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Voorwoord 

Beste relatie, 

 

Uw en onze klanten willen graag hun leven (blijven) leiden zoals ze dat het liefste willen of 

gewend waren. Ook als ze zorg of ondersteuning nodig hebben. Het is onze ambitie om dat 

mogelijk te maken, samen met onze klanten, met u en andere partners in het veld.  

 

Om aan die ambitie invulling te geven, zijn wij verschillende initiatieven gestart en zijn wij 

continu bezig met het doorvoeren van verbeteringen in onze dienstverlening. Wij werken 

vanuit het principe van continu verbeteren waarbij altijd het klantperspectief centraal staat. 

Bij alles wat wij doen, stellen wij ons de vraag: wat is de waarde voor onze klant en leidt 

deze verandering tot een merkbare verbetering voor onze klanten.  

 

Uiteraard is dit ook van invloed op de Zorginkoop. In deze introductie op het 

inkoopdocument 2018 – 2020 wil ik een aantal van deze veranderingen met u delen. Op 

veel punten is de inkoopprocedure vereenvoudigd. Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft zich 

daar landelijk hard voor gemaakt en dat zullen wij blijven doen. Het is een document 

geworden voor alle sectoren wat dunner en toegankelijker is.  Wij bieden u vaste tarieven 

en hebben de persoonsvolgende bekostiging verder doorgevoerd. Uit blijk van vertrouwen 

bieden wij in principe meerjarige overeenkomsten tot het einde van onze concessie.  

 

Overigens betekent de persoonsvolgende bekostiging  niet dat wij onze visie op scheiden 

wonen – zorg hebben aangepast. Wij streven naar een model van meer vraagverheldering 

door de klant en stimuleren vernieuwing van het zorgaanbod, zodat klanten daadwerkelijk 

kunnen kiezen voor de (zorg)oplossing die bij hen past. En daarbij hoort ook een brede 

keuze in leveringsvormen. Wij nodigen u uit om met vernieuwende zorgoplossingen te 

komen die beter aansluiten bij de behoefte van de klant.   

 

Onze klanten moeten er vanuit kunnen gaan dat de zorg die zij ontvangen van goede 

kwaliteit is. Daar mag geen twijfel over bestaan. Wij juichen  alle ontwikkelingen met 

betrekking tot kwaliteitskaders en richtlijnen van harte toe. We vertrouwen aanbieders in 

hun streven naar betere kwaliteit voor klanten. Graag zien we dat zorgaanbieders regie 

pakken op kwaliteitsverbetering voor hun klanten en de ruimte nemen om vanuit eigenheid 

invulling te geven aan thema’s op het gebied van kwaliteit. Wij monitoren en faciliteren dit, 

onder andere door het organiseren van inspiratiebijeenkomsten en het delen van onze data 

en expertise. Daarnaast intensiveren wij onze samenwerking met de IGZ en andere 

ketenpartners, om samen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van 

zorg.  

 

Wij continueren graag onze samenwerking met u, en al onze partners, om onze klanten 

toegang te bieden tot kwalitatief goede zorg in de Wet langdurige zorg. Waarbij niet alleen 

de kwaliteit van zorg, maar nadrukkelijk ook de kwaliteit van leven van onze klanten 

centraal staat. Daar waar verbetering mogelijk is, op welk terrein dan ook, nodigen wij u 

graag uit om dit kenbaar te maken. Alleen samen en in goede samenwerking kunnen wij 

het verschil voor onze klanten maken.  

 

Hartelijke groet, 

 

Tamara Pieterse 
Directeur langdurige Zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor  
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Managementsamenvatting 

Klanten kunnen zoveel mogelijk hun leven leiden dat ze zelf graag willen  

Zilveren Kruis wil voor onze klant de beste oplossing realiseren. Het is onze ambitie om dat 

mogelijk te maken, samen met onze klanten, met u en andere partners in het veld.  

We richten ons op twee doelen: 

• Oplossingen mogelijk maken die passen bij de wensen en behoeften van onze klanten. 

• Klanten en hun naasten ondersteunen in hun zoektocht naar passende zorg. 

De keuzes die wij in dit zorginkoopbeleid hebben gemaakt, zijn erop gericht om onze 

klanten de mogelijkheid te geven die zorg te kiezen die bij hen past en u ruimte te bieden 

voor het leveren van goede zorg aan klanten met een vereenvoudigd beleid en 

duidelijkheid voor de komende jaren. Alleen samen en in goede samenwerking kunnen wij 

het verschil maken voor onze klanten. 

Bestaande zorgaanbieders krijgen in principe een contract tot en met 2020  

Een meerjarige overeenkomst creëert rust en duidelijkheid. Hiermee geven we blijk van 

vertrouwen in een langdurige samenwerking en beperken we voor alle partijen de 

administratieve lasten. Voor nieuwe zorgaanbieders is een apart inkoopkader opgesteld om 

in aanmerking te komen voor een (tussentijdse) overeenkomst voor 2018.  

De woonplaats van de klant is leidend voor contractering 

Zorgaanbieders sluiten een overeenkomst bij het zorgkantoor dat verantwoordelijk is in de 

woonplaats van de klant waar zij zorg aan leveren. Deze wijziging kan impact hebben op 

het zorgkantoor waar zorgaanbieders hun inschrijving doen.  

Het tariefpercentage 2018 voor zorg blijft gelijk, NHC en NIC wordt 100%  

Voor de tariefstelling is landelijk overeengekomen de werkwijze met de ontwikkelafspraken 

te laten vervallen met de komst van de kwaliteitskaders VV/GZ. We kiezen voor de lijn om 

het tariefpercentage voor zorg uit 2017 te continueren in 2018 voor de 3 sectoren. Werken 

aan kwaliteitsverbetering maakt uiteraard onderdeel uit van dit tarief. De NHC en NIC 

vergoeden we in 2018 voor 100%.  

Bij de bekostiging volgen we de keuze van de klant, geen volumeafspraken 

Bij de systematiek van persoonsvolgende bekostiging passen geen volumeafspraken. De 

keuze van klanten voor een bepaalde zorgorganisatie en leveringsvorm bepalen het 

uiteindelijke volume dat de zorgkantoren betalen op basis van de gedeclareerde 

zorgprestaties, binnen de beschikbare contracteerruimte.  

Persoonsvolgende bekostiging geeft ruimte voor diversiteit 

Wij willen met de persoonsvolgende bekostiging ruimte bieden aan meer diversiteit in 

zorgoplossingen. Wij zien initiatieven op basis van scheiden van wonen en zorg, voor 

verschillende klantgroepen daarvoor als het meest flexibel en toekomstbestendig.  

Ontwikkelruimte om (regionale) knelpunten op te lossen en innovatie te 

stimuleren 

Het is de bedoeling om voor 2018 extra middelen te reserveren om zo beter invulling te 

geven aan onze zorgplicht en ontwikkeling in zorg te stimuleren. VWS besluit of er 

financiële middelen beschikbaar komen voor ontwikkelruimte. Via onze website informeren 

wij u zodra hier meer over bekend is.  

We zien drie doelstellingen voor de inzet hiervan: 
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• Het oplossen van (regionale) knelpunten. 

• Het verbeteren van de zorginfrastructuur in de regio. 

• Het versnellen en delen van innovaties stimuleren. 

Over de inzet van de middelen gaan we, binnen deze doelstellingen, gericht met 

zorgaanbiedersafspraken maken zodra VWS een besluit genomen heeft. 

Wij blijven met u in gesprek over kwaliteit en persoonsgerichte zorg 

Dit gaan we doen aan de hand van de kwaliteitskaders en geldende richtlijnen in plaats van 

aan de hand van de ontwikkelafspraken. We vertrouwen aanbieders in hun streven naar 

betere kwaliteit voor klanten. Graag zien we dat zorgaanbieders de regie pakken op 

kwaliteitsverbetering voor hun klanten en de ruimte pakken om vanuit hun eigenheid 

invulling te geven aan de kwaliteitskaders. Het werken met kwaliteitskaders is niet 

vrijblijvend. We zien het als onze rol om zorgaanbieders te stimuleren de kaders ten volste 

te benutten, maar ook om aanbieders aan te spreken en maatregelen te nemen als dit 

uitblijft. Hierbij werken we indien nodig samen met de inspectie en staan de belangen van 

klanten voorop. In gesprekken met u brengen wij de bij ons beschikbare informatie in, 

zoals: spiegelinformatie over ontwikkelafspraken, regio-analyses, ervaringen uit 

experimenten en informatie over ontwikkelingen in de zorgkosten. Samen zorgen we zo 

voor passende zorg, nu en in de toekomst, waarbij we knelpunten samen oplossen. 

 

1.1 Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het zorginkoopbeleid voor 2017 

 

• Er is één inkoopkader voor alle sectoren en leveringsvormen. Het inkoopkader Wlz 

2018-2020 bestaat uit een landelijk en Zilveren Kruis specifiek deel. 

• De woonplaats van de klant is het uitgangspunt voor contractering en financiering. 

• Zilveren Kruis laat de kavelindeling vervallen, maar houdt de contracteerruimte van de 

sectoren gescheiden. 

• Zorgkantoren bieden zorgaanbieders met wie zij al een contract hebben èn die aan de 

voorwaarden voldoen in principe een contract aan tot en met 2020.  

• Zilveren Kruis hanteert vaste tarieven per sector. 

• In 2018 vergoeden we de NHC en NIC 100%. 

• Zorgkantoren voeren persoonsvolgende bekostiging verder door. 

• In het budgetformulier 2018 gaat de NZa sterke vereenvoudiging doorvoeren. 

• In het landelijk Beleidskader hebben de zorgkantoren de beleidsthema’s en het 

programma van eisen opgenomen. 

• De systematiek met ontwikkelafspraken komt te vervallen; we blijven met u in gesprek 

over kwaliteit. 

• Ontwikkelruimte wordt ingesteld per 2018 om (regionale) knelpunten op te lossen en 

innovatie te stimuleren, wanneer hiervoor financiële middelen beschikbaar komen. 

• Zorgkantoren gaan nauwer samenwerken met IGZ in de borging van de 

basiskwaliteit. 

• Tussentijds contracteren voor nieuwe zorgaanbieders is mogelijk. 

• In gesprekken met u zetten we eigen analyses en spiegelinformatie in. 
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Leeswijzer  

Voor u ligt het inkoopkader Wlz 2018-2020 van de tien regio’s waarvoor Zilveren Kruis 

Zorgkantoor NV, verder te noemen Zilveren Kruis, namens alle Wlz-uitvoerders  de Wlz 

verzorgt. Dit document beschrijft de procedure en aanverwante informatie om de Wlz zorg 

voor 2018-2020 te contracteren. 

Deel 1 bevat het Landelijke inkoopkader Wlz 2018 (- 2020) 

Dit kader is opgesteld in afstemming met alle andere zorgkantoren. Hierin zijn de landelijk 

overeengekomen beleidsuitgangspunten voor de zorginkoop van de Wlz voor 2018-2020 

beschreven. Het Landelijke Inkoopkader ( Deel 1) inclusief bijlagen maakt integraal 

onderdeel uit van het zorginkoopbeleid en de overeenkomst Wlz 2018 (-2020) van Zilveren 

Kruis Zorgkantoor.  

Deel 2 bevat het inkoopkader Wlz 2018 (-2020) specifiek voor Zilveren Kruis  

Het zorgkantoorspecifieke deel is een uitwerking van het landelijke inkoopkader voor de 

zorgkantoorregio’s van Zilveren Kruis en dient in samenhang met het Landelijke 

Inkoopkader gelezen te worden. Dit inkoopdocument (Deel 2) vormt de basis en biedt een 

handleiding voor het indienen van de offerte bij Zilveren Kruis.  

Bij tegenstrijdigheden gaat het zorgkantoorspecifieke inkoopkader van Zilveren Kruis voor 

De volgende rangorde geldt bij tegenstrijdigheden tussen verschillende documenten/delen, 

tenzij anders aangegeven:  

1. Getekende Overeenkomst Wlz 2018 (-2020) (inclusief bijlagen)  

2. Meest recente antwoorden in de Nota van Inlichtingen  

3. Deel 2 – Zorgkantoorspecifieke Inkoopkader Zilveren Kruis Wlz 2018-2020  

4. Deel 1 – Landelijk Inkoopkader Wlz 2018 

Aan dit document zijn bijlagen verbonden  

De onderstaande bijlagen staan gepubliceerd op onze website.  

Bijlage 1  Overeenkomst 

Bijlage 2a Bestuursverklaring 

Bijlage 2b Instemmingsverklaring 

Bijlage 3  Beleidskader Wlz 2018  

Bijlage 4  Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 

Bijlage 5  Declaratieprotocol 2018 

Bijlage 6  Prestatietabel regulier - specifiek 

Addendum Aan te leveren documenten
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Deel 1 –  Landelijk inkoopkader Wlz 2018 – 2020 
  reeds gecontracteerde zorgaanbieders 

  

Samen waarde toevoegen voor klanten  
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0 Inleiding 
 

Voor u ligt het landelijke inkoopkader van Wlz-zorg 2018-2020 

Dit kader is door de zorgkantoren gezamenlijk opgesteld en is in geheel Nederland van 

toepassing voor de contractering van zorgaanbieders voor de Wet langdurige zorg (Wlz), 

behalve waar expliciet een uitzondering is gemaakt. Dit kader heeft tot doel bestaande 

zorgaanbieders binnen de Wlz inzage te geven in hoe zij in aanmerking kunnen komen 

voor een overeenkomst voor het leveren van Wlz-zorg in 2018 (- 2020). Het kader heeft 

betrekking op zorg aan klanten uit de sectoren Verpleging en Verzorging, 

Gehandicaptenzorg en Geestelijke gezondheidszorg. Bij dit kader horen 5 bijlagen. 

Voor wie is dit inkoopkader Wlz bedoeld? 

Dit kader is van toepassing op alle zorgaanbieders die voor 2017 een overeenkomst 

hebben voor het leveren van Wlz-zorg in Zorg in Natura bij een van de zorgkantoren. Voor 

zorgaanbieders die per 2018 voor het eerst een overeenkomst willen voor het leveren van 

zorg in de Wlz hebben wij een apart document voor de zorginkoop opgesteld. Dit document 

voor nieuwe zorgaanbieders vindt u op de websites van de zorgkantoren. Er is een apart 

document opgesteld om beter tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van nieuwe 

zorgaanbieders. Voor nieuwe zorgaanbieders gelden dezelfde tijdlijnen en voorwaarden als 

in dit document beschreven, tenzij in het inkoopkader nieuwe zorgaanbieders of het 

regionaal beleid anders is bepaald. Zorgaanbieders die reeds een overeenkomst hebben 

met een ander zorgkantoor voor het leveren van Wlz-zorg dan waar zij nu willen 

inschrijven, worden als bestaande zorgaanbieder beschouwd. Dit landelijke inkoopkader is 

niet van toepassing op de zorgkantoorregio’s Rotterdam voor de Gehandicaptenzorg en 

Zuid Limburg voor de sector Verpleging en Verzorging als gevolg van het Experiment 

persoonsvolgende zorg. 

Het landelijke inkoopkader van de Wlz is verder geüniformeerd 

Om de contractering van de Wlz-zorg toegankelijk en eenvoudiger te maken is op 

onderdelen gekozen voor een verdere uniformering en vereenvoudiging van het landelijke 

inkoopkader van de zorgkantoren.  

Het beleid voor contractering 2018 van individuele zorgkantoren staat 

geformuleerd in Deel 2 

Hiermee geven we duidelijk aan dat het beleid van individuele zorgkantoren een nadere 

uitwerking is van dit landelijk inkoopkader. Eventuele bijzonderheden of aanvullingen van 

het betreffende zorgkantoor worden in Deel 2 expliciet benoemd. In dit deel staat tevens de 

procedure voor inschrijving bij het betreffende zorgkantoor beschreven. NB. De procedure 

kan dus per zorgkantoor verschillen (zie Deel 2). 

De procedure is in principe gericht op het aangaan van een overeenkomst 

voor 2018-2020 

Een meerjarige overeenkomst creëert rust en duidelijkheid. Zorgkantoren gaan in principe 

met de bestaande zorgaanbieders met wie wij gedurende geheel 2017 een overeenkomst 

hadden, graag een overeenkomst aan tot en met 2020. Hiermee geven we blijk van 

vertrouwen in een langdurige samenwerking en beperken we voor alle partijen de 

administratieve lasten.  

De 4 hoofdstukken van deel 1 staan gelijk aan de stappen om te komen tot 

een overeenkomst 2018-2020 

Met dit document kunt u zich voorbereiden op de contractering voor de Wlz. De vier 

stappen zijn de volgende: 
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- Wat zien we als belangrijke ontwikkelingen in de langdurige zorg? 

- Op welke uitgangspunten is dit kader gebaseerd? 

- Hoe maken we afspraken met zorgaanbieders voor 2018-2020? 

- Welke procedure geldt voor het verkrijgen van een overeenkomst Wlz 2018-2020? 
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1 Wat zien we als belangrijke ontwikkelingen in de 
langdurige zorg? 
 

De langdurige zorg is in ontwikkeling. We hebben nu met elkaar ruim twee jaar 

ervaring opgedaan met de Wlz. Hieronder lichten wij een aantal ontwikkelingen 

binnen de Wlz toe die relevant zijn voor de contractering. 

Zorgkantoren nemen de kwaliteitskaders als uitgangspunt voor de 

contractering van zorg  

Het is belangrijk dat Wlz-zorg veilig en verantwoord is en dat de klant de best passende 

zorg krijgt waar hij/zij tevreden over is. Het verbeteren van kwaliteit van zorg en 

zorgverlening is een continu proces. In 2017 zijn vernieuwde kwaliteitskaders vastgesteld 

voor GZ (gehandicaptenzorg) en Verpleeghuiszorg (verpleging en verzorging). 

Kwaliteitskaders die niet normerend zijn, maar die zorgorganisaties vooral aanzetten zich in 

het belang van de klant systematisch te blijven verbeteren. Voor de GGZ-zorgaanbieder 

hanteren we na overleg met de koepel en het veld de multidisciplinaire richtlijnen en 

standaarden
1
 die betrekking hebben op de mensen in de Wlz, namelijk mensen met een 

ernstig psychische aandoening (EPA). Wij voeren de dialoog over hoe de zorgorganisaties 

werken aan functioneel, persoonlijk en maatschappelijk herstel met, door en voor deze 

GGZ-klanten.  

Het zorgveld heeft veel goeds te bieden aan klanten die ondersteuning nodig 

hebben 

Iedereen is uniek, met eigen normen, waarden en voorkeuren. Dit vraagt om maatwerk 

voor iedere individuele klant en om diversiteit in het aanbod van zorgorganisaties, zowel 

qua cultuur als inhoud.  

Het individuele zorgplan van de klant blijft een belangrijke spil in het borgen van de 

afspraken. Het is belangrijk dat zorgaanbieders mantelzorgers betrekken bij de 

zorgverlening. Wij gaan er van uit dat zorgaanbieders permanent afstemmen en samen 

optrekken met de klant en zijn (mantelzorg)systeem.  

Het is van groot belang dat klanten goed geïnformeerd keuzes kunnen 

maken in de Wlz 

Klanten kunnen bij het zorgkantoor terecht voor informatie, advies, bemiddeling en 

ondersteuning over de langdurige zorg. Wij ondersteunen klanten graag in hun (zoek)tocht 

in de Wlz. Klanten kunnen ook kiezen voor onafhankelijke cliëntondersteuning van partijen 

zoals MEE en Zorgbelang. Iedere klant met een Wlz-indicatie heeft recht op 

(onafhankelijke) cliëntondersteuning. Wij informeren klanten hierover en rekenen er op dat 

zorgaanbieders dat ook doen.  

De beschikbaarheid en toegankelijkheid van keuze-informatie over de zorg 

moet beter 

Klanten baseren hun keuzes onder andere op ervaringen van anderen en beschikbare 

keuze-informatie zoals op Zorgkaart Nederland. Wij vragen zorgaanbieders hun gegevens 

op Zorgkaart Nederland actueel te houden
2
, zodat klanten hier hun recente ervaringen aan 

kunnen toevoegen en we zo de informatie aan (nieuwe) klanten verbeteren. Wij verwachten 

van zorgaanbieders dat zij klanten stimuleren om hun ervaringen kenbaar te maken. 

                                                           
1
 Waar in dit document wordt verwezen naar de in de sector geldende kwaliteitskaders, kan voor de 

GGZ gelezen worden: de multidisciplinaire richtlijnen en standaarden voor de EPA doelgroep. 
2
 Zorgkaart Nederland per 1 januari 2018 tenzij anders overeengekomen met de relevante veldpartijen 
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De complexiteit van klanten binnen de Wlz neemt toe 

Er is binnen de Wlz steeds meer diversiteit in achtergronden en complexiteit van 

problematiek. Ook door toename van extramurale zorg veranderen de vraagstukken rond 

klanten in de Wlz. Dit vraagt om zorgorganisaties die maatwerk bieden en flexibel zijn, 

deskundig personeel inzetten en samenwerken met andere zorgorganisaties.  

Voor sommige klanten met een complexe zorgvraag is het lastig om binnen een 

acceptabele wachttijd een passende verblijfsplek te vinden. Deze mensen en hun netwerk 

zoeken, net als andere klanten, een plek waar zij zich thuis voelen en waar zij de kwalitatief 

goede zorg krijgen die zij zo dringend nodig hebben. We zijn voortdurend in dialoog met 

zorgaanbieders en klantorganisaties over de beste antwoorden voor klanten met een 

complexe zorgvraag (in de regio). Zorgkantoren formuleren hierop hun eigen beleid en 

acties, maar werken ook samen en wisselen uit om van elkaar te leren. 

Zorgaanbieders hebben moeite met het vinden van voldoende en deskundig 

personeel 

Het kunnen bieden van passende zorg en ondersteuning aan klanten vraagt vooral om 

voldoende deskundig en gemotiveerd personeel. Binnen alle sectoren is het aantrekken 

van goed personeel een knelpunt. Een veel gehoord probleem is dat personeel 

onvoldoende toegerust is op de klant in de langdurige zorg. Op het gebied van 

arbeidsmarktbeleid is een aantal zorgkantoren met hulp van het Ministerie van VWS aan de 

slag om voor de V&V de toekomstige arbeidsmarkt en het opleidingsbeleid aan te laten 

sluiten bij de behoefte in de Wlz. Het doel is deze werkwijze uit te rollen naar alle regio’s. 

Wlz-behandeling moet nog een goede plek krijgen binnen de Wlz  

De positionering van Wlz-behandeling is onderwerp van gesprek. Het Zorginstituut 

Nederland heeft (in een concept advies) het Ministerie van VWS geadviseerd de Wlz-

behandeling en aanvullende zorgvormen volledig onder te brengen in de Wlz. De 

zorgkantoren ondersteunen dit advies in het belang van de klanten zodat zij de integrale 

behandeling krijgen die nodig is. Over de definitieve positionering is echter nog geen 

duidelijkheid. Zorgkantoren vinden dat -ondanks dat Wlz-behandeling niet overal integraal 

onderdeel kan uitmaken van de zorglevering- deze wel toegankelijk moet zijn voor klanten. 

Daarom handhaven wij de huidige beleidslijn voor het ophogen van een ZZP of VPT 

exclusief behandeling met MPT behandeling, zodat Wlz-behandeling voor alle klanten in de 

Wlz toegankelijk is, indien nodig (zie Beleidskader - B7).  

De sector GGZ is in afwachting van de vaststelling van inhoudelijke 

toegangscriteria  

Er ligt een voorstel van het Zorginstituut Nederland voor inhoudelijke toegangscriteria tot de 

Wlz bij de Tweede Kamer. Zolang dit voorstel niet is aangenomen, is de Wlz voor klanten 

met ernstige psychische aandoeningen alleen toegankelijk na 3 jaar geestelijke 

gezondheidszorg met behandeling en verblijf op basis van de Zorgverzekeringswet 

(waarvan de laatste twee jaar binnen de langdurige GGZ). Vanuit de Zvw kunnen dit jaar - 

2017 - voor het eerst nieuwe klanten met een GGZ-verblijf indicatie in de Wlz instromen.  

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg 

Met de nieuwe Governancecode Zorg 2017 volgen zorgorganisaties zeven principes van de 

code die terug te voeren zijn op de maatschappelijke doelstelling en maatschappelijke 

positie van zorgorganisaties. Gedrag en cultuur staan in de nieuwe Governancecode meer 

centraal. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan 

het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling 

van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. Zorgkantoren onderschrijven het 
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belang van de Governancecode en hanteren het voldoen hieraan dan ook als vereiste bij 

de contractering.  

Betrokkenheid cliëntenraden 

Cliëntenraden
3
 zijn een belangrijk orgaan voor zorgaanbieders om mee te denken en te 

beslissen over hoe de zorg en dienstverlening van een zorgaanbieder verbeterd kan 

worden. Zij weten uit ervaring hoe de zorgaanbieder er in slaagt een zo prettig mogelijke 

leefomgeving te bieden en bij te dragen aan kwaliteit van leven/bestaan. Klantervaringen 

zijn een krachtige bron voor verbetering. Daarnaast speelt de cliëntenraad een rol in het 

informeren van andere klanten over relevante ontwikkelingen. Zorgkantoren ontmoeten 

cliëntenraden
4
 graag bij de dialoog met zorgaanbieders over kwaliteit en passende zorg. 

Tenminste willen we terug horen hoe zorgaanbieders hierover met hun cliënten(raden) in 

gesprek zijn. Cliëntenraden kunnen samen met hun zorgaanbieder kijken welke rol en vorm 

hen het beste past. Wij veronderstellen dan ook dat de zorgaanbieder de cliëntenraad 

betrekt, stimuleert en faciliteert om toegerust hun rol uit te voeren. 

Beleidsthema’s binnen de Wlz lichten we nader toe in een apart landelijk 

beleidskader Wlz 

Om dit inkoopkader logisch en actueel te houden kiezen we er voor om niet alle 

achtergronden en informatie over relevante beleidsthema’s in dit document op te nemen. 

Dit document geeft alleen weer wat primair voor de inschrijving van belang is. In bijlage 3 

vindt u ons beleidskader Wlz. In het beleidskader geven we meer achtergronden bij 

specifieke onderwerpen binnen de Wlz en lichten we ons actuele beleid verder toe. Waar 

het beleidskader direct betrekking heeft op de totstandkoming van afspraken voor 2018 

staat dit in dit document aangegeven.  

                                                           
3 Met cliëntenraden worden ook verwanten- en/of familieraden bedoeld (in het vervolg ook te noemen cliëntenraden).  

4 Wanneer een zorgaanbieder meerdere cliëntenraden heeft, veronderstellen wij dat de zorgaanbieder met deze raden 

afspraken maakt over hun betrokkenheid bij de voor de zorginkoop relevante thema’s. 
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2 Op welke uitgangspunten is dit kader gebaseerd? 

Zorgkantoren hebben landelijk een ambitie ontwikkeld voor de zorginkoop binnen de 

langdurige zorg. Deze ambitie vormt het vertrekpunt voor de inkoopprocedure Wlz 

2018. 

Zorgkantoren willen waarde toevoegen voor klanten 

Kwaliteit en klanttevredenheid ontstaan in het contact tussen de klant en de medewerker. 

Dit betekent dat wij als zorgkantoren ons meer  gaan richten op het versterken van hetgeen 

er tussen die klant en de zorgaanbieders plaatsvindt. We vinden dat we vanuit onze rol 

twee belangrijke instrumenten in handen hebben om dat te doen: cliëntondersteuning en 

contractering. Met onze cliëntondersteuning willen we de eigen regie van klanten 

versterken. Op die manier kan de klant vaker, beter en duidelijker aangeven wat hij of zij 

wenst of belangrijk vindt in zorg en ondersteuning. Daarnaast vinden zorgkantoren dat zij 

met het instrument van contractering de taak hebben om zorgaanbieders te stimuleren 

invulling te geven aan de vraag van klanten. Om die zorg en ondersteuning te realiseren 

die invulling geeft aan (toekomstige) klantvragen. Door zowel klanten als zorgaanbieders in 

een betere positie te zetten, komen zij samen tot betere afspraken over de zorglevering. Zo 

geven wij onze zorgplicht inhoud en creëren we samen meerwaarde voor klanten.  

Rond de individuele klant vinden we elkaar  

Dit geldt breed voor partijen binnen het speelveld van de Wlz, maar ook voor de 

gezamenlijke zorgkantoren. Samen dragen we zorg voor alle Wlz-geïndiceerden in 

Nederland en willen we zo passend mogelijke zorg inkopen binnen de beschikbare 

contracteerruimte. Met dit inkoopkader hebben we als zorgkantoren deze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid in de contractering meer tot uiting laten komen. Klanten hebben 

allemaal hun eigen recht op en unieke vraag naar zorg, of het nu een oudere, iemand met 

een beperking of een psychische aandoening is. Het centraal stellen van de klant met zijn 

wensen en behoeften zet de individuele belangen van partijen in het veld opzij en maakt 

dat er oplossingen en antwoorden voor klanten komen. Voor de zorgkantoren betekent dit 

dat voor 2018-2020 een verdere vereenvoudiging en uniformering van het inkoopkader 

hieraan meer ruimte biedt.  

 

Daar waar het regionale karakter bepalend is voor het invullen van specifieke klantvragen, 

pakken zorgkantoren deze vanzelfsprekend regionaal op. Ook blijven we ons regionaal 

inzetten om zorgaanbieders verder te versterken in het leveren van kwalitatieve en 

persoonsgerichte zorg aan klanten.  

Dit landelijke inkoopkader voor de contractering 2018-2020 is gebaseerd op 

zeven uitgangspunten  

Zorgkantoren hebben bovenstaande visie als vertrekpunt genomen voor het opstellen van 

dit landelijke inkoopkader. Op basis van deze visie, gesprekken met stakeholders en de 

huidige inkoopsystematiek zijn wij gekomen tot de volgende uitgangspunten voor de 

contractering Wlz voor 2018-2020. 

 
1. De klantwens staat centraal 

 Zorgkantoren willen dat klanten in de Wlz die zorg en ondersteuning ontvangen die 

past bij hun behoefte en manier van leven. Bij de keuzes die gemaakt zijn voor dit 

landelijke inkoopkader nemen we de wens van de individuele klant als vertrekpunt. 
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2. De wijze van contracteren draagt bij aan persoonsgerichte en persoonsvolgende 
zorg 

 De klant binnen de Wlz is divers en wil eigen keuzes kunnen maken voor zorg en 

ondersteuning. Dit betekent dat we er in de contractering aan bij willen dragen dat 

klanten keuze hebben in zorgaanbieder, leveringsvorm, dagbesteding etc. Maar ook 

dat zorgaanbieders verantwoordelijkheid kunnen nemen om invulling te (blijven) 

geven aan de individuele vragen van klanten én hun rol als dossierhouder, zonder 

dat zij zich hierbij beperkt voelen door de wijze van financieren. Zorgkantoren 

hebben verantwoordelijkheid voor alle zorgvragen in de regio en blijven daarom 

doelmatige zorg, in de brede zin, stimuleren.  

 
3. We volgen de sectoreigen kwaliteitskaders 

 Voor de sectoren V&V (specifiek Verpleeghuiszorg) en GZ zijn onlangs de 

kwaliteitskaders gereed gekomen. Zorgkantoren zijn blij dat er voor deze beide 

sectoren een kader ligt, van waaruit zorgaanbieders op maat vanuit de eigen 

organisatie kunnen werken aan kwaliteitsverbetering. Voor de GZZ zijn er 

multidisciplinaire richtlijnen en standaarden beschikbaar voor behandeling van 

mensen in de Wlz met ernstige psychiatrische aandoeningen. Daarnaast heeft de 

sector een visie en richtlijnen ontwikkeld voor herstelgerichte zorg. Wij sluiten graag 

aan bij deze sectoreigen kaders en richtlijnen en de bestuurlijke afspraken die 

daarover gemaakt zijn voor de implementatie. Wij stellen dan ook geen aanvullende 

kwaliteitseisen meer in de zorgcontractering. Vanuit de inhoud van de 

kwaliteitskaders volgen en stimuleren wij, met andere stakeholders als de IGZ, de 

verdere kwaliteitsverbetering van Wlz-zorg voor klanten.  

 
4. In dialoog met zorgaanbieders komen we tot verbetering voor de klant 

 Zorgkantoren hebben de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met het 

dialoogmodel. In dit model maakten we met zorgaanbieders in samenspraak en op 

maat van de zorgaanbieder afspraken over kwaliteitsverbetering. We zijn 

enthousiast over de resultaten die zorgaanbieders al hebben neergezet. We blijven 

daarom met elkaar in gesprek, maar vanaf 2018 met de kwaliteitskaders als basis.  

 
5. We handelen op basis van vertrouwen 

 Dit vraagt van onszelf dat we duidelijker zijn over wat we van zorgaanbieders 

verwachten. Van zorgaanbieders vraagt dit dat ze ons proactief laten weten wat er 

speelt. Zo kunnen we vaker volstaan met kaders en waarden in plaats van regels en 

dragen wij bij aan een betere samenwerkingscultuur en aan vermindering van 

administratieve lasten.  

 
6. We staan voor verdere vereenvoudiging in de contractering 

 Het leveren van zorg en het systeem van de Wlz kunnen al ingewikkeld genoeg zijn. 

Daarom hebben we onszelf tot doel gesteld om de procedure voor contractering en 

bijbehorende documenten te versimpelen: terug naar de bedoeling. 

 
7. We zijn duidelijk over wat landelijk of regionaal beleid is 

 We zetten omwille van de vereenvoudiging dit jaar weer een stap naar verdere 

landelijke uniformering. We denken dat zorgkantoren zo beter samen 

verantwoordelijkheid kunnen nemen voor alle klanten met een vraag naar Wlz-zorg. 

Daar waar dit landelijke kader een regionale uitwerking kent, is dit een bewuste 

keuze en wordt dit duidelijk aangegeven.  
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Deze uitgangpunten staan niet op zichzelf maar gelden ook voor onze 

verdere uitwerkingen  

We willen graag een consistent beeld neerzetten. De omslag die we in dit kader maken op 

basis van de uitgangspunten hierboven gaat u daarom ook terugzien in andere 

documenten die samenhangen met deze contractering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

overeenkomst, het Voorschrift Zorgtoewijzing inclusief het Crisisprotocol. Daarnaast zijn de 

uitgangspunten een basis voor ons handelen en de samenwerking met zorgaanbieders.   
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3 Hoe maken we afspraken met zorgaanbieders voor 
2018-2020? 
 

In dit hoofdstuk lichten we toe hoe we voor de periode 2018-2020 afspraken 

maken met zorgaanbieders.  

3.1 Welk zorgkantoor contracteert welke zorg? 

De woonplaats is het uitgangspunt voor contractering en financiering 

De woonplaats waar de klant woont, gedefinieerd als de inschrijving in het BRP (Basis 

Registratie Personen), wordt leidend voor contractering door het zorgkantoor in 2018. Het 

is voor klanten nu soms onduidelijk welk zorgkantoor hun aanspreekpunt is. Dit is een 

onwenselijke situatie die zorgkantoren graag recht willen zetten. Wij vragen zorgaanbieders 

daarom in te schrijven bij die zorgkantoren die verantwoordelijk zijn in de woonplaats van 

hun klanten. Deze beleidslijn is nieuw ten opzichte van voorgaande jaren. De woonplaats 

van de klant is per 2018 tevens de sleutel voor de verdeling door de NZa van de landelijke 

contracteerruimte naar de verschillende zorgkantoren. Het verantwoordelijke zorgkantoor 

kan door het contracteren van de zorg op basis van de woonplaats van de klant beter 

verantwoordelijkheid nemen voor zowel de zorgplicht als het financiële kader van de regio.  

De woonplaats leidend maken kan grote impact hebben voor bestaande 

zorgaanbieders 

Wij realiseren ons dat deze wijziging impact heeft op zowel de wijze van contracteren als 

de administratieve processen en financiële stromen bij zorgaanbieders die daaruit volgen. 

Zorgkantoren hebben een analyse gedaan op welke zorg nu feitelijk door het ‘verkeerde’ 

zorgkantoor wordt gecontracteerd. Aan de hand van deze analyse gaan we voor 2018 met 

zorgaanbieders in gesprek om de grootste afwijkingen van dit uitgangspunt te corrigeren in 

2018.  

 

We vragen zorgaanbieders bij de inschrijving voor 2018 alvast uit te gaan van deze 

beleidslijn. We zien voor de definitieve implementatie echter de onderstaande fasering, 

waarbij we oog houden voor de impact op en de inspanning van alle partijen. Doelstelling is 

om zo veel als mogelijk de situaties onder 1 en 2a per 2018 conform beleid uit te voeren. 

Maar we zijn ook realistisch en kennen de herkomst van de verschillen. De 

zorginkoper/vaste contactpersoon bespreekt met de zorgaanbieder op basis van 

bovenstaand uitgangspunt hoe deze dit per 2018 gaat effectueren en of en hoe het 

zorgkantoor hierbij kan ondersteunen.  

 

Er zijn drie situaties: 

1. De zorgaanbieder heeft voor de bovenregionale zorg al een overeenkomst met het zorgkantoor dat 

verantwoordelijk is in de plaats waar de klant woonachtig is 

 Met de zorgaanbieder wordt besproken dat de geleverde zorg per 2018 gedeclareerd wordt onder de 

 overeenkomst met het zorgkantoor dat verantwoordelijk is in de woonplaats van de klant.  

2. De zorgaanbieder heeft voor de bovenregionale zorg nog geen overeenkomst met het zorgkantoor dat 

verantwoordelijk is in de plaats waar de klant woonachting is 

a. Het betreft ZZP- of VPT-zorg die niet bij het zorgkantoor wordt gedeclareerd dat in die specifieke 

 woonplaats verantwoordelijk is.  
  De zorgaanbieder gaat in principe een overeenkomst aan met het verantwoordelijke  

  zorgkantoor in de woonplaats van de klant (waar het ZZP/VPT geleverd wordt). 

b. Het betreft MPT, dagbesteding, logeren of behandeling die niet bij het zorgkantoor wordt 

 gedeclareerd dat in de woonplaats van de klant verantwoordelijk is. 
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 De zorgaanbieder gaat voor deze extramurale zorg, wanneer het om een substantiële omvang 

gaat, in principe ook rechtstreeks een contract aan met het zorgkantoor dat verantwoordelijk is 

voor de klant. Voor zover dit nog niet mogelijk is in 2018 of wanneer het een beperkte omvang van 

zorg betreft gaat de zorgaanbieder hierover het gesprek aan met de zorginkoper. Zij kunnen 

overeenkomen dat de zorgaanbieder blijft declareren bij het zorgkantoor waar nu een 

overeenkomst mee gesloten is. Zorgkantoren verrekenen deze zorg na declaratie onderling. 

 

 

Het zorgkantoor bekijkt of zij kan faciliteren bij het omzetten van de AGB-code of overzetten 

van klanten op een andere AGB-code. Zoals gesteld, gaat de zorginkoper/vaste 

contactpersoon met de zorgaanbieder het gesprek aan over de impact en consequenties 

van bovenstaand beleid op de bestaande situatie van de individuele zorgaanbieder. In deze 

gesprekken kan ook gesproken worden over de wijze van inschrijven van klanten bij het 

BRP, bijvoorbeeld als het gaat om tijdelijk verblijf of bijzondere voorzieningen. Op basis van 

de gesprekken met zorgaanbieders kunnen de zorgkantoren aanvullend beleid publiceren 

over hoe zij de zorgaanbieders in het najaar van 2017 kunnen faciliteren in de 

implementatie van dit beleid voor 2018. Indien nodig worden relevante branches hier vooraf 

over geïnformeerd. 

Wij contracteren zorgaanbieders bij voorkeur rechtstreeks 

Een zorgaanbieder kan onderaannemers inschakelen voor de levering van Wlz-zorg. Voor 

de definitie van onderaanneming verwijzen wij naar de overeenkomst Wlz 2018-2020 zoals 

gepubliceerd bij dit inkoopkader. Onderaanneming kan bijdragen aan de keuzevrijheid van 

klanten en kan hiermee een meerwaarde hebben voor het passend invulling geven aan de 

zorgvraag. Het is echter niet toegestaan dat zorgaanbieders hun zorg grotendeels 

doorcontracteren. Onze richtlijn is dat zorgaanbieders tenminste 2/3 van de verwachte 

gecontracteerde zorg voor 2018 zelf leveren. Aanvullend geldt dat het niet is toegestaan 

om een intramuraal of VPT pakket volledig door een onderaannemer te laten leveren, 

anders dan met toestemming van het zorgkantoor. Met zorgaanbieders waar dit momenteel 

anders ligt, gaan wij in gesprek om afspraken te maken over een ingroeitraject. Het 

inkoopkader van nieuwe zorgaanbieders biedt de mogelijkheid om gedurende het jaar 

nieuwe zorgaanbieders toe te laten (tussentijds contracteren). Onderaannemers zouden, 

wanneer zij voldoen aan de voorwaarden, daardoor ook rechtstreeks door ons 

gecontracteerd kunnen worden. Dit beperkt de administratieve lasten en 

verantwoordelijkheden van de hoofdaannemer, draagt bij aan de continuïteit van zorg en de 

zichtbaarheid van het zorgaanbod voor de klant. 

Het gebruik maken van derden voor het leveren van zorg moet gemeld 

worden 

Volgens bijlage 2 van de Bestuursverklaring moet de zorgaanbieder bij inschrijving 

aangeven of deze voor 2018 voornemens is te werken met onderaannemers. 

Zorgaanbieders kunnen ook gedurende het jaar nieuwe onderaannemers inzetten voor 

zorglevering. Volgens de overeenkomst worden deze vooraf schriftelijk aan het zorgkantoor 

kenbaar gemaakt. Het melden van nieuwe onderaannemers vindt plaats bij de 

zorginkoper/vaste contactpersoon van de zorgaanbieder bij het zorgkantoor. Het 

zorgkantoor wil weten welke onderaannemers ingezet worden en globaal voor welk deel 

van de productie zij ingezet worden. Wij wijzen er op dat de zorgaanbieder die een 

onderaannemer inzet voor zorglevering altijd volledig verantwoordelijk wordt gehouden voor 

de te leveren kwaliteit van zorg door de onderaannemer. De zorglevering door de 

onderaannemer moet dan ook aan alle eisen voldoen die in deze procedure ook aan de 

hoofdaannemer zijn gesteld. 
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3.2 Hoe komen we tot het tariefpercentage voor 2018? 

Voor 2018 stellen zorgkantoren het tariefpercentage regionaal vast 

Het tariefpercentage dat (per sector) van toepassing is bij het betreffende zorgkantoor vindt 

u in Deel 2 van dit kader. De landelijke werkwijze met het hanteren van een tariefopslag 

voor het werken aan ontwikkelplannen komt per 2018 te vervallen. Het werken aan 

kwaliteitsverbetering, op basis van de kwaliteitskaders of een ander kwaliteitssysteem 

maakt per 2018 integraal onderdeel uit van het gestelde tarief 2018. Het blijft overigens 

mogelijk dat zorgkantoren met zorgaanbieders in het kader van doelmatigheid een lager 

tariefpercentage overeenkomen dan zij in hun beleid gesteld hebben.  

De NHC en NIC 2018  

Voor 2018 hebben wij besloten om de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en 

normatieve inventaris component (NIC) volledig te vergoeden. Dit betekent dat deze 

componenten voor 100% worden meegenomen in het tarief voor 2018. Wij zijn van mening 

dat het ons nu nog aan voldoende objectieve gegevens ontbreekt om een passende en dus 

mogelijk lagere vergoeding vast te stellen. Daarbij denken wij dat het niet wenselijk is om 

gedurende een lopend kostprijsonderzoek (door de NZa) een extra onzekerheid in de 

financiering toe te voegen. Als het de keuze van de klant is om bij een zorgaanbieder te 

wonen, willen wij hier in 2018 daarom (nog) het volledige NHC- en NIC-tarief betalen. 

Zorgkantoren houden hier bij het bepalen van het tarief voor 2018 rekening mee. We 

sluiten niet uit in de toekomst wel over te gaan tot een lagere vergoeding voor NHC/NIC. 

Een (regionale) ontwikkelruimte is ingesteld om ontwikkeling te stimuleren 

Het regionaal gestelde tarief is bedoeld voor het leveren en verbeteren van kwalitatief 

goede zorg. In gesprek met de sector lopen we echter tegen zowel specifieke als 

overstijgende knelpunten en vraagstukken aan die we graag willen oplossen. Voor 2018 

zijn we met VWS in gesprek om middelen beschikbaar te krijgen om op maat van de regio 

of problematiek in de sector ontwikkeling te stimuleren en/of knelpunten op te lossen.  

  

Zorgkantoren kunnen zo beter invulling geven aan hun zorgplicht, passend bij specifieke 

doelgroepen of regionale omstandigheden. Wanneer er middelen beschikbaar komen voor 

de gewenste ontwikkelruimte hanteren de zorgkantoren het onderstaande kader. 

 

Kader voor inzet regionale ontwikkelruimte: 

- Individuele zorgkantoren beschrijven in het zorgkantoorspecifieke kader (Deel 2) de 

doelstellingen en procedure voor de regionale ontwikkelruimte. Dit betreft specifiek 

beleid van het zorgkantoor dat verantwoordelijk is in de regio. 

- De regionale ontwikkelruimte is niet bedoeld voor de financiering van reguliere zorg 

of bedrijfsvoering, maar kan ingezet worden voor knelpunten, initiatieven op het 

gebied van innovatie of wanneer reguliere prestaties niet passend zijn. 

- Zorgkantoren kijken altijd eerst in hoeverre vanuit de reguliere bekostiging 

oplossingen kunnen worden getroffen. 

- De regionale ontwikkelruimte is gemaximeerd en daarmee niet oneindig in te zetten. 

- De regionale ontwikkelruimte wordt in lumpsum bedragen weggezet bij 

zorgorganisaties. De NZa budgetformulieren voor 2018 worden hierop aangepast. 

- Het is ter beoordeling van de individuele zorgkantoren of en hoeveel regionale 

ontwikkelruimte in situaties aan zorgaanbieders wordt toegekend. 

 

Zorgkantoren voeren eigen beleid op de ontwikkelruimte (zie Deel 2). Dit is een bewuste 

keuze. Op deze manier kunnen we inspelen op die zaken die spelen in de regio waarin we 
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verantwoordelijk zijn. Het geeft ook gelegenheid om eerdere beleidskeuzes en speerpunten 

voort te zetten. En, niet onbelangrijk, het geeft ons de kans om meerdere onderwerpen op 

te pakken op verschillende manieren zodat we ook van elkaar kunnen leren. Zorgkantoren 

gaan elkaar informeren en inspireren met goede resultaten die behaald worden met de 

ontwikkelruimte, zowel op proces als inhoud. 

3.3 Hoe komen we tot afspraken over het volume? 

Het volume komt in 2018 persoonsvolgend tot stand 

De keuze van klanten voor een bepaalde zorgorganisatie en leveringsvorm bepalen het 

uiteindelijke volume dat de zorgkantoren betalen op basis van de gedeclareerde 

zorgprestaties. Zorgkantoren gaan er bij persoonsvolgendheid van uit dat zorgaanbieders 

op basis van de vraag van de klant komen tot een passend aanbod. Wij zijn er op basis van 

gesprekken met klanten van overtuigd geraakt dat dit nog beter kan. Dat vraagt om 

creativiteit en ondernemerschap. Zorgaanbieders die er in slagen om de klantvragen echt 

te beantwoorden, investeren in hun eigen duurzaamheid. Zorgkantoren zien inmiddels een 

grote variëteit aan initiatieven ontwikkeld worden. Logischerwijs zijn dit, op geleide van de 

wensen en behoeften van klanten, vaker dan voorheen initiatieven op basis van scheiden 

van wonen en zorg en projecten die bijdragen aan verdere vermaatschappelijking van 

klanten.  

Zorgkantoren bepalen regionaal welke initiële afspraken gemaakt worden 

voor 2018 

Zorgkantoren komen tenminste met zorgaanbieders overeen welke prestaties in 2018 

geleverd mogen worden tegen welk tarief. Daarnaast vraagt het budgetformulier van de 

NZa om een omzetniveau. Zorgkantoren beschrijven in het zorgkantoorspecifieke Deel 2 

hoe aan dit ‘omzetniveau’ invulling wordt gegeven. Welke basis zorgkantoren hiervoor 

kiezen èn wat zorgaanbieders kunnen ontlenen aan dit omzetniveau (met onderbouwing) 

binnen de context van de gehanteerde inkoopsystematiek beschrijven zorgkantoren in hun 

zorgkantoorspecifieke deel. Eveneens beschrijven de zorgkantoren daarin op welke wijze 

zij financiering van zorg in 2018 gaan vormgeven. 

 

Afspraken over het leveren van crisiszorg maken we gericht met zorgaanbieders binnen de 

crisisregeling, tenzij deze VV crisis-zorg naar de Zvw overgaat. In Deel 2 beschrijven de 

zorgkantoren op welke wijze zij financiering van zorg in 2018 gaan vormgeven. 

3.4 Welke prestaties spreken we af met zorgaanbieders? 

We maken met zorgaanbieders specifieke afspraken over welke zorg 

geleverd mag worden 

Alle in te kopen zorg moet voldoen aan de in de beleidsregels van de NZa, wet- en 

regelgeving, veldnormen, standaarden van beroepsgroepen en het beleidskader van de 

zorgkantoren (zie hiervoor Bijlage 3) gestelde voorwaarden. We komen met 

zorgaanbieders in principe die prestaties overeen die zij willen bieden en waarvoor zij aan 

de voorwaarden kunnen voldoen. Zo krijgen klanten maximale keuzevrijheid binnen het 

gecontracteerde zorgaanbod. Op een aantal specifieke zorgvormen gaat kwaliteit en 

doelmatigheid echter boven de keuzevrijheid en daarmee persoonsvolgendheid. Zo maken 

zorgkantoren gericht volumeafspraken met zorgaanbieders over het leveren van crisiszorg. 

Ook kunnen we bij gespecialiseerde zorg (zie het beleidskader) rekening houden met de 

regionale beschikbaarheid van dit aanbod (bijvoorbeeld observatie), waardoor we deze 

zorg niet met alle zorgaanbieders afspreken. Wij bepalen in gesprekken met 

zorgaanbieders welke zorg zij in 2018 gaan leveren. Deze afspraken worden zo veel als 
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mogelijk overeengekomen voorafgaand aan het jaar 2018. De werkwijze hiertoe wordt 

beschreven in Deel 2 van dit document. Mocht een zorgaanbieder gedurende het jaar nog 

nieuwe prestaties of zorgvormen willen gaan leveren dan gaat deze hierover vooraf het 

gesprek aan met de zorginkoper/vaste contactpersoon. Voor zorg die nieuw gecontracteerd 

wordt als gevolg van 3.1, borgen de zorgkantoren continuïteit van zorg in de overeen te 

komen prestaties. 

3.5 Hoe worden afspraken vastgelegd? 

In het budgetformulier 2018 gaat de NZa sterke vereenvoudiging doorvoeren 

Het is goed om hier alert op te zijn. De twee belangrijkste wijzigingen zijn: 

 er worden geen P (prijs) en Q (volume) afspraken meer opgenomen in het NZa- 

budgetformulier, maar ‘Omzetniveau’.  

 er worden geen prestatieafspraken meer opgenomen in het NZa-budgetformulier 

 er wordt geen zorgaanbiederspecifiek tarief opgenomen op de tariefsbeschikking 

2018, maar de maximum NZa tarieven 2018 per prestatie. 

Deze wijziging brengt met zich mee dat zorgaanbieders ook op de NZa-tariefbeschikking 

geen overeengekomen tarieven meer gaan terugvinden. Het tarief en de overeengekomen 

prestaties voor 2018 worden door zorgkantoren afzonderlijk van het budgetformulier 

teruggekoppeld aan zorgaanbieders. Deze terugkoppeling maakt onderdeel uit van de 

overeenkomst Wlz 2018. 

3.6 Welke overeenkomsten sluiten wij met zorgaanbieders? 

Zorgaanbieders die voor 2017 een contract hebben, krijgen in principe een 

meerjarige overeenkomst tot en met 2020 

Met meerjarige overeenkomsten beperken we de administratieve lasten voor alle betrokken 

partijen en geven we blijk van vertrouwen in een langdurige samenwerking. Hierdoor 

ontstaat ruimte om te werken aan verdere ontwikkeling van de Wlz-zorg voor klanten. Een 

divers aanbod van zorgorganisaties en voldoende capaciteit zijn voor zorgkantoren cruciaal 

om te kunnen voldoen aan de zorgplicht voor klanten met een Wlz-zorgvraag in de regio. 

Wij verwachten van zorgorganisaties dat zij zich voortdurend bezig houden met 

ontwikkeling en verbetering. Daarvan zien we mooie initiatieven en effecten in het 

zorglandschap voor onze klanten. Om zorgorganisaties zekerheid te bieden op basis 

waarvan ze verder kunnen gaan met die continue leer- en verbetercyclus willen 

zorgkantoren graag meerjarenovereenkomsten aanbieden tot en met 2020. Daar waar in 

2016 gestart is met het sluiten van meerjarenovereenkomsten binnen de Wlz voor 

maximaal 2 jaar, gaan wij per 2018 overeenkomsten aan met een duur van 3 jaar. Wij 

sluiten niet uit deze overeenkomsten ook na 2020 voort te zetten, wanneer de aanwijzing 

van VWS aan de zorgkantoren om de Wlz uit te voeren, verlengd wordt. In Deel 2 leest u 

hoe het betreffende zorgkantoor invulling geeft aan het aangaan van de meerjarige 

overeenkomsten. De algemene lijn is: 

- Alle zorgaanbieders die voor geheel 2017 een overeenkomst hebben voor het 

leveren van Wlz-zorg bij het betreffende zorgkantoor, komen in principe in 

aanmerking voor een overeenkomst voor Wlz-zorg tot en met 2020.  

- Bestaande meerjarige overeenkomsten kunnen omgezet worden naar een nieuwe 

overeenkomst tot en met 2020, tenzij zorgaanbieders de huidige 

meerjarenovereenkomsten willen handhaven.  

- Voor bestaande zorgaanbieders die per 2018 een overeenkomst aangaan met 

een ander zorgkantoor, wordt in principe de contractduur (en de eventuele 

voorwaarden) van het reeds contracterende zorgkantoor overgenomen.  
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Wat staat er in de meerjarige overeenkomst en wat betekent dat voor 2019 

en 2020? 

Met de meerjarige overeenkomsten geven wij aan zorgaanbieders blijk van ons voornemen 

om langdurig samen te werken. We verbinden aan deze overeenkomst ook het voornemen 

om een consistent beleid te voeren. Dit betekent dat we in de wijze van afspraken maken 

met zorgaanbieders geen wijzigingen doorvoeren, anders dan dat ze ingegeven en te 

verantwoorden zijn door nieuwe beleidsinformatie, regelgeving etc. Zorgkantoren 

publiceren voor de jaren 2019 en 2020 een geactualiseerd inkoopkader. Hierin beschrijven 

we onze beleidsaanpassingen. Het kostprijsonderzoek van de NZa gaat bijvoorbeeld voor 

de contractering 2019 mogelijk impact hebben op de tariefstelling. Op het tariefpercentage 

voor de komende jaren leggen we ons daarom nog niet vast. En voor wat betreft het 

werken met de kwaliteitskaders en de ontwikkelruimte gaan we samen  ervaren hoe de 

dialoog hierover bijdraagt aan verbetering voor de klant. Wij passen ons beleid daarom de 

komende jaren op deze ontwikkelingen aan en vragen zorgaanbieders jaarlijks met een 

instemmingsverklaring akkoord te gaan met het gestelde beleid.  

Zorgaanbieders tussentijds contracteren o.a. op basis van 

woonplaatsbeginsel  

Bestaande zorgaanbieders die in een andere zorgkantoorregio zorg willen leveren in de 

loop van het jaar, maar nog geen overeenkomst 2018- 2020 hebben, kunnen hiervoor 

tussentijds een overeenkomst aanvragen bij het betreffende zorgkantoor. Een 

overeenkomst voor het lopende jaar moet, voor 1 augustus van het betreffende jaar 

aangevraagd worden. 

Zorgaanbieders die tussentijds gecontracteerd zijn in 2017 krijgen een 

eenjarige overeenkomst 

Deze zorgaanbieders willen we de kans geven om hun start in de Wlz te continueren. Onze 

inschatting is dat een deel van deze partijen gebruik maakt van de inregeltijd die er gesteld 

is op een aantal van de voorwaarden. Daarom hebben we er voor gekozen om voor deze 

zorgaanbieders nog wat tijd te nemen elkaar beter te leren kennen. Zorgaanbieders die in 

2017 tussentijds zijn gecontracteerd krijgen voor 2018 een eenjarige overeenkomst, met de 

mogelijkheid deze te verlengen voor 2019, waar nodig onder voorwaarden.  

Voor het aangaan van een (meerjarige)overeenkomst zijn 

uitsluitingsgronden van toepassing 

Alleen zorgaanbieders die voldoen aan alle geschiktheidseisen en overige voorwaarden die 

in de bestuursverklaring zijn genoemd en waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing 

zijn komen in aanmerking voor een (meerjarige) overeenkomst.  

Zorgkantoren gaan het gesprek aan met zorgaanbieders met een beperkte 

omvang in productie  

Zorgkantoren willen kwalitatief goede en doelmatige zorg inkopen. Wij denken dat het voor 

zorgaanbieders met een beperkte omvang van productie in de Wlz lastig kan zijn om te 

kunnen (blijven) voldoen aan alle voorwaarden van de Wlz, continuïteit te kunnen 

garanderen of op te hoogte te zijn van actuele wet- en regelgeving. Met zorgaanbieders die 

slechts een beperkte omvang hebben in de Wlz (incl. PGB) kunnen wij daarom voor 1 

oktober 2017 het gesprek aangaan hoe zij kwaliteit en continuïteit van Wlz-zorg borgen 

binnen hun organisatie. Of het zorgkantoor het gesprek hierover aangaat, is naar 

inschatting van het betreffende zorgkantoor op basis van de situatie van de individuele 

zorgaanbieder.  

3.7 Waarover gaan we in dialoog in 2018? 



 pag. 23 van 51 

 

Inkoopkader Wlz 2018 -2020 reeds gecontracteerde zorgaanbieders  

Deel 1 – Landelijk Inkoopkader Wlz 

We blijven in 2018 in dialoog over kwaliteit, persoonsgerichte zorg en een 

passend aanbod 

We hebben ervaren dat de dialoog met zorgaanbieders over hoe zij werken aan 

kwaliteitsverbetering en aandacht voor klanten hebben, meerwaarde heeft. Samen 

bereiken we meer. Hierbij zoeken we ook naar nieuwe samenwerkingsvormen met de IGZ. 

Ieder vanuit onze eigen rol kijken we naar kwaliteit van zorg en hoe zorgaanbieders daar 

verbeterslagen in maken. Door met elkaar signalen te delen denken we beter inzicht te 

hebben in het veld, eerder preventieve maatregelen te kunnen nemen of leemtes in aanbod 

en deskundigheid te constateren. De dialoog met de zorgaanbieders blijft gaan over 

kwaliteit van zorg waarbij in ieder geval de thema’s persoonsgerichte zorg, wonen en 

welzijn, veiligheid en het leren en verbeteren van kwaliteit onderdeel worden van het 

gesprek. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld continuïteit van zorg, samenwerking, financiële 

positie, innovatie of doelmatigheid onderwerp van gesprek zijn. Zorgkantoren gaan met (de 

nog te ontwikkelen) spiegelinformatie en goede voorbeelden bijdragen aan verdere 

verbetering en doorontwikkeling van  Wlz-zorg. We zetten daarvoor in de dialoog meer 

eigen analyses en kennis van het veld in dan voorgaande jaren. 

De verbeterplannen uit de kwaliteitskaders vervangen de huidige zelfanalyse 

en ontwikkelplannen 

Dit betekent dat we aan zorgaanbieders geen zelfanalyse en ontwikkelplannen meer 

vragen in te dienen voor 2018. In de GZ en V&V komen in het eerste kwartaal/halfjaar 2018 

de kwaliteitsrapporten van de kwaliteitskaders beschikbaar. De zorgaanbieder waarop 

(nog) geen kwaliteitskader van toepassing is, werkt systematisch aan de kwaliteit van zorg 

door middel van een kwaliteitssysteem. Van deze zorgaanbieders kunnen wij het 

visitatierapport opvragen. Aan de hand van deze documenten zetten we de dialoog over 

kwaliteitsverbetering voor de klant voort. Wij zijn benieuwd naar de eerste beelden die het 

veld per 2018 gaat geven van de kwaliteit in de sector, maar ook naar de 

kwaliteitsrapporten en kwaliteitsplannen (los of als integraal onderdeel van het rapport). 

Ons doel blijft onverkort kwaliteitsverbetering voor de klant stimuleren: de vraag ‘wat merkt 

de klant hiervan’ blijven we dan ook stellen.  

Aan de kwaliteitsverbetering verbinden we vanaf 2018 geen tariefsopslag 

meer  

De kwaliteitsrapporten en kwaliteitsplannen uit de kwaliteitskaders, kwaliteitssystemen en 

sectorspecifieke richtlijnen hebben een sterke leercyclus in zich. Wij zien het daarom niet 

als noodzakelijk deze cyclus met een tariefsopslag kracht bij te zetten. Vanaf 1 januari 2018 

is het leveren van zorg conform de kwaliteitskaders integraal onderdeel van het 

tariefpercentage. In de dialoog over kwaliteitsverbetering monitoren wij de participatie en 

voortgang. Wij spiegelen de zorgaanbieder op kwaliteit(sverbetering) en de kwaliteit zoals 

deze blijkt uit de kwaliteitsrapportages en kwaliteitsplannen. Wanneer de kwaliteit 

onvoldoende blijkt, kwaliteitsverbetering uitblijft of het werken met het kwaliteitskader 

onvoldoende serieus genomen wordt etc., gaan wij daarover het gesprek aan met 

zorgaanbieders. Afhankelijk van de aard en ernst van de situatie kunnen wij de afspraken 

die wij hierover maken met zorgaanbieders betrekken op de overeenkomst (zie ook 

onderwerp niet nakoming in de overeenkomst).  

3.8 Hoe monitoren wij in 2018 de gemaakte afspraken? 

De dialoog, analyses en controles geven informatie over het handelen van 

zorgaanbieders 

Vanuit het uitgangspunt ‘Samenwerking op basis van vertrouwen’ kunnen we onze 

procedures en uitvoering een meer praktische en eenvoudigere uitwerking geven. We 
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proberen minder regels te stellen, en meer te werken vanuit duidelijke waarden en 

uitgangspunten. Zorgkantoren maken hier per 2018 een grote slag in. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een verbeterd Voorschrift Zorgtoewijzing.  

 

Dit nieuwe uitgangspunt moet in de samenwerking ook nog meer inhoud krijgen. Wij zijn 

continu en vanuit verschillende invalshoeken in gesprek met zorgaanbieders. Daarnaast 

beschikken wij over een veelheid aan informatie van zorgaanbieders die wij kunnen 

afzetten tegen regelgeving of informatie van anderen om te leren en te verbeteren. Om 

samen te kunnen werken op basis van vertrouwen is het van belang dat partijen over 

dezelfde informatie beschikken. De informatie wordt daarom in 2018 door zorgkantoren 

ingezet om procedures te verbeteren, elkaar aan te spreken en afspraken te maken. 

Zorgkantoren nemen maatregelen richting zorgaanbieders wanneer hier 

aanleiding toe is 

Wanneer tijdens de looptijd van de overeenkomst blijkt dat zorgorganisaties afspraken niet 

nakomen, niet aan gestelde voorwaarden blijken te kunnen voldoen of hun financiële 

positie of kwaliteit onder druk staat, dan treffen zorgkantoren passende maatregelen. De 

aard van deze maatregelen wordt, eventueel met andere betrokken partijen zoals de IGZ, 

geduid aan de hand van de individuele situatie. De mogelijke maatregelen die door het 

zorgkantoor genomen kunnen worden staan vermeld in de overeenkomst Wlz 2018-2020. 

Deze opsomming is niet-limitatief. 

Zorgkantoren geven tenminste iedere kwartaal inzage in de uitnutting van de 

contracteerruimte 

Zorgkantoren zijn zich ervan bewust dat de bekostiging op basis van klantkeuze op 

voorhand meer onzekerheid voor zorgaanbieders met zich meebrengt. Immers, een 

zorgaanbieder krijgt minder budgetzekerheid en de geleverde zorg wordt pas vergoed 

nadat de klant voor hem heeft gekozen. Daarnaast gelden de financiële kaders van de 

zorgkantoren als mogelijke beperkende factor voor financiering. Om zorgaanbieders 

comfort te bieden bij deze werkwijze, publiceren zorgkantoren minimaal ieder kwartaal over 

de uitnutting van hun contracteerruimte. De regionale contracteerruimte bestaat uit een 

deel voor ZIN en een deel voor PGB, waartussen gedurende het jaar overheveling plaats 

kan vinden daar waar de kosten zich ontwikkelen. Zorgkantoren beschrijven in Deel 2 van 

dit inkoopkader op welke wijze zij zorgaanbieders inzage en zekerheid geven over 

financiering van geleverde zorg in 2018. Tevens staat in dit deel vastgelegd hoe 

zorgkantoren handelen bij een (dreigende) overschrijding van de contracteerruimte. 

Gedurende 2018 vindt regelmatig uitwisseling plaats tussen zorgkantoren, NZa en VWS 

over de beelden bij de uitnutting van de landelijke contracteerruimte.  
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4 Welke procedure geldt voor het verkrijgen van een 
overeenkomst 2018-2020?  
 

In dit hoofdstuk beschrijven we het tijdpad voor de contractering 2018 en leest u 

welke stappen u moet nemen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst 

voor de Wlz 2018-2020.  

 

4.1 Welk tijdpad geldt voor de contractering 2018? 

 
De contractering voor 2018 kent het volgende tijdpad: 

 

Fase  Wie  Datum  

Publicatie landelijke kaders  ZK* 1 juni 2017 

Indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen  ZA*  21 juni 2017  

Nota van Inlichtingen  ZK  30 juni 2017  

Inschrijving nieuwe en bestaande zorgaanbieders ZA  Uiterlijk 1 augustus 2017 17.00 uur  

Mogelijkheid tot gesprek over contractering en voorwaarden ZK/ZA Uiterlijk 3 oktober 2017 afgerond 

Voorlopige contractering (eenjarige/meerjarige overeenkomst) ZK  Uiterlijk 10 oktober 2017  

Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij NZa  ZK  1 november 2017 

*ZK = Zorgkantoor | ZA = Zorgaanbieder 

 

Een detailuitwerking van het betreffende contracterende zorgkantoor vindt u in Deel 2 van 

dit kader. 

4.2 Wat moet ik doen voor een overeenkomst Wlz 2018-2020? 

Zorgaanbieders met een overeenkomst 2017-2018 met het zorgkantoor waar 

ingeschreven wordt, dienen voor 1 augustus 2017 een verklaring in bij het 

zorgkantoor  

Zorgaanbieders met een bestaande meerjarenovereenkomst voor 2017-2018 met het 

zorgkantoor waar ingeschreven wordt, hoeven geen volledige inschrijving te doen. Deze 

organisaties kunnen volstaan met het indienen van een instemmingsverklaring. Wanneer 

zorgaanbieders voornemens zijn nieuw zorgaanbod te ontwikkelen, hier hierop een 

toelichting gevraagd worden bij de inschrijving. 

Voor zorgaanbieders met een overeenkomst met het zorgkantoor waar 

ingeschreven wordt, die na 2017 afloopt, geldt de bestuursverklaring  

Dit betreft alle zorgaanbieders: 

- met een eenjarige overeenkomst 2017 met het betreffende zorgkantoor 

- met een meerjarige overeenkomst 2016-2017 met het betreffende zorgkantoor 

Zij verklaren hiermee onder andere aan de gestelde geschiktheidseisen te voldoen en of er 

geen uitsluitingsgronden op hen van toepassing zijn. Wanneer zorgaanbieders voornemens 

zijn nieuw zorgaanbod te ontwikkelen, hier hierop een toelichting gevraagd worden bij de 

inschrijving. 
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Zorgaanbieders met een overeenkomst 2017-2018 met het zorgkantoor waar 

ingeschreven wordt, verklaren met de instemmingsverklaring 5 dingen 

Zorgaanbieders die op basis van hun huidige overeenkomst Wlz-zorg mogen leveren in 

2018, verklaren door het tekenen van de instemmingsverklaring dat: 

- zij voldoen aan de gestelde voorwaarden voor contractering  

- er geen uitsluitingsgronden op hen van toepassing zijn 

- zij de voorwaarden van de overeenkomst Wlz 2018-2020 met bijbehorende 

bijlagen aanvaarden 

- zij instemmen met het geformuleerde beleid voor de contractering Wlz 2018 

- zij de overeenkomst 2017-2018 in stand houden óf dat de overeenkomst 2017-

2018 vervalt en de overeenkomst 2018-2020 daarvoor in de plaats komt.  

U vindt de voorwaarden voor contractering en uitsluitingsgronden in bijlage 2a 

‘Bestuursverklaring’. 

Bestaande zorgaanbieders die nieuw zijn in 2018 bij het betreffende 

zorgkantoor vragen wij om een ondernemingsplan en een 

bestuursverklaring  

Bestaande zorgaanbieders die een overeenkomst willen sluiten met een nieuw 

zorgkantoor, leveren bij de inschrijving een beknopt ondernemingsplan (tenminste het 

bedrijfs- en financieel plan) aan. Zorgkantoren vragen verder alleen de getekende 

bestuursverklaring van deze zorgaanbieders. Omdat deze zorgaanbieders reeds door een 

ander zorgkantoor zijn gecontracteerd voor het leveren van  Wlz-zorg is het niet nodig om 

informatie ter onderbouwing van de bestuursverklaring aan te leveren.  

 

Zorgkantoren wisselen, indien nodig, onderling overige aanvullende informatie uit. 

Zorgaanbieders die een overeenkomst aangaan met een ander zorgkantoor als gevolg van 

het beleid onder 3.1, hoeven bij inschrijving geen ondernemingsplan aan te leveren omdat 

het hier bestaande zorglevering in de regio betreft. 

Moet ik documenten meesturen met de bestuurs- of instemmingsverklaring? 

Omdat u al een contract heeft voor 2017 hoeven er bij de inschrijving naast de 

bestuursverklaring of instemmingsverklaring geen aanvullende documenten te worden 

aangeleverd ter onderbouwing. Indien er wijzigingen plaatsvinden c.q. hebben 

plaatsgevonden ten opzichte van de inschrijvingsdocumenten/contractering 2017 dient de 

zorgaanbieder dit wel te melden aan het zorgkantoor en eventuele gewijzigde documenten 

aan te leveren. Zorgaanbieders moeten, wanneer er geen wijzigingen zijn, desgewenst de 

onderbouwende stukken bij de bestuursverklaring aan het zorgkantoor kunnen overleggen. 

Hoe beoordelen wij uw inschrijving?  

Indien een of meer van de volgende situaties zich voordoet, nemen we de inschrijving niet 

in behandeling, dan wel wordt deze uitgesloten:  

- inschrijvingen die niet tijdig zijn aangeleverd, dan wel onvolledig zijn, onjuiste 

informatie bevatten of om enige andere reden ongeldig zijn; 

- een zorgaanbieder verstrekt onjuiste en/of valse gegevens;  

- indien niet voldaan wordt aan één of meer van de gestelde geschiktheidseisen (zie 

bijlage 2a ‘bestuursverklaring’) of overige eisen zoals genoemd in de 

bestuursverklaring, ook in het geval de zorgaanbieder bij de inschrijving aangeeft (ten 

tijde van de contractperiode) niet te kunnen voldoen aan de geschiktheidseisen;  

- indien één of meer van de uitsluitingsgronden (zie bijlage 2a ‘bestuursverklaring’) op 

de zorgaanbieder van toepassing is/zijn;  
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- indien uit de ingediende offerte blijkt dat een zorgaanbieder niet akkoord gaat met de 

in het inkoopkader gestelde eisen en voorwaarden;  

- indien er geen positieve de uitkomst is van een door het zorgkantoor ingesteld 

onderzoek bij gerezen twijfel, de twijfel of een zorgaanbieder de ingediende offerte 

volledig dan wel gedeeltelijk waar kan maken.  

Een integriteitstoets kan tevens deel uitmaken van de beoordeling. Zorgkantoren kunnen 

hiervoor bij de inschrijving relevante informatie opvragen bij zorgaanbieders. De 

integriteitstoets is een verantwoordelijkheid van de Wlz-uitvoerder en bevat een toets op de 

uitsluitingscriteria. Dit in tegenstelling tot een VOG die afgegeven wordt door het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie.  

4.3 Welke juridische kaders gelden voor de contractering? 

In de Nota van Inlichtingen geven we antwoord op de vragen over deze 

procedure 

Omdat wij weten dat een inkoopprocedure vragen op kan roepen of mogelijk verduidelijking 

kan behoeven, bieden we de mogelijkheid om vragen te stellen over eventuele 

onduidelijkheden. Vanaf de publicatiedatum op 1 juni 2017 zijn zorgaanbieders tot uiterlijk 

21 juni 2017 in de gelegenheid om vragen te stellen. Na deze sluitingsdatum is het niet 

meer mogelijk om vragen te stellen over deze inkoopprocedure en bijbehorende 

documenten. Zorgkantoren beantwoorden de gestelde vragen uiterlijk op 30 juni 2017 in 

een Nota van Inlichtingen. De gepubliceerde Nota van Inlichtingen prevaleert boven het 

inkoopkader Wlz 2018-2020 en maakt onderdeel uit van deze inkoopprocedure.  

De zorgkantoren kunnen de procedure wijzigen 

Zorgkantoren behouden zich het recht voor om een correctie in de documenten en in de 

procedure voor contractering toe te passen of een wijziging of aanpassing van de 

inkoopprocedure toe te passen, als na bekendmaking van deze documenten maatregelen 

door de overheid worden getroffen die  

- van invloed zijn op de beschikbare contracteerruimte of  

- van invloed zijn op de afspraken die het zorgkantoor met zorgaanbieders op grond 

van deze maatregelen dient te maken of 

- een wijziging betreffen van de beleidsregels of een voortschrijdend inzicht op 

basis van ontwikkelingen in de zorg.  

Aanpassingen aan de procedure kunnen divers zijn 

Zorgkantoren behouden zich het recht voor om op basis van bovenstaande zonder enige 

schadevergoedingsplicht de volgende aanpassingen te doen: 

- Geheel of gedeeltelijke aanpassing of opschorting van de procedure – tussentijds, 

tijdelijk of definitief – om redenen die voor ons overtuigend zijn. Hieronder 

verstaan we mede externe omstandigheden als overheidsbeslissingen of 

gerechtelijke uitspraken. 

- De procedure gedeeltelijk stoppen en het overige deel voortzetten. 

- Het aanbrengen van wijzigingen in de procedure of in de aard en de omvang van 

de zorgprestaties die we inkopen. 

- Het nemen van besluiten of treffen van maatregelen voor situaties die tijdens de 

publicatie van dit document niet bij ons bekend waren of die we niet konden 

voorzien. 

- Het wijzigen van de tijdsplanning. 

Zorgkantoren passen de procedure aan de regionale situatie.
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Deel 2 –  Inkoopkader Wlz 2018 – 2020   
  Zilveren Kruis Zorgkantoor 
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1 Klanten willen zorg en ondersteuning die past bij de 
manier waarop ze hun leven willen leiden 

1.1 Klanten kunnen zoveel mogelijk het leven leiden dat ze zelf graag willen 

Zilveren Kruis Zorgkantoor (hierna te noemen Zilveren Kruis) wil daartoe voor en samen 

met onze klant de beste oplossing vinden. We hebben ter voorbereiding op dit inkoopkader 

in kaart gebracht wat er speelt in de langdurige zorg vanuit de invalshoek van vijf 

belangrijke partijen: klanten en hun naasten, de maatschappij, de zorgaanbieders, de 

overheid en het zorgkantoor. Zo blijkt dat klanten meer aansluiting willen bij hun wensen, 

behoeften en mogelijkheden. Het gaat voor hen steeds vaker over welbevinden en kwaliteit 

van hun leven/bestaan in plaats van over de kwaliteit van zorg. Klanten moeten er op 

kunnen vertrouwen dat de zorg kwalitatief goed is. Bij zorgaanbieders zien we de behoefte 

aan consistentie in beleid, de vraag om meer vertrouwen en veel gedrevenheid om goede 

zorg te leveren in een complexe omgeving. De volledige analyse vindt u op onze website 

voorzien van een toelichting op onze visie en strategie voor de toekomst die daar mede op 

gebaseerd zijn. Wij concluderen dat perspectieven van partijen wellicht anders zijn, maar 

dat we alleen samen het verschil kunnen maken voor klanten. 

 

 

 

We zien het als onze verantwoordelijkheid om: 

• Oplossingen mogelijk te maken die passen bij de wensen en behoeften van onze 

klanten. 

• Klanten en hun naasten te ondersteunen in hun zoektocht naar passende zorg.  

Het doel van onze inkoopprocedure is binnen de beschikbare middelen samen met u, 

klanten te verzekeren van goede zorg en te zorgen dat zij zo veel mogelijk hun leven 

kunnen leiden zoals ze dat het liefste willen. De keuzes in dit zorginkoopbeleid zijn er 

daarom op gericht om: onze klanten de vrijheid te geven die zorg te kiezen die bij hen past 

èn u ruimte te bieden voor het leveren van goede zorg aan u en onze klanten met een 

vereenvoudigd beleid en duidelijkheid voor de komende jaren.  

1.2 Dit kader geldt voor zorgaanbieders die in 2017 al een Wlz-overeenkomst 

hebben 

Dat zijn de zorgaanbieders die in 2017 door Zilveren Kruis zijn gecontracteerd of voor 2017 

een overeenkomst hebben met één van de andere zorgkantoren en waarvan de 

overeenkomst in 2017 niet is ontbonden door een zorgkantoor. Voor zorgaanbieders die 
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voor het eerst Wlz zorg willen gaan leveren in zorg in natura is een afzonderlijk inkoopkader 

opgesteld. U vindt dit kader voor nieuwe zorgaanbieders op de website van Zilveren Kruis.  

1.3 Wij sluiten graag weer een overeenkomst met u 

Wij vinden het belangrijk dat zorgaanbieders continuïteit van zorg kunnen bieden aan 

klanten. Zilveren Kruis zet daarom, als u nog steeds voldoet aan onze voorwaarden, de 

samenwerking graag voort. Zorgaanbieders die al een overeenkomst hebben bij andere 

zorgkantoren geven we het vertrouwen om hun ervaring in de Wet langdurige zorg (Wlz) 

ook in te zetten voor de klanten in onze zorgkantoorregio’s. In dit inkoopkader van Zilveren 

Kruis leest u hoe wij afspraken met u willen maken over de zorglevering vanaf 2018. Dit 

document is de uitwerking van Zilveren Kruis van het landelijk overeengekomen 

inkoopkader. U vindt dit in Deel 1.  

1.4 Dit document beschrijft de stappen voor het verkrijgen van een 

overeenkomst Wlz bij Zilveren Kruis 

Dit kader is aanvullend op het landelijke kader voor de contractering van de Wlz 2018-2020 

(Deel 1). Zilveren Kruis hanteert dit jaar één inkoopkader voor alle sectoren. We hebben er 

voor gekozen om ons inkoopdocument verder te vereenvoudigen. Dit document is primair 

gericht op de procedure tot het sluiten van een overeenkomst voor de Wlz met 

Zilveren Kruis vanaf 2018. In dit document zijn verwijzingen naar gerelateerde documenten 

opgenomen waar van toepassing. 

1.5 Met cliënten(raden) blijven we graag in gesprek 

Zij geven ons veel informatie over hoe wij onze doelstellingen binnen de Wlz met 

zorgaanbieders nog beter kunnen bereiken. Wij hechten waarde aan benaderbaar en 

toegankelijk zijn voor klanten in de regio, om positieve signalen te delen en de knelpunten 

op te pakken. Dit doen we onder meer door twee keer per jaar bijeenkomsten en 

workshops voor cliënten(raden) te organiseren en regelmatig gesprekken met 

cliënten(raden) bij te wonen. 

1.6 Om klanten goed te kunnen ondersteunen vragen wij u mogelijk om extra 

informatie 

Zilveren Kruis ondersteunt, vanaf het eerste begin, klanten en naasten in hun zoektocht 

naar passende zorg. Om dit goed te kunnen doen, hebben wij informatie over het 

zorgaanbod in de regio nodig. Wij vragen u deze informatie op ons verzoek beschikbaar te 

stellen. Ook uw (toekomstige) klanten kunnen gebruik maken van cliëntondersteuning en 

wij voorzien hen zo van actuele informatie. Meer informatie over cliëntondersteuning door 

Zilveren Kruis vindt u op onze website.  

 



 pag. 31 van 51 

 

Inkoopkader Wlz 2018 -2020 reeds gecontracteerde zorgaanbieders  

Deel 2 - Zilveren Kruis Zorgkantoor 

2 Welke Wlz-zorg wordt door Zilveren Kruis 
gecontracteerd? 

2.1 Dit kader geldt voor zorgaanbieders in de GZ, V&V en GGZ die Wlz-zorg in 

natura leveren  

Dit inkoopkader is voor alle zorgaanbieders die Wlz-zorg leveren aan klanten die 

woonachtig zijn in onze zorgkantoorregio’s:  

Amsterdam    Apeldoorn/Zutphen e.o. 

Drenthe     Flevoland   

’t Gooi incl. Almere  Kennemerland    

Rotterdam   Utrecht 

Zaanstreek-Waterland   Zwolle  

Dit inkoopkader heeft betrekking op de sectoren Verpleging en verzorging (V&V), 

Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en alle 

leveringsvormen in Zorg in Natura. Dus zowel zorg aan klanten die hun Wlz 

indicatie intramuraal (ZZP) verzilveren, als aan klanten die kiezen voor Volledig 

Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT) vallen onder dit kader. Voor 

klanten in de GGZ gaat het alleen om de leveringsvorm intramuraal (ZZP).  

2.2 Voor de gehandicaptenzorg in de regio Rotterdam geldt het experiment 

Persoonsvolgende zorg  

Dit experiment kent een eigen zorginkoopbeleid en heeft een looptijd van twee jaar (2017-

2018). Nadere informatie over het experiment vindt u op de website van Zilveren Kruis. Het 

zorginkoopbeleid 2018 voor dit experiment wordt uiterlijk 15 juni 2017 gepubliceerd op onze 

website. Zorgaanbieders die al participeren in het experiment ontvangen dan ook een 

instemmingsverklaring voor 2018. De zorgaanbieders die in meerdere regio’s van Zilveren 

Kruis gehandicaptenzorg leveren volgen voor de overige regio’s deze reguliere 

inschrijvingsprocedure. 

2.3 De tijdelijke Subsidieregeling Extramurale behandeling maakt geen deel uit 

van deze procedure 

Het inkoopbeleid voor de tijdelijke Subsidieregeling Extramurale behandeling staat op onze 

website. 

2.4 Aan de Wlz gelieerde inkoopthema’s vindt u in het Landelijke Beleidskader 

Wlz 2018 

Het Landelijke Beleidskader (bijlage 3) vervangt onder andere het Programma van Eisen. 

Zo zijn de voorwaarden voor het contracteren van specifieke prestaties nu in het 

Beleidskader opgenomen. Het Beleidskader is wat breder van aard. Hierin is bijvoorbeeld 

ook te lezen hoe de inkoop op hulpmiddelen en mondzorg voor klanten met een Wlz-

indicatie is georganiseerd. Of hoe omgegaan wordt met zorg bij onderwijs en logeren 

binnen de Wlz. Het Landelijke Beleidskader wordt indien nodig op basis van actualiteiten 

aangepast of aangevuld. Zorgaanbieders informeren wij hierover met een nieuwsbericht op 

onze website. Het is aan de zorgaanbieder om de website met regelmaat te raadplegen. 

2.5 Wij ontvangen van zorgaanbieders een inschrijving (per sector) 

Zilveren Kruis sluit in principe een overeenkomst per zorgaanbieder. Deze overeenkomst 

kan in verschillende regio’s gelden, maar is verbonden aan een sector. Zorgaanbieders die 

zorg leveren aan doelgroepen uit verschillende sectoren (GGZ/GZ/V&V) schrijven in voor 
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die sector waar het merendeel van hun klanten deel van uitmaken. Het tariefpercentage 

van de betreffende sector is dan voor de gehele afspraak van toepassing. Wanneer de 

verschillende doelgroepen bij een zorgaanbieder een aanzienlijk volume kennen, kunnen 

afzonderlijke overeenkomsten per sector gesloten worden.  

2.6 Woonplaats van de klant is leidend voor contractering 

Het kan voorkomen dat u tot op heden ook met Zilveren Kruis afspraken heeft gemaakt 

voor zorglevering aan klanten die niet binnen onze zorgkantoorregio’s wonen. Landelijk 

hebben de zorgkantoren afgesproken dat per 2018 zorgaanbieders over deze zorg 

afspraken maken met het zorgkantoor dat verantwoordelijk is in de woonplaats van de 

klant. Dit betekent dat u ook bij dat zorgkantoor in moet schrijven voor zorglevering per 

2018. Een uitvoerige beschrijving wordt gegeven in paragraaf 3.1 van het Landelijke 

Inkoopkader (Deel 1). Wij verwachten met de andere zorgkantoren nog nadere afspraken 

te maken. Deze nemen we op in de Nota van Inlichtingen. Het is onze intentie om 

zorgaanbieders bij Zilveren Kruis gericht over hun situatie te informeren. Wij realiseren ons 

de mogelijke impact van deze beleidswijziging en gaan graag met u in gesprek over uw 

individuele situatie (zie 3.8). We vragen u conform de gestelde beleidslijn (woonplaats van 

de klant) in te schrijven. 

2.7 Bij de bekostiging volgen we de keuze van de klant, de kavelindeling vervalt  

Zilveren Kruis had de gewoonte om zorg in te kopen in kavels. Het verkavelen van zorg 

gebruikten wij om de kosten te monitoren of om specifiek beleid te kunnen voeren. In de 

vereenvoudiging van ons beleid laten wij per 2018 de kavelindeling vervallen. Monitoring op 

zorgsoorten en regio vindt plaats op basis van de AW319 en gegevens uit het BRP 

(Basisregistratie Personen). Tevens willen we in tegenstelling tot voorgaande jaren niet 

meer in financiering sturen op leveringsvormen, maar volledig de keuze van de klant 

volgen. Met het laten vallen van de kavels laten we zien dat alle leveringsvormen voor ons 

gelijk zijn. Dit neemt niet weg dat wij vinden dat er meer diversiteit in zorg nodig is. Wij zien 

initiatieven op basis van scheiden van wonen en zorg daarbij voor veel groepen klanten als 

het meest flexibel en toekomstbestendig. Door alle leveringsvormen gelijk te stellen bieden 

stimuleren we zorgaanbieders de regie te pakken om zorgvernieuwing te bewerkstelligen 

die aansluit bij de vraag van individuele klanten.  

2.8 Iedere sector heeft een eigen contracteerruimte inclusief Meerzorg 

Zilveren Kruis verdeelt de contracteerruimte op basis van de gegevens uit het voorgaande 

jaar (initieel) over de drie sectoren. Per sector oormerken we apart contracteerruimte voor 

Meerzorg (Beleidsregel Meerzorg BR/REG-17138). Dit doen we om de mogelijkheid te 

behouden om per sector voor Meerzorg aparte beleidsmaatregelen te kunnen treffen.  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/inhoud/basisregistratie-personen-brp
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3 Welke procedure geldt voor het sluiten van een 
overeenkomst? 

3.1 Welke stappen worden doorlopen om tot definitieve afspraken te komen? 

In Deel 1 staat dat zorgkantoren zelf uitwerking geven aan de procedure voor het 

contracteren van Wlz-zorg in hun zorgkantoorregio’s. De processtappen die Zilveren Kruis 

voor de contractering 2018 (- 2020) hanteert, staan weergegeven in onderstaande tabel. 

Aan de hand van deze stappen lichten wij in de volgende paragrafen op hoofdlijnen toe hoe 

wij tot afspraken komen voor 2018-2020. 

 

Stap Tijdlijn 

1 
Bekendmaking van het beleid voor contractering van Wlz zorg 2018  

Openstellen applicatie voor inschrijving 
1 juni 2017 

2 
Mogelijkheid voor het indienen van vragen t.b.v. Nota van 

Inlichtingen  
Uiterlijk 21 juni 2017  

3 Publicatie van de Nota van Inlichtingen door Zilveren Kruis 30 juni 2017  

4 Uiterste datum van inschrijving bestaande zorgaanbieders 1 augustus 2017 17.00 uur  

5 Beoordeling inschrijving van zorgaanbieder door Zilveren Kruis 
1 augustus 2017 tot en 

met 31 augustus 2017 

6 Terugkoppeling voorlopige uitkomst inschrijving Uiterlijk 1 september 2017 

7 Mogelijkheid tot gesprek over contractering en voorwaarden 
1 september 2017- 3 

oktober 2017 

8 
Definitieve terugkoppeling inschrijving door Zilveren Kruis 

Toesturen eenjarige/meerjarige overeenkomst voor ondertekening 
Uiterlijk 10 oktober 2017  

9 
Uiterste datum voor indiening budgetformulier 2018 bij Zilveren Kruis 

Uiterste datum voor retourneren getekende overeenkomst 
20 oktober 2017 

10 
Controle van ingediende budgetformulieren door Zilveren Kruis en 

doorzetting naar de NZa 
Uiterlijk 31 oktober 2017 

11 Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij NZa  Voor 1 november 2017 

 

3.2 De procedure voor contractering kent een aantal beginselen 

In de overeenkomst worden de verplichtingen van de zorgaanbieders en het zorgkantoor 

vastgelegd. Onze procedure gaat uit van de rechtsbeginselen van precontractuele goede 

trouw, redelijkheid en billijkheid. De precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid 

wordt in dit geval niet  ingevuld door de aanbestedingsregels en de 

aanbestedingsbeginselen. De precontractuele goede trouw wordt wel ingevuld door de 

(procedure)regels die in de inkoopdocumenten, als ook in de Nota van Inlichtingen, zijn 

opgenomen. 
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3.3 Vragen over onduidelijkheden, onvolkomenheden of onjuistheden in het 

beleid kunt u stellen t/m 21 juni 2017 

Op 1 juni 2017 houden wij informatiebijeenkomsten om het inkoopkader Wlz 2018 aan 

zorgaanbieders toe te lichten. Mocht u na het lezen van ons beleid voor contractering 2018 

nog vragen hebben of onduidelijkheden tegenkomen, dan kunt u ons uw vragen digitaal 

stellen. Deze mogelijkheid staat ook aangemerkt in paragraaf 4.3 van Deel 1. Het kan gaan 

om vragen over het landelijke deel en om specifieke vragen over het beleid van Zilveren 

Kruis. Gebruikt u voor het stellen van vragen het formulier dat wij hiervoor beschikbaar 

stellen op onze website en stuurt u deze naar zorginkoop2018wlz@zilverenkruis.nl. Wij 

beantwoorden alle vragen (soortgelijke vragen worden gecombineerd) in de Nota van 

Inlichtingen op onze website uiterlijk 30 juni 2017. De gepubliceerde Nota van Inlichtingen 

gaat voor op dit inkoopkader van Zilveren Kruis (Deel 2) en het Landelijke inkoopkader 

(Deel 1) en maakt onderdeel uit van deze procedure.  

3.4 U kunt tot en met 21 juni 2017 bezwaar aantekenen tegen de procedure voor 

contractering Wlz 

Hebt u bezwaren tegen (een deel van) de inkoopprocedure? Het kan gaan om bezwaren 

tegen het landelijke deel en bezwaren tegen het Zilveren Kruis specifieke deel. U dient dit 

dan uiterlijk 21 juni 2017 bekend te maken via zorginkoop2018wlz@zilverenkruis.nl.  

Vermeld hierbij uw NZa-nummer en in het onderwerp ‘BEZWAAR procedure/beleid 

contractering Wlz 2018’. Geeft u in de e-mail een opgave van de aanpassingsvoorstellen 

en onderbouwing van uw bezwaren. 

3.5 Wij verwachten van deelnemers aan deze procedure een proactieve houding 

Dit betekent dat een ontvanger van de documenten geen rechtsgeldig beroep kan doen op 

onvolkomenheden, onduidelijkheden, vermeende onrechtmatigheden, tegenstrijdigheden of 

andere bezwaren die door hem niet uiterlijk 21 juni 2017 aan de orde zijn gesteld. Ten 

aanzien van deze onvolkomenheden, onduidelijkheden, vermeende onrechtmatigheden, 

tegenstrijdigheden of bezwaren heeft een deelnemer aan deze procedure zijn rechten 

verwerkt om hierna een rechtsgeldig beroep te doen op enige onduidelijkheid, 

tegenstrijdigheid, onvolkomenheid of onrechtmatigheid in het document, indien hij niet zelf, 

als individuele zorgaanbieder, aan deze ‘vragenstelverplichting’/‘bezwaarmaakverplichting’ 

heeft voldaan. Een deelnemer aan deze procedure kan dus geen beroep doen op 

eventuele vragen/ bezwaren tegen deze procedure die door andere zorgaanbieders zijn 

gesteld/ gemaakt. Stel de vragen dus zelf en dien eventuele bezwaren zelf in.  

3.6 Zorgt u er voor dat uw inschrijving juist en volledig is 

Zorgaanbieders die in 2017 al over een overeenkomst beschikken voor het leveren van 

Wlz-zorg hoeven in de applicatie alleen een ondertekende bestuurs- of 

instemmingsverklaring in te dienen. Indien deze verklaringen niet naar waarheid zijn 

ingevuld wordt de aanbieder uitgesloten van deze inkoopprocedure.  

3.6.1 Uw inschrijving dient u uiterlijk 1 augustus 2017 voor 17.00 in via onze applicatie 

U kunt uw inschrijving alleen indienen via onze inkoopapplicatie. Inschrijvingen die op een 

andere manier zijn ingediend, nemen we niet in behandeling en verklaren we ongeldig. 

Inschrijvingen die zijn ingediend na deze datum en tijdstip nemen wij niet in behandeling en 

worden uitgesloten in de inkoopprocedure. De digitale applicatie voor contractering is te 

vinden op: https://zilverenkruiszorgkantoor.mendixcloud.com/.  

Afhankelijk van de individuele situatie van de zorgaanbieder kan een nadere toelichting of 

onderbouwing bij de inschrijving van toepassing zijn. Het gaat hier om situaties waarbij er 

sprake is van de inzet van onderaannemers, het ontwikkelen van nieuw zorgaanbod of een 

verandering in bestuurlijke structuur. In onderstaande tabel staat welke situaties voor 

mailto:zorginkoop2018wlz@zilverenkruis.nl
mailto:zorginkoop2018wlz@zilverenkruis.nl
https://zilverenkruiszorgkantoor.mendixcloud.com/
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kunnen komen. Voor de inhoud van het beperkte ondernemingsplan verwijzen wij naar het 

‘Addendum: aan te leveren documenten’, wat ook voor nieuwe zorgaanbieders geldt.  

 

 

Zorgt u er voor dat u controleert of uw gegevens in onze applicatie actueel zijn en dat u alle 

vragen in de applicatie volledig en juist beantwoordt. Indien u bijlagen bent vergeten toe te 

voegen wordt u uitgesloten van de inkoopprocedure, tenzij Zilveren Kruis u een 

herstelmogelijkheid biedt. Overigens kunt u aan het enkele bieden van een 

herstelmogelijkheid geen rechten ontlenen. U kunt in de inkoopapplicatie nagaan of de 

inschrijving is ingediend. Hiervoor gaat u in de applicatie naar het menu ‘offertes’ en 

vervolgens naar het item ‘ingediende offertes.’ Als uw offerte is ingediend wordt deze hier 

weergegeven.  

3.6.2 Zorgaanbieders melden hun onderaannemers  

Zorgaanbieders zijn verplicht hun onderaannemers bij de inschrijving te melden. Vult u 

hiertoe bijlage 2 van de bestuursverklaring/instemmingsverklaring in en voegt u deze toe bij 

uw inschrijving. De inkoper kan uw opgaaf agenderen voor gesprek. Nieuwe 

onderaannemers moet u tussentijds melden. Stuurt u hiervoor voorafgaand aan de inzet 

van de onderaannemer een e-mail naar zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl. De melding bevat 

de naam van de onderaannemer en het percentage van de verwachte productie. U krijgt 

van ons binnen twee weken een reactie op uw melding. De zorglevering door de 

onderaannemer moet aan alle eisen voldoen die in deze procedure ook aan de 

hoofdaannemer zijn gesteld. Wij wijzen u er op dat u als hoofdaannemer verantwoordelijk 

blijft voor de geleverde zorg.  

3.6.3 Onze helpdesk is beschikbaar voor technische problemen bij de inschrijving of voor vragen 

over inloggen 

Voor het gebruik van de applicatie voor contractering is een handleiding beschikbaar op 

onze website. Voor vragen over alleen de technische aspecten van de digitale applicatie 

kunt u onze helpdesk bellen op het volgende telefoonnummer: 038 - 45 66 315. De 

helpdesk is bereikbaar van 1 juni t/m 1 augustus 2017 van 9.00 – 12.00 uur (met 

uitzondering van het weekend). Het is ook mogelijk een email te sturen naar: 

zorginkoophelpdesk@zilverenkruis.nl. Uw email wordt binnen drie werkdagen beantwoord. 

Zorgaanbieders met een overeenkomst Wlz 2017 bij Zilveren Kruis beschikken reeds over 

een inlognaam en wachtwoord. Zorgaanbieders die hun inloggegevens kwijt of vergeten 

zijn kunnen via de helpdesk een nieuwe inlognaam en wachtwoord opvragen. Doet u dit 

tijdig. Zorgaanbieders in de Wlz die voor het eerst een overeenkomst willen aangaan met 

Zilveren Kruis vragen een inlognaam en wachtwoord aan via onze website. 

Let op: inhoudelijke vragen stelt u zoals omschreven in paragraaf 3.3. 

mailto:zorginkoophelpdesk@zilverenkruis.nl
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3.7 U ontvangt uiterlijk 1 september 2017 een voorlopige terugkoppeling van 

onze beoordeling 
We toetsen of de zorgaanbieder bij de inschrijving verklaard heeft aan alle voorwaarden te 

voldoen en daadwerkelijk voldoet. Om in aanmerking te komen voor een contract voor het 

leveren van Wlz-zorg, moet de zorgaanbieder voldoen aan alle geschiktheidseisen en 

voorwaarden en mag er geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn. De inschrijving moet 

juist en volledig zijn zoals beschreven in paragraaf 3.6. Uiterlijk 1 september 2017 koppelen 

wij op basis van onze beoordeling van de inschrijving aan u terug of wij voornemens zijn 

een overeenkomst aan te gaan voor 2018 (- 2020). Wij koppelen ook terug welke prestaties 

wij op basis van het beleid met zorgaanbieders willen afspreken. Wanneer wij in onze 

beoordeling geen bijzonderheden constateren, zijn wij voornemens om met de volgende 

zorgaanbieders de volgende overeenkomsten aan te gaan: 

 

HUIDIGE OVEREENKOMST ZORGAANBIEDER OVEREENKOMST 2018 

Zorgaanbieder met overeenkomst 2017¹  Meerjarig 

Zorgaanbieder met overeenkomst 2016/2017 ¹ Meerjarig 

Zorgaanbieder met overeenkomst 2017/2018¹  Meerjarig² 

Zorgaanbieder met een overeenkomst 2017 onder voorwaarden¹  1 jarig /meerjarig op basis van gesprek³ 

Nieuwe zorgaanbieders 2017¹ 1 jarig /meerjarig op basis van gesprek³ 

 

Toelichting op bovenstaande tabel: 

¹ De lijn in bovenstaande tabel geldt voor zowel bestaande zorgaanbieders 2017 bij 

Zilveren Kruis als zorgaanbieders die voor 2017 een overeenkomst hebben met een ander 

zorgkantoor voor het leveren van Wlz zorg. Zilveren Kruis wil met deze laatste groep die 

per 2018 voor het eerst een overeenkomst willen sluiten met Zilveren Kruis aansluiten bij 

bovenstaande beleidslijn. Wij treden in overleg met het huidige contracterende zorgkantoor 

over de aard van de overeenkomst 2017 van deze zorgaanbieders, voordat we hier 

definitief over besluiten.  

  

² Wij zijn voornemens om zorgaanbieders die momenteel een overeenkomst hebben voor 

2017/2018, een nieuwe overeenkomst aan te bieden voor de duur 2018-2020. 

Zorgaanbieders die dit betreft geven met een instemmingsverklaring aan al dan niet 

akkoord te gaan met deze omzetting.  

 

³ Met zorgaanbieders die nieuw voor Zilveren Kruis zijn in 2017 gaan wij eerst het gesprek 

aan. Op basis van het gesprek bepalen wij of we met deze nieuwe zorgaanbieders een 

eenjarige of een meerjarige overeenkomst aan gaan. Bespreekpunten zijn onder andere 

voldoen aan de voorwaarden, ervaringen met zorglevering in 2017 etc. 

3.7.1 Zilveren Kruis kan voorwaarden verbinden aan de overeenkomst 

Voor alle zorgaanbieders geldt dat wij, op basis van onze beoordeling van de huidige 

situatie bij een zorgaanbieder (waaronder lopende onderzoeken materiele controle en 

fraude), de mogelijkheid hebben om (ontbindende) voorwaarden te verbinden aan het 

aangaan van een overeenkomst. Zorgaanbieders die voor 2017 een overeenkomst onder 

voorwaarden hebben met Zilveren Kruis, of wanneer er gedurende 2017 bevindingen zijn 

die daar aanleiding toe geven, krijgen niet als vanzelfsprekend een meerjarige 

overeenkomst. Met deze partijen gaan wij eerst het gesprek aan. Indien er sprake is van 

een vermoeden – al dan niet op basis van de uitkomsten van materiele controles – van 

gepleegde fraude door de betreffende zorgaanbieder en hiernaar een onderzoek loopt, kan 
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de betreffende zorgaanbieder worden uitgesloten van deelname aan deze 

inkoopprocedure. Ook kan alsnog uitsluiting of ontbinding volgen, ook in het geval een 

overeenkomst reeds is gesloten. Hetzelfde geldt in geval uit een NZa onderzoek blijkt dat er 

fraude is gepleegd.   

3.7.2 Eerste vervaltermijn (20 dagen na bekendmaking voorlopige uitkomst van de inschrijving) 

Deelnemers kunnen, indien zij het niet eens zijn met de beslissing van Zilveren Kruis om al 

dan niet met hen een overeenkomst te sluiten dan wel over looptijd of voorwaarden, binnen 

een termijn van 20 kalenderdagen na de dag van de voorlopige contractering een 

kortgedingprocedure beginnen bij de rechtbank te Den Haag. Deze termijn is een 

vervaltermijn. Door deelname aan de inkoopprocedure accepteren deelnemers dat zij hun 

eventuele bezwaar binnen de termijn van 20 kalenderdagen na datum van voorlopige 

contractering moeten indienen op straffe van verval van ieder recht om op een later 

moment tegen de voorgenomen beslissing van Zilveren Kruis om al dan niet een contract te 

sluiten – in rechte – op te komen. Een eventueel aangespannen kortgeding heeft geen 

schorsende werking voor definitieve contractering. Let op: Het is niet mogelijk om na 

sluiting van de offerte alsnog bewijsmiddelen aan te leveren die verplicht bij de offerte 

moeten worden ingediend. 

3.8 Een gesprek met de zorginkoper is mogelijk  

De contractering heeft dit jaar een ander karakter. Dit komt door het vervallen van de 

ontwikkelafspraken en de wijze waarop het tarief en de afspraken tot stand komen. Het 

voeren van een ‘inkoopgesprek’ is daarom niet altijd noodzakelijk. Zorgaanbieders en 

zorginkopers kunnen per slot van rekening ieder willekeurig moment in gesprek. De 

zorginkoper stemt op basis van uw inschrijving met u af of een inkoopgesprek wenselijk is 

en in welke vorm. Wanneer u een inkoopgesprek sowieso op prijs stelt kunt u dit natuurlijk 

bij uw zorginkoper aangeven. Redenen om een gesprek te voeren kunnen zijn: het aandeel 

bovenregionale zorg, toelichting op nieuw zorgaanbod, overeenkomst onder voorwaarden 

of het herijken van historische afspraken ten behoeve van de nieuwe overeenkomst. 

Daarnaast is er de gelegenheid om te bespreken hoe we vanaf 2018 gaan samenwerken 

op thema’s als: kwaliteitsverbetering, een passend zorgaanbod, continuïteit van zorg, 

knelpunten etc. Zilveren Kruis wil continu in gesprek blijven met zorgaanbieders. We gaan 

hier onder 4.3 verder op in. Zorgaanbieders die in 2017 een overeenkomst hebben met een 

van de andere zorgkantoren en die in 2018 nieuw zijn bij Zilveren Kruis gaan wij altijd in 

september 2017 het gesprek aan. 

3.9 Uiterlijk 10 oktober 2017 ontvangen zorgaanbieders de overeenkomst en 

definitieve afspraken 

Wij sturen de zorgaanbieder een definitieve terugkoppeling met de volgende drie 

documenten: 

 de definitieve overeenkomst Wlz 2018 (- 2020), voorzien van eventuele 

voorwaarden; 

 de initiële afspraak 2018. Hierin staan de definitief overeengekomen prestaties en 

tarieven voor 2018 vastgelegd. Ook staat bevestigd wat u als ‘omzetniveau’ op 

moet nemen in het budgetformulier bij de NZa; 

 een toelichting op beide documenten. Hierin staat ook vermeld wat de procedure 

is om te komen tot tijdige indiening van het budgetformulier 2018 bij de NZa. Wij 

weten momenteel nog niet exact hoe dit formulier voor 2018 er uit gaat zien. 

Wij vragen u de overeenkomst en de initiële afspraak uiterlijk 20 oktober 2017 getekend te 

retourneren. Het budgetformulier zet u uiterlijk op die datum door naar Zilveren Kruis voor 

beoordeling.  
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Tweede vervaltermijn (20 dagen na bekendmaking definitieve terugkoppeling)  

Deelnemers kunnen, indien zij het niet eens zijn met de beslissing van Zilveren Kruis, 

binnen een termijn van 20 kalenderdagen, nadat zij schriftelijk zijn geïnformeerd over de 

definitieve terugkoppeling een kortgedingprocedure beginnen bij de rechtbank te Den 

Haag. Deze termijn is een vervaltermijn. Door deelname aan de inkoopprocedure 

accepteren deelnemers dat zij hun eventuele bezwaar binnen de termijn van 20 

kalenderdagen nadat zij schriftelijk zijn geïnformeerd over definitieve terugkoppeling 

moeten indienen op straffe van verval van ieder recht om op een later moment tegen de 

voorgenomen vaststelling van Zilveren Kruis van de beslissing – in rechte – op te komen. 

Een eventueel aangespannen kortgeding heeft geen schorsende werking voor het verdere 

verloop van de inkoopprocedure. 

 

Ten overvloede merkt Zilveren Kruis op dat deelnemers geen bezwaar kunnen maken 

tegen zaken die al eerder aan de orde gesteld hadden moeten en kunnen worden (zie 3.3, 

3.4 en 3.5).  

3.10 Alle afspraken voor 2018 zijn uiterlijk 1 november 2017 definitief 

U stuurt de overeenkomst en de initiële afspraak uiterlijk 20 oktober 2017 getekend retour. 

Uiterlijk 20 oktober 2017 stelt u ook de ondertekende budgetformulieren in het NZa portaal 

beschikbaar voor Zilveren Kruis om deze te kunnen beoordelen. Indien akkoord worden 

deze uiterlijk 1 november 2017 door Zilveren Kruis doorgezet naar de NZa. Graag 

attendeert Zilveren Kruis u erop, dat bij het ontbreken van de getekende overeenkomst 

2018, we ons het recht voorbehouden geen budgetformulier bij de NZa in te dienen en er 

geen overeenkomst tot stand komt. Pas als de overeenkomst en de initiële afspraak door 

zowel Zilveren Kruis als de aanbieder zijn getekend en Zilveren Kruis het budgetformulier 

heeft ingediend bij de NZa, komt de overeenkomst tot stand. 

 

3.11 We bieden ook de mogelijkheid tot tussentijds inschrijven voor een 

overeenkomst 

Aanbieders die nog geen overeenkomst hebben met Zilveren Kruis, maar wel een 

overeenkomst hebben met één van de andere zorgkantoren, kunnen ook gedurende het 

jaar inschrijven voor een overeenkomst. De voorwaarden voor contractering evenals de 

beoordelingsprocedure zijn gelijk aan die bij een reguliere inschrijving. Wij verwachten dat 

zorgaanbieders zich alleen aanmelden voor een tussentijdse overeenkomst wanneer 

aannemelijk is dat zij in het betreffende jaar nog zorg gaan leveren. De procedure bij 

Zilveren Kruis voor tussentijdse contractering in de periode 2018-2020 is als volgt: 

1. U stuurt een verzoek tot een overeenkomst naar zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl . 

De zorginkoper neemt binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op om uw 

voornemens te bespreken en de procedure toe te lichten. 

2. Wij sturen u het formulier toe voor tussentijdse contractering. Dit betreft feitelijk 

een Excel-variant van hetgeen zorgaanbieders hierboven in de applicatie voor 

contractering invult. Dit formulier is voorzien van een instructie. 

3. Uw inschrijving stuurt u voorzien van alle bijlagen naar 

zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl  

4. Zilveren Kruis beoordeelt uw aanmelding. U krijgt binnen 4 weken een 

terugkoppeling van deze beoordeling zoals beschreven onder 3.7. 

5. Wanneer de inschrijving voldoet aan de gestelde voorwaarden, plant de inkoper 

een gesprek, zoals beschreven onder 3.8. 

6. Na het gesprek ontvangt u binnen 5 werkdagen een definitieve uitkomst van 

beoordeling. U ontvangt hierbij de overeenkomst onder voorwaarden indien van 

toepassing. De ingangsdatum wordt gesteld op de datum van deze 

mailto:zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl
mailto:zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl
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terugkoppeling. Als we besluiten geen overeenkomst aan te gaan krijgt u dit 

gemotiveerd teruggekoppeld.  

Aan de twee momenten waarop een terugkoppeling van beoordeling door Zilveren Kruis 

plaatsvindt, zijn de hierboven genoemde vervaltermijnen van 20 dagen verbonden. 
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4 Welke afspraken maken wij met u voor 2018-2020? 

4.1 Welk tariefpercentage hanteren we voor zorglevering in 2018? 

4.1.1 Er gelden vaste tariefpercentages per sector 

Zoals in het landelijke inkoopkader staat beschreven is wordt er in 2018 niet meer gewerkt 

met een tariefsopslag voor het werken aan kwaliteitsverbetering. Het werken aan kwaliteit 

maakt onderdeel uit van het gestelde tariefpercentage. Per 2018 wordt het vaste tarief 

afhankelijk van de leveringsvorm opgebouwd uit 3 componenten: Zorg, Normatieve 

Huisvestingscomponent (NHC) en Normatieve Inventaris Component (NIC). Wij 

continueren in 2018 voor de verschillende sectoren het tariefpercentage van 2017 van het 

maximale NZa tarief voor wat betreft de zorgprestaties. Over de NHC en NIC gaan we in 

2018 nog niet onderhandelen. Die componenten nemen we, indien van toepassing, voor 

100% mee in de bepaling van het tarief per prestatie. Dit geeft voor de sectoren, afhankelijk 

van de leveringsvorm en prestatie, de volgende opbouw van tarieven. 

 

 

 

Voorbeeld voor de opbouw van het tarief 2018 voor VV5 inclusief BH (Z053) op parameters 

2017 = (97%* €190,45) + (100%* €30,81) + (100%* €3,68) = € 219,22 

 

De definitieve contracteerruimte en de NZa beleidsregels voor 2018 zijn op dit moment nog 

niet bekend. Voor 2018 zijn er nog geen extra financiële middelen toegezegd door VWS. 

We handhaven daarom de tariefpercentages voor zorg van 2017 in 2018. Wij behouden 

ons het recht voor om de tariefpercentages 2018 voor zorg aan te passen zodra de 

contracteerruimte en de NZa-beleidsregels bekend zijn. 

4.1.2 Zorgaanbieders kunnen op eigen verzoek kiezen voor een lager tariefspercentage 

Wij hebben dit verzoek het afgelopen jaar een aantal keer gehoord. Zorgaanbieders 

kunnen dit doen, wanneer zij in staat zijn kwalitatief goede zorg te leveren tegen een lagere 

vergoeding. Een lager tariefpercentage kan voor klanten en zorgaanbieders aantrekkelijk 

zijn. Op deze manier kunnen zorgaanbieders bijvoorbeeld een alternatief zijn voor PGB-

zorgaanbieders en kunnen zij bij MPT meer uren zorg leveren binnen hetzelfde financiële 

kader voor zorg thuis (zie Voorschrift Zorgtoewijzing). Dit laatste geeft wellicht meer 

mogelijkheden voor klanten om langer thuis te wonen. Zorgaanbieders die zorg leveren in 

de vorm van VPT of ZZP kunnen vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid een 

tariefkorting overwegen, wanneer zij deze middelen niet volledig aanwenden voor zorg. 

Zorgaanbieders maken in het inkoopgesprek of in een toelichting bij de inschrijving kenbaar 

of zij een vrijwillige tariefkorting bieden. Met de zorginkoper wordt overeengekomen welk 

tariefpercentage en welke leveringsvormen dit van toepassing is. De definitieve afspraken 

hierover worden gemaakt in het gesprek (zie 3.8).  
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4.2 Wij werken in de periode 2018 - 2020 met een persoonsvolgend model 

4.2.1 Voor alle sectoren en leveringsvormen geldt een geld-volgt-klant model 

Wij spreken binnen dit model geen initiële budgetten meer af op basis van volumes. Wij 

vinden dat initiële budgetten een verkeerd beeld geven. In geld-volgt-klant model hebben 

deze immers geen waarde. Met zorgaanbieders maken wij daarom alleen afspraken over 

de te leveren prestaties. Persoonsvolgendheid betekent ook niet dat klanten hun zorgvraag 

overal kunnen verzilveren. Wij kopen alleen die prestaties in bij zorgaanbieders waarvoor 

zij aan de gestelde eisen kunnen voldoen (zie 4.4). Voor deze prestaties spreken wij geen 

volumes af. Uitzondering hierop is crisiszorg, omdat daarbij ook een deel beschikbaarheid 

wordt gefinancierd. Hiervoor maken wij gerichte afspraken en komen wij een aantal plekken 

(volume) overeen (zie 4.5). Het definitief voor het jaar van levering af te spreken volume per 

zorgaanbieder hangt af van de keuze die klanten maken in het zorgaanbod, voor zover 

passend binnen de beschikbare contracteerruimte (zie 6.4) van het betreffende jaar en voor 

zover het aandeel inclusief behandeling gelijk is ten opzichte van het voorgaande jaar (zie 

ook 4.6). De initiële afspraak die wij uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar van 

levering met zorgaanbieders maken, heeft voor wat betreft het volume dan ook geen relatie 

met de definitief te maken productieafspraak. In de herschikking bepalen wij het definitieve 

financiële kader voor zorgaanbieders. Voor de drie sectoren werkt Zilveren Kruis in 2018 

met een eigen contracteerruimte waarbinnen deze afspraken worden gemaakt.  

4.2.2 In het budgetformulier leggen we geen afspraken over prijs en volume vast  

Zoals in het landelijke inkoopkader al toegelicht bevat het budgetformulier van de NZa geen 

afspraken over prijs en volume meer, deze afspraken borgen we in de initiële afspraak. De 

NZa vraagt alleen een omzetniveau op te nemen in het budgetformulier. In de regio’s van 

Zilveren Kruis wordt als omzetniveau in het budgetformulier €1,- opgenomen. Wij doen dit 

om het administratieve proces rond de indiening van het budgetformulier te 

vereenvoudigen. Hiermee laten we zien dat we volledig persoonsvolgend willen zijn. Het 

opnemen van een omzetniveau op basis van een historische basis, welke geen enkele 

garantie over financiering geeft, strookt niet met dit uitgangspunt. Met een eenvoudige en 

duidelijke inkoopsystematiek bieden we zorgaanbieders houvast en inzage over de 

verwachte financiering. Tevens borgen we in ons betalingsbeleid continuïteit van zorg in de 

overgang van jaren.   

4.2.3 Persoonsvolgendheid gaat gepaard met een wederzijdse informatieplicht 

Zorgaanbieders informeren ons over wijzigingen in volumes. Zo krijgen wij meer inzage in 

de ontwikkeling van vraag en aanbod en kunnen wij kostenontwikkelingen beter 

prognosticeren in relatie tot de beschikbare contracteerruimte. Onze informatieplicht betreft 

het maandelijks publiceren van de verwachte uitnutting van de contracteerruimte op onze 

website (zie 6.3). Wij vragen u om ons proactief via uw zorginkoper te informeren over de 

verwachte significante mutaties (positief en negatief) binnen uw organisatie. Naast een 

betere prognose geeft dit de zorginkoper informatie over ontwikkelingen in de regio en de 

gelegenheid om bij de zorgaanbieder te informeren naar de beweegredenen (van klanten) 

bij verwachte mutaties.  

4.2.4 Wanneer de contracteerruimte overschreden dreigt te worden, stopt de 

persoonsvolgendheid niet direct 

Zilveren Kruis kiest er voor om bij een verwachte overschrijding van de contracteerruimte 

per sector niet direct de persoonsvolgendheid stop te zetten. Wij gaan bij een verwachte 

overschrijding het geld-volgt-klant model niet direct omzetten naar vaste volumeafspraken. 

In plaats daarvan publiceren wij maandelijks over welk deel van de geleverde productie 

zorgaanbieders een mogelijk financieringsrisico lopen (zie 6.3). Dit eventuele risico betreft 
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een percentage van de (verwachte) geleverde productie in euro’s. We wachten in het jaar 

zo lang als mogelijk met het stellen van vaste volumes om de keuze van de klant te kunnen 

blijven volgen en zorgaanbieders niet te belemmeren in hun ondernemerschap. Wanneer 

de procentuele korting op financiële waarde van de gerealiseerde productie groter dreigt te 

worden dan 2%, verwacht Zilveren Kruis het volledige geld-volgt-klant model om te zetten 

naar vaste volume afspraken. De procentuele korting passen wij toe op de verwachte 

volumes. Of wij dit daadwerkelijk doen hangt onder meer samen met de kwaliteit van de 

aangeleverde declaraties en de status van de contracteerruimte van het betreffende jaar. 

Wanneer bijvoorbeeld de herverdelingsmiddelen nog toegevoegd gaan worden, nemen wij 

dit mee in onze besluitvorming. We communiceren bij de publicatie van de zorgkosten als 

we overgaan tot vaste volume afspraken. Deze afspraken baseren we dan op de 

goedgekeurde geëxtrapoleerde productie van de maand waarop de gepubliceerde 

zorgkosten betrekking hebben, inclusief de daarbij behorende procentuele korting. 

Wanneer hier sprake van mocht zijn informeren we u over de vaste volume afspraken voor 

uw organisatie. Met het stellen van een verwacht maximumpercentage van 2% geven we 

zorgaanbieders comfort en denken we risico’s in de continuïteit van zorg bij zorgaanbieders 

te beperken. Uiteraard is ons streven om het risico te beperken en zorg zoveel als mogelijk 

te financieren.  

4.2.5 Meerzorg kent een eigen inkoopmodel  

Ook bij Meerzorg komen volumes persoonsvolgend tot stand. Echter de basis voor 

Meerzorg is een andere dan voor de reguliere zorglevering. Meerzorg wordt namelijk 

geleverd op basis van een beschikking van het zorgkantoor. Voor de Meerzorg oormerkt 

Zilveren Kruis per sector middelen in de contracteerruimte op basis van de omvang van 

Meerzorg in het voorgaande jaar. Wij toetsen maandelijks het totaal aan gedeclareerde 

Meerzorg per sector aan de daarvoor geoormerkte contracteerruimte. Wanneer de 

contracteerruimte voor Meerzorg per sector niet toereikend is, dan wordt in de herschikking 

de gerealiseerde Meerzorg passend gemaakt door een procentuele afslag op de tarieven 

van de Meerzorgprestaties toe te passen. 

4.3 Waarover blijven we in gesprek?    

4.3.1 Zilveren Kruis wil in gesprek blijven over kwaliteitsverbetering en persoonsgerichte zorg 

Begin 2018 beoordelen we de ontwikkelafspraken over 2017 definitief, waarna we het 

gesprek voortzetten over de opgeleverde kwaliteitsplan/verslag of kwaliteitsrapport. 

Bovendien willen we, naast onze reguliere gespreksonderwerpen als EWS (Early Warning 

System), inspectiebezoeken en capaciteitsontwikkelingen, in 2018 expliciet aandacht 

schenken aan onder meer de volgende onderwerpen: 

• Persoonsgerichte zorg: hoe geven zorgaanbieders invulling aan diversiteit en 

maatwerk op basis van de vraag van de klant.  

• Complexe casuïstiek: hoe werken zorgaanbieders aan passende zorg (oplossingen). 

• Wachttijden en wachtlijsten.  

• Meerzorg: hoe werken aanbieders met Meerzorg en welke visie hebben ze hierop.  

• Innovatieve zorgoplossingen die inspelen op wensen en behoeften van klanten. 

• Knelpunten in de ketens en/of samenwerking. 

• Betrokkenheid van en aandacht voor mantelzorgers en naasten.  

• Nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen in zorgaanbod. 

• Met GGZ-aanbieders over herstelgerichte zorg en meedoen in de maatschappij. 
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4.3.2 We vertrouwen zorgaanbieders in hun streven naar betere kwaliteit voor klanten 

De komende jaren gaan we graag met u in gesprek over de kwaliteitsverbetering op basis 

van het geldende kwaliteitskader
5
 in de betreffende sector. De kwaliteitsplannen/verslagen 

en kwaliteitsrapporten vormen voor ons het vertrekpunt. Wij zien graag dat zorgaanbieders 

de regie pakken op kwaliteitsverbetering voor hun klanten en de ruimte nemen om vanuit 

hun eigenheid invulling te geven aan de in de kwaliteitskaders benoemde thema’s. Wij 

willen zorgaanbieders hierin versterken. Het werken met de kwaliteitskaders is niet 

vrijblijvend. Zilveren Kruis ziet het als haar rol om zorgaanbieders te stimuleren om de 

kaders ten volste te benutten, maar ook zorgaanbieders aan te spreken en maatregelen te 

nemen als dit uitblijft. We doen dit niet naar de letter, maar in lijn met hetgeen beoogd wordt 

in de kwaliteitskaders. Hierbij werken we indien nodig samen met de Inspectie en staan de 

belangen van klanten voorop. Cliënten(raden) zijn in de gesprekken over kwaliteit en 

kwaliteitsverbetering een vanzelfsprekende gesprekspartner. 

4.3.3 We gaan meer eigen analyses inzetten en leren van controles 

Door eigen analyses en spiegelinformatie in te zetten denken we zorgaanbieders 

waardevolle informatie te geven over de eigen organisatie binnen de sector. U kunt hierbij 

onder andere de volgende acties van ons verwachten: 

• Regioanalyses: afgelopen maanden is en op dit moment wordt nog steeds regionaal 

met zorgaanbieders in de GZ en de V&V gesproken over de regioanalyses. De 

kwantitatieve regio-analyses op basis waarvan we deze gesprekken voeren worden 

met de Nota van Inlichtingen op onze website geplaatst. Het gesprek geeft Zilveren 

Kruis en zorgaanbieders aanvullend inzicht in de belangrijkste oorzaken van en 

verklaringen voor de data of de ontwikkelingen die we zien. Op basis van de 

gesprekken die wij nu voeren voegen wij dit najaar een kwalitatieve analyse toe aan 

deze publicatie. Zo geven we zorgaanbieders inzicht in de regionale ontwikkelingen. 

• Ontwikkelafspraken: wij hebben veel mooie initiatieven voorbij zien komen in de 

afgelopen twee jaar. Deze informatie kan ook bijdragen aan de plannen die 

voortkomen uit de kwaliteitskaders. We willen delen en verbinden en gaan daarom 

deze informatie beschikbaar stellen:  

 we geven inzage in de thema’s die per sector zijn opgepakt; 

 op basis van inzicht in ontwikkelafspraken verbinden zorginkopers de 

zorgaanbieders met elkaar die met gelijke thema’s bezig zijn; 

 we zetten in op de deelbaarheid van kennis over een aantal specifieke 

ontwikkelthema’s (zie ontwikkelruimte). 

• Leren van materiële controle: materiële controles uitvoeren is een van onze wettelijke 

taken om te beoordelen of de zorg rechtmatig en doelmatig geleverd is. De uitkomsten 

van een materiële controle kunnen divers zijn. We kunnen vaststellen dat de zorg 

rechtmatig is gedeclareerd, dat we een deel van de declaraties moeten corrigeren of 

dat er verbetermogelijkheden zijn in het proces van de zorglevering en administratie. 

Daarnaast horen en zien wij in die materiële controles terug welke regelgeving bij 

zorgaanbieders onvoldoende bekend is, onduidelijk is of onvoldoende wordt nageleefd. 

Wij gaan dit soort ervaringen in algemene zin meer delen. Zo scheppen we 

duidelijkheid, voorkomen we onbedoelde problemen en voorkomen we verspilling van 

zorggeld in de toekomst. 

• Ervaringen met de experimenten ‘Rotterdam’ en ‘Leven zoals je wilt’, maar ook de 

projecten die wij met aanbieders in 2016 zijn gestart om kwaliteit voor klanten 

transparant te maken gaan we delen. In deze experimenten/projecten wordt veel 

ervaring opgedaan met het verduidelijken van de vraag van klanten, klantinformatie en 

het leveren van persoonsgerichte zorg. Deze ervaringen delen we graag met u. 

                                                           
5
 Waar in dit document wordt verwezen naar de in de sector geldende kwaliteitskaders, kan voor de GGZ gelezen 

worden: de multidisciplinaire richtlijnen en standaarden voor de EPA doelgroep. 
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Bovenstaande is niet uitputtend. Wij informeren u over nieuwe initiatieven via onze 

website. 

4.4 Welke prestaties spreken we af? 

4.4.1 De prestaties die overeengekomen zijn in 2017 vormen de basis voor 2018  

Als basis voor de af te spreken prestaties voor 2018 nemen we voor de zorgaanbieders bij 

Zilveren Kruis de prestaties zoals deze voortkomen en akkoord zijn bevonden uit de 

gedeclareerde productie tot en met periode 6 van 2017. Daarnaast heeft Zilveren Kruis alle 

Wlz-prestaties naar sector, grondslag en leveringsvorm ingedeeld naar ‘regulier’ en 

‘specifiek’. Dit is inzichtelijk gemaakt in bijlage 6. Hierin kunt u ook zien welke prestaties wij 

nadrukkelijk toetsen of beperkt inkopen.  

 

Voor zorgaanbieders die voor het eerst een overeenkomst sluiten met Zilveren Kruis, hangt 

de wijze van overeenkomen van prestaties af van de reden van contractering. 

Zorgaanbieders die nieuw zorgaanbod gaan ontwikkelen krijgen een standaard set aan 

reguliere prestaties behorend bij de sector, grondslag en leveringsvorm teruggekoppeld op 

basis van de inschrijving en het ondernemingsplan. Bij zorgaanbieders die als gevolg van 

het beleid onder 3.1 een overeenkomst sluiten met Zilveren Kruis bieden wij continuïteit in 

prestaties, zodat de zorg aan deze klanten geborgd blijft.  

 

Om het tussentijds openstellen van prestaties te voorkomen –dat is voor alle partijen 

administratief belastend- vullen wij de prestaties die voortkomen uit de herschikking 2017, 

indien nodig, aan met ‘regulier’ prestaties behorende bij het huidige zorgaanbod van de 

zorgaanbieder. Voor het openstellen van nieuwe ‘specifiek’ prestaties is altijd vooraf 

toestemming nodig van de zorginkoper. Deze toetst of de zorgaanbieder aan alle gestelde 

voorwaarden voldoet (zie Deel 1- paragraaf 3.4) om de prestatie open te stellen. De 

zorgaanbieder kan dit bij inschrijving of tijdens het inkoopgesprek kenbaar maken bij de 

zorginkoper. Uiteraard blijft het openstellen van nieuwe prestaties ook mogelijk gedurende 

het jaar na afstemming met en goedkeuring door met de zorginkoper. 

4.5 Crisiszorg contracteren wij op basis van de (regionale) crisisregelingen 

Zilveren Kruis contracteert crisisopvang/spoedzorg (hierna crisiszorg) in de Wlz op 

prestatieniveau. Voor crisiszorg is een landelijk protocol opgesteld, die te vinden is op onze 

website.  

4.5.1 We willen voor klanten in de GZ crisissituaties en overplaatsingen zo veel mogelijk 

voorkomen 

Zilveren Kruis gaat er vanuit dat bij crisissituaties in eerste instantie wordt gezocht naar 

oplossingen binnen de eigen organisatie en/of vormen van ambulante crisisinterventie. Een 

logische vervolgstap is dat expertise van buiten de organisatie, zoals collega- 

zorgaanbieders in de regio of vanuit het CCE wordt ingezet, om te voorkomen dat een klant 

moet worden uitgeplaatst. Wij zijn daarom in 2017 samen met 4 zorgaanbieders een pilot 

gestart met twee Ambulante Crisis Interventie teams. In iedere team leveren twee 

zorgaanbieders medewerkers voor dit ambulante team dat regionaal crisisopnames 

probeert te voorkomen. Op basis van de ervaringen met deze teams in 2017 gaat Zilveren 

Kruis met zorgaanbieders in gesprek over een eventueel vervolg hiervan in 2018. Voor de 

inzet van crisisplekken voor de gehandicaptenzorg werkt Zilveren Kruis samen met een 

aantal zorgaanbieders binnen een “consortium crisisregeling gehandicaptenzorg”. De 

binnen de regio’s van Zilveren Kruis geldende regeling voor crisis staat gepubliceerd op 

onze website.  
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4.5.2 Afspraken over GZ crisis maken we op basis van de bezettingsgraad en vraag naar 

crisiszorg in 2017 

De afspraak voor het aantal crisisplekken 2018 wordt gebaseerd op de verwachte 

bezettingsgraad voor 2018. Deze verwachte bezettingsgraad 2018 bepalen wij op basis 

van gegevens over 2017: 

• de door de zorgaanbieder aangeleverde realisatiecijfers over 2017; 

• de bezettingscijfers die door de crisisregisseurs zijn bijgehouden over 2017.  

Dit kan betekenen dat het aantal crisisplekken naar beneden of boven wordt bijgesteld voor 

2018. Wij gaan er van uit bij de huidige zorgaanbieders van crisiszorg voldoende 

crisisplekken te kunnen inkopen. Met een zorgaanbieder die in 2017 geen afspraak heeft 

voor een crisisplek maken wij daarom in beginsel geen afspraak voor de prestatie crisis. 

Het aansluiten bij het consortium van Zilveren Kruis en zorgaanbieders met crisisplekken is 

een voorwaarde voor het maken van een afspraak voor crisisplaatsen in 2018.  

4.5.3 Afspraken over V&V crisis maken we op basis van de verwachte vraag naar crisiszorg  

Wij verwachten bij de huidige zorgaanbieders van crisiszorg voldoende crisisplekken te 

kunnen inkopen. Met een zorgaanbieder die in 2017 geen afspraak heeft voor crisiszorg 

maken wij daarom in beginsel geen afspraak voor de prestatie crisis. Zilveren Kruis heeft 

een eigen crisisregeling, deze maakt onderdeel uit van de overeenkomst. Het aantal af te 

spreken crisisplaatsen blijft gelijk, tenzij de bezettingsgraad het afgelopen jaar lager was 

dan 70%. Hierbij gaan we van de realisatiecijfers die via AW319 zijn aangeleverd. 

Zorgaanbieders declareren de dagen waarop een klant gebruik maakt van crisiszorg onder 

de crisisprestatie in iWlz. Zilveren Kruis bepaalt daarna het aantal dagen waarop een 

afgesproken crisisplaats niet is benut. Zorgaanbieders ontvangen een vergoeding voor die 

onbenutte crisisdagen, omdat zij daarvoor beschikbaarheid van zorg garanderen. Wanneer 

een crisisplaats op basis van de extrapolatie van de productierealisatie in de AW319 naar 

verwachting voor minder dan 70% bezet is gedurende het jaar, maakt Zilveren Kruis in de 

herschikking een lagere afspraak.  

4.5.4 Mogelijk gaat de crisiszorg voor de V&V per 2018 over naar de Zvw 

Voor de crisisregeling V&V in de Wlz leiden verschillende ontwikkelingen, zoals de 

overheveling van Eerstelijns verblijf naar de Zvw per 2017, er toe dat er mogelijk een 

overheveling gaat plaatsvinden van de crisiszorg Wlz V&V naar de Zvw (Eerstelijns verblijf) 

(ZvW). Zilveren Kruis informeert via onze website de zorgaanbieders zodra de positionering 

en inkoop van crisiszorg Wlz V&V wijzigt.  

4.6 Zilveren Kruis continueert de huidige afspraken over de plekken inclusief 

behandeling  

De volumes zijn voor deze prestaties dus niet volledig persoonsvolgend. Dit geldt zowel 

voor de V&V als de GZ. Uitgangspunt is dat  het aandeel inclusief behandeling ten opzichte 

van 2017 gelijk blijft. Waarbij we de lage ZZP’s buiten beschouwing laten. Wanneer klanten 

op een plek exclusief behandeling tijdelijk Wlz-behandeling nodig hebben kan hiervoor een 

machtiging voor extramurale behandeling bovenop het VPT/ZZP worden aangevraagd. De 

procedure hiervoor is opgenomen in een aanvulling van Zilveren Kruis op het Voorschrift 

Zorgtoewijzing op onze website. We borgen op deze manier dat Wlz behandeling ook voor 

klanten op een plek exclusief behandeling toegankelijk is. 

4.7 De Meerzorgregeling is in ontwikkeling 

De proeftuinen Meerzorg GZ hebben tot op heden erg positieve resultaten opgeleverd. Om 

te bereiken dat deze positieve resultaten uit de proeftuinen voortgezet kunnen worden, 

hebben de Zorgkantoren samen met het CCE, VGN, Cliëntorganisaties, VWS en de NZa 

eind 2016 en in 2017 hard gewerkt om een Meerzorg ‘nieuwe stijl’ te ontwikkelen. Bij 
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Meerzorg ‘nieuwe stijl’ staat de kwaliteitsverbetering voorop en is het de bedoeling om de 

huidige experimenteerstatus van de proeftuinen te verruimen. Zodra hierover 

besluitvorming heeft plaatsgevonden benadert Zilveren Kruis zorgaanbieders om mee te 

denken voor 2018. Naast een inhoudelijke verbeterslag werken zorgkantoren aan een 

optimalisatie van de procedure voor 2018 die de administratieve lasten voor alle partijen 

vermindert. 
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5 Hoe geven we invulling aan de ontwikkelruimte? 

5.1 Het is nog niet bekend of er financiële middelen beschikbaar komen voor 

ontwikkelruimte 

VWS besluit nog of er financiële middelen beschikbaar komen voor ontwikkelruimte. Via 

onze website informeren wij u zodra hier meer over bekend is. Hieronder lichten wij op 

hoofdlijnen toe hoe wij, wanneer er middelen beschikbaar komen, invulling willen geven 

aan de ontwikkelruimte. 

5.2 Ontwikkelruimte om knelpunten op te lossen en innovatie te stimuleren 

We vinden het belangrijk dat er voor onze klanten passende zorg is. Dat lukt nog niet altijd. 

Er zijn knelpunten die we graag samen met partijen in het veld willen oplossen. Daarnaast 

wil Zilveren Kruis innovaties bij zorgaanbieders stimuleren en er voor zorgen dat innovaties 

gedeeld worden met het veld. Zo kunnen we leren van elkaar en met elkaar de zorg 

verbeteren. Zorgkantoren gebruiken in hun regio’s de ontwikkelruimte om hier afspraken 

over te maken met zorgaanbieders binnen het landelijk gedefinieerde kader. Wij hebben 

een drietal doelstellingen, die we hieronder toelichten: 

• Het oplossen van (regionale) knelpunten en stimuleren van ontwikkelingen in de Wlz  

• Het verbeteren van de zorginfrastructuur in de regio 

• Het delen van innovaties 

De doelstellingen zijn in prioritering gelijk. Voor iedere doelstelling oormerken wij middelen 

binnen de regionale ontwikkelruimte.  

 

5.2.1 We lossen (regionale) knelpunten op en stimuleren ontwikkelingen in de Wlz 

We zien het als onze verantwoordelijkheid om knelpunten samen met zorgaanbieders op te 

lossen en initiatieven te ontwikkelen om passende zorg voor onze klanten te realiseren. 

Ook als deze initiatieven niet klantgebonden zijn of gedekt worden door beleidsregels en 

prestaties. Wij zijn ook op zoek naar goede voorbeelden in het kader van doelmatigheid. 

Zowel doelmatig in de zin van ‘de klant tijdig voorzien van de meest passende zorg’ als 

zorgoplossingen die minder zorgkosten met zich meebrengen. De ontwikkelruimte biedt 

mogelijkheden om aan onze zorgplicht beter invulling te geven. Het gaat hierbij om 

knelpunten en/of oplossingen die regionaal of doelgroepspecifiek zijn. Bijvoorbeeld het 

bieden van oplossing voor de klanten met een complexe zorgvraag. Een goed voorbeeld 

van hoe wij de ontwikkelruimte willen inzetten is de pilot die momenteel loopt in de GZ 

waarbij wij een ambulant crisisteam inzetten in plaats van de klant te verplaatsen naar een 

crisisplek.  

 

Wij nemen het initiatief knelpunten/ontwikkelpunten te definiëren en gaan met de 

betreffende stakeholders in gesprek om te komen tot oplossingen. De huidige middelen 

voor regionale knelpunten binnen de GZ komen hiermee te vervallen. 

5.2.2 Door verbetering van de zorginfrastructuur in de regio maken we goede zorg thuis mogelijk 

Met een goede zorginfrastructuur is het voor onze klanten mogelijk om langer thuis te 

kunnen blijven wonen. Dit vraagt om samenwerking van verschillende partijen, zoals 

gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en woningcorporaties. Wij 

gaan zelf ook in gesprek met zorgaanbieders en gemeenten wanneer we tekortkomingen in 

de zorginfrastructuur ervaren.  

5.2.3 We stimuleren innovaties en delen deze met partijen in het veld  
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Innovaties zijn belangrijk om vernieuwing in de sector te realiseren. Wij zien op veel 

plekken mooie initiatieven en hebben deze ontwikkeling veelal bij de ontwikkelafspraken 

gevolgd. We willen graag dat innovaties gedeeld worden met andere partijen in het veld. Dit 

is inspirerend, draagt bij aan betere zorg en is efficiënt. Als u innovaties heeft die u wilt 

delen kunt u zich bij ons aanmelden. Omdat we het belangrijk vinden dat we die innovaties 

beschikbaar stellen waarvoor draagvlak en vraag is in het veld vragen wij zorgaanbieders 

bij Zilveren Kruis door middel van ‘stemmen’ hun voorkeur kenbaar te maken. Per sector 

krijgen de vijf innovaties met de meeste stemmen een financiële bijdrage vanuit de 

ontwikkelruimte. Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen: 1) een vast bedrag als 

tegemoetkoming voor de ontwikkeling van de innovatie en 2) een bijdrage op maat (tot een 

nader te bepalen maximum) voor het deelbaar maken en beschikbaar stellen van de 

innovatie aan het veld.  

5.3 We informeren u later over de tijdslijnen en procedures  

Omdat het op dit moment nog onzeker is of er financiële middelen beschikbaar komen 

worden de tijdslijnen en procedures voor het inzetten van de ontwikkelruimte op een later 

moment bekend gemaakt. Nieuws hierover kunt u volgen op onze website. 
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6 Hoe gaan we om met betalen, monitoren en het 
definitief maken van afspraken in 2018? 
 

6.1 Zilveren Kruis ziet toe op de naleving van gemaakte afspraken  

In gesprek en door middel van controles volgen wij of zorgaanbieders de afspraken zoals 

vastgelegd in de overeenkomst en dit inkoopkader nakomen. Als blijkt dat zorgaanbieders 

deze niet nakomen of Zilveren Kruis hierover signalen ontvangt gaan wij hierover het 

gesprek aan. Zonodig vragen wij extra informatie op en/of voeren wij een materiële controle 

uit. Onder ‘niet nakoming’ in de overeenkomst Wlz 2018(-2020) staat beschreven welke 

maatregelen Zilveren Kruis kan nemen, wanneer wij vaststellen dat zorgaanbieders 

gemaakte afspraken niet nakomen. 

6.2 In 2018 continueren we ons betalingsbeleid 

Persoonsvolgendheid en een geld-volgt-klant model brengt met zich mee dat we feitelijk 

alleen afspraken maken met zorgaanbieders over de te leveren zorgprestaties. We willen in 

ons betalingsbeleid eveneens tot uiting laten komen dat het geld de keuze van de klant 

volgt. De realiteit is echter ook dat klanten niet per 1 januari 2018 opnieuw kiezen voor 

zorg. In ons betalingsbeleid borgen we dan ook dat continuïteit van zorg in de jaarovergang 

gefinancierd wordt. Wij continueren in onze betalingen in 2018 de werkwijze zoals u die van 

ons kent. Waar mogelijk brengen wij nog nuances aan om de relatie tussen de declaraties 

en betalingen dichter bij elkaar te brengen. Het definitieve betalingsbeleid voor 2018 

publiceren wij in de Nota van Inlichtingen.  

6.3 Zilveren Kruis publiceert maandelijks de verwachte uitnutting van de 

contracteerruimte 

Een technische raming op de gedeclareerde productie wordt uiterlijk 8 weken na afloop van 

de periode (vanaf periode 2 van het betreffende jaar) op onze website geplaatst. Dit is een 

publicatie die hoofdzakelijk is gebaseerd op AW319 gegevens over de betreffende periode. 

In deze raming geven wij op onze website weer of de naar jaarbasis (verwachte) 

geëxtrapoleerde productierealisatie nog past binnen de beschikbare contracteerruimte van 

het betreffende jaar. Hierbij wordt het procentuele risico over de geëxtrapoleerde 

productierealisatie expliciet benoemd. Op die manier geven wij zorgaanbieders inzicht in de 

benutting van de contracteerruimte en de mogelijke risico’s die zij lopen over financiering 

van geleverde zorg in dat jaar. Tweemaandelijks sturen wij zorgaanbieders (tot aan de 

herschikking) ter indicatie een overzicht wat op basis van de huidige declaratiecijfers de 

hoogte van de afspraak zou worden bij de herschikking van het betreffende jaar.  

6.4 Hoe gaan we om met herschikking? 

6.4.1 In de herschikking maken we de afspraken met zorgaanbieders voor het betreffende jaar 

definitief 

De herschikking betreft de vaststelling van het definitieve financiële kader voor het 

betreffende jaar. De herschikking vindt plaats binnen de gestelde contracteerruimte per 

sector. Omwille van de persoonsvolgendheid geven wij er de voorkeur aan zo laat mogelijk 

in het jaar te herschikken. Op deze manier sluiten we zo goed als mogelijk aan bij de 

actualiteit van klantkeuzes. De definitieve afspraken moeten naar verwachting voor 1 

november van het betreffende jaar bij de NZa zijn ingediend. Om tijdig in te kunnen dienen 

verwacht Zilveren Kruis de herschikking daarom in september uit te voeren op basis van de 

meest actuele AW319 gegevens. Zilveren Kruis communiceert gedurende het jaar welke 

peildatum definitief gekozen wordt voor de herschikking.  
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6.4.2 De AW319 vormt de basis voor de herschikking 

In de herschikking extrapoleren we de zorgkosten op basis van de goedgekeurde 

declaratiegegevens uit de AW319 van de laatste aangeleverde maand van het betreffende 

jaar. In het definitieve herschikkingsbeleid wordt aangegeven van welke maand we uitgaan. 

Wanneer er significante trends zichtbaar zijn (positief of negatief) in de AW319 gegevens 

van zorgaanbieders, kan hier door Zilveren Kruis in de wijze van extrapoleren rekening mee 

worden gehouden. Alleen declaraties die juist en tijdig zijn aangeleverd door 

zorgaanbieders betrekken wij in de herschikking. Wij benadrukken in het kader van de 

herschikking nogmaals het belang van tijdig, juist en volledig declareren. 

6.4.3 De herschikking kent 3 stappen 

Allereerst komen wij in de herschikking per sector (excl. Meerzorg zie 6.4.4) tegemoet aan 

eventuele schriftelijke toezeggingen zoals bijvoorbeeld complexe casuïstiek. Vervolgens 

kennen we afspraken op crisis toe op basis van de feitelijke bezettingsgraad. Vervolgens 

vindt de toekenning plaats op basis van de geëxtrapoleerde gedeclareerde productie zoals 

beschreven onder 6.4.2. Indien nodig vinden hierop correcties plaats indien de 

gedeclareerde productie op plekken inclusief behandeling wordt overschreden (zie 4.6). 

Wanneer de middelen per sector niet toereikend zijn, dan wordt een procentuele korting 

toegepast over de geëxtrapoleerde productierealisatie van het betreffende jaar. Wanneer 

eerder in het jaar deze procentuele korting per sector groter dreigt te worden dan 2% van 

de verwachte geëxtrapoleerde productie, verwacht Zilveren Kruis het geld-volgt-klant model 

op dat moment al om te zetten naar vaste volume afspraken (zie 4.2.4).  

6.4.4 Meerzorg wordt in de herschikking indien nodig passend gemaakt met een tariefkorting 

Als het totaal aan toegekende Meerzorg beschikkingen binnen de regio’s van Zilveren Kruis 

per sector de geoormerkte contracteerruimte voor Meerzorg overschrijdt, wordt deze 

passend gemaakt door een procentuele korting op het tarief van de Meerzorgprestaties toe 

te passen.  

6.4.5 Afspraken over regionale ontwikkelruimte worden bij de herschikking definitief gemaakt 

Als er regionale ontwikkelruimte beschikbaar wordt gesteld, zijn dit geoormerkte middelen. 

Het toekennen van deze middelen staat daarom los van de reguliere herschikking. Wel 

worden de definitief overeengekomen bedragen in de herschikking bekrachtigd door deze 

op te nemen in het budgetformulier. 

6.4.6 Zilveren Kruis publiceert gedurende het jaar het definitieve herschikkingsbeleid  

Hierin worden de peildata, tijdlijnen en procedures nader toegelicht. Dit biedt gelegenheid 

om in de herschikking in te spelen op mogelijke actualiteiten (bijvoorbeeld maatregelen van 

de overheid). 

6.5 De nacalculatie vindt plaats in lijn met de herschikking  

We publiceren ons nacalculatiebeleid na de herschikking. Zorgaanbieders kunnen er op 

rekenen dat we het nacalculatiebeleid formuleren in lijn met de herschikking van het 

betreffende jaar. 

6.6 Zilveren Kruis evalueert de gestelde inkoopdoelen 

Dit doen we jaarlijks na afloop van het betreffende jaar om de effectiviteit van ons beleid te 

kunnen beoordelen en te toetsen in hoeverre de inkoopdoelen (zie 1.1.) gehaald zijn. Zo 

blijven we kritisch op de rol die wij voor klanten vervullen. 



62216-1705

Kijk op
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/zorginkoop/
Paginas/inkoopbeleid-wlz.aspx
Voor informatie over zorginkoopbeleid Wlz 

Log in op
zilverenkruiszorgkantoor.mendixcloud.com/
Voor onze digitale zorginkoopapplicatie

Bel naar
038 - 45 66 315 voor vragen over de technische aspecten van de  
digitale applicatie (van 1 juni t/m 1 augustus 2017 van 9.00 – 12.00 uur)

Mail naar
zorginkoophelpdesk@ZilverenKruis.nl
Voor vragen over de technische aspecten van de digitale applicatie

Kijk op
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/contact/
Paginas/default.aspx
Voor algemene contactinformatie voor zorgaanbieders

Service & Contact

?

http://zilverenkruiszorgkantoor.mendixcloud.com/
mailto:zorginkoophelpdesk%40ZilverenKruis.nl?subject=Vragen%20over%20de%20technische%20aspecten%20van%20de%20digitale%20applicatie
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/contact/Paginas/default.aspx
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/contact/Paginas/default.aspx



