
Inkoopbeleid Geestelijke gezondheidszorg 2023



Programma

• Landelijk inkoopbeleid

• Inkoopbeleid VGZ zorgkantoor

• Tariefsystematiek, tariefsaanpassing en resultaatafspraken

• Voldoende beschikbare goede zorg

• Zorg dichtbij huis

• Duurzaam betaalbare zorg

• Duurzaamheid

• Zinnige zorg & innovatie
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Landelijk inkoopbeleid 2021-2023



Stabiliteit en continuïteit

Eén landelijke 
tariefsystematiek 
met ruimte voor 

maatwerk 

• Meerjarig inkoopkader - zo min mogelijk wijzigingen

• Toekomstbestendig - toegang tot kwalitatief goede 
langdurige zorg op een doelmatige manier 
stimuleren/faciliteren

• Ruimte voor maatwerk - op regionaal en aanbiedersniveau
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Wijzigingen 2023

• Nieuwe Meerzorgregeling

• Laag Volume Hoog Complex

• Overgang van de WTZi naar de WTZa → SGLVG

• Landelijk akkoord met VGN ‘Transitie naar een toekomstbestendige 
gehandicaptenzorg’
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Wat?

Hoofdlijnen landelijk inkoopbeleid
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• Differentiatie in tarieven en 
maatwerkafspraken

• Passende afspraken gericht op 
de klant

• Kwaliteitskaders en -
uitgangspunten blijven de basis

• Voortzetten landelijke inkoop-
systematiek en 
richttariefpercentage

• Inzet kernelementen

• Voortzetten dialoogmodel, 
maatwerkafspraken, samenwerking 
in de regio en domeinen, continue 
verbeteren, passende huisvesting, 
digitale zorg

Hoe?
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Landelijk richttariefpercentage

• Eén richttariefpercentage → 95,8%*

• Duidelijkheid en transparantie

• Ruimte voor regionale verbeteringen en maatwerk

• Historisch lagere tarieven

• Hardheidsclausule voor uitzonderlijke gevallen

• Vertrekpunt inkoopafspraken

• Nieuwe aanbieders

Maatwerk

• Inhoudelijke verschillen tussen zorgaanbieders en positie in het 
zorglandschap

• Goede zorg kan op een meer doelmatige wijze worden geleverd
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Inkoopbeleid VGZ Zorgkantoor
Geestelijke gezondheidszorg



Capaciteit versus groei
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Waar staan we?

• Hogere, onverwachte instroom van GGZ-cliënten

• Iedereen van gepaste zorg te voorzien. Start gesprek over op- en afschalen 
van behandeling (i.p.v. blijvende behandeling)

• Andere mix van leveringsvormen (streven scheiding wonen en zorg)

• Regionale samenwerking 

• Complexe cliënten, draaideur- effect
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• Informeren klanten

• Voldoende beschikbare goede zorg

• Zorg dichtbij huis

• Duurzaam betaalbare zorg

• Duurzaamheid

• Zinnige Zorg & Innovatie

Thema’s



Tariefsystematiek
Richttarief 95,8% met maatwerk (Gedifferentieerde inkoop)
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Thema Tariefsaanpassing

Informeren klanten Geen tariefsaanpassing, wel 
inhoudelijke doelen

Voldoende beschikbare goede zorg
(Klantfrictie en goed werkgeverschap)

0 - 0,2%

Zorg dichtbij huis 0 - 0,2%

Zinnige Zorg en Innovatie In overleg en business case

Duurzaam betaalbare zorg In overleg

Duurzaamheid Geen tariefsaanpassing, wel 
inhoudelijke doelen



Afspraken tariefsaanpassing
Wat verwachten wij van u bij een aanvraag tariefsaanpassing?

1. Concreet voorstel of business case in Vecozo

2. Beoogd resultaat voor cliënten en/of medewerkers

3. Effect op ingeschreven thema

4. Financiële onderbouwing
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Hoe beoordeelt het zorgkantoor de aanvraag?

1. Is het concreet, proportioneel en realistisch?

2. Wat investeert u zelf?

3. Hoe zijn cliënten en medewerkers betrokken?

4. Hoe evalueren we de gemaakte afspraak?
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Resultaatafspraken

• We maken voor 2023 resultaatafspraken per thema

• Deze afspraken evalueren we gedurende het jaar

• We gaan met u in gesprek over uw inspanningen en de behaalde resultaten

• De eindverantwoording vindt plaats op basis van redelijkheid en billijkheid
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Thema 
Voldoende beschikbare goede zorg



Voldoende beschikbare goede zorg
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• Inzicht (actuele) wachttijden op locatieniveau
• Ontwikkeling van passend aanbod voor knelpunten

Overzicht wachtlijsten 

(geen opslag mogelijk)

• Goed werkgeverschap en arbeidsmarkt
• Verlaging verzuim
• Behoud medewerkers | schaarse beroepen

• Voldoende en tijdig aanbod
• Passend aanbod complexe zorgvragen
• Samenwerking in de regio

Klantfricties

(opslag mogelijk)

• Geen wijziging. VGZ wil zorg inkopen van goede kwaliteit, 
passend bij de voorlopige uitgangspunten van de GGZ. We 
komen op locaties, luisteren naar cliënten, naasten en 
cliëntenraden en medewerkers

Kwaliteitsverbetering 

(geen opslag mogelijk)



Samenwerking in de regio. Gezamenlijke knelpunten oppakken in de regio. Gebruik 
regio-inzichten, regio-analyses en spiegelinformatie verder ontwikkelen

Voldoende en tijdig aanbod – wijziging t.o.v. 2022
• Stimuleren regionale samenwerking; diverse expertises uit de gemeentes, beschermd 

wonen en geestelijke gezondheidszorg komen samen om een passende plek te 
vinden/creëren

• Ontwikkeling van zorg passend bij de zorgvraag. Op- en afschalen behandeling, 
behandeling of begeleiding

Passend aanbod complexe zorgvragen - wijziging t.o.v. 2022
• In alle regio’s: samenwerking oppakken complexe zorgvragen. Focus 2023: 

verminderen van draaideur cliënten
• Een regionale sociale kaart inzichtelijk voor alle regio’s
• Goed voorbeeld; Bloesem
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Voldoende beschikbare goede zorg
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Goed werkgeverschap en arbeidsmarkt – wijziging t.o.v. 2022
• Meer focus en analyses in beleid
• Goede voorbeelden ophalen en delen
• Voorbeeld: Pak het Potentieel - Thebe

Verwachtingen 2023
• Betreft initiatieven naast reguliere HR-activiteiten. Deze initiatieven dragen bij aan 

het wegnemen of het voorkomen van fricties
• Bij regionale initiatieven horen we graag hoe de gezamenlijke aanpak eruit ziet
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Voldoende beschikbare goede zorg
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Thema 
Zorg dichtbij huis



Thema: Zorg dichtbij huis
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De Nederlandse ggz roept op tot een
integrale aanpak voor de ggz



Thema 
Duurzaam betaalbare zorg



Thema: Duurzaam betaalbare zorg

• Maatwerkafspraken o.b.v. spiegelinformatie

• Dalende tariefafspraken of dalende kosten per cliënt

• Meerjaren afspraak vanaf 2024

• Vastgoed

Samen de langdurige zorg beschikbaar en duurzaam betaalbaar houden, voor nu en in 
de toekomst!
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Stijgende zorgvraag en stijgende zorgkosten
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Spiegelinformatie (in ontwikkeling)
Gebruik spiegelinformatie om aanbieders te bewegen naar best practice

• Benchmark op grond van spiegelinformatie als basis voor 

inkoop in 2022 nog om van te leren en aan te scherpen

• Toepassing van spiegelinformatie al inkoopinstrument m.i.v. 

2023, op basis van minimaal de volgende parameters

• Gemiddelde kosten per klant per periode

• Verhouding inclusief/exclusief behandeling (MGZ)

• Ziekteverzuim

• Overhead

• We maken met aanbieders inkoopafspraken over het 

toegroeien naar de benchmark, mede door het implementeren 

van GP's

• Verzilvering manifesteert zich via stapsgewijze 

tariefsverlaging, met behoud gezonde marge bij de aanbieder
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Thema
Duurzaamheid



Waarom duurzaamheid

Vergroten 
positieve impact 
op gezondheid

Verduurzamen zorgsector grootste impact op CO2 footprint VGZ

VGZ zet in op verlaging CO2-uitstoot, duurzaam 
ondernemen en verduurzaming via het inkoopbeleid

Samen in gesprek over:

• Urgentie

• Bewustwording en enthousiasmeren

• Plannen en doelen

Wat vragen we in ons inkoopbeleid (ook voor de 
komende jaren) en wat zien wij als onze rol?
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Green Deal Duurzame Zorg 2.0 via vier pijlers

27

Pijler 1: CO2-reductie
Doel: Reductie CO2-uitstoot 49% per 2030

Pijler 2: Circulair werken
Doel: ‘Circulair’ een vast criterium bij alle inkoop zorg

Pijler 3: Medicijnresten uit water
Doel: Terugdringen hoeveelheid medicijnresten in het watermilieu

Pijler 4: Gezondmakende leef- en werkomgeving
Doel: Gezonde leef- en werkomgeving



De Nederlandse zorg
Ouderenzorg is, als grootste sector in de LZ, verantwoordelijk voor het meeste afval
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Aandeel in de jaarlijkse afvalproductie gezondheidszorg
[mln kg afval per jaar; totaal = 205 mln kg]

105

Ouderenzorg

64

Ziekenhuiszorg
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Gehandicaptenzorg

12

GGZ Overig

Aandeel in afvalproductie, naar zorguitgaven
[kg afval per 1.000 euro zorguitgaven]

Gehandicaptenzorg

Ziekenhuiszorg

Ouderenzorg

GGZ

2,2

5,2

1,8

2,1



Wat vragen we van u als aanbieder?
We ondersteunen u door het ophalen, uitwerken en verspreiden van groene 
voorbeelden waarmee u de zorgsector kan verduurzamen.

Commitment aan de landelijke CO2 doelstellingen

Aanleveren vastgestelde CO2 routekaart vóór 1 januari 2023 bij EVZ

Tijdig informeren over renovatie & nieuwbouw plannen

In kaart brengen afval- en materiaalstromen

Doelen stellen voor 2025 hoe u een bijdrage wil leveren aan circulariteit
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Thema
Zinnige Zorg & Innovatie



Samen Voorop Awards
Gezonde leefstijl in de klinische GGZ – GGz Centraal



Thema: Zinnige Zorg & Innovatie
De zorg vooruit brengen

Initiatieven die betere zorg opleveren voor 

de klant en de maatschappelijke kosten 

laten dalen.

• Van elkaar leren, delen en uitdagen

• Doorzetten van goede initiatieven

• Geen negatieve impact op duurzaamheid

• FIT-initiatief
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