Technische handleiding factpack
Zorg in de wijk 2018-2020
Inleiding
Zorgaanbieders krijgen ter ondersteuning voor hun offerte een factpack verstrekt. Dit factpack is verstrekt
op 30 mei en er is een update beschikbaar gesteld op 29 juni. Deze handleiding beschrijft de technische
werkwijze voor het gebruik van deze cijfers. Deze handleiding gaat niet over de inhoudelijke aspecten
van de offerte.
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Een zorgaanbieder kan maximaal 150 punten verdienen bij het uitbrengen de offerte voor de
cliënttarieven in de groepen laag, gemiddeld en hoog
1
Op basis van de doelmatigheid van de aanbieder in 2016 krijgt de aanbieder initieel punten
toegewezen: 150 punten voor de hoogste doelmatigheid, 75 punten voor een gemiddelde
doelmatigheid en 0 punten voor de laagste doelmatigheid per groep per perceel
Het totaal aantal punten wordt berekend door het gewogen gemiddelde van de 3 groepen, waarbij
het aantal cliëntmaanden de weegfactor is
Per groep wordt de realisatie in 2016 als basis genomen voor de cliënttarieven:
o In de eerste factpack op basis van de tarieven in 2016 met een indexatie van 0,9% naar
2017
o In de update zijn de uren van 2016 vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief in
2017; vanwege de verschillende opslagen en het integraaltarief kunnen er verschillen
optreden tussen de cliënttarieven van beide factpacks
De zorgaanbieder is vrij om te kiezen welk factpack hij gebruikt voor de offerte
Een zorgaanbieder kan meer punten verdienen door een lager tarief te offreren dan het niveau van
2016, met als minimum het niveau van de meest doelmatige aanbieder (wat gelijk staat aan 150
punten)
De zorgaanbieder krijgt in beide factpacks voor de bovengrens het aantal punten op basis van de
doelmatigheidsscore (ook al verschillen de tarieven in beide factpacks)
Zilveren Kruis kiest het gunstige scenario voor de zorgaanbieder op basis van beide factpacks voor
de bepaling van de punten, de geoffreerde tarieven worden getoetst aan beide factpacks:
o Als een offertewaarde buiten de bandbreedte valt van een van de factpacks, dan valt dit
factpack af
o Als de 3 tarieven allemaal binnen de bandbreedte van beide factpacks vallen, dan kent
Zilveren Kruis het aantal punten van de factpack met de hoogste uitkomst toe

In paragraaf 6.9 van de leidraad staat de berekening van de doelmatigheid toegelicht
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