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Toelichting en invulinstructie Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg 
 

Voor de verpleeghuiszorg is de komende jaren budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de 

kwaliteit in verpleeghuizen. De meeste zorgorganisaties hebben hiervoor een plan ingediend met een 

begroting voor de aanvraag van een kwaliteitsbudget. Om het aangevraagde kwaliteitsbudget te kunnen 

onderbouwen en de besteding van het kwaliteitsbudget te monitoren, is het tijdelijke Portaal 

Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg ontwikkeld. Hieronder staan een toelichting op het gebruik van dit portaal 

en een invulinstructie waarmee zorgorganisaties realisatiegegevens kunnen invoeren.  

 
Toelichting op het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg 
 

• In samenspraak met ActiZ is in augustus 2018 het begrotings-en verantwoordingsmodel ontwikkeld 

voor de begroting en verantwoording van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg. De opzet van het 

model maakt gebruik van een aantal vereisten uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het 

programmaplan “Thuis in het verpleeghuis”. Dit model en de uitleg sluiten aan op de ‘Aanvulling 2019 

ZN Inkoopkader Wlz 2018 - 2020 bestaande zorgorganisaties’ die op 1 juni 2018 is gepubliceerd.  

 

• Het begrotings-en verantwoordingsmodel dat beschikbaar is in Excel wordt per 1 mei 2019 vervangen 

door het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg. Zorgorganisaties die een kwaliteitsbudget 

toegekend hebben gekregen, registreren zich bij Vektis om dit Portaal te kunnen gebruiken. Vanuit 

Vektis wordt de informatie op geaggregeerd niveau gedeeld met relevante stakeholders. Door 

gebruik te maken van een portaal worden de administratieve lasten beperkt en is ontsluiting van 

eenduidige gegevens eenvoudiger. 

 

• Het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg gaat uit van data op contractniveau per zorgkantoor 

(300-code). Zorgorganisaties loggen in op het ondernemingsniveau dat gekoppeld is aan deze NZa-

code.  

 

• In het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg geeft u in mei, juli en oktober een gerealiseerde 

cumulatieve inschatting van de hoeveelheid fte zorgpersoneel met bijbehorende kosten voor 

verpleeghuiszorg. Daarna geeft u over het gehele jaar de daadwerkelijk gerealiseerde groei aan fte 

met bijbehorende kosten. In de Aanvulling 2019 op het inkoopkader 2018 – 2020 is in paragraaf 4.2.4. 

een nadere definiëring van zorgpersoneel opgenomen.  

 

• Alleen de loonkosten voor het extra personeel dat ingezet wordt voor klanten waarop het 

kwaliteitskader van toepassing is (groepen klanten met ZZP’s en VPT’s VV4 t/m VV10) komen in 

aanmerking voor een vergoeding vanuit het kwaliteitsbudget.  

 

• De gegevens uit de begroting en de realisatiegegevens vormen de basis voor de monitoring van de 

inzet van het kwaliteitsbudget op regionaal en landelijk niveau door het ministerie van VWS. 

Daarmee worden extra administratieve lasten van een separate uitvraag voor monitoring voorkomen.  

 

• Het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg bevat – anders dan het begrotings-en 

verantwoordingsmodel – geen rekenregels. De gegevens die u eerder via het begrotings- en 

verantwoordingsmodel heeft ingevoerd, worden door Vektis automatisch ingelezen in het Portaal 

Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg.  
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• In het Portaal is een mogelijkheid opgenomen om gemotiveerd af te wijken in de jaarlijkse begroting 

en realisatie. Het is hierbij van belang dat zorgorganisaties een toelichting met onderbouwing 

opnemen in het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg, zodat beoordeling plaats kan vinden 

door het betreffende zorgkantoor.  

 

• Hieronder volgt een instructie op de gevraagde periodieke en jaarlijkse gegevens van 

zorgorganisaties die via het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg inzichtelijk worden gemaakt 

en als basis dienen voor het toegekende kwaliteitsbudget. 

 

 

Invulinstructie Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg 
 

Tussentijdse realisatiegegevens: mei, juli, oktober  

 
Stap 1: loonkosten en aantal fte vast personeel 

In het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg geeft u tussentijds aan wat de (geprognotiseerde) 

gerealiseerde gemiddelde loonkosten per fte (in €) en het gemiddeld aantal fte voor vast personeel zijn tot en 

met de betreffende peildatum in de verschillende categorieën en niveaus. Het gaat hier om de eerste twee 

kolommen in onderstaand figuur. Let op: als u in de eerste kolom een waarde invoert voor een bepaald niveau 

of categorie, dient u dat ook altijd te doen in de tweede kolom.  

 

Voor de loonkosten kan worden uitgegaan van gedurende het jaar gelijkblijvende loonkosten (prijspeil 2019). 

Bij de uiteindelijke afrekening (voor 1 april 2020) wordt gerekend met daadwerkelijke loonkosten en 

gecorrigeerd voor de ontwikkeling van Cao-lonen. 
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Stap 2: aantal fte inhuur 
In het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg geeft u vervolgens aan wat het (geprognotiseerde) 

gerealiseerde aantal fte voor inhuur is tot en met de betreffende peildatum. Het gaat hier om de meest 

rechter kolom in onderstaand figuur. U kunt dit net zoals bij het vaste personeel differentiëren naar niveaus en 

categorieën van zorgpersoneel. Als u dit niet zodanig administreert kunt u een totaalaantal invullen onder 

overig zorgpersoneel. De overige vakken kunt u in dit laatste geval leeg laten.  

 

 

Stap 3: totaalbedrag inhuur 

In het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg geeft u daarna aan wat het (geprognotiseerde) 

gerealiseerde totaalbedrag (in €) is voor inhuur tot en met de betreffende peildatum. Het gaat hier om het vak 

Realisatie inhuur zorgpersoneel totaalbedrag. 

 

Stap 4: declarabele dagen 
In de periodieke realisatie geeft u vervolgens aan welk aantal declarabele dagen u in deze periode (naar 

inschatting) heeft gerealiseerd tot en met de betreffende peildatum voor de ZZP’s en VPT’s VV4 t/m VV10. 

Het gaat hier om onderstaand vak Realisatie aantal declarabele dagen. 
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Stap 5: extra investering (15%) 

Hierna geeft u een inschatting van het totaalbedrag (in €) dat aan overige investeringen is besteed tot en met 

de betreffende peildatum. Het gaat hier om het vak Extra investering (max. 15% van totaal extra budget). 

 

Extra: tekstuele toelichting  

Als u van mening bent dat uw realisatiegegevens verduidelijkt moeten worden aan de hand van een tekstuele 

toelichting, kunt u het tekstveld aan de rechterzijde gebruiken. Deze toelichting wordt vervolgens 

meegestuurd met de opgave.  

 

Stap 6: verzenden 

Nadat u bovenstaande stappen heeft doorlopen klikt u rechtsonder op de rode button Verzenden. Uw 

gegevens worden vervolgens opgeslagen en daarmee direct succesvol verzonden. Een gewenste wijziging 

kunt u binnen de invoerperiode aanpassen. De realisatiegegevens die aan het eind van de invoerperiode staan 

ingevuld worden gebruikt voor de monitoring van het kwaliteitsbudget.   
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Invoer daadwerkelijke realisatiegegevens over heel 2019: voor 1 april 2020  

 
• Voor de invoer van de daadwerkelijke realisatiegegevens over het gehele jaar volgt voor 1 juni 2019 

een gedetailleerde invulinstructie met verwijzingen naar de velden in het Portaal Kwaliteitsbudget 

Verpleeghuiszorg. 

 

• Als peildatum voor de daadwerkelijke realisatiegegevens geldt 31 december van het betreffende jaar. 

Het gaat om het aantal fte dat in loondienst is op 31-12-2019.  

 

• Voor de loonkosten in loondienst dienen de gegevens uit de loonadministratie te worden gebruikt en 

de realisatiegegevens van het aantal fte zorgpersoneel in loondienst naar de onderscheiden 

categorieën.  

 

• Voor de categorieën zorgpersoneel die zijn toegerekend aan verpleeghuiszorg wordt bezien wat de 

loonkosten voor personeel op peildatum 31-12-2019 waren en wat de loonkosten zijn voor 2020. 

Daarbij worden de loonkosten 2019 gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de Cao-lonen van het 

personeel per ultimo 2019.  

 

• De correctie voor cliëntenaantal/mix wordt gedaan op basis van de gegevens vanuit de nacalculatie. 

Realisatie van het aantal gedeclareerde dagen per prestatie conform reguliere nacalculatie over 2019 

wordt gebruikt om het kwaliteitsbudget te corrigeren voor dubbele bekostiging via het basistarief (bij 

stijging aantal cliënten c.q. verzwaring cliëntenmix) of voor tekortschietende bekostiging via het 

kwaliteitsbudget (bij afname aantal cliënten en daardoor afnemende vergoeding basistarief).  

 

• In de realisatie voert u het daadwerkelijke bedrag in van uw gemotiveerde afwijking. Het is hierbij van 

belang dat u een toelichting en onderbouwing opneemt. 
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Invoer jaarlijkse begroting kwaliteitsbudget: tussen 1 september en 31 december 
 

• Met het kwaliteitsplan heeft u een meerjarenbegroting ingediend voor de jaren 2018 t/m 2021. De 

begrotingen worden geautomatiseerd ingelezen in het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg. 

Daarnaast wordt het toegekend budget ingevoerd. Jaarlijks kunt u deze gegevens aanpassen als de 

situatie daar om vraagt. Aanpassen van de begroting kan tussen 1 september en 31 december.  

 

• Zorgkantoren toetsen of het bedrag aan extra loonkosten realistisch is. Daartoe wordt in elk geval 

bekeken of het totale bedrag aan extra loonkosten niet hoger is dan het aantal extra fte per categorie 

vermenigvuldigd met de loonkosten behorend bij de hoogste trede in de loonschaal van die 

categorie. Wij vragen u om een motivatie in de tekstuele toelichting op te nemen als de loonkosten 

per fte hoger zijn dan de hoogste trede in de loonschaal.  

 

• Bij flexibele of nul uren contracten verwachten wij dat u een reële inschatting maakt van het 

daadwerkelijke aantal fte.  

 

• Behalve personeel in loondienst hebben instellingen ook ingehuurd flexibel personeel en ingehuurde 

zelfstandigen. De toe- of afname van het ingehuurde zorgpersoneel is dus ook van belang voor de 

ontwikkeling van de personeelsbezetting. In de jaarlijkse begroting wordt daarom gevraagd een 

inschatting te maken hoe de inhuur van flexibel zorgpersoneel en/of zelfstandigen met zorgtaken 

zich naar verwachting ontwikkelt in de jaren 2019-2021 ten opzichte van 2018. Deze opgave vindt 

zowel plaats in fte als in euro (totaalbedrag). De fte’s zijn nodig om de hoogte van de fte/cliëntratio 

inclusief inhuur te kunnen bepalen.  

 

• De extra middelen voor het kwaliteitskader zijn bedoeld om de fte/cliëntratio te verhogen. Dat 

betekent dat de personeelsbegroting van een instelling moet worden gecorrigeerd voor de 

ontwikkeling van het aantal cliënten. Zonder correctie zal sprake zijn van een dubbele bekostiging bij 

instellingen met een toenemend aantal cliënten. Een instelling die bijvoorbeeld een locatie gaat 

uitbreiden zal naar verwachting meer cliënten in zorg nemen, daarbij ook extra personeel inzetten 

maar ook extra reguliere zzp/vpt-inkomsten ontvangen. Andersom zal een instelling met een dalend 

aantal cliënten minder reguliere zzp/vpt-inkomsten ontvangen. Een instelling met een dalend aantal 

cliënten en een gelijkblijvende personeelsbezetting komt hierdoor toch in aanmerking voor middelen 

vanuit het kwaliteitsbudget, aangezien in dat geval de fte/cliëntratio toeneemt.  

 

• Als u verwacht dat het aantal cliënten of de cliëntenmix in de jaren 2019-2021 zal wijzigen, dan vult u 

de verwachte aantallen declareerbare dagen in. Met deze gegevens en de beschikbare declaratiedata 

wordt de correctie meegenomen bij de onderbouwing van het kwaliteitsbudget.  

 

• Als u verwacht dat de gemiddelde bezetting van uw instelling in 2019-2021 qua aantal cliënten en qua 

cliëntenmix (verhouding tussen de verschillende zzp’s 4-10 en vpt 4-10) ongewijzigd blijft hoeft u hier 

niets in te voeren.  

 

• Bij de nacalculatie voor de definitieve afrekening van het kwaliteitsbudget 2019 zullen de gegevens 

van het aantal cliënten en de cliëntenmix die zijn aangeleverd voor de nacalculatie worden gebruikt 

om de correctie te berekenen. Deze gegevens hoeft u dan dus niet opnieuw aan te leveren. 

 

• Met de gegevens uit het Portaal worden de extra personeelskosten die mogen worden opgenomen in 

de begroting berekend. Er is een mogelijkheid opgenomen om gemotiveerd af te wijken. Het is 
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hierbij van belang dat u een tekstuele toelichting en onderbouwing opneemt, zodat beoordeling 

plaats kan vinden.  

 

• In de begroting geeft u het bedrag aan dat u op grond van uw kwaliteitsplan aan andere investeringen 

wilt doen dan de inzet van extra zorgpersoneel. Als richtsnoer geldt dat u 15% van het voor uw 

instelling gereserveerde budget hiervoor mag inzetten. Lees hierover meer in de aanvulling 2019 op 

het Inkoopkader 2018 – 2020. 

 

 


