1. Wie kunnen er in aanmerking komen voor de module Samenwerken in
de Regio?
Versie 1.1: Bijlage 3 is aangepast op 16 oktober 2020. Omschreven welke informatie we van het
samenwerkingsverband en haar deelnemers nodig hebben bij het beoordelen van de aanvraag.
Zilveren Kruis wil de zorg in Nederland betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed houden.
Dit willen we bereiken door de juiste zorg op de juiste plek te brengen. Daar hebben we u voor nodig. We zijn
daarom blij dat u interesse heeft in de module Samenwerken in de Regio. We zijn benieuwd naar uw (lopende)
initiatief om binnen uw regio de juiste zorg op de juiste plek te realiseren waarbij de kwaliteit van zorg voor de cliënt
centraal staat.
In het zorglandschap van de toekomst werken zorgaanbieders in de eerste lijn samen en is de zorg rondom
de patiënt georganiseerd.
Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat de zorgaanbieders uit verschillende segmenten binnen een regio
samenwerken. Hierdoor kunnen we samen de zorg in de regio toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden.
Zoals in ons inkoopbeleid Fysiotherapie 2021 is omschreven willen wij zorgaanbieders stimuleren om als
samenwerkingsverband te komen tot een integraal zorgaanbod waarin de juiste zorg op de juiste plek centraal
staat. Om uw samenwerkingsverband hierin te ondersteunen hebben wij de module Samenwerken in de Regio
geïntroduceerd.
Wij willen met maximaal zes samenwerkingsverbanden in onze kernregio’s deze module afsluiten
Het samenwerkingsverband moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn terug te vinden in bijlage 1 van
dit document. Onze kernregio’s zijn de regio’s Utrecht, ’t Gooi, Apeldoorn/Zutphen, Kennemerland, ZaanstreekWaterland, Zwolle, Flevoland, Drenthe, Amsterdam en Rotterdam. In bijlage 2 treft u een overzicht aan van de
gemeentes die binnen deze kernregio’s vallen. Omdat dit het 2021 het eerste jaar is dat we met de module
Samenwerken in de Regio werken, willen we met maximaal zes samenwerkingsverbanden verkennen wat wel
werkt en wat niet.
We zien graag een onderbouwing van hoe het samenwerkingsverband de juiste zorg op de juiste plek
realiseert of gaat realiseren.
Het format voor het omschrijven van uw initiatief is terug te vinden in bijlage 3. Deze onderbouwing moet tenminste
de volgende elementen bevatten:
1. Het samenwerkingsprotocol
Uit het samenwerkingsprotocol moet blijken hoe de rollen binnen het samenwerkingsverband zijn verdeeld en
welke afspraken er zijn gemaakt om de samenwerking te optimaliseren.
2. Omschrijving van hoe het project bijdraagt aan de Juiste Zorg op de Juiste plek voor kwetsbare ouderen,
mensen met kanker en/of mensen met COPD.
Het doel van het initiatief is het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichter bij klanten thuis)
of het vervangen van zorg (door andere zorg, zoals bijvoorbeeld e-health).
3. SMART geformuleerde doelstelling van het projectplan
Uit de doelstellingen moet blijken dat het initiatief leidt tot een aantoonbare verhoging van de kwaliteit van zorg.
De doelstellingen worden door uzelf tussentijds geëvalueerd. Hiervoor wordt bij aanvang een nulmeting
aangeleverd. De tussentijdse evaluaties worden gedeeld met Zilveren Kruis. Deze evaluatie gebruiken we ook
om de voortgang van het project te monitoren.
Het plan is onderbouwd met valide, gedocumenteerde en verifieerbare informatie.
4. Een positieve business case
Omdat we gezamenlijk een verantwoordelijkheid hebben om de zorgkosten te beheersbaar te houden, dient
de businesscase positief te zijn. Dit houdt in dat u kunt aantonen dat de opbrengsten van het initiatief opwegen
tegen de kosten die er gemaakt moeten worden om het project succesvol te laten zijn. Indien er zorg vanuit de
tweede lijn wordt verplaatst naar de eerste lijn, moet dit een directe besparing opleveren in de tweede lijn.
5. Duur van het initiatief

De module loopt van 1 april 2021 en eindigt uiterlijk op 31-12-2022. De doelstellingen van het initiatief moeten
dus binnen dit tijdspad te behalen zijn.
Voorstellen waarbij onderstaande onderwerpen (gedeeltelijk) deel uit maken van het initiatief, komen niet
in aanmerking voor de module Samenwerken in de Regio
•
Projectkosten e.d. die al eerder door Zilveren Kruis zijn uitbetaald in de vorm van modulegelden, SAG of de
NZa beleidsregel Innovatie.
•
(Wetenschappelijk) onderzoek
•
Commerciële productontwikkeling
•
Een inrichting- of bouwproject
•
Overheadkosten

2. Wat dient u aan te leveren en hoe ziet de beoordeling eruit
Uiterlijk 5 november 2020 dient u als samenwerkingsverband uw initiatief in bij Zilveren Kruis
We vragen u om zo concreet mogelijk te maken wat uw plan is, wat de beoogde effecten zijn, hoe u omgaat met
knelpunten en risico’s en een onderbouwing voor de investering die u vraagt.
De onderbouwing van uw initiatief kunt u opsturen naar zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl
In bijlage 3 duiden we de aspecten die van belang zijn te beschrijven. Het is belangrijk dat u alle deelnemende
partijen (incl. de andere deelnemende eerstelijns disciplines naast fysiotherapie) van het samenwerkingsverband
opneemt in het projectvoorstel. Daarnaast vragen wij u meetbare doelstellingen te formuleren die de effecten van
uw initiatief meten. Dit is inclusief een voorstel voor de wijze waarop u uw resultaten bijhoudt om vast te stellen of
de meetbare doelstellingen gehaald zijn, waaronder een tijdsplanning.
Wij beoordelen plannen op hun eigen merites
Zilveren Kruis stelt één centraal beoordelingsteam in, dat alle plannen inhoudelijk beoordeelt. Het beoordelingsteam
bestaat uit een analist, een beleidsontwikkelaar, een inkoper en de zorginhoudelijk adviseur. Op basis van de
inhoudelijke kwaliteit en de impact voor onze klanten beoordelen we of wij met u in gesprek gaan. Onderhandeling
over de business case, dan wel het op welke manier dan ook bijstellen van het business case is niet mogelijk.
Omdat wij de plannen zorgvuldig willen begeleiden, sluiten we met maximaal zes initiatieven de module
Samenwerken in de Regio af. Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor om een projectplan gemotiveerd af te
wijzen.
Uiterlijk 31 december 2020 maken wij kenbaar of u geselecteerd bent voor de module
Alleen als u schriftelijk van ons bevestigd heeft gekregen dat u in aanmerking komt voor de module Samenwerken
in de Regio, kunt u daar aanspraak op maken. Wij zullen vervolgens een gesprek met u inplannen om de afspraak
concreet te maken.

3. Hoe ziet de planning voor de contractering eruit?
Zoals opgenomen in het inkoopdocument Fysiotherapie 2020, ziet het contracteringsproces van deze module er
als volgt uit:
Datum

Onderwerp

1 april 2020

Publicatie inkoopbeleid fysiotherapie

5 november 2020

Uiterlijke datum indienen projectplan bij Zilveren Kruis. Deze kunt u opsturen
naar zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl

November – december 2020

Beoordelen aanvragen voor module Samenwerking in de Regio. Voor 1
Januari 2021 laten wij u weten of wij met u in gesprek gaan over de module
Samenwerken in de Regio

Januari – februari 2021

Gesprekken met geselecteerde praktijken voor module Samenwerking in de
Regio

1 april 2021

Ingangsdatum module Samenwerken in de Regio

Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor de planning te allen tijde te wijzigen. Aan voornoemde data (en andere
in dit document genoemde data) kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bijlage 1. Kwaliteitsvoorwaarden Samenwerken in de Regio
1.

Het samenwerkingsverband is een juridisch geformaliseerde entiteit en handelt in overeenstemming met de
geldende wet- en regelgeving.
2. Het samenwerkingsverband levert zorg aan tenminste 1 van onderstaande klantgroepen:
a. Kwetsbare ouderen
b. Mensen met COPD
c. Mensen met kanker
3. In het samenwerkingsverband staat de zorgverlening aan de klant centraal en wordt invulling gegeven aan de
doelstellingen van Juiste Zorg Op Juiste Plek (JZOJP): het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van
zorg (dichterbij klanten thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg, zoals e-health).
4. In het samenwerkingsverband zijn tenminste 3 eerstelijns disciplines verenigd.
5. Het samenwerkingsverband heeft wat men doet, wie wat doet én wat dat oplevert voor de patiënt vastgelegd
in een samenwerkingsprotocol.
6. Het samenwerkingsverband werkt op een gestructureerde manier aan het voortdurend verbeteren van de
samenwerking. Onderdeel hiervan zijn in ieder geval intercollegiale sessies, bijvoorbeeld intervisie.
7. Het samenwerkingsverband levert een bijdrage aan een met feiten onderbouwd en afgebakend probleem,
behoefte of uitdaging in de regio.
8. Binnen het samenwerkingsverband vindt tenminste één keer per kwartaal multidisciplinair overleg (MDO)
plaats.
9. Het samenwerkingsverband levert zorg aan tenminste 750 klanten van Zilveren Kruis.
10. Het samenwerkingsverband is een juridisch geformaliseerde entiteit en handelt in overeenstemming met de
geldende wet- en regelgeving.
11. Alle fysiotherapiepraktijken die in aanmerking willen komen voor de module een overeenkomst fysiotherapie
hebben met Zilveren Kruis hebben voor 2021 en 2022.

Bijlage 2. Overzicht gemeenten in kernregio’s
1.

Regio Utrecht
•
Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Leusden, IJsselstein,
Lopik, Montfoort, Utrecht, Nieuwegein, Nijkerk, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen,
Vijfheerenlanden Oudewater, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zeist
2. Regio ’t Gooi
•
Almere, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren
3. Regio Apeldoorn/Zutphen
•
Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen
4. Regio Kennemerland
•
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Zandvoort
5. Regio Zaanstreek-Waterland
•
Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad
6. Regio Zwolle
•
Dalfsen, Elburg, Ermelo, Hardenberg, Harderwijk, Hattem, Kampen, Nunspeet, Oldebroek, Ommen,
Putten, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle
7. Regio Flevoland
•
Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde
8. Regio Drenthe
•
Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, MiddenDrenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld
9. Regio Amsterdam
•
Gemeente Amsterdam, Gemeente Diemen
10. Regio Rotterdam
•
Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam

Bijlage 3. Format omschrijven initiatief
Naam initiatief
Naam samenwerkingsverband
Samenwerkingsvorm

o
o
o

Coöperatie
Stichting
Anders, namelijk…

KvK nummer
Praktijknaam deelnemer
samenwerkingsverband (1)
Adres
Postcode
Plaats
AGB-code
Naam praktijkhouder

Tel:

Emailadres
Praktijknaam deelnemer
samenwerkingsverband (2)
Adres
Postcode
Plaats
AGB-code
Naam praktijkhouder

Tel:

Emailadres
Praktijknaam deelnemer
samenwerkingsverband (3)
Adres
Postcode
Plaats
AGB-code
Naam praktijkhouder
Emailadres
Naam deelnemer
samenwerkingsverband (…)
Adres

Tel:

Postcode
Plaats
AGB-code
Naam praktijkhouder

Tel:

Emailadres
Inleiding/schets achtergrond of probleemstelling

Op welke doelgroep is het project van toepassing en wat is de omvang van de doelgroep

Inhoudelijk doel initiatief (o.a. bijdrage aan het verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg)

SMART omschrijving van de doelen in dit initiatief

Beoogd resultaat in meetbare eenheden (o.a. bijdrage aan het verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg)

Wijze waarop de resultaten wordt gemeten

Wijze waarop de resultaten worden geborgd in de reguliere zorgstructuren

Beschrijving potentiële positieve businesscase

Zijn er vergelijkbare initiatieven in het land. En zo ja, welke kunt u noemen

Is er samenwerking met andere instanties. En zo ja met welke?

Omschrijf welke bijdrage het samenwerkingsverband precies van Zilveren Kruis verwacht

Beoogde startdatum
Beoogde looptijd
Begroting (in grote lijnen)*1
Kosten

Totaal

€
€
€
€

Betreft begroting voor periode
tot en met
Inkomsten
Gevraagd bedrag
Andere bronnen (graag specificeren)
Totaal

€
€
€
€

Dekking projectbegroting en welke partijen hebben hiervoor toezeggingen gedaan.

Ruimte voor overige opmerkingen

Datum

1

Handtekening voorzitter samenwerkingsverband

Gedetailleerde begroting met dekkingsplan moet onderdeel uitmaken van de aanvraag

