
 

 

Inschrijven voor een overeenkomst 
Wilt u zich inschrijven voor een overeenkomst? Dat kan vanaf 1 juli via Vecozo. 

Hieronder leest u welke informatie u nodig hebt voor het inschrijven. Daarmee kunt u 

zich vast voorbereiden. De definitieve vragen ziet u in de vragenlijst van Vecozo. 

 

Landelijk afgesproken informatie 
Een deel van de informatie die u geeft in uw inschrijving is landelijk afgesproken. 

- Heeft u een contract tot en met 2020? Vul dan de instemmingsverklaring in; 

- Heeft u een contract tot en met 2018? Vul dan de bestuursverklaring in.  

U vindt deze informatie op onze website: https://www.vgz-

zorgkantoren.nl/zorgaanbieders/contracteren/zorg-inkopen/contractering-en-inkoop-2019  

 

Regionale informatie VGZ 
In het inkoopkader hebben we in het regionaal beleid klantfricties en beleidsthema’s 

opgenomen. Hierover krijgt u ook vragen.  

 

Klantfricties 

Bij elke klantfrictie vragen wij u of u de benoemde klantfrictie herkent in uw werkgebied. Als 

dat zo is, vragen u een voorstel te doen voor het oplossen van deze klantfrictie. Als u zich 

vorig jaar ook al hebt ingeschreven, dan hoeft dit niet weer te doen. U kunt dit aangeven in 

de vragenlijst.  

Sector Klantfrictie 

GZ Cliënten met een complexe zorgvraag (GZ èn GGZ) wachten te lang op een 
passende plaats. 

GZ Voor een toenemende groep oudere cliënten met een verstandelijke beperking is 
het zorgaanbod (kwalitatief) niet altijd passend. 

GZ Voor een toenemende groep oudere cliënten met een verstandelijke beperking is 
het zorgaanbod (kwalitatief) niet altijd passend.      

GZ Er zijn onvoldoende alternatieve arrangementen voor verblijf/zorg in eigen 
omgeving. 

GZ (Ouders van) ZEVMB kinderen die thuis de zorg willen ontvangen, ervaren 
onvoldoende maatwerk. 

GZ Actief wachtende cliënten wachten te lang op verblijfszorg. 

VV Cliënten wachten te lang op een plek in een geclusterde woonvoorziening of op 
intramuraal verblijf. 

VV De thuiswonende Wlz-geïndiceerde cliënt kan niet altijd voldoende zorg 
ontvangen om verantwoord thuis te blijven wonen. 

VV Wlz cliënten met een behoefte/noodzaak tot tijdelijke opname moeten te lang 
wachten op een geschikte plek of verblijven op een niet optimale plek. 

VV Overgang Zvw/Wlz voor de cliënt versoepelen. 

GGZ Doorstroom vanuit Wlz naar beschermd wonen is niet optimaal waardoor cliënten 
onnodig lang geen passend aanbod krijgen. 

GGZ Cliënten met een complexe zorgvraag (GZ èn GGZ) wachten te lang op een 
passende plaats. 
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Beleidsthema’s  

Hieronder leest u een omschrijving van de verschillende beleidsthema’s en de vragen die u 

erover kunt verwachten. 

Beleidsthema Omschrijving Vraag VGZ 

Zinnige zorg Het duurzaam betaalbaar en toegankelijk 
houden van de zorg is een enorme 
maatschappelijke uitdaging. Het is onze 
opdracht daaraan een bijdrage te leveren. 
Dat kunnen we niet alleen. Samenwerking 
met cliënten en zorgaanbieders is daarvoor 
een voorwaarde. Wij geloven dat onze focus 
op betaalbaarheid niet ten koste hoeft te 
gaan van de kwaliteit van zorg. Het 
tegendeel is waar: kwaliteit en 
kostenbeheersing kunnen elkaar versterken 
en de toegankelijkheid van de zorg ook op 
de lange termijn behouden. We zien het dan 
ook als onze rol om zinnige zorg te 
faciliteren en stimuleren. 

Heb u reeds een 
initiatief lopen of bent u 
met ons hierover in 
gesprek? 
 
Zo nee, wij vernemen 
graag van u op welke 
wijze u invulling geeft 
aan het betaalbaar 
houden van de zorg en 
welke afspraken u 
hierover met ons wilt 
maken. 

Arbeidsmarkt Binnen de wijkverpleging en Wlz is sprake 
van een stevig tekort aan bevoegd en 
bekwaam personeel, waarmee de druk op 
de werknemers hoog is. Het gevolg hiervan 
is dat klanten onvoldoende, geen of te laat, 
zorg ontvangen. Ook is er aandacht nodig 
voor het laten aansluiten van de 
deskundigheid van huidige en toekomstige 
medewerkers in de verpleeghuissector op 
de klantvraag en klantbehoeften. Wij willen 
een regionale versnelling aanbrengen in de 
aanpak van deze problematiek. 

Ondervindt u deze 
problematiek? 

Behandeling Wij voeren met zorgaanbieders het gesprek 
over de noodzakelijkheid en doelmatigheid 
van de inzet van Wlz-behandeling zodat 
klanten niet meer, maar ook niet minder zorg 
krijgen dan ze nodig hebben. Daarnaast is 
de wijze van organiseren van de functie 
behandeling in de regio onderwerp van 
gesprek. 

Indien u hierover nog 
niet in gesprek bent 
met ons, dan vragen wij 
u aan te geven op 
welke wijze u zowel 
inhoudelijk als 
financieel de functie 
behandeling invult. 

Ontwikkelruimte 
GZ/GGZ 

Een ontwikkelruimte GZ/GGZ stellen we in 
om ontwikkeling te stimuleren. Het reguliere  
tarief is bedoeld voor het leveren en 
verbeteren van kwalitatief goede zorg. In 
gesprek met de sector GZ/GGZ lopen we 
echter tegen zowel specifieke als 
overstijgende knelpunten en vraagstukken 
aan die we graag willen oplossen. Dit betreft 
eenmalige kosten om initiatieven te starten 
of om goede voorbeelden uit het 
kwaliteitskader verder te brengen bij 
zorgaanbieders die op dat onderdeel 
moeten verbeteren. 

Bent u werkzaam in 
deze sectoren, heeft u 
hierover (concrete) 
ideeën en wilt u 
hierover met ons in 
gesprek? 
 
Voeg uw voorstel/idee 
toe als u hierover al 
beschikt. 

 


