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1 Vragenlijst  
 
Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali

datie 
Antwoord(en) Door naar vraag 

SUBCATEGORIE: VOORWOORD 

Welkom bij de digitale contracteeromgeving van Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Via deze omgeving kunt u een inschrijving indienen voor een of meerdere van onze zorgkantoorregio’s.  
Wij stellen ons ten doel voldoende en doelmatige zorg van kwalitatief goed niveau in onze regio’s in te kopen met voldoende keuzemogelijkheden voor de klant.  Om inzichtelijk te maken hoe wij 
dit in de regio willen bereiken, stellen wij beleidsdocumenten en sectorplannen op. U vindt deze documenten op https://www.vgz-
zorgkantoren.nl/Aanbieders/Contracteringinkoop/ContracteringInkoop2018.aspx. Wij vragen u hiervan kennis te nemen alvorens u een inschrijving uitbrengt en deze uitvraagmodule doorloopt.  
 

SUBCATEGORIE: Algemeen 

AL 01 Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben 
van de voor mijn organisatie relevante 
beleidsdocumenten. 

 Keuze Ja 
 
Nee 

AL 02 
 
KO 
U heeft aangegeven geen kennis te 
hebben genomen van relevante 
beleidsdocumenten, dit betekent 
dat u geen offerte kunt indienen. 
Wij danken u voor uw 
interesse.<p>Met vriendelijke 
groet,<br>Zorgkantoren Coöperatie 
VGZ 

AL 02 Wilt u een inschrijving indienen voor één of 
meer van de volgende Zorgkantoren van 
Coöperatie VGZ? Wanneer u niet zeker bent 
van de regio waarin u zorg wilt leveren, kijk 
dan op de website van Zorgverzekeraars 
Nederland 
https://www.zn.nl/1893990400/Zorgkantoren.  
 
Noord-Holland Noord 
Waardenland 
Midden-Holland 
Nijmegen 
Noordoost- Brabant 
Midden-Brabant 
Noord- en Midden-Limburg Limburg 

LET OP! De woonplaats is het uitgangspunt 
voor contractering en financiering. De 
woonplaats waar de klant woont, 
gedefinieerd als de inschrijving in het BRP 
(Basis Registratie Personen), wordt leidend 
voor contractering door het zorgkantoor in 
2018. Het is voor klanten nu soms 
onduidelijk welk zorgkantoor hun 
aanspreekpunt is. Dit is een onwenselijke 
situatie die zorgkantoren graag recht willen 
zetten. Wij vragen zorgaanbieders daarom in 
te schrijven bij die zorgkantoren die 
verantwoordelijk zijn in de woonplaats van 
hun klanten. Deze beleidslijn is nieuw ten 
opzichte van voorgaande jaren. De 

Keuze Ja 
 
Nee 

AL 03 
 
KO 
U hebt aangegeven geen 
inschrijving te willen indienen voor 
een van de Zorgkantoren van 
Coöperatie VGZ. Mogelijk wilt u een 
inschrijving uitbrengen voor een 
andere regio. Om erachter te 
komen bij welke concessiehouder u 
moet zijn verwijzen wij naar de 
website van Zorgverzekeraars 
Nederland 
https://www.zn.nl/1893990400/Zo
rgkantoren.  Hier vindt u alle 

https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Aanbieders/Contracteringinkoop/ContracteringInkoop2018.aspx
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Aanbieders/Contracteringinkoop/ContracteringInkoop2018.aspx
https://www.zn.nl/1893990400/Zorgkantoren
https://www.zn.nl/1893990400/Zorgkantoren
https://www.zn.nl/1893990400/Zorgkantoren
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Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali
datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

woonplaats van de klant is per 2018 tevens 
de sleutel voor de verdeling door de NZa van 
de landelijke contracteerruimte naar de 
verschillende zorgkantoren. Het 
verantwoordelijke zorgkantoor kan door het 
contracteren van de zorg op basis van de 
woonplaats van de klant beter 
verantwoordelijkheid nemen voor zowel de 
zorgplicht als het financiële kader van de 
regio. 

zorgkantoren, met daarbij 
aangegeven welke gemeenten 
hiertoe behoren.  
 
Met vriendelijke groet, 
Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

SUBCATEGORIE: Algemene informatie over de organisatie 

AL IF 01 

Gegevens organisatie 

De NZa-code hoeft alleen door bestaande 
aanbieders beantwoord te worden. Indien u 
een nieuwe aanbieder bent, kunt u deze 
vraag overslaan. De notatie van van het NZa-
code betreft: 300-xxxx 

Table  AL IF 02 

AL IF 02 Rechtsvorm inschrijvende organisatie   Tekst   AL IF 03 

AL IF 03 KVK-nummer  Getal  AL IF 04 

AL IF 04 
NZa-code (indien bekend) 

  Tekst/NZA-
code-Wlz 

 AL IF 05 

AL IF 05 Naam tekenbevoegde bestuurder  Zoals ingeschreven bij de KvK Table  AL IF 06 

AL IF 06 Aanhef  Keuze De heer 
 
Mevrouw 

AL IF 07 

AL IF 07 Voorletters   Tekst  AL IF 08 

AL IF 08 Achternaam   Tekst  AL IF 09 

AL IF 09 Correspondentieadres  
 

  Table  AL IF 10 

AL IF 10 Straat   Tekst  AL IF 11 

AL IF 11 Huisnummer   Getal  AL IF 12 

AL IF 12 Toevoeging bij huisnummer   Tekst  AL IF 13 

AL IF 13 Postcode  Postcode_NL  AL IF 14 

AL IF 14 Plaats   Tekst  AL IF 15 

AL IF 15 Contactpersoon De contactpersoon die wordt opgegeven, 
wordt geacht aanwezig te zijn gedurende de 
contracteerperiode. Wanneer er relevante 

Table  AL IF 16 
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Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali
datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

wijzigingen of vragen van onze kant zijn, zal 
contact worden gezocht met deze 
contactpersoon. 

AL IF 16 Aanhef  Keuze De heer 
 
Mevrouw 

AL IF 17 

AL IF 17 Voorletters  Tekst  AL IF 18 

AL IF 18 Achternaam  Tekst  AL IF 19 

AL IF 19 Telefoonnummer contactpersoon  Tekst/Telefoonn
ummer_NL 

 AL IF 20  

AL IF 20  Mailadres contactpersoon  EmailAdres  INS 01 

 SUBCATEGORIE: Inschrijving 

INS 01 Voor welke sector wilt u zorg leveren? U schrijft zich in voor slechts één sector. 
Hierbij kiest u voor de sector die het meest 
aansluit bij uw kernactiviteit. De keuze voor 
deze sector betekent niet dat u geen 
productieafspraak kunt maken voor 
prestaties uit andere sectoren. 

Keuze Verpleging en Verzorging 
 
Gehandicaptenzorg 
 
Geestelijke 
gezondheidszorg 

INS 02 

INS 02 In welke regio wilt u voor 2017 zorg leveren? Selecteer één of meerdere regio’s  Meerkeuze Noord-Holland Noord 
 
Waardenland 
 
Midden-Holland 
 
Nijmegen 
 
Noordoost-Brabant 
 
Midden-Brabant 
 
Noord-en Midden-
Limburg 

INS 03 

INS 03 
Heeft u al een lopende overeenkomst met een 
van de Zorgkantoren in Nederland  

U selecteert deze optie ook wanneer u een 
geen overeenkomst heeft met de 
Zorgkantoren van VGZ, maar wel met een 
ander Zorgkantoor.  

Keuze Ja 
 
Nee 

INS 04 
 
INS 08 

INS 04 Voor welke regio’s levert u zorg? Selecteer één of meerdere regio’s  Meerkeuze Amstelland en De INS 06 
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Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali
datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

Meerlanden 
 
Amsterdam 
 
Apeldoorn/Zutphen 
 
Arnhem 
 
Drenthe 
 
Flevoland 
 
Friesland 
 
Groningen 
 
Haaglanden 
 
Kennemerland 
 
Midden-Brabant 
 
Midden-Holland 
 
Midden-Ijssel 
 
Nijmegen 
 
Noord- en Midden 
Limburg 
 
Noord-Holland Noord 
 
Noord-Oost Brabant 
 
Rotterdam 
 
’t Gooi 
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Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali
datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

 
Twente 
 
Utrecht 
 
Waardenland 
 
West Brabant 
 
Westland Schieland 
Delfland 
 
Zaanstreek/Waterland 
 
Zeeland 
 
Zuid Holland Noord 
 
Zuid Hollandse Eilanden 
 
Zuid Oost Brabant 
 
Zuid-Limburg 
 
Zwolle 
 

INS 05 
Heeft een lopende overeenkomst met een van 
de Zorgkantoren van de Coöperatie VGZ? 

  Keuze Ja 
 
Nee 

INS 06 
 
INS 07 

INS 06 Loopt uw lopende overeenkomst met de 
Zorgkantoren Coöperatie VGZ t/m 2017 of t/m 
2018?  

 Keuze t/m 2018 
 
t/m 2017 

INST 01 
 
BESTU 01 

INS 07 

Levert u wel zorg in het werkgebied van de 
Zorgkantoren van de Coöperatie VGZ? 

U selecteert hier “Ja” wanneer u nog geen 
overeenkomst met ons heeft, maar wel al 
zorg levert in een van onze gebieden. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u een 
overeenkomst heeft met een ander 

 Ja 
 
Nee 

BESTU 01 
 
BEK 01 
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Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali
datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

zorgkantoor en via die overeenkomst ook 
zorg levert over de grenzen van het 
zorgkantoorregio 

INS 08 

&nbsp; 

Geheel nieuwe zorgaanbieders moeten 
voldoen aan de landelijk gestelde 
geschiktheidseisen. Aan enkele eisen moet 
worden voldaan op moment van inschrijven 
en enkele gelden op moment van 
zorglevering/6 maanden na ingangsdatum 
overeenkomst. Zie hiervoor pagina 25 van 
het inkoopkader nieuwe aanbieders: 
https://www.vgz-
zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%
202018/D2937-
201706%20%20Inkoopkader%20WetLangdur
igeZorg-NIEUWE-aanbieders-WEB.pdf  
 
Wanneer u aan alle gestelde eisen voldoet 
ontvangt u een overeenkomst zonder 
voorwaarden.  Wanneer u nog niet aan alle 
eisen voldoet krijgt u een overeenkomst 
onder voorwaarden.  

Informatie  GESCH 01 

SUBCATEGORIE: Geschiktheidseisen nieuwe zorgaanbieders 

GESCH 01 

Inschrijving KvK 

• Afschrift van inschrijving KvK. 
• Op het afschrift dienen tevens de namen 
van de leden van de Raad van Toezicht te zijn 
vermeld. 
Op grond van het Handelsregisterbesluit 
dienen deze gegevens in het Handelsregister 
opgenomen 
te zijn. 
• Afschrift is niet ouder dan een jaar op het 
moment van inschrijving. 
• De organisatievorm (juridische entiteit) die 
zich inschrijft voor een Wlz-overeenkomst 
dient dezelfde 
te zijn als vermeld op de KvK. 

Bijlage Verplichte anders KO GESCH 02 
 
KO (bij niet uploaden):  
U wordt uitgesloten van 
deelneming aan het 
inschrijvingtraject wegens het niet 
voldoen aan een belangrijke 
vereiste  
Met vriendelijke groet, 
Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2937-201706%20%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-NIEUWE-aanbieders-WEB.pdf
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2937-201706%20%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-NIEUWE-aanbieders-WEB.pdf
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2937-201706%20%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-NIEUWE-aanbieders-WEB.pdf
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2937-201706%20%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-NIEUWE-aanbieders-WEB.pdf
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2937-201706%20%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-NIEUWE-aanbieders-WEB.pdf
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Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali
datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

• Bevoegdheid van ondertekenaar moet 
blijken uit de KvK of er moet een volmacht 
zijn. 

GESCH 02 

WTZi-toelating 

• Een afschrift van de Wtzi toelating. 
• De organisatievorm (juridische entiteit) die 
zich inschrijft voor een Wlz-overeenkomst 
dient dezelfde 
te zijn als op de WTZi-toelating 
• De inhoud van de toelating moet 
overeenstemmen met de inhoud van het 
ondernemeningsplan: 
de functies die de zorgaanbieder wil gaan 
leveren moeten vermeld staan op de Wtzi-
toelating 
(waarvoor de zorgaanbieder is toegelaten). 

Bijlage Verplichte anders KO GESCH 03 
 
KO (bij niet uploaden):  
U wordt uitgesloten van 
deelneming aan het 
inschrijvingtraject wegens het niet 
voldoen aan een belangrijke 
vereiste  
Met vriendelijke groet, 
Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

GESCH 03 

Verklaring omtrent gedrag voor 
rechtspersonen (VOG RP) 

• Niet ouder dan 1 januari 2017, specifiek 
aangevraagd ten behoeve van de deelname 
aan deze 
inkoopprocedure. 
• Een Verklaring omtrent gedrag voor 
Natuurlijke Personen en/of een 
Gedragsverklaring Aanbesteding 
(GVA) volstaat niet. De GVA en de VOG RP 
zijn namelijk twee verschillende 
instrumenten 
gebaseerd op verschillende onderliggende 
regelgeving en met toepassing van een ander 
beoordelingskader. 
Voor nadere informatie over de VOG RP en 
de GVA verwijzen wij u naar de website 
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Bijlage Verplichte anders KO GESCH 04 
 
KO (bij niet uploaden):  
U wordt uitgesloten van 
deelneming aan het 
inschrijvingtraject wegens het niet 
voldoen aan een belangrijke 
vereiste  
Met vriendelijke groet, 
Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

GESCH 04 

Statuten van de inschrijvende 
Zorgaanbieder 

• Actuele statuten van de te contracteren 
partij. 
• In de statuten is de Governancecode Zorg 
geborgd, waaronder: 
−−informatie over het toezichthoudend 
orgaan 

Bijlage Verplichte anders KO GESCH 05 
 
KO (bij niet uploaden):  
U wordt uitgesloten van 
deelneming aan het 
inschrijvingtraject wegens het niet 
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Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali
datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

voldoen aan een belangrijke 
vereiste  
Met vriendelijke groet, 
Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

GESCH 05 

Polisblad van bedrijfs- en beroepsaans- 
Prakelijkheid 

• De zorgaanbieder is adequaat verzekerd 
voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid 
ter hoogte 
van minimaal € 2.500.000,- (per 
gebeurtenis), of heeft deze verzekering 
aantoonbaar vanaf de 
ingangsdatum van de overeenkomst. 
• Op naam van de te contracteren 
zorgaanbieder 
• Actueel polisblad: de organisatievorm 
(juridische entiteit) die inschrijft voor een 
Wlz-overeenkomst 
dient dezelfde te zijn als op het op het 
polisblad 

Bijlage Verplichte anders KO GESCH 06 
 
KO (bij niet uploaden):  
U wordt uitgesloten van 
deelneming aan het 
inschrijvingtraject wegens het niet 
voldoen aan een belangrijke 
vereiste  
Met vriendelijke groet, 
Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

GESCH 06 Vragenlijst IGZ voor nieuwe 
Zorgaanbieders 

Iedere nieuwe zorgaanbieder moet deze 
vragenlijst invullen en het bewijs van 
invulling indienen bij 
de inschrijving. 
http://www.igz.nl/onderwerpen/handhaving
_en_toezicht/nieuwe_zorgaanbieders/  

Bijlage Verplichte anders KO GESCH 07 
 
KO (bij niet uploaden):  
U wordt uitgesloten van 
deelneming aan het 
inschrijvingtraject wegens het niet 
voldoen aan een belangrijke 
vereiste  
Met vriendelijke groet, 
Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

GESCH 07 Volledig ondernemingsplan Iedere nieuwe zorgaanbieder dient een 
volledig ondernemingsplan in te dienen. Zie 
hiervoor p. 27 en 28 van het inkoopkader 
nieuwe aanbieders: https://www.vgz-
zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%
202018/D2937-
201706%20%20Inkoopkader%20WetLangdur
igeZorg-NIEUWE-aanbieders-WEB.pdf   
Indien een nieuwe zorgaanbieder een 

Bijlage Verplichte anders KO GESCH 08 
 
KO (bij niet uploaden):  
U wordt uitgesloten van 
deelneming aan het 
inschrijvingtraject wegens het niet 
voldoen aan een belangrijke 
vereiste  
Met vriendelijke groet, 

http://www.igz.nl/onderwerpen/handhaving_en_toezicht/nieuwe_zorgaanbieders/
http://www.igz.nl/onderwerpen/handhaving_en_toezicht/nieuwe_zorgaanbieders/
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2937-201706%20%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-NIEUWE-aanbieders-WEB.pdf
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2937-201706%20%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-NIEUWE-aanbieders-WEB.pdf
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2937-201706%20%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-NIEUWE-aanbieders-WEB.pdf
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2937-201706%20%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-NIEUWE-aanbieders-WEB.pdf
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2937-201706%20%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-NIEUWE-aanbieders-WEB.pdf
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Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali
datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

ondernemingsplan indient dat incompleet is  
en/of niet volledig voldoet, dan kan het 
zorgkantoor besluiten de zorgaanbieder van 
verdere deelname aan de inkoopprocedure 
uit te sluiten of anders te prioriteren 
afhankelijk van de aard en omvang van de 
tekortkoming. Het ondernemingsplan dient 
minimaal te omvatten: 
- Organisatie-inrichting  

• Organogram juridische structuur
   

- Missie en strategie 
 

- Bedrijfsplan  
• welke Wlz-doelgroepen 
• welke prestaties 
• verwachte aantallen 
• welke ervaring met zorglevering (welk 
domein, overeenkomsten etc.). 
• personeel in dienst (omvang en 
opleidingsniveau en aard opleiding) 

- Financieel plan 
• jaarrekeningen 2015 en 2016 (tenzij 
startende organisatie waar nog geen 
jaarrekening van is vastgesteld) 
• jaarrekening eventuele 
moedermaatschappij 2015 en 2016 
• begroting voor 2018  

 

Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

GESCH 08 Documentatie waaruit de aanwezigheid, 
tenaamstelling 
en samenstelling cliëntenraad blijkt 

 Keuze voor  
bijlage 
uploaden  
 
of  
 
aanvinken tekst 

Bijlage 
 
Aanvinken tekst:  
 
“ik voldoe nog niet aan 
deze eis, dit vormt een 
vooraarden in de 
overeenkomst” 

GESCH 09 
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Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali
datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

GESCH 09 Ik voldoe aan vigerende 
Governancecode Zorg 

Statutaire borging dan wel borging in de 
relevante reglementen zoals bepaald en 
uitgewerkt in de 
Governancecode Zorg. 

Keuze Ja 
 
Nee 
Bij Nee:  
 
“ik voldoe nog niet aan 
deze eis, dit vormt een 
vooraarden in de 
overeenkomst” 

GESCH 10 

GESCH 10 Ik voldoe aan het kwaliteitskader van de 
sector/ 
werkend landelijk erkend 
kwaliteitssysteem met externe 
toetsing. Bij de GGZ gaat het 
om multidisciplinaire richtlijnen 
en standaarden die betrekking 
hebben op klanten in de Wlz. 

De zorgaanbieder kan aantonen dat hij 
meedoet met het kwaliteitskader van de 
sector/werken met 
een kwaliteitssysteem. Dit blijkt o.a. uit 
aanmelding bij de brancheorganisatie, 
gesprekken met de 
cliëntenraad, deelname aan lerende 
netwerken, aanmelding bij de BVKZ etc. Over 
het eerste jaar 
moet verplicht een 
kwaliteitsverslag/visitatieverslag worden 
aangeleverd bij het zorgkantoor. 

Keuze Ja 
 
Nee 
Bij Nee:  
 
“ik voldoe nog niet aan 
deze eis, dit vormt een 
vooraarden in de 
overeenkomst” 

GESCH 11 

GESCH 11 Ik beschik over een gedegen 
bedrijfsadministratie 

De zorgaanbieder beschikt over een gedegen 
bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige 
levering 
van gegevens waaronder: 
−declaraties (AW 319) volgens afspraken 
vastgelegd in het uniform declaratieprotocol 
Wlz aan het 
zorgkantoor. 
−relevante berichten in iWlz (zorgtoewijzing, 
melding aanvang zorg, mutaties, melding 
einde 
zorg), aan het zorgkantoor conform 
standaarden die door het Zorginstituut 
Nederland zijn vastgesteld; 
−gegevens voor de oplegging van de eigen 
bijdrage, binnen vier weken na afloop van 

Keuze Ja 
 
Nee 
Bij Nee:  
 
“ik voldoe nog niet aan 
deze eis, dit vormt een 
vooraarden in de 
overeenkomst” 

GESCH 12 
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Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali
datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

een maand/ 
periode aan het CAK. 

GESCH 12 Het privacybeleid staat gepubliceerd op de 
website van de zorgaanbieder met een 
werkende link 

• Het beleid voldoet aan de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
• Voor klanten is duidelijk: 
−−Welke persoonsgegevens worden 
vastgelegd 
−−Wie er inzage heeft in de gegevens 
−−Hoe invulling is gegeven aan 
‘geheimhouding’ 
−−Wat de bewaartermijn van de gegevens is 
−−Het beleid op inzage van gegevens door de 
klanten 
−−Hoe gehandeld wordt bij datalekken 
−−De bezwaar mogelijkheden 

Keuze Ja 
 
Nee 
Bij Nee:  
“ik voldoe nog niet aan 
deze eis, dit vormt een 
vooraarden in de 
overeenkomst” 

GESCH 13 

GESCH 13 De klachtenregeling staat gepubliceerd op de 
website van de zorgaanbieder met een 
werkende link 

• Het beleid voldoet aan de Wkkgz 
• Uit het beleid blijkt voor klanten tenminste: 
−−Reactietermijn op klacht binnen 6 weken 
−−Onafhankelijke klachtenfunctionaris 
−−Contactgegevens klachtenfunctionaris 
−−Indiening mogelijk zonder melding aan 
begeleider/zorgverlener 
−−Dat de zorgaanbieder is aangesloten bij 
een geschilleninstantie 
−−Bezwaar mogelijkheden 
−−Vanaf 2017 is het voor iedere 
zorgaanbieder wettelijk verplicht om een 
klachtenfunctionaris te 
hebben 

Keuze Ja 
 
Nee 
Bij Nee:  
“ik voldoe nog niet aan 
deze eis, dit vormt een 
vooraarden in de 
overeenkomst” 

GESCH 14 

GESCH 14 Ik voldoe aan de Regeling AO/IC Tenzij dit op grond van wet- en regelgeving 
niet langer is vereist 

Keuze Ja 
 
Nee 
Bij Nee:  
“ik voldoe nog niet aan 
deze eis, dit vormt een 
vooraarden in de 
overeenkomst” 

BESTU 01 
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Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali
datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

SUBCATEGORIE: Instemmingsverklaring 

INST 01 De zorgaanbieder verklaart hierbij dat uiterlijk 
op 31 juli 2016 dat 

 Table  INST 02 

INST 02 hij voldoet aan de gestelde voorwaarden voor 
contractering en blijft voldoen 

  Keuze Ja 
 
Nee 

INST 04 
 
INST 03 

INST 03 Geef een toelichting waarom u niet voldoet 
aan de voorwaarden 

  Tekst  INST 04 

INST 04 er geen uitsluitingsgronden zoals genoemd in 
de Besuursverklaring op hem van toepassing 
zijn 

 Keuze Ja 
 
Nee 

INST 06 
 
INST 05 

INST 05 Geef een toelichting waarom u niet voldoet 
aan de voorwaarden 

 Tekst  INST 06 

INST 06 hij de voorwaarden van de overeenkomst Wlz 
2018-2020 met bijbehorende bijlagen 
aanvaardt 

 Keuze Ja 
 
Nee 

INST 08 
 
INST 07 

INST 07 Geef een toelichting waarom u niet voldoet 
aan de voorwaarden 

 Tekst  INST 08 

INST 08 hij instemt met het geformuleerde beleid voor 
de contractering Wlz 2018 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF 1 
 
INST 09 

INST 09 Geef een toelichting waarom u niet voldoet 
aan de voorwaarden 

 Tekst  KLF 1 

SUBCATEGORIE: Beknopt ondernemingsplan  

BEK 01 Aanbieders die bij een ander zorgkantoor een 
contract willen, dienen een beknopt 
ondernemingsplan plan aan te leveren.  

In het beknopt ondernemingsplan zitten 
minimaal het: 
- Bedrijfsplan  
 • welke Wlz-doelgroepen 
 • welke prestaties 
 • verwachte aantallen 
 • welke ervaring met zorglevering 
 (welk domein, overeenkomsten 
 etc.). 
 • personeel in dienst (omvang en 
 opleidingsniveau en aard opleiding) 
- Financieel plan 
 • jaarrekeningen 2015 en 2016 

Bijlage Verplichte bijlage BESTU 01 



   
 

 

    Pagina 14 van 30 
 

 

Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali
datie 
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 (tenzij startende organisatie waar 
 nog geen jaarrekening van is 
 vastgesteld) 
 • jaarrekening eventuele 
 moedermaatschappij 2015 en 2016 
 • begroting voor 2018 

SUBCATEGORIE: Bestuursverklaring 

BESTU 01 De zorgaanbieder verklaart hierbij vanaf de 
datum van inschrijving, tenzij hieronder anders 
is aangegeven, te voldoen aan de volgende 
onderstaande eisen en gedurende de looptijd 
van een hem eventueel aan te bieden 
overeenkomst aan die eisen te blijven voldoen. 
Indien gedurende de looptijd sprake is van 
wijzigingen, dient de zorgaanbieder dit aan het 
zorgkantoor kenbaar te maken. 

 Table  BESTU 02 

BESTU 02 De zorgaanbieder verklaart te voldoen en zich 
te houden aan de geldende wet- en (Lagere) 
regelgeving 

 Keuze Ja 
 
Nee 

BESTU 04 
 
BESTU 03 

BESTU 03 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 
 

 Tekst  BESTU 04 

BESTU 04 De zorgaanbieder verklaart te voldoen en zich 
te houden aan de afspraken en regels zoals 
beschreven in de overeenkomst, inclusief 
bijbehorende bijlagen  

 Keuze Ja 
 
Nee 

EIS 01 
 
BESTU 05 

BESTU 05 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 

 Tekst  EIS 01 

SUBCATEGORIE: Eisen van bekwaamheid 

EIS 01 De zorgaanbieder verklaart hierbij te voldoen 
aan de volgende geschiktheidseisen: 

 Table   

EIS 02 De zorgaanbieder is ingeschreven in het 
register van de Kamer van Koophandel 

 Keuze Ja 
 
Nee 

EIS 04 
 
EIS 03 

EIS 03 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 

 Tekst  EIS 04 

EIS 04 De zorgaanbieder beschikt over een formeel  Keuze Ja EIS 06 
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datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

vereiste toelating voor de levering van Wlz-
zorg, en voldoet aantoonbaar aan alle 
voorwaarden daarvoor, tenzij dit op grond van 
de wet niet langer is vereist. 

 
Nee 

 
EIS 05 

EIS 05 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 

 Tekst  EIS 06 

EIS 06 De zorgaanbieder beschikt over een verklaring 
omtrent gedrag (VOG RP) voor rechtspersonen. 

 Keuze Ja 
 
Nee 

EIS 08 
 
EIS 07 

EIS 07 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 

 Tekst  EIS 08 

EIS 08 De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling 
verslaggeving WTZi. 

  Keuze Ja 
 
Nee 

EIS 10 
 
EIS 09 

EIS 09 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 

  Tekst  
 
 

EIS 10 

EIS 10 De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling 
AO/IC, tenzij dit op grond van wet- en 
regelgeving niet langer is vereist. 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

EIS 12 
 
EIS 11 

EIS 11 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 

 Tekst  EIS 12 

EIS 12 De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de 
vigerende Zorgbrede Governancecode  
ingevoerd, past de principes van de code 
integraal toe, is daarover transparant en 
verantwoordt zich over de keuzen die hij 
daarin maakt. 

 Keuze Ja 
 
Nee 

EIS 14 
 
EIS 13 

EIS 13 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 

 Tekst  EIS 14 

EIS 14 De zorgaanbieder beschikt over een 
meervoudige Raad van Toezicht welke is 
vastgelegd in de statuten en het 
handelsregister. 

 Keuze Ja 
 
Nee 

EIS 16 
 
EIS 15 

EIS 15 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 

 Tekst  EIS 16 
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EIS 16 De zorgaanbieder houdt zich aan het voor de 
sector relevante kwaliteitskader. De 
zorgaanbieder waarop (nog) geen 
kwaliteitskader van toepassing is 
werkt systematisch aan de kwaliteit van zorg 
en borgt dit door het werken met een 
kwaliteitssysteem, voorzien van een periodieke 
externe visitatie. 

 Keuze Ja 
 
Nee 

EIS 18 
 
EIS 17 

EIS 17 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 

 Tekst  EIS 18 

EIS 18 Er is geen sprake van een bestuursrechtelijke 
van de IGZ of een tuchtrechtelijke of 
strafrechtelijke maatregel. 

 Keuze Ja 
 
Nee 

EIS 20 
 
EIS 19 

EIS 19 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 

 Tekst  EIS 20 

EIS 20 De zorgaanbieder beschikt over een gedegen 
bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige 
levering van onder andere: <ul><li>declaraties 
(AW 319) volgens afspraken vastgelegd in het 
uniform declaratieprotocol Wlz aan het 
zorgkantoor;<li>relevante berichten in iWlz 
(zorgtoewijzing, melding aanvang zorg, 
mutaties, melding einde zorg), aan het 
zorgkantoor conform standaarden die door het 
Zorginstituut Nederland zijn 
vastgesteld;<li>gegevens voor de oplegging 
van de eigen bijdrage, binnen vier weken na 
afloop van een maand/periode aan het 
CAK.</li></ul> 

 Keuze Ja 
 
Nee 

EIS 22 
 
EIS 21 

EIS 21 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 

 Tekst  EIS 22 

EIS 22 De zorgaanbieder beschikt over een eigen 
vastgelegd privacy-beleid. 

 Keuze Ja 
 
Nee 

EIS 24 
 
EIS 23 

EIS 23 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 

 Tekst  EIS 24 
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EIS 24 De zorgaanbieder beschikt over een eigen 
vastgelegde klachtenregeling. 

 Keuze Ja 
 
Nee 

EIS F01 
 
EIS 25 

EIS 25 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 

 Tekst  EIS F01 

SUBCATEGORIE: Eisen van financieel-economische aard 

EIS F01 De zorgaanbieder is adequaat verzekerd voor 
bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter 
hoogte van minimaal € 2.500.000,- (per 
gebeurtenis), of verzekering aantoonbaar 
vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. 

 Keuze Ja 
 
Nee 

UIT 01 
 
EIS F02 

EIS F02 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet 

 Tekst  UIT 01 

SUBCATEGORIE: Uitsluitingsronden 

UIT 01 Het zorgkantoor sluit de zorgaanbieder uit 
waarop één of meer van de volgende 
uitsluitingsgronden van toepassing zijn: 

 

Let op: de zorgaanbieder verklaart door 'ja' 
aan te vinken dat de betreffende 
uitsluitingsgrond niet van toepassing is) 

Table  UIT 02 

UIT 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zorgaanbieder zelf of iemand die lid is van 
het bestuurs-, leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan van de zorgaanbieder 
of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 
controlebevoegdheid heeft, is om een van de 
hieronder genoemde redenen veroordeeld bij 
onherroepelijk vonnis, welk vonnis niet later 
dan vijf jaar geleden is gewezen of dat expliciet 
een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds 
van toepassing is 

Artikel 57, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU 
vermeldt de volgende uitsluitingsgronden 1. 
Deelneming aan een criminele organisatie 2. 
Corruptie 3. Fraude 4. Terroristische 
misdrijven of strafbare feiten in verband met 
terroristische activiteiten 5. Witwassen van 
geld of financiering van terrorisme  6. 

Kinderarbeid en andere vormen van 
mensenhandel  
 
Toelichting bij bovengenoemde 
onderdelen:  
Deelneming aan een criminele organisatie  
Deelneming in de zin van artikel 2 van 
Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 
24 oktober 2008 ter bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit (PB L 300 van 
11.11.2008, blz.42.)  
- Corruptie  
 

Keuze  Ja 
 
Nee 

UIT 03 
 
UIT 05 
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Corruptie in de zin van artikel 3 van de 
overeenkomst ter bestrijding van corruptie 
waarbij ambtenaren van de Europese 
gemeenschappen of van de lidstaten van de 
Europese Unie betrokken zijn (PB C 195 van 
25-6-1997, blz. 1) en artikel 2, lid 1 van 
Kaderbesluit 2003/568/JBZ van 22 juli 2003 
inzake de bestrijding van corrupte in de 
privésector (PB L 192 van 31-7-2003, blz. 54) 
De uitsluitingsgrond omvat ook corrupte in de 
zin van de nationale wetgeving van de 
inkopende dienst of de zorgaanbieder.  
- Fraude  
 
Fraude in de zin van artikel 1 van de 
Overeenkomst aangaande bescherming van 
de financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB C 316 van 27-11-1995, 
blz. 48)  
- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in 
verband met terroristische activiteiten  
 
In de zin van de artikelen 1 en 3 van 
Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 
13 juni 2002 inzak terrorismebestrijding (PB L 
164 van 22-6-2002, blz. 3). Deze 
uitsluitingsgrond omvat ok uitlokking van, 
medeplichtigheid aan of poging tot het plegen 
van een strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 
van genoemd kaderbesluit.  
- Witwassen van geld of financiering van 
terrorisme  
 
In de zin van artikel 1 van de Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming 
van het gebruik van het financiële stelsel voor 
het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme ( PB L 309 van 25-11-2005, blz. 15)  
- Kinderarbeid en andere vormen van 
mensenhandel  
 
In de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU 
van het Europees Parlement en de Raad van 
5 april 2011 inzake de voorkoming en 
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bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ 
van de Raad (PB L 101 van 15-4-2011 blz. 1).  

UIT 03 De zorgaanbieder heeft voldaan aan al zijn 
verplichtingen met betrekking tot de betaling 
van belastingen of sociale premies, zowel in 
het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat 
van het inkopend zorgkantoor indien dit een 
ander land is dan het land van vestiging. 

 Keuze Ja 
 
Nee 

UIT 04 
 
UIT 05 

UIT 04 De zorgaanbieder verklaart door aan te vinken 
dat hij zijn verplichtingen op het gebied van de 
hieronder genoemde uitsluitingsgronden niet 
heeft geschonden: 

Faillissement, insolventie of gelijksoortig  
Hieronder wordt verstaan:  

 
a) Hij is failliet, of  
b) Hij verkeert in insolventie of liquidatie, of  
c) Hij heeft een regeling met schuldeisers 
getroffen, of  
d) Hij verkeert in een andere, vergelijkbare 
toestand ingevolge een soortgelijke procedure 
uit hoofde van nationale wet- of regelgeving, of  
e) Zijn activa worden beheerd door een 
curator of door de rechtbank, of  
f) Zijn bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt?  
 
Ernstige beroepsfout, zoals bedoel in artikel 
2.87 lid 1, sub c Aanbestedingswet 2012  
De zorgaanbieder heeft in de uitoefening van 
zijn beroep de afgelopen drie jaar een ernstige 
fout begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel 
kan worden getrokken. Als het door de 
zorgaanbieder begaan van een ernstige fout in 
de uitoefening van zijn beroep wordt in ieder 
geval aangemerkt:  
a) het doen van een gift of belofte of het 
aanbieden van een dienst indien redelijkerwijs 
kan worden aangenomen dat daarmee wordt 
beoogd iemand iets te laten doen wat in strijd 
is met zijn plicht;  
b) het vervalsen of valselijk opmaken van een 
geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig 
feit te dienen;  
c) het verstrekken van onjuiste gegevens of 
het ten onrechte niet verstrekken van juiste 

Table ☐ Schending verplichting 
o.b.v. milieu-, sociaal- of 
arbeidsrecht  

☐ Faillissement, 

insolventie of 
gelijksoortig  

☐ Ernstige beroepsfout 

☐ Vervalsing van de 
mededinging  

☐ Belangenconflict 

☐ Prestaties uit het 
verleden  

☐ Valse verklaring 

EIS.ON.01 
 
Bij minimaal 1 niet aangevinkt 
UIT 05 
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gegevens, indien redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat daarmee wordt beoogd 
financieel voordeel te behalen (vermoeden 
van fraude);  
d) het handelen of nalaten waardoor de 
lichamelijke integriteit van werknemers of 
andere personen ernstig in gevaar wordt 
gebracht;  
e) het opgelegd hebben gekregen van een 
boete of last onder dwangsom in de zin van 
artikel 56 van de Mededingingswet;  
f) het in het kader van de uitvoering van een 
opdracht hebben begaan van een 
onrechtmatige daad waaruit ernstige schade is 
voortgevloeid, met dien verstande dat de 
onder a tot en met f genoemde gedragingen 
plaatsvinden in het kader van de 
beroepsuitoefening.  
 
Vervalsing van de mededinging  
Heeft de ondernemer met andere 
ondernemers overeenkomsten gesloten die 
gericht zijn op vervalsing van de 
mededinging?  
Belangenconflict  
Is de ondernemer zich bewust van enig 
belangenconflict als gevolg van zijn 
deelneming aan de inkoopprocedure?  
Prestaties uit het verleden  
De zorgaanbieder zelf of iemand die lid is van 
het bestuurs-, leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan van de zorgaanbieder 
of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 
controlebevoegdheid heeft ertoe bijgedragen 
dat een eerdere AWBZ/Wlz inkoopopdracht, 
een eerdere opdracht van een inkopend 
zorgkantoor of een eerdere Wlz/AWBZ 
overeenkomst heeft geleid tot vroegtijdige 
beëindiging van die eerdere opdracht, tot 
schadevergoeding of tot andere vergelijkbare 
sancties.  
Valse verklaring  
De zorgaanbieder bevestigt dat:  
a) Hij zich niet in ernstige mate schuldig heeft 
gemaakt aan valse verklaringen bij het 
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verstrekken van de informatie die nodig is om 
te controleren of er geen gronden voor 
uitsluiting zijn dan wel of aan de 
selectiecriteria wordt voldaan,  
b) Hij dergelijke informatie niet heeft 
achtergehouden,  
c) Hij de door het inkopend zorgkantoor 
gevraagde ondersteunende documenten 
onverwijld heeft kunnen overleggen.  

 

UIT 05 &nbsp; U wordt uitgesloten van deelneming aan het 
inschrijvingtraject wegens het niet voldoen 
aan een belangrijke vereiste uit de 
bestuursverklaring.  
Met vriendelijke groet, 
Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

Informatie   

SUBCATEGORIE: Eisen van onderaanneming 

EIS.ON.01 Voldoet u aan de eisen van onderaanneming?  Table 
 

 EIS.ON.01 

EIS.ON.02 Ongeacht de vraag of de zorgaanbieder 
daadwerkelijk onderaanneming wil inzetten 
voor de productie 2018, verklaart hij dat hij 
onderaanneming bij indiening van de 
inschrijving heeft gemeld  of gedurende het 
jaar zal melden aan het zorgkantoor voor het 
geval daar sprake van zou zijn. 

 Keuze Ja 
 
Nee 

EIS.ON.04 
 
EIS.ON.03 

EIS.ON.03 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet. 

 Tekst  EIS.ON.04 

EIS.ON.04 De zorgaanbieder heeft bijlage 2 van de 
bestuursverklaring “Onderaannemerschap” bij 
deze bestuursverklaring gevoegd en daarop de 
vraag of hij voornemens is in 2017 te werken 
met onderaannemers, beantwoord. Wanneer 
de zorgaanbieder daadwerkelijk 
onderaanneming wil in zetten voor de 
productie 2018, heeft hij op bijlage 2 
aangegeven welke onderaannemer(s) hij wil 
inzetten voor welk deel van de productie en 

U kunt gebruik maken van het format 
"Bijlage 2." Deze is hier te downloaden 

Bijlage  EIS.ON.05 
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wat de aard en het volume van de door de 
onderaannemer(s) te verlenen zorg is. Het 
zorgkantoor heeft het recht om 
onderaannemers te weigeren. 

EIS.ON.05 Onverminderd geldt dat bij alle 
onderaanneming de hoofdaannemer 
verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de 
dienstverlening van de onderaannemer. 

  Ja 
 
Nee 

AV 01 
 
EIS.ON.06 

EIS.ON.06 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet. 

 Tekst  AV 01 

SUBCATEGORIE: Aanvullende voorwaarden 

AV 01 Voor het verdere verloop van de 
inkoopprocedure is het noodzakelijk dat de 
tegenbevoegd bestuurder per 15 oktober 2017 
over een persoonlijk VECOZO-certificaat 
beschikt. De tekenbevoegd bestuurder 
verklaart dat hij/zij per 15 oktober 2017 
beschikt over tenminste één persoonlijk 
VECOZOcertificaat ten behoeve van 
contractering en zorgtoewijzing. 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF 01 
 
AV 02 

AV 02 Gelieve toe te lichten waarom u hieraan niet 
voldoet. 

 Tekst  KLF 01 

SUBCATEGORIE: Klantfricties  

KLF 01 &nbsp; In het landelijk inkoopbeleid staat dat het 
oplossen van klantfricties een belangrijke 
pijler is van de inkoopdoelen van 
zorgkantoren. Ze betreffen witte vlekken in 
het zorgaanbod, hiaten in de 
zorginfrastructuur en achterblijvende 
samenwerking tussen benodigde 
zorgaanbieders. Ook kunnen klantfricties 
ontstaan door knelpunten over de 
financieringsdomeinen heen (Wlz, Wmo, 
Zvw en Jeugdwet). Met het oplossen van de 
klantfricties voldoen wij aan onze zorgplicht 
voor mensen met recht op zorg die valt 
onder de Wlz. De oplossing ligt in het 

Informatie   
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uitbreiden van zorgaanbod of het op een 
andere wijze organiseren van het 
zorgaanbod. Dit gebeurt in samenspraak met 
de zorgaanbieders. Wij vragen hen dan ook 
om hier aan te geven op welke wijze zij 
klantfricties kunnen oplossen. 
 
U vindt een verdere beschrijving van de 
klantfricties in ons inkoopbeleid: 
https://www.vgz-
zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%
202018/D2938-
201706%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZ
org-BESTAANDE-aanbieders-WEB.pdf  

KLF GZ 01 Voor een toenemende groep oudere cliënten 
met een verstandelijke beperking is het 
zorgaanbod kwalitatief niet altijd passen 
 
Herkent u deze klantfrictie in uw werkgebied? 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

KLF GZ 02 
 
KLF GZ 04 

KLF GZ 02 Heeft u een voorstel hoe u kan bijdrage aan 
het oplossen van deze klantfrictie? 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF GZ 03 
 
KLF GZ 04 

KLF GZ 03 Graag gaan we de dialoog aan over uw voorstel 
tijdens het inkoopgesprek. Heeft u ter 
voorbereiding hierop al documentatie kunt u 
die nu bijvoegen 

 Bijlage  KLF GZ 04 

KLF GZ 04 Er zijn onvoldoende alternatieve 
arrangementen voor verblijf/zorg in eigen 
omgeving. 
 
Herkent u deze klantfrictie in uw werkgebied? 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

KLF GZ 05 
 
KLF GZ 07 

KLF GZ 05 Heeft u een voorstel hoe u kan bijdrage aan 
het oplossen van deze klantfrictie? 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF GZ 06 
 
KLF GZ 07 

KLF GZ 06 Graag gaan we de dialoog aan over uw voorstel 
tijdens het inkoopgesprek. Heeft u ter 
voorbereiding hierop al documentatie kunt u 

 Bijlage  KLF GZ 07 

https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2938-201706%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-BESTAANDE-aanbieders-WEB.pdf
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2938-201706%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-BESTAANDE-aanbieders-WEB.pdf
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2938-201706%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-BESTAANDE-aanbieders-WEB.pdf
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2938-201706%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-BESTAANDE-aanbieders-WEB.pdf
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/Portals/1/Documenten/ZI%202018/D2938-201706%20Inkoopkader%20WetLangdurigeZorg-BESTAANDE-aanbieders-WEB.pdf
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Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali
datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

die nu bijvoegen 

KLF GZ 07 De cliënt moet (te) lang wachten op een 
passende plaats waardoor de kwaliteit van 
leven onder druk komt te staan. 
 
Herkent u deze klantfrictie in uw werkgebied? 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

KLF GZ 08 
 
KLF GZ 10 

KLF GZ 08 Heeft u een voorstel hoe u kan bijdrage aan 
het oplossen van deze klantfrictie? 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF GZ 09 
 
KLF GZ 10 

KLF GZ 09 Graag gaan we de dialoog aan over uw voorstel 
tijdens het inkoopgesprek. Heeft u ter 
voorbereiding hierop al documentatie kunt u 
die nu bijvoegen 

 Bijlage  KLF GZ 10 

KLF GZ 10 Cliënten die thuis de zorg willen ontvangen, 
ervaren onvoldoende maatwerk 
 
Herkent u deze klantfrictie in uw werkgebied? 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

KLF GZ 11 
 
KLF GZ 13 

KLF GZ 11 Heeft u een voorstel hoe u kan bijdrage aan 
het oplossen van deze klantfrictie? 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF GZ 12 
 
KLF GZ 13 

KLF GZ 12 Graag gaan we de dialoog aan over uw voorstel 
tijdens het inkoopgesprek. Heeft u ter 
voorbereiding hierop al documentatie kunt u 
die nu bijvoegen 

 Bijlage  KLF GZ 13 

KLF GZ 13 Cliënten wachten te lang op verblijfszorg 
 
Herkent u deze klantfrictie in uw werkgebied? 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

KLF GZ 14 
 
KLF GZ 16 

KLF GZ 14 Heeft u een voorstel hoe u kan bijdrage aan 
het oplossen van deze klantfrictie? 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF GZ 15 
 
BTH 01 

KLF GZ 15 Graag gaan we de dialoog aan over uw voorstel 
tijdens het inkoopgesprek. Heeft u ter 
voorbereiding hierop al documentatie kunt u 
die nu bijvoegen 

 Bijlage  BTH 01 
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datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

KLF VV 01 Cliënten wachten te lang op een plek in een 
geclusterde woonvoorziening of op 
intramuraal verblijf. 
 
Herkent u deze klantfrictie in uw werkgebied? 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

KLF VV 02 
 
KLF VV 04 

KLF VV 02 Heeft u een voorstel hoe u kan bijdrage aan 
het oplossen van deze klantfrictie? 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF VV 03 
 
KLF VV 04 

KLF VV 03 Graag gaan we de dialoog aan over uw voorstel 
tijdens het inkoopgesprek. Heeft u ter 
voorbereiding hierop al documentatie kunt u 
die nu bijvoegen 

 Bijlage  KLF VV 04 
 

KLF VV 04 De thuiswonende Wlz-geïndiceerde cliënt kan 
door het beperkte MPT niet altijd voldoende 
zorg ontvangen om verantwoord thuis te 
blijven wonen. 
 
Herkent u deze klantfrictie in uw werkgebied? 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

KLF VV 05 
 
KLF VV 07 
 

KLF VV 05 Heeft u een voorstel hoe u kan bijdrage aan 
het oplossen van deze klantfrictie? 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF VV 06 
 
KLF VV 07 

KLF VV 06 Graag gaan we de dialoog aan over uw voorstel 
tijdens het inkoopgesprek. Heeft u ter 
voorbereiding hierop al documentatie kunt u 
die nu bijvoegen 

 Bijlage  KLF VV 07 
 

KLF VV 07 Cliënten met onbegrepen gedrag krijgen 
onvoldoende passende zorg. Dit heeft effect 
op de kwaliteit van leven voor de cliënt en 
diens omgeving. 
 
Herkent u deze klantfrictie in uw werkgebied? 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

KLF VV 08 
 
KLF VV 10 
 

KLF VV 08 Heeft u een voorstel hoe u kan bijdrage aan 
het oplossen van deze klantfrictie? 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF VV 09 
 
KLF VV 10 

KLF VV 09 Graag gaan we de dialoog aan over uw voorstel 
tijdens het inkoopgesprek. Heeft u ter 
voorbereiding hierop al documentatie kunt u 

 Bijlage  KLF VV 10 
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Vr.Nr. Vraag Toelichting Vraagtype/Vali
datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

die nu bijvoegen 

KLF VV 10 Cliënten met meerdere beperkingen of 
stoornissen ontvangen niet altijd de best 
passende zorg. 
 
Herkent u deze klantfrictie in uw werkgebied? 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

KLF VV 11 
 
KLF VV 13 
 

KLF VV 11 Heeft u een voorstel hoe u kan bijdrage aan 
het oplossen van deze klantfrictie? 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF VV 12 
 
KLF VV 13 

KLF VV 12 Graag gaan we de dialoog aan over uw voorstel 
tijdens het inkoopgesprek. Heeft u ter 
voorbereiding hierop al documentatie kunt u 
die nu bijvoegen 

 Bijlage  KLF VV 13 
 

KLF VV 13 Cliënten met een behoefte/noodzaak tot 
tijdelijke opname moeten te lang wachten op 
een geschikte plek of verblijven op een niet 
optimale plek. 
 
Herkent u deze klantfrictie in uw werkgebied? 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

KLF VV 14 
 
KLF VV 16 
 

KLF VV 14 Heeft u een voorstel hoe u kan bijdrage aan 
het oplossen van deze klantfrictie? 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF VV 15 
 
KLF VV 16 

KLF VV 15 Graag gaan we de dialoog aan over uw voorstel 
tijdens het inkoopgesprek. Heeft u ter 
voorbereiding hierop al documentatie kunt u 
die nu bijvoegen 

 Bijlage  KLF VV 16 
 

KLF VV 16 Niet elke Wlz cliënt krijgt de behandeling die 
hij/zij nodig heeft; er kan sprake zijn van zowel 
over- als onderbehandeling. 
 
Herkent u deze klantfrictie in uw werkgebied? 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

KLF VV 17 
 
KLF VV 19 
 

KLF VV 17 Heeft u een voorstel hoe u kan bijdrage aan 
het oplossen van deze klantfrictie? 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF VV 18 
 
KLF VV 19 
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datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

KLF VV 18 Graag gaan we de dialoog aan over uw voorstel 
tijdens het inkoopgesprek. Heeft u ter 
voorbereiding hierop al documentatie kunt u 
die nu bijvoegen 

 Bijlage  KLF VV 19 
 

KLF VV 19 Voor specifieke doelgroepen in de sector V&V 
is er voor cliënten niet altijd een passend 
zorgaanbod beschikbaar. 
 
Herkent u deze klantfrictie in uw werkgebied? 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

KLF VV 20 
 
BTH 01 
 

KLF VV 20 Heeft u een voorstel hoe u kan bijdrage aan 
het oplossen van deze klantfrictie? 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF VV 21 
 
BTH 01 

KLF VV 21 Graag gaan we de dialoog aan over uw voorstel 
tijdens het inkoopgesprek. Heeft u ter 
voorbereiding hierop al documentatie kunt u 
die nu bijvoegen 

 Bijlage  BTH 01 
 

KLF GGZ  
01 

Doorstroom vanuit Wlz naar beschermd 
wonen is niet optimaal waardoor cliënten 
onnodig lang geen passend aanbod krijgen. 
 
Herkent u deze klantfrictie in uw werkgebied? 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

KLF GGZ 02 
 
KLF GGZ 04 

KLF GGZ 
02 

Heeft u een voorstel hoe u kan bijdrage aan 
het oplossen van deze klantfrictie? 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF GGZ 03 
 
KLF GGZ 04 

KLF GGZ 
03 

Graag gaan we de dialoog aan over uw voorstel 
tijdens het inkoopgesprek. Heeft u ter 
voorbereiding hierop al documentatie kunt u 
die nu bijvoegen 

 Bijlage  KLF GGZ 04 

KLF GGZ 
04 

Cliënten met een meerdere beperkingen of 
stoornissen ontvangen niet altijd de best 
passende zorg. 
 
Herkent u deze klantfrictie in uw werkgebied? 

 Keuze  Ja 
 
Nee 

KLF GGZ 05 
 
KLF GGZ 07 

KLF GGZ 
05 

Heeft u een voorstel hoe u kan bijdrage aan 
het oplossen van deze klantfrictie? 

 Keuze Ja 
 
Nee 

KLF GGZ 06 
 
KLF GGZ 07 
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datie 

Antwoord(en) Door naar vraag 

KLF GGZ 
06 

Graag gaan we de dialoog aan over uw voorstel 
tijdens het inkoopgesprek. Heeft u ter 
voorbereiding hierop al documentatie kunt u 
die nu bijvoegen 

 Bijlage  BTH 01 

SUBCATEGORIE: Beleidsthema’s  

BTH 01 &nbsp; In ons inkoopbeleid vindt u een aantal 
beleidsthema’s waarover het zorgkantoor 
mogelijk aanvullende afspraken wil maken. U 
kunt aangeven of u de geschetste 
problematiek herkent en hierover in dialoog 
wil 

Informatie   

BTH GZ 01 Proeftuinen Meerzorg Gehandicaptenzorg.  
 
 
Werkt u al volgens de nieuwe werkwijze 
Meerzorg? 

Het zorgkantoor gaat met de zorgaanbieders 
in overleg die nog niet conform de nieuwe 
werkwijze Meerzorg werken, om in 2018 
deze nieuwe werkwijze te implementeren. 

Keuze Ja 
 
Nee 

BTH GZ 04 
 
BTH GZ 02 

BTH GZ 03 Graag gaan we de dialoog aan over de 
proeftuin Meerzorg Gehandicaptenzorg tijdens 
het inkoopgesprek. Heeft u ter voorbereiding 
hierop al documentatie kunt u die nu bijvoegen 

 Bijlage  BTH GZ 04 

BTH GZ 04 Zorg en Onderwijs- Pilot Tilburg 
 
Levert u GZ-zorg in de regio Tilburg, dan vragen 
wij u in uw inschrijving vragen wij u op welke 
wijze u invulling kunt geven aan de doelen 
zoals geformuleerd in deze pilot.  

 Keuze Ja ik lever GZ-zorg in 
regio Tilburg  
 
Nee ik lever geen GZ-zorg 
in de regio Tilburg 

BTH GZ 05 
 
 
BTH Allen 01 

BTH GZ 05 Graag gaan wij met u de dialoog aan u op 
welke wijze u invulling kunt geven aan de 
doelen zoals geformuleerd in deze pilot. 

   BTH Allen 01 

BTH Allen 
01 

Arbeidsmarktproblematiek 
 
Ondervindt u knelpunten m.b.t. arbeidsmarkt?  

 Keuze Ja 
 
Nee 

BTH Allen 02 
 
BTH Allen 03 

BTH Allen 
02 

Graag gaan we met u het gesprek aan over de 
knelpunten die u ondervindt en mogelijke 
oplossingen die het zorgkantoor kan bieden. 

   BTH Allen 03 
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Antwoord(en) Door naar vraag 

BTH Allen 
03 

Domeinoversteigende aanpak 
 
Op verschillende vlakken zien wij dat er op het 
grensvlak tussen de domeinen WMO/Zvw/Wlz 
problematieken zijn.  
 
Ondervindt u knelpunten op het snijvalk van 
domeinen?  

 Keuze Ja en ik ga hierover graag 
de dialoog aan om tot 
oplossingen te komen 
 
Ja, maar ik heb op dit 
moment geen behoefte 
om hierover de dialoog 
aan te gaan 
 
Nee, wij ondervinden op 
dit moment geen 
knelpunten 

DMH 01 

SUBCATEGORIE: Doelmatigheid 

DMH 01 &nbsp; Wij verstaan onder doelmatige zorg Wlz-zorg 
met een optimale balans tussen kosten en 
zorgresultaten. Een doelmatigheidsinitiatief 
is een (nieuwe) werkwijze van een 
zorgaanbieder waarmee het een betere 
balans tussen zorgkosten en zorgresultaten 
voor de klant bewerkstelligt dan bij een 
andere (eerdere) werkwijze. 
 
De afgelopen jaren zijn binnen de Wlz door 
zorgkantoor en zorgaanbieders afspraken 
gemaakt over doelmatigheid. Deze afspraken 
willen wij continueren en waar mogelijk 
opschalen naar andere aanbieders. 

Informatie   

DMH 02 Heeft u reeds lopende 
doelmatigheidsafspraken gemaakt met het 
Zorgkantoor 

 Keuze Ja 
 
Nee 

DMH 03 
 
DMH 04 

DMH 03 Graag gaan we met u de dialoog aan hoe deze 
afspraken gecontinueerd kunnen worden 
danwel kunnen worden opgeschaald.  

   EXTR 01 

DMH 04 In uw inschrijving verwachten wij dat u als 
zorgaanbieder aangeeft op welke wijze u 
invulling geeft aan doelmatigheid en welke 
afspraken u hierover met ons wil maken.  

U kunt hier zelf een voorstel indienen. Zo 
nodig kunt u een bijlage invullen 

Vrij tekstveld en 
mogelijkheid 
upload bijlage 

 EXTR 01 
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SUBCATEGORIE: Extra documentatie 

EXTR 01 Wanneer u nog extra documentatie wilt 
toevoegen bij uw inschrijving kan dat hier 

 Bijlage  BEV 01 

SUBCATEGORIE: Bevestiging 

BEV 01 Hierbij bevestig ik deze inschrijving naar 
waarheid te hebben ingevuld 

 Aanvinken  NAW 

SUBCATEGORIE: Nawoord 

NAW 
Wij danken u voor uw inschrijving. Voor het verdere verloop van het proces verwijzen we u naar de op onze website gepubliceerde inkoopdocumenten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

 


