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1 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Gehandicaptezorg 

10.3 Tarief U behoudt zich het recht voor om het 
tariefspercentage 2020 aan te passen zodra dit 
bekend is. De NvI wordt gepubliceerd voor de 
publicatie beleidsregels NZa. Dit staat op 
gespannen voet met elkaar. Daarnaast legt u 
het risico volledig bij de aanbieders. Kunt u in 
ieder geval een maximum van een eventueel 
tariefsaanpassing geven? Zo nee, waarom niet? 

Het tarief voor iedere individuele 
zorgaanbieder zal worden vastgelegd in het 
contract. Op dat moment is het 
tarief(percentage) pas definitief. Afhankelijk 
van alle relevante factoren, het bepaalde in 
de NZa beleidsregels en de omvang van de 
contracteerruimte, kan het tariefpercentage 
zowel naar boven als naar beneden 
bijgesteld worden. Als er een aanleiding is tot 
aanpassing van het inkoopbeleid of de 
gehanteerde tariefspercentages, zullen wij dit 
via een nadere Nota van Inlichtingen 
publiceren. Daarbij geldt dan weer de door 
het regionale zorgkantoor gehanteerde 
bezwaarprocedure. 
 

2 Bijlage_6_Overeenkom
st_Addendum_Extra_M
iddelen_Kwaliteitskader
_VPHZ_2020 

Deel 1.A Op 1 augustus is de deadline voor het 
inschrijven contract WLZ 2020/ Wanneer deze 
inschrijving gemist wordt (bijvoorbeeld als je als 
nieuwe aanbieder nog niet alle bescheiden rond 
hebt) dan is de volgende mogelijkheid tot 
inschrijving 1 november 2019. De reactietermijn 
is dan twee maanden. Kan een nieuwe 
zorgaanbieder dan ook nog in aanmerking 
komen voor de extra middelen kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg? 
 

Ja, een zorgaanbieder kan dan nog in 
aanmerking komen voor de extra middelen 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  
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3 Inkoopbeleid_2020_Ge
estelijke_gezondheidsz
org 

8.1 
Klantfricties 

Op welke manier gaat VGZ de middelen om de 
klantfricties aan te pakken verdelen? Zijn hier 
criteria voor? 

Wij vragen u om bij de inschrijving zo 
concreet mogelijk aan te geven welke 
mogelijke 
oplossingen u voorstelt voor genoemde 
klantfricties. 
De middelen worden ingezet voor initiatieven 
die bijdragen aan het oplossen van deze 
fricties. In de dialoog tijdens de zorginkoop 
gesprekken wordt e.e.a. geconcretiseerd en 
de resultaten vastgelegd.  

4 Inkoopbeleid_2020_Ge
estelijke_gezondheidsz
org 

10.3 Budget Waarom wordt door VGZ de schrikkeldag niet 
meegenomen? Wij kunnen die dag cliënten niet 
naar huis sturen of personeel niet betalen. 

In het kostprijsonderzoek van de NZa zijn de 
kostprijsgegevens van een schrikkeljaar als 
basis genomen. Daarnaast wordt het 
macrokader hiervoor niet opgehoogd.  

5 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Verpleging_Verzorgi
ng 

10.3 Tarief Waarom houdt VGZ zich het recht voor het 
tariefspercentage aan te passen zodra de 
contracteerruimte 2020, de NZa-
maximumtarieven en NZa-regelgeving voor 
2020 bekend zijn? Indien bijvoorbeeld de 
zorgkosten harder groeien dan de 
contracteerruimte is het niet gepast dit landelijk 
probleem middels benoemd recht op de 
zorgaanbieder af te wenden.  

Het tarief voor iedere individuele 
zorgaanbieder zal worden vastgelegd in het 
contract. Op dat moment is het 
tarief(percentage) pas definitief. Afhankelijk 
van alle relevante factoren, het bepaalde in 
de NZa beleidsregels en de omvang van de 
contracteerruimte, kan het tariefpercentage 
zowel naar boven als naar beneden 
bijgesteld worden. Als er een aanleiding is tot 
aanpassing van het inkoopbeleid of de 
gehanteerde tariefspercentages, zullen wij dit 
via een nadere Nota van Inlichtingen 
publiceren. Daarbij geldt dan weer de door 
het regionale zorgkantoor gehanteerde 
bezwaarprocedure. 
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6 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Verpleging_Verzorgi
ng 

6. 
Inkoopbelei
d 2020: 
"Zinnige 
Zorg, op de 
juiste plek". 

Zorgaanbieders vragen de NPS uit en leveren 
die aan aan Zorginstituut Nederland. Wat is de 
reden dat daarnaast van zorgaanbieders wordt 
verwacht om klanten te attenderen op Zorgkaart 
Nederland? Hoe voorkomen we dat cliënten 
feedback moe worden? 

Zorgkantoren vinden het van belang dat er 
keuze-informatie voor klanten beschikbaar 
komt. We hebben gekozen voor het 
gebruiken van Zorgkaart Nederland. Cliënten 
kunnen zelf kiezen of men hier gebruik van 
maakt.  

7 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Verpleging_Verzorgi
ng 

10.1 
Maatwerk 
financiering
safspraken 

VGZ nodigt zorgaanbieders uit om ideeën over 
de betaalbaarheid van zorg aan te dragen. Wat 
is het idee van de VGZ zorgkantoren hierover? 

De zorgkosten in Nederland en het aandeel 
van de zorgkosten op de rijksbegroting 
blijven stijgen. Dit wordt veroorzaakt door o.a. 
de 
vergrijzing en het groeiend tekort aan 
zorgprofessionals. 
We zien het daarom als onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en taak om de stijgende 
zorgkosten en het oplopende 
personeelstekort het hoofd te bieden. Alleen 
samen kunnen we zorgen dat de zorg ook op 
langere termijn toegankelijk blijft, zodat 
iedereen de zorg kan krijgen die nodig is. Wij 
verwachten daarom dat u meedenkt in 
zoeken naar mogelijkheden om de zorg 
efficiënter in te richten en daarmee 
besparingen te realiseren. Dit noemen wij 
maatwerkafspraken. Deze afspraken kunnen 
namelijk variëren per zorgaanbieder.  

8 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Verpleging_Verzorgi
ng 

10.2 Langer 
Thuis 

Wat houdt de randen van het stelsel opzoeken 
in? 

We stimuleren hiermee ondernemerschap en 
creativiteit binnen de grenzen van wet- en 
regelgeving.  
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9 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Verpleging_Verzorgi
ng 

10.4 Budget Wanneer wordt het voor zorgaanbieders 
duidelijk indien het tariefpercentage wordt 
verlaagd? 

Het tarief voor iedere individuele 
zorgaanbieder zal worden vastgelegd in het 
contract. Op dat moment is het 
tarief(percentage) pas definitief. Afhankelijk 
van alle relevante factoren, het bepaalde in 
de NZa beleidsregels en de omvang van de 
contracteerruimte, kan het tariefpercentage 
zowel naar boven als naar beneden 
bijgesteld worden. Als er een aanleiding is tot 
aanpassing van het inkoopbeleid of de 
gehanteerde tariefspercentages, zullen wij dit 
via een nadere Nota van Inlichtingen 
publiceren. Daarbij geldt dan weer de door 
het regionale zorgkantoor gehanteerde 
bezwaarprocedure. 

10 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Gehandicaptezorg 

9.2 
Innovatie 

Voor 2020 stelt u voor innovatie een budget 
beschikbaar van 20 mln. Wat verwacht u van 
bestaande zorgaanbieders bij de inschrijving 
2020? Wilt u dan al concrete voorstellen van 
zorgaanbieders ontvangen? Of kan bij de 
inschrijving in vecozo worden volstaan dat wij 
als zorgaanbieder later met uitgewerkte 
projectplannen komen? 

U hoeft bij de inschrijving in Vecozo nog geen 
concreet uitgewerkte plannen toe te voegen. 
U kunt hierover gedurende het jaar in overleg 
gaan met uw zorginkoper. Wij raden u wel 
aan dit, zodra u een idee heeft, zo spoedig 
mogelijk kenbaar te maken of hiervoor een 
aanvraag in te dienen.  
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11 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Gehandicaptezorg 

10.1 
Maatwerk 
financiering
safspraken 

In uw inkoopdocument geeft u bij paragraaf 10.1 
aan dat u ideeën en voorstellen van 
zorgaanbieders wilt horen over het betaalbaar 
houden van de zorg. Bij de inschrijving van 
2018 hebben wij voorstellen ingediend voor de 
klantfricties en zinnige zorg. Wij gaan er vanuit 
dat wij hiermee in dialoog zijn om ook beoogde 
resultaten voor 2020 te behalen.    

Net zoals in andere jaren, gaan we met u in 
dialoog over klantfricties en zinnige zorg. 
Daarnaast willen we met u in gesprek over 
aanvullende maatwerkafspraken.  
We zien het  als onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en taak om de stijgende 
zorgkosten en het oplopende 
personeelstekort het hoofd te bieden. Alleen 
samen kunnen we zorgen dat de zorg ook op 
langere termijn toegankelijk blijft, zodat 
iedereen de zorg kan krijgen die nodig is. Wij 
verwachten daarom dat u meedenkt in 
zoeken naar mogelijkheden om de zorg 
efficiënter in te richten en daarmee 
besparingen te realiseren. Dit noemen wij 
maatwerkafspraken. Deze afspraken kunnen  
variëren per zorgaanbieder. 

12 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Verpleging_Verzorgi
ng 

8.1 
Klantfricties 

Worden er extra middelen ter beschikking 
gesteld om concrete plannen die aan genoemde 
thema's appelleren ten uitvoering te kunnen 
brengen? 

Concrete plannen die bijdrage aan de 
klantfricties kunnen worden betaald uit de 
contracteerruimte. Hiervoor is geen apart 
bedrag gereserveerd. U kunt hierover 
afspraken maken met uw zorginkoper.  

13 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Verpleging_Verzorgi
ng 

11. 
Domeinover
stijgende 
Verpleging 
& 
Verzorging 

Kunnen we ervan uitgaan dat ook in de regio 
Rivierenland het Zorgkantoor hierin initiatief 
neemt? 

Wij verwachten van zorgaanbieders dat ze 
een proactieve rol nemen in het organiseren 
van domeinoverstijgende zorg. Indien het 
zorgkantoor hierbij kan faciliteren, kunt u dit 
aangeven bij uw zorginkoper. 
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14 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Verpleging_Verzorgi
ng 

8.1 
Klantfricties 

"In 2019 willen wij hiervoor onze 
wachtlijstgegevens vergelijken met de gegevens 
van zorgaanbieders zodat wij voor 2020 gelijke 
uitgangspunten hebben". Hoe gaat dit dan 
gebeuren en wanneer kunnen wij dit in 2019 
verwachten?   

Zorgkantoren Coöperatie VGZ is bezig met 
het opstellen van regio-analyses per sector. 
Deze willen we deze zomer publiceren op de 
website van Zorgkantoren Coöperatie VGZ. 
De inkoper zal deze analyses ook bespreken 
met u tijdens de inkoopgesprekken. De 
afdeling Klantadvies kan contact met u 
opnemen over de wachtlijstgegevens.  

15 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Verpleging_Verzorgi
ng 

8.1 
Klantfricties 

"We willen daarom in elke regio een toename 
van beschikbaar alternatief thuiszorgaanbod 
realiseren". Hoe wil VGZ dit gaan doen? Hoe wil 
VGZ dit gaan afdwingen?  

We vinden het belangrijk dat cliënten die 
thuis willen blijven wonen, hiertoe ook de 
keuze hebben. Cliënten moeten ook thuis 
passende zorg kunnen ontvangen. Daarom 
stimuleren we zorgaanbieders tot het leveren 
van MPT en VPT thuis. 

16 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Verpleging_Verzorgi
ng 

9.2 
Innovatie 

Om in aanmerking te komen voor het 
innovatiebudget dient de zorgaanbieder een 
projectplan in te dienen die moet voldoen aan 
een hele hoop voorwaarden. Een 
maatschappelijke business case is wel een hele 
zware. Denkt u voldoende projectplannen te 
verkrijgen met deze eisen? 

Wij vragen om een beknopte versie van een 
maatschappelijke business case. Daarbij 
moet u minimaal de vragen zoals opgenomen 
in inkoopbeleid mee te nemen, zodat er een 
goed eerste gesprek kunnen voeren over de 
innovatie. Het innovatiebudget is bedoeld om 
op een laagdrempelige manier kansrijke 
interventies tot Good Practices te ontwikkelen 
en om onkosten bij het opschalen van Good 
Practices te vergoeden.  
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17 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Verpleging_Verzorgi
ng 

10.1 
Maatwerk 
financiering
safspraken 

"Wij voorzien voor 2020 krapte in het 
macrobudget?" Waaraan ontleent u deze 
opmerking? Gaat in 2020 het macrobudget 
omlaag? Is de groei nu groter dan het budget 
voorziet? Geeft VWS dit nu al aan?  

De zorgkosten in Nederland en het aandeel 
van de zorgkosten op de rijksbegroting 
blijven stijgen. We zien het daarom als onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en taak 
om de stijgende zorgkosten en het oplopende 
personeelstekort het hoofd te bieden. Deze 
stijgende zorgkosten ontstaat o.a. door de 
volumegroei die wij in de Wlz zien. Hierdoor 
voorzien wij een krapte in het macrobudget. 

18 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Verpleging_Verzorgi
ng 

10.3 Tarief Waarom niet het uitgangspunt 100% van het 
maximum NZa-tarief? De NZa heeft deze 
tarieven toch niet voor niets berekend?  

We hebben het tariefpercentage gelijk 
gesteld met afgelopen jaren. Het zorgkantoor 
is gebonden aan het landelijk vastgesteld 
beleid dat de toegekende regionale 
contracteerruimte, de maximaal beschikbare 
ruimte is voor uitvoering van de Wlz. Het 
basistarief ten opzichte van het maximum 
NZa tarief kan per zorgkantoor verschillen. 
Het percentage voor het basistarief kan niet 
los bezien worden van de andere 
inkoopinstrumenten en de historische situatie 
zoals beschreven in de regionale 
inkoopdocumenten. Daarnaast kunnen we 
door deze afslag extra middelen inzetten voor 
klantfricties, overproductie, zorg geleverd 
door nieuwe toetreders gedurende het jaar 
etc.  

19 Inkoopbeleid_Wlz_202
0_Verpleging_Verzorgi
ng 

10.4 Budget Waarom wordt de schrikkeldag 2020 niet 
meegenomen in de berekening van de initiële 
afspraak 2020? Dit feit is toch al heel lang 
bekend? 

In het kostprijsonderzoek van de NZa zijn de 
kostprijsgegevens van een schrikkeljaar als 
basis genomen. Daarnaast wordt het 
macrokader hiervoor niet opgehoogd.  
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20 Aanvulling_2020_Inkoo
pkader_2018_2020_Be
staande_Zorgaanbiede
r 

DEEL 2: 
4.1.1 Er 
gelden 
vaste 
tariefpercen
tages per 
sector 

De publicatie van beleidsregels en 
contracteerruimte en de maatregelen die VGZ 
Zorgkantoor op basis daarvan gaat nemen 
vallen buiten de termijnen voor het stellen van 
vragen. Kunnen zorgaanbieders, indien 
gewenst, nog formeel vragen en bezwaren 
indienen tegen de door VGZ Zorgkantoor 
genomen maatregelen voor 2020? Graag zien 
wij u toelichting tegemoet.  

Als de NZa beleidsregels aanleiding geven 
tot aanpassing van het inkoopbeleid of de 
gehanteerde tariefspercentages, zullen wij dit 
via een nadere Nota van Inlichtingen 
publiceren. Daarbij geldt dan weer de door 
het regionale zorgkantoor gehanteerde 
bezwaarprocedure. 

21 Bijeenkomst V&V 
aanbieders 

  Wat kan VGZ doen om de administratieve 
lasten te verlichten? 

Graag gaan we samen met u op zoek naar 
de mogelijkheden om administratieve lasten 
te verlichten. 

22 Bijeenkomst V&V 
aanbieders 

  Faciliteert VGZ de regionale samenwerking met 
data? 

Ja, tijdens de regionale overlegtafels 
presenteren wij data. Die mogelijk van belang 
zijn voor uw instelling Daarnaast worden 
binnenkort de regio-analyse waarin we een 
benchmark maken voor klantfricties tussen 
VGZ regio's gepubliceerd. 

23 Bijeenkomst V&V 
aanbieders 

  Waarom creëren jullie een extra potje voor 
innovatie? 

Wij vinden het belangrijk om vernieuwing in 
de sector te stimuleren. Door het maken van 
maatwerkafspraken met zorgaanbieders 
maken we geld vrij voor innovatie. Dit budget 
creëert de mogelijkheid voor grote en kleine 
zorgaanbieders om laagdrempelig extra 
budget te hebben voor innovatie.   Indien het 
volledige budget niet wordt aangevraagd, 
vloeit dit terug in de contracteerruimte.  
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24 Bijeenkomst V&V 
aanbieders 

  Wat is het beleid van VGZ m.b.t. nieuwe 
aanbieders in de markt? 

Wij zijn voorstander van keuzevrijheid voor 
de cliënt. Indien een zorgaanbieder voldoet 
aan de gestelde eisen uit het inkoopplan, 
krijgt de zorgaanbieder een contract.  

25 Bijeenkomst V&V 
aanbieders 

  Hoe nemen jullie groepsmeerzorg mee in de 
gunning? 

Groepsmeerzorg beschikking afgegeven voor 
1-9-2019, worden voor 95% meegenomen in 
de gunning.  

 


