocessen regelen. Bovendien zijn zij verantwoordelijk

onderdelen van het financieel beleid betreffen de solvabiliteit,

voor het toezicht op de naleving van het beleid. Alle medewerkers

beleggingen, investeringen en liquiditeitsbeheer. Deze worden

zijn medeverantwoordelijk voor het slagen van het beleid. Azivo

hieronder nader beschreven. Het financieel beleid is vastgelegd in

verwacht van medewerkers dat zij conform het beleid werken.

een zogenoemd treasurystatuut.

In 2009 is verder uitvoering gegeven aan het beleid om

8.4.1 Solvabiliteit

per persoonsgegevensverwerkend proces de verschillende

Het financieel beleid is gericht op het voldoen aan de wettelijke

privacyrisico’s in beeld te brengen en de daarvoor te treffen

eisen voor de solvabiliteit. Menzis/Azivo streeft over 2009

beheersmaatregelen te benoemen. Door middel van een software-

naar een hoger solvabiliteitsniveau dan wettelijk vereist. In de

aanpassing zijn er extra privacybeschermende maatregelen

strategie voor 2010 – 2012 wordt gestreefd naar een solvabiliteit

getroffen rondom de bescherming van op verzoek geheim te

van tweemaal het wettelijke vereiste. De reden hiervoor is dat

houden adressen.

Menzis/Azivo verwacht steeds meer risico te zullen lopen in
de toekomst, onder meer door verlaging of afschaffing van

Procedures voor gegevensverwerking

vereveningsmechanismen en/of nacalculatie. Hierdoor en door

Alle meldingen van gegevensverwerkingen moeten door de

nieuwe wetgeving zullen strengere eisen gesteld worden aan de

gegevenseigenaar gemeld worden bij de afdeling Interne

solvabiliteit van zorgverzekeraars.

Controle. Interne Controle beoordeelt de inhoudelijkheid en de
afdeling Juridische Zaken toetst e.e.a. aan de Wet bescherming

8.4.2 Beleggingsbeleid

Persoonsgegevens. De huidige set van meldingen inclusief de

De beleggingen van Azivo vinden plaats in dezelfde fondsen als die

procedures is beschikbaar. Vanaf begin april 2010 wordt de

van Menzis. Dit impliceert dat het beleggingsbeleid van Menzis,

gegevenseigenaren gevraagd een overzicht te verstrekken van de

zoals hierna beschreven, volledig van toepassing is op Azivo.

in gebruik zijnde gegevens.
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Menzis conformeert zich aan de DNB-eisen voor beleggingen.

aangepast (totdat de marktomstandigheden zich weer

Het beleggingsbeleid kan worden getypeerd als risicomijdend,

normaliseren).

maar toch renderend. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de

Besloten is de overtollige middelen aan te houden in kortlopend

spreiding binnen het beleggingsplan, de vastgestelde strategische

vastrentende waarde (liquiditeiten) van EMU-staten danwel

allocatie, de spreiding over zakelijke waarden en vastrentende

Nederlandse financiële instellingen en geen nieuw belang in

waarden, beleggingscategorieën, portefeuillemanagers en

aandelen te verwerven. Door dit nieuwe beleid is de strategische

portefeuillecomponenten. Gestreefd wordt naar een resultaat op

beleggingsmix ultimo 2009 circa 10% aandelen, 35% vastrentende

het belegd vermogen dat een stabiele ontwikkeling in de tijd laat

waarden en 55% liquiditeiten. Elk half jaar zal beoordeeld

zien. Het beleggingsbeleid is gelijk voor alle entiteiten.

worden in welke mate de marktomstandigheden zich hebben
genormaliseerd en in welke mate het verantwoord is het normale

Aanpassing strategie

beleggingsbeleid weer te hanteren.

Menzis hanteert, onder normale omstandigheden, vanuit
een risicomijdende beleggingsstrategie, een strategische

Verantwoord beleggen

beleggingsmix van 70% vastrentend en 30% aandelen. Menzis

Menzis richt haar beleggingsportefeuille verantwoord (duurzaam)

belegt niet in derivaten, behalve om valutarisico’s af te dekken.

in met de ’10 Global Compact Principles’ van de Verenigde

Er wordt alleen belegd in vastrentende waarden en aandelen met

Naties, aangevuld met uitsluiting van tabaksproducenten.

een bepaalde kwaliteit. Door de extreme marktomstandigheden

De uitsluitingscriteria die Menzis hanteert, betreffen:

in 2008 als gevolg van de kredietcrisis, is tijdelijk het beleid
10 Global Compact Principles en aanvulling
Mensenrechten

Principe 1

Ondernemingen dienen - binnen hun invloedsfeer - de bescherming van internationaal
erkende mensenrechten te ondersteunen en te respecteren, en

Principe 2

zich ervan te verzekeren dat zij niet medeplichtig zijn aan de schending van
mensenrechten.

Arbeidsomstandigheden

Principe 3

Ondernemingen dienen de vrijheid van vakverenigingen en de effectieve erkenning van
het recht op collectieve arbeidsonderhandelingen te handhaven, alsmede

Principe 4

het uitbannen van elke vorm van dwangarbeid;

Principe 5

de effectieve afschaffing van kinderarbeid; en

Principe 6

het bestrijden van discriminatie in arbeid of beroep.

Principe 7

Ondernemingen dienen voorzorg te betrachten bij uitdagingen op milieugebied;

Principe 8

initiatieven te ontplooien ter bevordering van een groter milieubesef, en

Principe 9

de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

Anticorruptie

Principe 10

Ondernemingen dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, met inbegrip van

Tabaksproducenten

-

Milieu

afpersing en omkoping.
Naast de toepassing van bovenstaande 10 Global Compact Principles worden
tabaksproducenten uitgesloten.
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Deze criteria leiden tot een zwarte lijst van uitgesloten

Bestuur neemt de feitelijke beleidsbeslissingen, bijgestaan

bedrijven en landen, die dient als richtlijn voor de mandaten.

door de beleggingscommissie en de vermogensbeheerder.

De portefeuillemanagers krijgen periodiek een zwarte lijst

De beleggingsperformance wordt dagelijks gevolgd. Er wordt

aangeleverd met bedrijven en landen die niet voldoen aan

maandelijks gerapporteerd (met mondelinge toelichting)

de door Menzis gehanteerde criteria. Deze zwarte lijst wordt

over de beleggingsresultaten en de performance ten opzichte

opgesteld door een gespecialiseerd extern bureau en als

van de indices (benchmarking). De beleggingscommissie is

uitsluitingscriterium opgenomen in de richtlijnen van de

verantwoordelijk voor toetsing van restricties, doelstellingen

betreffende mandaten.

en strategie op consistentie. Zij rapporteert hierover ieder
kwartaal aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Tevens voert een gespecialiseerd extern bureau jaarlijks een

Input voor deze toetsing komt deels uit de maandelijkse

screening uit op de beleggingsportefeuille. Deze dient als extra

beleggingenrapportage en eventueel aanvullende analyses.

controle op verantwoord beleggen volgens de criteria. Hierbij
wordt breder gekeken dan het universum van bedrijven waarop

8.4.3 Investeringsbeleid

de zwarte lijst is gebaseerd. Mochten er bij deze screening alsnog

Azivo wil klanten nu en in de toekomst kwalitatief goede,

beleggingen in de portefeuille aan het licht komen die niet als

betaalbare en toegankelijke zorg bieden. Vandaar dat Azivo

verantwoord te kwalificeren zijn, dan worden deze bedrijven

investeert in zorgverbeteringsprojecten. Deze projecten hebben

toegevoegd aan de zwarte lijst en krijgen de portefeuillemanagers

tot doel de schadelast te verminderen of de zorg en/of service

opdracht deze bedrijven uit de betreffende mandaten te

aan de klant te verbeteren. Azivo is zelf verantwoordelijk

verwijderen.

voor het maken van investeringsvoorstellen voor de eigen
bedrijfsactiviteiten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat in principe

Het streven is de volledige beleggingsportefeuille verantwoord in

gebruik wordt gemaakt van financiering met eigen middelen.

te richten. Voor beleggingen in het Verre Oosten en Opkomende

Voor centrale investeringen worden de investeringsvoorstellen in

Markten is dit vooralsnog niet mogelijk binnen de gestelde

nauw overleg met Menzis afgestemd.

randvoorwaarden. De mogelijkheden om ook beleggingen in
deze regio’s verantwoord in te richten blijven onderwerp van

8.4.4 Liquiditeitsbeheer

onderzoek.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het
liquiditeitsbeheer/cashmanagement is ondergebracht bij de

Per 31 december 2009 is de portefeuille voor 98,4% verantwoord

afdeling Financiële Zaken. Hierbij vindt vanaf 2009 afstemming

ingericht. Onderstaande tabel geeft per beleggingscategorie aan

plaats met de afdeling Treasury en Vermogensbeheer van Menzis.

welk percentage als verantwoord aangemerkt kan worden.

Dat betekent onder meer dat deze afdeling verantwoordelijk
is voor het vroegtijdig signaleren van een eventueel tekort of

Beleggingscategorie

% totale
portefeuille

Verantwoord

Geldmarkt

55%

100,0%

Vastrentende waarden

35%

100,0%

Aandelen

10%

84,2%

Duurzaamheid totale

98,4%

portefeuille
Menzis maakt geen actief gebruik van haar stemrecht voor haar
aandelenbeleggingen.

overschot aan liquiditeiten (liquiditeitsrisico). Indien wordt
vastgesteld dat liquide middelen structureel over zijn, worden
deze onttrokken aan het werkkapitaal en toegevoegd aan de
beleggingen. Wanneer liquide middelen voor een korte termijn
niet nodig zijn voor het werkkapitaal, worden zij tijdelijk
onttrokken en uitgezet bij derden met als doel een hogere
rentevergoeding te ontvangen. Deze groep derden beperkte zich
in 2009 tot de 3 Nederlandse grootbanken.
De hoofddoelstellingen voor cashmanagement zijn:
•	bankkosten minimaliseren (rentekosten, transactiekosten en
overige provisies);
• renteopbrengsten maximaliseren, binnen randvoorwaarden;

Beleggingsplan
De Raad van Bestuur stelt het beleggingsplan jaarlijks

•	optimalisatie van de omvang van liquide middelen, debiteurenen crediteurenposities en beleggingen;

vast voor een periode van drie jaar. Hierbij wordt zij

•	beheersen van risico’s (debiteuren en crediteuren).

geadviseerd door de beleggingscommissie. Menzis heeft

Azivo doet ultimo 2009 geen beroep op externe

VermogensGroep formeel benoemd tot vermogensbeheerder,

financieringsmogelijkheden.

met een getekende overeenkomst. Op grond van duidelijke
en vooraf geformuleerde beleidskaders zijn delen van de
uitvoerende beleggingsverantwoordelijkheid gedelegeerd aan
gespecialiseerde externe portefeuillemanagers. De Raad van
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8.4.5 ICT-beleid

8.5 Betaalbaarheid van de zorg

Algemene kenmerken van het ICT-beleid van Azivo

8.5.1 Controlesysteem

Het ICT-beleid is, in het kader van het behalen van de

Azivo voert voor 2009 zowel de formele als de materiële controle

bedrijfsdoelstellingen, primair gericht op het leveren van een zo

uit met behulp van risicoanalyses. Op hoofdlijnen wordt de

optimaal mogelijke ondersteuning van de bedrijfsprocessen ter

volgende werkwijze gehanteerd:

realisatie van de organisatiedoelstellingen, zowel in kwalitatieve

• het mogelijke risico wordt in kaart gebracht;

als in kwantitatieve zin. Het streven is een zo hoog mogelijke

• de beheersmaatregel wordt beschreven;

automatiseringsgraad te bereiken tegen zo laag mogelijke kosten.

•	van het te controleren risico, wordt vanuit het
administratiesysteem van Azivo een selectie gemaakt van alle

De speerpunten zijn:
•	een hoge mate van beschikbaarheid van alle
informatiesystemen;
• standaardisatie van processen;

klanten die kosten gemaakt hebben voor het genoemde risico;
• vervolgens wordt er een controle op de selectie uitgevoerd;
•	de bevindingen worden gerapporteerd en waar nodig
gecorrigeerd.

• realiseren van intelligente oplossingen;
•	realiseren van een optimale benutting van de beschikbare
toepassingen;
•	gebruikmaking van instrumenten tot een optimale
werkprocesbesturing;

De formele controles zijn geborgd doordat deze een integraal
onderdeel uitmaken van de geautomatiseerde processen. In geval
van wijzigingen van wet- en regelgeving worden de systemen
consequent up-to-date gehouden. Mede ten behoeve van de

• optimalisatie van de externe integratie;

verevening vindt periodiek controle plaats op bestaan en werking

•	optimalisatie ‘selfservice’ voor klanten, zorgverleners en andere

van de vigerende controlevereisten.

belanghebbenden.
Materiële controles worden enerzijds uitgevoerd vanuit de
De uitvoering van het ICT-beleid dient in belangrijke mate bij te

beheersing van de schadelast en anderzijds vanuit het oogpunt

dragen aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering tegen een

van misbruik en oneigenlijk gebruik. Op basis van een aanpak die

kostenniveau dat past binnen de beheerskostendoelstelling.

is gebaseerd op risicoanalyse, wordt vastgesteld of de declaraties
en betalingen in overeenstemming zijn met de polisvoorwaarden.

Ontwikkelingen in 2009

De controle heeft betrekking op de rechtmatigheid van de

In 2009 zijn door Azivo grote stappen gezet op het gebied

verstrekking. Tijdens de controles wordt er onder andere op gelet of:

van virtualisatie van de kantoorautomatiseringomgeving. De

•	de kosten gemaakt zijn voor een klant die terecht is

flexibiliteit is hierdoor toegenomen, terwijl de kosten op het
gebied van energie en beheer afgenomen zijn.

ingeschreven;
•	het geleverde aan een klant van Azivo in overeenstemming is
met het verzekerde pakket van deze persoon;

Door Menzis is in de zomer van 2009 de keuze gemaakt om voor
de primaire bedrijfsprocessen gebruik te gaan maken van dezelfde

•	de zorg feitelijk geleverd is en of de gedeclareerde zorg in
overeenstemming met de indicatiestelling is;

Oracle-omgeving, Oracle Health Insurance (OHI), en inrichting

• de zorgverlener bevoegd is de betreffende prestatie te leveren;

als die al lange tijd door Azivo gebruikt wordt. Eind 2010 moet

• de declaratie tegen het juiste tarief plaatsvindt.

één geïntegreerde omgeving Menzis/Azivo beschikbaar zijn voor
ondersteuning van de processen van beide organisaties. Azivo en

Beoordelen afwijkende nota’s en machtigingen

Menzis werken uiteraard intensief samen bij de uitvoering van

Naast de inbedding van de jaarlijkse materiële controles binnen

dit project. Uiteindelijk zal er een situatie gaan ontstaan waarin

de Azivo-organisatie, heeft Azivo door de kleinschaligheid van

het beheer van deze voor Menzis nieuwe omgeving door een

de organisatie de mogelijkheid om alle afwijkende declaraties

gezamenlijke ICT-afdeling uitgevoerd gaat worden. Voor Azivo

en aangevraagde machtigingen te laten beoordelen door de

heeft dit voordelen omdat op deze manier door bijvoorbeeld

afdeling Zorg, Met name de accountmanagers, de adviserend

de schaalgrootte, zaken als beschikbaarheid en uitwijk van de

geneeskundige, adviserend verpleegkundige of de adviserend

informatievoorziening beter geregeld kan worden. Vanaf 2009 zal

tandarts laten er hun licht over schijnen. Met de afdeling

het ICT beleid daarom steeds meer in gezamenlijkheid met Menzis

declaraties zijn hierover afspraken gemaakt. Deze werkwijze

geformuleerd worden.

voorkomt onnodig hoge kosten en worden vooraf declaraties en
machtigingen beoordeeld op rechtmatigheid en proportionaliteit.
Hiermee voldoen we aan het doel van materiële controle om
‘voldoende zekerheid’ te verwerven dat er geen sprake is van
onrechtmatigheid en ondoelmatigheid in de gedeclareerde zorg.
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Er wordt gebruik gemaakt van de controle-instrumenten,

afwijkende declaratiemogelijkheden dichtgezet, waardoor een

statistische analyse, risicoanalyse en Logica- en verbandscontrole

piepsysteem in werking treedt en afwijkende zaken beoordeeld

ten aanzien van het beschikbare declaratiebestand. Daarnaast

kunnen worden.

wordt de AO/IB van een (verklaring) zorgaanbieder beoordeeld
indien van belang.

Voor mondzorg geldt een aparte procedure, waarin wordt
beschreven welke zaken door de adviserend tandarts worden

De afdeling Zorg maakt verder gebruik van spiegelinformatie van

beoordeeld.

zorgverleners waarbij de zorgverlener, wat betreft declaratie en
verrichtingen, wordt vergeleken met andere zorgverleners in de

Met behulp van COPE Health Care Solutions zijn DBC-

wijk waarin deze praktijk voert en met Azivo als geheel. Op deze

declaratiebestanden met een sluitdatum in 2008 geanalyseerd

wijze krijgen we op het niveau van de individuele zorgverlener

en is gecontroleerd op gedefinieerde risico’s waaronder seriële en

inzicht in afwijkend gedrag. Indien nodig wordt de zorgverlener

parallelle DBC’s.

om uitleg gevraagd. We doen dit door zoveel mogelijk in gesprek

Op basis daarvan zijn in het derde kwartaal 2009 over het jaar

te gaan met de zorgverlener. Dit wordt overigens op prijs gesteld

2008 bedragen bij de ziekenhuizen teruggevorderd. Omdat

en er gaat een preventieve werking vanuit. Daarnaast heeft

deze terugvorderingen altijd voor een deel door de ziekenhuizen

de zorgverlener de gelegenheid om vragen met betrekking

worden betwist is de omvang van het daadwerkelijk terug te

tot declaraties voor te leggen en advies te vragen aan de

ontvangen bedrag nog niet duidelijk.

accountmanager.
De spiegelinformatie valt onder de statistische- en

De materiële controles in 2009 zijn uitgevoerd op basis

verbandsanalyse en is niet te herleiden naar personen. Uiteindelijk

van risicoanalyses. Met de analyses wordt de soort controle

kan deze controle wel leiden tot een detailcontrole.

vastgesteld. Per begin februari 2008 is het Addendum

Spiegelinformatie over voorschrijfgedrag door huisartsen is in

Zorgverzekeraars (addendum bij de gedragscode verwerking

2009 vanwege capaciteitstechnische redenen niet verstuurd. In

persoonsgegevens Financiële Instellingen) voor de materiële

2010 wordt dit weer op een verbeterde wijze opgepakt.

controles vervallen. In 2009 zijn de controleresultaten periodiek
afgestemd met onder meer de zorgkosten. In de toekomst krijgt de

De declaraties farmacie worden maandelijks gecontroleerd door

afdeling Zorg een nog belangrijkere rol bij de controles. Dit zorgt

de accountmanager Farmacie. Deze ontvangt van de afdeling

mede voor een goede beheersing van de schadelast.

Financiële Zaken maandelijks een overzicht met declaraties
farmacie. De accountmanager controleert vervolgens op dure

8.5.2 DBC-problematiek en overfinanciering

geneesmiddelen, declaraties boven de € 250 en declaraties met

Landelijk is onderkend dat met de invoering van de DBC’s te

meer dan de standaard aantal medicijnen of dagdoseringen.

hoge tarieven zijn vastgesteld voor ziekenhuizen, waardoor

Op deze wijze worden verschrijvingen, verkeerde aantallen en

overfinanciering van de ziekenhuizen is ontstaan. De precieze

onrechtmatige declaraties direct afgevangen. Er wordt direct

vaststelling en toerekening heeft geleid tot discussies over

contact opgenomen met de declarerende apotheker om uitleg te

de systematiek. In oktober 2008 verwerkte de NZa dit in

vragen en eventueel te corrigeren. Verkeerd uitbetaalde bedragen

tariefsbeschikkingen voor 2005 en 2006. Ook over 2007 en de jaren

worden direct teruggevorderd.

die volgen ontstaat over- of onderfinanciering. De overfinanciering
2007 is in 2009 grotendeels terugontvangen. Omtrent de

Voor huisartsenzorg geldt dat per zorgaanbieder per verrichting

overfinanciering 2008 en 2009 bestaat nog onzekerheid. Azivo

de afgesproken tarieven worden vastgelegd. Daarnaast worden

houdt in de cijfers rekening met deze onzekerheid.

combinaties of verrichtingen die niet zijn gecontracteerd, of
volgens de tariefbeschikking niet gecombineerd mogen worden

8.5.3 Coulancebeleid

gedeclareerd, direct uitgesloten. Op deze wijze worden de

Azivo hanteert een coulancebeleid. Coulanceverzoeken zijn

declaraties van de huisartsenzorg- of ketenzorgaanbieder voor

schriftelijke verzoeken van klanten en werkgevers voor vergoeding

onze klanten vooraf gecontroleerd op juistheid en rechtmatigheid.

van zorgkosten die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed

Dit scheelt veel controle achteraf.

vanuit de basisverzekering en/of de aanvullende pakketten. Het
gaat hierbij om de niet-verplichte vergoedingen, in de vorm van

Voor de aanvullende zorgverzekeringen bepalen wij de invulling

een éénmalige tegemoetkoming.

van ‘voldoende zekerheid’ voor rechtmatigheid, en de aard van
de uitvoering van materiële controle door ook hier afwijkende

Door het mogelijk maken van coulancevergoedingen ontstaat

declaraties vooraf op juistheid en rechtmatigheid te controleren.

speelruimte om klanten in uitzonderingssituaties tegemoet te

Daarnaast worden voor de paramedische verstrekkingen

komen en daarbij centraal te zetten. Met de coulanceregeling kan

verbandscontroles uitgevoerd en worden zoveel mogelijk

Azivo de klant die tussen wal en schip dreigt te raken tegemoet
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komen. Als voorwaarde geldt dat er een gemotiveerde noodzaak

en deurwaarder, een laatste mogelijkheid om het verzwaarde

is om een vergoeding/ verstrekking voor niet verzekerde zorg

betalingsregime te voorkomen. Op dat moment hebben zij al

mogelijk te maken. Daarnaast dienen er geen openstaande

betalingsherinneringen ontvangen. De overdracht aan het CVZ

premies en/of rekeningen te zijn. De aanvraag tot coulance wordt

geschiedt in de zelfde fase als de overdracht van de vordering in

door de betreffende accountmanager in behandeling genomen

het gerechtelijk traject.

en beoordeeld. Vervolgens wordt in overleg met de manager zorg
besloten of de aanvraag wordt gehonoreerd.

8.5.5 Uitvoering boetebeleid onverzekerden
De bestuurlijke boete wordt bij Azivo jaarlijks achteraf opgelegd

De coulancevergoedingen worden zowel ten laste van de

aan klanten, die zich gedurende het jaar te laat voor de verplichte

basisverzekering als de aanvullende verzekering gebracht. Over

zorgverzekeringswet hebben aangemeld.

2009 is in totaal € 105.000 aan coulancevergoedingen betaald.

8.5.4 Incassobeleid wanbetalers

In 2009 is bekend geworden dat een nieuw wetsvoorstel voor
opsporing van onverzekerden is ingediend. Bij inwerkingtreding
van deze wet is er geen titel meer om de bestuurlijke

Bronheffing

boeteoplegging voort te zetten voor nieuwe en oude

In de Zorgverzekeringswet staat dat zorgverzekeraars verzekerden

constateringen van een late aanmelding.

die hun premie niet betalen uit de verzekering mogen zetten.

Vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving heeft het CVZ

Het aantal wanbetalers is echter groot en stijgt elk jaar.

geadviseerd om bij de uitvoering van de oude regeling de

Na een tijd gewerkt te hebben met een tussenoplossing, is per

verschillende uitzonderings- en rechtvaardigingsgronden

1 september 2009 de ‘Wet structurele maatregelen wanbetalers

ruimhartig toe te passen, zoals ze ook door het CVZ zelf worden

zorgverzekering’ ingevoerd.

toegepast. Dit zal er toe leiden dat over het jaar 2009 een beperkt
aantal boetes zal worden gevorderd.

De ‘Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering’

De vaststelling van onverzekerde periodes over 2008 en 2009 en

geeft zorgverzekeraars een aantal mogelijkheden om samen

de oplegging van boetes over die periodes worden, in het kader

met de verzekerde het betalingsprobleem op te lossen. Het gaat

van efficiency- en effectiviteitsoverwegingen, in het eerste halfjaar

daarbij om verzekerden die twee maanden of langer hun premie

van 2010 uitgevoerd.

niet betaald hebben. Er zijn regelingen om de openstaande
rekeningen te voldoen én om het betaalgedrag in de toekomst

8.5.6 Volmachten

weer goed te krijgen. Willen verzekerden hieraan niet meewerken

Azivo heeft geen klanten via volmachthouders. De reden hiervoor

en is de betalingsachterstand opgelopen tot zes maanden, dan

is dat we persoonlijk contact met klanten voorop stellen. De

meldt de zorgverzekeraar de verzekerde aan bij het College voor

borging van de gegevens van volmachten is voor Azivo dus geen

zorgverzekeringen (CVZ) dat de premie-inning overneemt. De

issue.

verzekerde moet aan het CVZ een ‘bestuursrechtelijke premie’
betalen die 130% is van de standaardpremie. Dit bedrag wordt
geïncasseerd via een acceptgiro of via bronheffing waarbij het
wordt ingehouden op het inkomen (loon, uitkering of pensioen).
Dit laatste gebeurt door het Centraal Justitieel Incasso Bureau.

8.6 Fraudebeheersing

Fraude ondermijnt de solidariteit in de samenleving. Ook
zorgverzekeraars worden in toenemende mate geconfronteerd
met fraude. Het spreekt dan ook voor zich dat het voorkomen

Azivo staat volledig achter deze regeling omdat hiermee een

en bestrijden van fraude door zorgverleners, klanten en

optimale situatie ten aanzien van een zorgvuldige inning van

medewerkers bij Azivo volop de aandacht heeft. Een actieve

premies is georganiseerd en daarmee zoveel mogelijk recht

fraudebestrijding zorgt ervoor dat de betaalde premies ook

gedaan wordt aan de solidariteitsgedachte.

daadwerkelijk aan de gezondheidszorg ten goede komen. Azivo

Azivo is door het CVZ gevraagd om de landelijke pilot te draaien

neemt zijn verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen

en als eerste verzekeraar de gegevens aan te leveren. Azivo was

en bestrijden van fraude dan ook serieus.

in staat om in korte tijd de administratie aan te passen en kon
vanwege de omvang van het klantenbestand flexibel in de pilot

Elk jaar inventariseert Zorgverzekeraars Nederland inzet,

meedraaien.

ervaringen en resultaten van het fraudebestrijdingsbeleid van
zorgverzekeraars. Azivo voldoet aan alle eisen van het Protocol
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Incassobeleid

Fraudebeheersing. Fraudebeheersing is bij Azivo ondergebracht

De bronheffing sluit goed aan bij het reeds bestaande

bij de afdeling Interne Controle. Azivo kent een fraudecoördinator,

incassobeleid van Azivo. Structurele wanbetalers krijgen parallel

houdt een Incidentenregister bij en heeft aansluiting op het

aan het incassotraject dat wordt uitgevoerd door incassobureau

Externe Verwijzingsregister (de zogenaamde ‘zwarte lijst’). Naast

preventieve maatregelen om fraude te voorkomen, heeft Azivo
diverse maatregelen getroffen op het gebied van detectie en
repressie. Bij geconstateerde fraude zal Azivo de geleden schade
terugvorderen. Ook beëindiging van de (aanvullende) verzekering
of opzeggen van het contract met een zorgverlener behoort tot de
mogelijkheden.
Fraudebestrijding is een activiteit die door de gehele organisatie
heen loopt. De afdelingen Klantservice, Verzekerdenbeheer
en Declaraties hebben een belangrijke rol bij het in een
vroeg stadium signaleren van vermoedens van fraude. In de
polisvoorwaarden is een specifieke paragraaf ter voorkoming van
misbruik toegevoegd.
De sancties die zijn opgelegd staan altijd in relatie met de zwaarte
van de geconstateerde fraude. Dat betekent dat de sanctie kan
variëren van het geven van een waarschuwing, aangifte bij de
politie tot terugvorderen van de schade via een gerechtelijke
procedure.
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9. Organisatie
Dit hoofdstuk schetst een beeld van de organisatie en geeft een overzicht van de bestuurders,
commissarissen en de leden van de Ledenraad. Bij Azivo is de Ledenraad het hoogste orgaan. Zij hebben
de laatste stem in veel beslissingen.

9.1 Ledenraad

De Ledenraad bestond in 2009 uit 18 personen die door en uit de
verzekerden van Azivo zijn benoemd. Deze Raad functioneert als
adviesorgaan.
Onder meer de volgende zaken zijn dit jaar in de
ledenraadvergaderingen aan de orde gekomen:
• jaarrekening Azivo Zorgverzekeraar 2008;
• begroting Azivo Zorgverzekeraar 2010;
• stand van zaken Azivo-apotheek;
• stand van zaken campagne.
Daarnaast hebben in 2009 twee themabijeenkomsten met de
Ledenraad plaatsgevonden waarin de volgende onderwerpen zijn
behandeld;
• de toekomst van de AWBZ-zorg;
•	de geformuleerde strategische doelstellingen van Azivo en
Menzis;
• de strategie ten aanzien van de Haagse Krachtwijken.
Per 31 december 2009 was de samenstelling van de Ledenraad van
Azivo als volgt:
De heer R.J.M. Baart
De heer H.Th. Baggerman
De heer R.A. Bey
De heer R. Boon
Mevrouw J.A.M. van Egmond
De heer A. Fresco
Mevrouw C.M. van der Kooy - Koelewijn
De heer T.H. Questroo
Mevrouw N. Schreve
Mevrouw J. Sluyter
De heer W.J. Spek
Mevrouw W.A. Strörmann - Koop
De heer E. Visser
De heer M.H. Waheb
De heer A. Wenkenbach
De heer L.H. Wiebers
Mevrouw G.H. van Zeijl
De heer J. Zoutendijk
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9.2 Commissarissen
Nevenfuncties in 2009
Essen, drs. H.J. van
voorzitter

• Voorzitter RvT Universiteit Twente, Enschede
• Voorzitter RvC Prismant, Utrecht
• Voorzitter Bestuur Pensioencoöperatie Utrecht
• Voorzitter Bestuur Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties
• Voorzitter RvC Innovact, Amstelveen
• Lid Raad van Toezicht Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch
• Lid RvC KSYOS, Amstelveen
• Lid Bestuur Week van de Chronisch Zieken, Utrecht
• Lid RvB Stak N.E.C. Holding BV, Nijmegen
• Lid RvA Springer/BohnStafleu Axioma, Baarn
• Voorzitter RvC Woningstichting Portaal, Baarn
• Lid Bestuur Vrienden van het Hubrechtlaboratorium, Utrecht
• Lid RvC Rodersana BV, Oirschot
• Lid Strategische Adviesraad Centrum Bestuur Maatschappelijke Ondernemingen
• Lid RvC Rabobank Rijk van Nijmegen

Doornekamp, M.
vice-voorzitter

• Directeur Velocity Private Equity BV/Velocity Capital BV, Driebergen
• Directeur Beleggingsmaatschappij Buren B.V., Buren (Gld.)
• Lid RvC Darlin N.V., Maarsbergen
• Lid RvC Zecco International BV, Schiphol Amsterdam
• Lid RvB ABP Pensioenfonds, Heerlen
• Lid RvC OTB Group BV, Eindhoven

Linschoten, R.L.O.

• DGA Vemako consultancy B.V.
• Bestuurslid VEROZ
• Vennoot Dutch Group Captive B.V. (DGC)
• Erevoorzitter Stichting verkiezing Overheidsmanager van het jaar
• Bestuurslid Professional Speaker Association Holland (PSA)
• Bestuurslid Stichting Kenniscentrum Crossover
• Voorzitter commissie begeleiding arbocatalogi van de Stichting van de Arbeid
• Voorzitter RvC PsyQ Nederland
• Voorzitter RvC ProgreSZ Hogeschool voor Sociale Zekerheid
• Lid RvA Stichting Instituut GAK
• Lid RvA Akkermans & Partners
• Voorzitter commissie Financiering Jeugdzorg
• Lid RvA Mauritsklinieken

Oudshoorn, drs. R.

• Algemeen directeur Vredestein Banden BV
• Voorzitter RvC Rubber Resources Holding NV
• Lid Board of Directors European Tyre and Rubber Manufacturers Association
• Voorzitter Stichting Band en Milieu
• Lid RvC Autohaas BV
• Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Rubberfabrikanten

Zwierstra, prof. dr. R.P.

• Emeritus Hoogleraar Onderwijs en opleiding Geneeskunde UMCG/FMW, Rijksuniversiteit 		
Groningen/UMCG
• Lid Medisch Ethische Toetsingscommissie UMCG
• Docent Curriculum G 2010
• Projectleider Groningen (2006 - 2010) NPT Project Groningen Maastricht
• Yogjakarta: NUFFIC
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Nevenfuncties in 2009
Simons, drs. H.J.

• Voorzitter RvB Stichting Oosterscheldeziekenhuizen Goes
• Voorzitter RvT Pameyer Rotterdam
• Voorzitter RvT Rotterdams Medisch Pedagogisch Instituut
• Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Zeeland
• Afronding lid RvC Ahoy
• Lid RvC Arcadis
• Voorzitter bestuur Watersnoodmuseum
• Voorzitter Willem Schrikker Stichting Amsterdam
• Voorzitter brancheorganisatie schoonmaakdiensten Nederland
• Voorzitter ZonMw - commissie eerstelijns gezondheidszorg

9.3 Bestuur en directie

Het directieteam van Azivo bestaat uit:

De Raad van Bestuur bestaat in 2009 uit:

• de heer drs. A. de Groot, directeur;

• de heer mr. R.H.L.M. van Boxtel, voorzitter;

• de heer mr. K. Komdeur, adjunct-directeur.

• de heer drs. R. Wenselaar;
• de heer dr. C. B. Leerink.

De heer drs. A. de Groot treedt per 15 maart 2010 uit dienst. Vanaf
die datum is de heer drs. D. van Boven als interim-directeur belast

De directie bestaat uit:

met de algehele leiding van Azivo.

• de heer P.T.G. Lafranca MBA, directeur Beheer;
• mevrouw drs. F.H. Stegehuis, directeur Zorgmanagement;
•	mevrouw drs. R.M.H. Wilke MBA (per februari 2009) directeur
Commercie;
• mevrouw W. Wouters, directeur Klantservice;
• de heer drs. A. de Groot, directeur Azivo;
• de heer K. Roggema, directeur Zorgaanbod.

9.3.1 Nevenfuncties
Nevenfuncties in 2009
Boxtel, mr. R.H.L.M. van
voorzitter

• Bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland
• Voorzitter IUCN Nederland Committee (per 1 juni 2008)
• Bestuursvoorzitter ECP/EPN
• Commissaris Inter Acces, bezoldigd
• Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW
• Voorzitter DenkTank Leven Lang Leren (Ministeries van OCW en SZW)
• Voorzitter VNG-commissie Talent
• Lid Adviescommissie Oranjefonds
• Lid Ledenraad AFC Ajax
• Lid Task Force Biodiversiteit

Wenselaar, drs. R.
vice-voorzitter
Leerink, dr. C. B.

• Lid Raad van Toezicht NHL
• Lid Adviesraad STG/HMF
• Lid Stuurgroep Taskforce Multifunctionele Landbouw
• Lid bestuur Stichting Miletus
• Lid bestuur Stichting TWIN
• Lid bestuur Straattheatergroep Gajes
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Nevenfuncties in 2009
Lafranca, P.T.G. MBA

• Voorzitter bestuur Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars
• Voorzitter RVC Ondernemend Twente Participaties BV
• Lid RVC Woonbedrijf Ieder 1
• Lid RVA Avicenna
• Lid RVT Travers
• Lid Visitatiecommissie Witteveen & Bos Pensioenfonds

Wilke, drs. R.M.H. MBA

• geen

Wouters, W.

•Voorzitter Stichting De Burcht

Stegehuis, drs. F.H.

• Lid Centrum Ethiek en Gezondheid (CEG)
• Lid redactieraad Zkopers
• Lid bestuur Stichting Openbaar Onderwijs Noordoost Achterhoek (Oponoa) in Borculo
• Bestuurscommissie Geestelijke verzorging Humanistisch Verbond

Groot, drs. A. De

geen

Roggema, K.

geen

9.3.2 Beloning
Voor zowel Menzis als Azivo is er één Raad van Bestuur en één
Raad van Commissarissen. Voor de beloning van de Raad van
Bestuur en de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar het
gecombineerde Maatschappelijk verslag (uitvoeringsverslag) 2009
van Menzis en AnderZorg.

9.4 Juridische structuur Azivo-Menzis
Onderlinge Waarborgmaatschappij Azivo Zorgverzekeraar

onder prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

U.A. is zorgverzekeraar in de zin van de Zvw (aanbieder van

Azivo is geen concessiehouder van zorgkantoren.

basisverzekeringen). Onderlinge Waarborgmaatschappij Azivo
Aanvullende Verzekeringen U.A. fungeert als risicodrager voor de

Hieronder staat de juridische concernstructuur van Menzis.

aanvullende verzekeringen. Deze verzekeraars beschikken over een

Waarvan Azivo deel uit maakt is weergegeven in een organogram

vergunning voor de branches 1 en 2 (ongevallen en ziekte) en staan

(ultimo 2009).

Juridische concernstructuur van Menzis
Stichting Bewaarder
Beleggingen Menzis
Stichting Zorgkantoor
Menzis

Scholten Medische
Instrumenten B.V.
C0öperatie
Menzis U.A.

Stichting de Volharding

Azivo Holding B.V.

Azivo Verzekeringen
Nederland B.V.

Stichting Menzis
Azivo RWZ

OWM Menzis
Zorgverzekeraar U.A.

OWM Menzis U.A.

Azivo Zorgservice B.V.

OWM
AnderZorg U.A.

OWM Azivo
Zorgverzekeraar U.A.

OWM Azivo Aanvullende
Verzekeringen U.A.

Stichting Menzis Beheer

Menzis Holding B.V.

Menzis Eerstelijns Zorg
(MEZ) Holding B.V.

Menzis COA
Administratie B.V.

Menzis Werkgezond B.V.

Menzis WMO B.V.

Menzis Bemiddeling B.V.

Menzis Inkomensverzekeraar N.V.

Gezondheidscentrum
Groningen West B.V.

Gezondheidscentrum
Schuytgraaf B.V.

Gezondheidscentrum
voor Asielzoekers B.V.

SEZ Facilities B.V.

Eerstelijns Gezondheidscentra B.V. (EGC B.V.)

Azivo Apotheek B.V.
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Verwijzingen naar indicatoren NZa en ZN
Indicatoren NZa
I

Algemeen

Toelichting van afwijkingen t.o.v. de wet- en regelgeving, inclusief herstelacties
Toelichting van afwijkingen t.o.v. voorgenomen en uitgevoerd beleid
II

Profiel/organisatiestructuur
3.1

Geografische gebieden

3.2

Concernstructuur en allianties/samenwerkingsverbanden

8.1.1-9.4

Kwaliteitsborging werkzaamheden door derden (uitbestede werkzaamheden)

8.3.2.1

Samenstelling bestuur, directie en toezichthoudende organen

9.1-9.2-9.3

Corporate governance

Verantwoording op hoofdlijnen door bestuur

1

Honorering directie en bestuur

9.3.2

Expliciete verantwoording over de naleving van de gedragscodes:
• Gedragscode ZN incl. bijlagen, toelichtingen en addenda
• Health Insurance Governance
• Protocol Incassotraject wanbetalers Zvw

8.3.1-8.3.2

IV

8.5.4

Consumentenbelang

Invloed van klanten op het beleid

4.5.2

Informatieverstrekking aan verzekerden

4.5.1

Beschikbaarheid van alle polisvarianten

4.2

Borging naleving afgegeven zorggaranties

4.5.4

Afhandeling klachten en geschillen

4.6

V

Naleving wettelijke verplichtingen

Toegang tot de verzekering
• Naleving acceptatieplicht
• Naleving verbod op premiedifferentiatie
Toegang tot de zorg
• Eisen aan verkrijgen zorg (weigeringen, machtigingen, beperkingen pakket)
• Waarborgen zorgplicht
• Het selectief contracteren van zorgaanbieders en sturing van klanten richting de voorkeursaanbieders
• Kwaliteit gecontracteerde of bemiddelde zorg
• Zittend ziekenvervoer
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Vermeld
waar van
toepassing

Aard van de activiteiten

III

-

paragraaf

8.3.2.2
4.3
5.1.1

5.1.1

Betaalbaarheid zorg
Verantwoording over de opgaven voor de verevening met aandacht voor:
• Overschrijdingen wettelijk pakket/coulancebetalingen;
• Uitvoering formele en materiële controles;

8.5.3
8.5.1

Overige wettelijke verplichtingen Zvw
• Uitvoering van het boetebeleid ten aanzien van onverzekerden
• Privacy van persoonsgegevens

8.5.5
8.3.2.3

Indicatoren Informatiemodel Maatschappelijk Verslag ZN
Kwaliteit van informatie en dienstverlening

paragraaf

A1

Informatieverstrekking aan klanten

4.5.1-4.5.3.1

A2

Aantal en aard klachten en geschillen

4.6

A3

Afhandeling klachten en geschillen

4.6

A4

Mutatieverwerking

4.5.3.2

A5

Termijn notarestitutie

4.5.3.3

A6

Zorgbemiddeling

5.2

A7

Klanttevredenheid
Informatie/dienstverlening

4.4

Kwaliteit van producten
B1

Verzekeringen op maat

4.2

B2

Premies

4.3

B3

Gezondheidsmanagement

5.3

B4

Klanttevredenheidsproducten

4.4

Acceptatie
C1

Aantal weigeringen aspirant verzekerden

8.3.2.2

Relatie met zorgaanbieders
D1

Afgesloten contracten

5.1.3

D2

Betalingstermijn

5.1.2

D3

Gerealiseerde kostenbesparing

5.1.4

Personeelsbeleid en werksfeer
E1

Personeelsverloop

7.4

E2

Ongewenst gedrag

7.6

E3

Ziekteverzuim

7.5

E4

Opleiding & training

7.3

E5

Medewerkertevredenheid

7.7

Financieel-economische kengetallen
F1

Resultaat per klant

3.5

F2

Zorgkosten per klant

3.5

F3

Beheerskosten per klant

3.5

F4

Resultaat verstrekkingen per klant

3.5

F5

Beleggingsresultaat per klant

3.5

F6

Solvabiliteit

3.5

Maatschappelijke betrokkenheid en milieu
G1

Elektriciteitsverbruik

6.4

G2

Gasverbruik

6.4

G3

Papierverbruik

6.4

G4

Maatschappelijke betrokkenheid

6.4
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AO/IB

Administratieve organisatie/ Interne beheersing

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BASIC

Basisverzekering Informatiesysteem

CAK

Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

COPD

Chronisch obstructieve longziekten

CVRM

Cardiovasculair Risicomanagement

CVZ

College voor zorgverzekeringen

DBC

Diagnose Behandel Combinatie

DISH

Detailinformatiesysteem Hulpmiddelen

DNB

De Nederlandsche Bank

Eerste lijn

zorgverleners waar de klant direct terecht kan zoals huisartsen en fysiotherapeuten

EMU

Europese Monetaire Unie

FISH

Farmacie Informatiesysteem

fte

Fulltime-equivalent

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

IGZ

Inspectie voor de Gezondheidszorg

IRM

Integraal Risicomanagement

Iziz

Informatiesysteem Ziekenhuiszorg

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NIVEL

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OHI

Oracle Health Insurance

SKGZ

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Treeknormen

maximaal aanvaardbare wachttijden die landelijk worden vastgesteld

Tweede lijn

zorgverleners waar klanten na een verwijzing terecht kunnen zoals ziekenhuizen

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wbp

Wet bescherming persoonsgegevens

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Wft

Wet financieel toezicht

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WMG

Wet Marktordening Gezondheidszorg

ZBC

Zelfstandig Behandel Centrum

ZN

Zorgverzekeraars Nederland

Zvw

Zorgverzekeringswet
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Postbus 75000
7500 KC Enschede
www.menzis.nl
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Oude Haagweg 128
Postbus 13731
2501 BP Den Haag
www.azivo.nl
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