Zilveren Kruis Zorgkantoor
Experiment Persoonsvolgende bekostiging GZ Rotterdam voor nieuwe zorgaanbieders
In 2017 start Zilveren Kruis Zorgkantoor (Zilveren Kruis) in de regio Rotterdam met het Experiment
Persoonsvolgende bekostiging voor de gehandicaptenzorg (Experiment). Wij hebben hier uitvoerig over
gecommuniceerd in ons inkoopbeleid Experiment GZ Rotterdam dat gepubliceerd staat op deze website.
Zilveren Kruis maakt het mogelijk voor nieuwe zorgaanbieders om gedurende het jaar 2017 een
overeenkomst te krijgen voor dit experiment. In deze publicatie informeren wij zorgaanbieders hoe dit in
zijn werk gaat.
De keuzemogelijkheden voor cliënten verbeteren is een belangrijke doelstelling van het
Experiment
Met dit experiment willen wij de mogelijkheden van cliënten vergroten om zorg te kiezen die het beste bij
hun wensen, behoeften en manier van leven past. Concreet doen we dit door in te zetten op:
 versterking van de positie van de cliënt;
 het vergroten van de keuzemogelijkheden en -vrijheid middels een gedifferentieerd zorgaanbod in
de regio;
 een zorgverlening, die qua aard, omvang en locatie zoveel mogelijk aansluit en blijft aansluiten bij
de concrete vraag van de cliënt.
Het door het jaar heen contracteren van nieuwe zorgaanbieders die invulling kunnen geven aan de vraag
van cliënten zien wij als belangrijk onderdeel van dit experiment.
Voor alle zorgaanbieders in de regio Rotterdam gelden dezelfde voorwaarden
Zorgaanbieders die aan de voorwaarden van het inkoopbeleid Experiment GZ Rotterdam voldoen komen
in aanmerking voor een overeenkomst voor het Experiment. De duur van deze overeenkomst is gelijk aan
de looptijd van het Experiment. De einddatum van de overeenkomst voor het Experiment GZ Rotterdam
betreft altijd 31 december 2018. Voor alle gecontracteerde zorgaanbieders binnen het Experiment in
Rotterdam geldt hetzelfde tarief.
Zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst kunnen zich melden
Voor de contractering gedurende het jaar maken wij geen gebruik van de inkoopapplicatie zoals deze in
het inkoopbeleid Experiment GZ Rotterdam wordt genoemd. Aanmelden kan door een e-mail te sturen
naar Zorginkoop2017WLZ@zilverenkruis.nl. Op basis van deze aanmelding ontvangt de zorgaanbieder
van Zilveren Kruis een formulier. De inhoud van dit formulier is gelijk aan onze offerteapplicatie bij
inschrijving in juni 2016.
Wanneer Zilveren Kruis uw inschrijving ontvangen heeft, beoordelen wij deze
Wij beoordelen of de inschrijving met bijlagen voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Zorgaanbieders
ontvangen binnen 12 werkdagen na ontvangst van de volledige inschrijving een terugkoppeling van de
beoordeling.
Na de terugkoppeling neemt Zilveren Kruis contact op met de zorgaanbieder
Zilveren Kruis neemt contact op voor het opstellen van de overeenkomst voor het Experiment en het
openstellen van de te leveren prestaties. De overeenkomst voor het Experiment kan niet eerder ingaan
dan de datum van indiening van het aanmeldingsformulier (met bijlagen) voor beoordeling.
Wij adviseren nieuwe zorgaanbieders zich goed te verdiepen in de Wlz
Jaarlijks contracteren wij tientallen nieuwe zorgaanbieders. Het is belangrijk dat nieuwe zorgaanbieders
zich goed informeren over wat nodig is om binnen de Wlz zorg te kunnen bieden, te declareren en
betaald te krijgen. Het organiseren van de administratieve randvoorwaarden voor zorglevering binnen de
Wlz neemt tijd in beslag. Meer informatie hierover vindt u in onze presentatie voor nieuwe
zorgaanbieders.
Neem contact met ons op als u vragen heeft
Wij ontvangen vragen over het verkrijgen van een overeenkomst voor het Experiment bij voorkeur per email. Zorgaanbieders kunnen daarvoor bovenstaand e-mailadres gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact op.

