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Samen de zorg vooruit brengen



Programma

• Inkoopbeleid landelijk 2021-2023

• Inkoopbeleid VGZ Zorgkantoor 2021-2023

• Zorginkoopproces

• Vragen via chatfunctie

Zijn uw vragen niet beantwoord? Stel ze aan uw inkoper of via het Format Nota 
van inlichtingen op onze website. 
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Landelijk 
inkoopbeleid 

2021-2023



Vragen?



Gehandicaptenzorg

Inkoopbeleid VGZ 
Zorgkantoor 

2021-2023



Hoofdlijnen VGZ inkoopbeleid

Richttarief 95,8%
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Passende zorg Innovatie Bedrijfsvoering Duurzaamheid

Maatwerk in de regio

Informeren 
klanten

Zorg dichtbij 
huis

Duurzaam 
betaalbare zorg

Zinnige Zorg & 
Innovatie

Voldoende 
beschikbare goede 

zorg

Maatwerk



Tariefsystematiek
Gedifferentieerde inkoop – maatwerk

• Aandacht voor rol in de regio en bedrijfsvoering
• Historische lagere tarieven
• Hardheidsclausule
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Thema Tariefsaanpassing

Informeren klanten n.v.t.

Voldoende beschikbare goede zorg
(Klantfrictie en goed werkgeverschap)

0 - 0,2% 

Zorg dichtbij huis 0 - 0,2%

Zinnige Zorg & Innovatie Gesprek en business case 

Duurzaam betaalbare zorg In overleg



Thema: Klant

• Goede informatievoorziening: 
Zorggids

• Inzicht in wachtlijsten 

• Inzicht in klanttevredenheid

• Bijeenkomsten cliëntenraden
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Thema: Voldoende beschikbare goede zorg 
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• Voldoende gedifferentieerd aanbod aansluitend bij behoefte klant

• Klantfricties Top 3 per regio

• Goed werkgeverschap

• Kwaliteitskader

• Samenwerking in de regio



Thema: Voldoende beschikbare goede zorg  
Klantfricties
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• Complexe zorg: passende zorg realiseren voor mensen met een complexe 
zorgvraag 

• Wacht op voorkeur: Inzicht krijgen in de werkelijke zorgbehoeften van onze 
‘wacht op voorkeur’ wachtende klanten. 

• (Z)EVMB: Een betere kwaliteit van leven voor mensen met Zeer Ernstige 
Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (Z)EVMB) en hun gezinnen. 

• Wlz-zorg in een eigen, passende woning 



Complexe zorg-voorbeeld Waardenland

• Inzicht in regionale wachtlijsten VG6/7 (> 100)
• Voor 15 mensen van de Taskforce passende zorg gerealiseerd
• FACT LVB/GGZ (Zinnige Zorg) realiseren
• Aanbod als Het Houvast en De Baersdonck (Zinnige Zorg) realiseren naast 

intramurale capaciteit
• Woonlocatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, 

psychische problemen en verslaving
• Ondersteunen regionale aanpak inzetbaarheid begeleiders en behandelaren
Kernwoord: SAMEN
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Thema: Zorg dichtbij huis

Stimuleren van zorg in de vertrouwde omgeving, zodat de klant meer keuze heeft 
in zorgaanbod en langer zorg en wonen in eigen omgeving kan ontvangen bij zijn 
gezin en sociale netwerk

Zo zelfstandig mogelijk wonen: 
• Behoefte klant
• Huisvesting
• Aanbod van zorg en wonen
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Thema: Zinnige Zorg & Innovatie

Vernieuwende initiatieven die leiden tot betere 
zorg en arbeidsbesparing of alternatieve 
(innovatieve) leveringsvormen

• Van elkaar leren
• Initiatieven delen
• Elkaar uitdagen
• Doorzetten van goede initiatieven ontstaan 

tijdens de Coronacrisis bijvoorbeeld 
samenwerkingsverbanden en digitalisering
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Zinnige Zorg in de GZ: komt uw initiatief hier ook?
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Zinnige Zorg in de GZ: komt uw initiatief hier ook?

16 Inkoopbeleid VGZ zorgkantoor



Thema: Duurzaam betaalbare zorg

• Vanaf 2022 maken we met een aantal aanbieders afspraken over dalende 
tarieven of dalende kosten per cliënt via meerjarenafspraken. 

• NHC/NIC per 2022 op 100%
Per 2023 mogelijk maatwerk

• Vastgoed 

• Spiegelinformatie
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Spiegelinformatie-voorbeeld Meerzorg
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• Start van gesprek
• Herkennen we het beeld?
• Wat verklaart verschillen?
• Wat kunnen we hiervan leren?
• Hoe werken we aan verandering?



Zorginkoop
proces



Inkoopproces
Wat is gewijzigd

Budget 
• 98% zekerheid op volume
• Volumebepaling o.b.v. declaraties jan t/m juli

Aandacht voor fraude

Bezwaartermijn
• Vragen via NvI. Bij blijvende onduidelijkheid, nog 20 dagen na publicatie NvI 

mogelijkheid voor bezwaar
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Planning
Fase Wie Datum

Publicatie landelijk inkoopkader Zorgkantoor 28 mei 2021

Mogelijkheid tot indienen van vragen t.b.v. Nota van 
Inlichtingen

Zorgaanbieder Uiterlijk 17 juni 2021 12:00 uur

Publicatie Nota van Inlichtingen Zorgkantoor 30 juni 2021

Mogelijkheid tot indienen bezwaar en aanhangig maken 
kort geding op inkoopkader en Nota van Inlichtingen

Zorgaanbieder Uiterlijk 20 juli 2021

Inschrijving nieuwe en bestaande zorgaanbieders Zorgaanbieder Uiterlijk 30 juli 2021 17.00 uur

Mogelijkheid tot gesprek over contractering en 
voorwaarden

Zorgkantoor/ Zorgaanbieder Uiterlijk 1 oktober 2021 
afgerond

Voorlopige contractering (eenjarige of meerjarige 
overeenkomst)

Zorgkantoor Uiterlijk 22 oktober 2021

Mogelijkheid tot indienen bezwaar en aanhangig maken 
kort geding voorlopige contractering

Zorgaanbieder Uiterlijk 20 kalenderdagen na 
ontvangst voorlopige 
contractering

Definitieve contractering en indiening budgetformulier
bij NZa

Zorgkantoor/Zorgaanbieder 15 november 2021 
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Vragen?


