
Addendum Afspraken regionale ontwikkeling 

Met dit document worden de afspraken over de regionale ruimte 

vastgelegd. Deze afspraak maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de 

Overeenkomst voor de Wlz die van toepassing is tussen Zilveren Kruis 

Zorgkantoor en Zorgaanbieder(s).  

Gegevens zorgaanbieder(s)1 

Zorgaanbieder 1 

Naam zorgaanbieder (kassier)2: 

Adres: 

Postcode/plaats: 

KvK-nummer: 

AGB-code: 

Zorgaanbieder 2 

Naam zorgaanbieder: 

Adres: 

Postcode/plaats: 

KvK-nummer: 

Zorgaanbieder 3 

Naam zorgaanbieder: 

Adres: 

Postcode/plaats: 

KvK-nummer: 

 
1 Aanvullen met alle deelnemende zorgaanbieders 

2 Mogelijk zijn er meerdere kassiers 



Zorgaanbieder 4 

Naam zorgaanbieder: 

Adres: 

Postcode/plaats: 

KvK-nummer: 

Zorgaanbieder 5 

Naam zorgaanbieder: 

Adres: 

Postcode/plaats: 

KvK-nummer: 

Zorgaanbieder 6 

Naam zorgaanbieder: 

Adres: 

Postcode/plaats: 

KvK-nummer: 

1. Afspraken voor regionale ontwikkeling  

In de regionale werkagenda is toegelicht op welke wijze de regionale middelen worden ingezet. Voor de 

uitvoering van de regionale afspraken worden de volgende middelen beschikbaar gesteld: 

 

Inkoopdoel Regiodoel Resultaat/ KPI 

(smart) 

Afspraken met het 

Zorgkantoor 2022 

Afspraken met het 

Zorgkantoor 20233 

     

     

     

     

2. Bevoorschotting 

De afspraak betreft een lumpsum bedrag, dat als opslag in de tarieven verwerkt wordt. De betaling aan de 

kassier(s) bedraagt maandelijks 1/12 van de afspraak. Indien de afspraak tot stand komt na 1 januari 

2022, passen we de betalingen daarop aan. 

 
3 De regionale afspraken kunnen voor een langere termijn dan 2022-2023 gelden. De financiële afspraken 
kunnen niet langer lopen dan de duur van dit inkoopbeleid. 



3. Monitoring  plan en besteding van de aanvullende afspraken met het zorgkantoor 

We maken in de regio afspraken over de monitoring van de voortgang van de afspraken en indien van 

toepassing de uitgaven. We bundelen de inzichten en delen de voortgang in elke regio met alle betrokken 

zorgaanbieders.  

4. Afspraken bij niet behalen beoogde resultaat 

 We wijzigen in onderling overleg tussentijds de afgesproken activiteiten als dat leidt tot een beter 

resultaat of betere resultaten. 

 We accepteren dat initiatieven kunnen mislukken. We vorderen daarom niet terug als 

afgesproken resultaten niet worden bereikt maar activiteiten wel naar beste kunnen uitgevoerd zijn.  

5. Deze afspraken vervallen bij einde van de Overeenkomst voor de Wlz 

Indien de bestaande Overeenkomst voor de Wlz om wat voor reden dan ook komt te vervallen, dan 

vervallen ook deze Afspraken Regionale ruimte, met ingang van het einde van de Overeenkomst voor de 

Wlz. 

Ondertekening 

Alle betrokken zorgaanbieders (of kassier namens de zorgaanbieders)4 

Zorgaanbieder 1 

Naam zorgaanbieder: 

Naam bestuurder: 

Handtekening: 

Zorgaanbieder 2 

Naam zorgaanbieder: 

Naam bestuurder: 

Handtekening: 

Zorgaanbieder 3 

Naam zorgaanbieder: 

Naam bestuurder: 

Handtekening: 

Zorgaanbieder 4 

Naam zorgaanbieder: 

Naam bestuurder: 

Handtekening: 

 
4 Als zorgaanbieders in de regio ervoor kiezen dat enkel de kassier het addendum ondertekent, kan dat ook. 



Zorgaanbieder 5 

Naam zorgaanbieder: 

Naam bestuurder: 

Handtekening: 

Zorgaanbieder 6 

Naam zorgaanbieder: 

Naam bestuurder: 

Handtekening: 

Zilveren Kruis Zorgkantoor 

Olivier Gerrits 

Directeur Zorginkoop 

Handtekening: 
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