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Onze doelgroep

Ouderenzorg Gehandicaptenzorg Geestelijke 
gezondheidszorg

Toegang tot de Wlz

 Blijvend zorg nodig
 24-uurs zorg in de 

nabijheid of 
permanent toezicht

Indicatie door CIZ
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De leveringsvormen WLZ
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Binnen de Wlz keuze uit de volgende leveringsvormen:
 Zorg en verblijf in een instelling
 VPT Volledig pakket thuis
 MPT Modulair pakket thuis
 PGB (persoonsgebonden budget)
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Totale kosten Wlz  ca € 17,4 mld (2015)
Gemiddelde kosten per gebruiker per jaar ca  € 47.000

In de Wlz 370.000 klanten 

In totaal zijn er ca 129.000 plekken 
in een verpleeghuis (2015)
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31 zorgkantoren 8 Wlz uitvoerders

De Friesland
VGZ
DSW
Zilveren Kruis
Menzis
Zorg en Zekerheid
ENO
CZ



Inkoop Wlz zorg 2018-2020
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Landelijk inkoopkader

1. De klantwens staat centraal

2. De wijze van contracteren draagt bij aan persoonsvolgende zorg

3. We volgen de sectoreigen kwaliteitskaders

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

5. We handelen op basis van vertrouwen

6. We staan voor verdere vereenvoudiging in de contractering

7. We zijn duidelijk wat landelijk of regionaal beleid is

Zeven uitgangspunten

Samen waarde toevoegen voor klanten
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Opzet inkoopkader 2018 - 2020

Zorginkoopkader Wlz 2018 – 2020 
Reeds gecontracteerde zorgaanbieders

Zorginkoopkader Wlz 2018 – 2020 
Nieuwe zorgaanbieders

Beleidskader Wlz 2018

Voorschrift Declaratieprotocol

Instemmingsverklaring

Bestuursverklaring

Overeenkomst

Eén inkoopkader voor 
alle drie de sectoren

Deel 1 – Landelijk
Deel 2 – ZK specifiek
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• Aparte procedure voor nieuwe aanbieders

• Informatie op maat

• Faciliteert tussentijds contracteren 

• Eenjarige overeenkomst met mogelijkheid tot verlengen

Apart kader voor contractering Wlz 2018 voor nieuwe zorgaanbieders
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• Zorgkantoren willen dat klanten zorg kunnen kiezen die bij hen past

• We willen voldoende gedifferentieerd zorgaanbod

• Nieuwe zorgaanbieders krijgen contract als ze aan de voorwaarden voor contractering voldoen

• We voorkomen dat klanten ongewild kiezen voor PGB

Nieuwe zorgaanbieders verruimen keuzemogelijkheden voor onze klanten
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• We sluiten overeenkomsten voor max 1 jaar

• Bij tussentijds contracteren tot max 31-12 van het betreffende jaar

• Aan de overeenkomst kunnen voorwaarden verbonden worden als nog niet aan alle vereisten voldaan wordt

• Zorgkantoren hebben de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen

• We contracteren bij voorkeur rechtstreeks

• Onderaannemerschap moet gemeld worden en is aan max. gebonden

Afspraken met nieuwe zorgaanbieders



14

• Elk zorgkantoor stelt tariefspercentage (% van NZa tarief) vast. 

• De vergoeding voor NHC/NIC in 2018 is 100% van NZa tarief   

• De tarieven worden per jaar vastgesteld

• De afspraken over volumes verschillen per zorgkantoor

Afspraken over tarief en volume



Twee kwaliteitskaders: goede zorg die steeds beter wordt
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Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg

Kwaliteitskaders Wlz - Sessie bestuur ZN 5 februari 2018

Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg
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In 2018 gaan we met zorgaanbieders in dialoog over:

• Kwaliteit
• Persoonsgerichte zorg
• Passende zorgaanbod

De verbeterpannen uit de kwaliteitskaders vormen de basis voor de dialoog

Cliëntenraden zijn hierbij van harte welkom.

In gesprek met zorgaanbieders en cliëntenraden
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• Arbeidsmarktproblematiek

• Behandeling

• Kwaliteitskaders en extra middelen voor verpleeghuiszorg

Actuele ontwikkelingen in de Wlz
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Klantondersteuning voor het vinden passende zorg en ondersteuning

Zorg komt tot stand tussen professional en klant Klantondersteuning 

 Ondersteuning van klanten door advies op 
maat

 De eigen regie van klanten versterken
 Passende zorg op een passende plek die 

aansluit bij de wensen van de klant

zorginkoop

Hier ontstaat 
kwaliteit voor de 

klant
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• Tijdslijnen

• Voorbereidingen t.b.v. zorglevering

• Overzicht aan te leveren documenten

• Wijze van beoordeling door zorgkantoor

• Gesprek over inschrijving

• Meer informatie in de workshops!

Praktische informatie voor aanmelding in het inkoopkader

Wat moet er verder nog geregeld worden:
- Zorg declareren via AW319
- NZa code
- Vecozo certificaat
- AGB code
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Wij zien uw inschrijving graag tegemoet!

Vragen?
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