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Wijkgericht werken – inhoudelijke verantwoording 2019 
 
Voor 2019 heeft u een overeenkomst met Zilveren kruis voor Wijkverpleging en Wijkgericht werken.  

Voor Wijkgericht werken levert u jaarlijks financiële en inhoudelijke verantwoording bij ons 

aan. Eerder las u al onze kaders voor de financiële verantwoording, te vinden op onze website 

onder ‘Inkoopbeleid 2019’. Met deze informatiebrief informeren wij u graag over de 

inhoudelijke verantwoording over 2019. 

 

Met de inhoudelijke verantwoording krijgen wij inzicht in Wijkgericht werken 

Door het invullen van een digitale vragenlijst legt u inhoudelijke verantwoording af over Wijkgericht 

werken 2019. Het doel is om Zilveren kruis gestructureerd inzicht te geven in de invulling en 

meerwaarde van Wijkgericht werken. Zo kunnen wij zien of doelen van ons Inkoopbeleid in de praktijk 

worden behaald. Daarom is iedere zorgaanbieder die Wijkgericht werken levert in 2019 verplicht 

verantwoording af te leggen. Voor de inhoudelijke verantwoording is het mogelijk om namens meerdere 

zorgaanbieders (in dezelfde gemeente) de vragen te beantwoorden. 

 

Deze verantwoording legt u af door 7 vragen voor ons te beantwoorden 

De digitale vragenlijst bestaat uit de onderstaande 7 vragen. Vanaf 1 december 2019 kunt u de 

antwoorden invullen via de link: https://q.mwm2.nl/heR7FvFYRU6HjsKZXRej2Q. 

Zoals in de contractvoorwaarden 2019 is afgesproken, moet vóór 1 maart 2020 de inhoudelijke 

verantwoording Wijkgericht werken 2019 bij ons binnen zijn.  

 

1. Wat is de naam en AGB-code van uw zorgorganisatie? 

2. Namens welke overige zorgorganisaties vult u deze inhoudelijke 

verantwoording in?  

3. Namens welke gemeente vult u deze verantwoording in? 

4. Welke zorgprofessionals werken samen vanuit Wijkgericht werken? 

5. Is in het kader van Wijkgericht werken de onderlinge samenwerking met 

betrekking tot de inzet van tijd en middelen formeel vastgelegd? 

6. Zijn alle betrokken zorgprofessionals tevreden over de huidige onderlinge 

samenwerking vanuit Wijkgericht werken? 

7. Geef een omschrijving van de behaalde uitkomsten (resultaten) van Wijkgericht 

werken in 2019? 

  

 

Onderlinge evaluatie blijft belangrijk 

Naast de inhoudelijke (en financiële) verantwoording aan Zilveren kruis is het belangrijk 

dat u met samenwerkende zorgaanbieders, gemeenten, huisarts en overige 

zorgprofessionals periodiek blijft evalueren om Wijkgericht werken in de regio te blijven 

verbeteren. U kunt voor deze evaluatie de vragen van deze inhoudelijke verantwoording 

gebruiken of het evaluatieformat op onze website onder Inkoopbeleid 2018. 

 

Heeft u vragen? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Zilveren kruis, afdeling Naleving & Controle 

via naleving.dzg@zilverenkruis.nl. 
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