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1. Voorwoord 

Correctie: 

De laatste zin onder het kopje Zorginkoopdocument 2021 Wlz sector GZ van CZ zorgkantoor:  

Dit zorginkoopdocument is van toepassing op bestaande zorgaanbieders in de sector Verpleging en 

Verzorging (V&V) en op nieuwe zorgaanbieder die willen inschrijven om V&V zorg in natura te leveren 

in het kader van de Wlz. 

 

Wordt vervangen door: 

Dit zorginkoopdocument is van toepassing op bestaande zorgaanbieders in de sector 

Gehandicaptenzorg (GZ) en op nieuwe zorgaanbieders die willen inschrijven om GZ zorg in natura te 

leveren in het kader van de Wlz. 

2. Strategie, werkbezoeken en inspirerende praktijkvoorbeelden 

Geen correcties of aanvullingen 

 

2.1. Strategische doelen CZ zorgkantoor  

Geen correcties of aanvullingen 

 

2.2. CZ zorgkantoor stimuleert persoonsgerichte zorg met werkbezoeken en 

inspirerende voorbeelden 

Geen correcties of aanvullingen 

 

3. Het meerjarig perspectief 2021-2023 

Geen correcties of aanvullingen 

 

3.1 Passende zorg en innovatie dragen bij aan verbetering van toegankelijkheid en 

betaalbaarheid van de zorg 

Geen correcties of aanvullingen 

 

3.2 CZ zorgkantoor faseert de uitvoering van het inkoopbeleid en het realiseren van 

plannen door zorgaanbieders 

Geen correcties of aanvullingen 

 

3.3. Visie op de kernelementen passende zorg en technologische innovatie 

 

Correctie 



4 
 

De woorden “de implementatie van oude werkprocessen“ uit de zin: met andere woorden, 

implementatie van deze technologie en de implementatie van oude werkprocessen hebben een 

positieve impact op de kosteneffectiviteit van de geleverde zorg en daarmee ook het toegankelijk 

houden van de zorg voor onze cliënten 

 

Worden vervangen door: “de-implementatie van oude werkprocessen”. 

 

 

4. Uitwerking zorginkoopbeleid 2021 

Geen correcties of aanvullingen 

 

4.1 Contracteerruimte 2021 

Geen correcties of aanvullingen 

 

4.2 Duur van de overeenkomst  

Geen correcties of aanvullingen 

 

4.3 Bepaling van het tarief 2021 

Correctie:  

De eerste volzin:  

“CZ zorgkantoor hanteert voor de zorginkoop 2021 een basistarief van 94% van het maximum NZa-

tarief voor de zorg geleverd in ZZP, VPT, MPT, eventuele toeslagen en meerzorg.” 

 

Wordt vervangen door de zin: 

CZ zorgkantoor hanteert voor de zorginkoop 2021 een basistarief van 94% van het maximum NZa-

tarief voor de zorg geleverd in ZZP, VPT, DTV, MPT, eventuele toeslagen en meerzorg. 

 

Aanvulling: 

Onder het kopje “Uitgangspunten voor het toekennen van een tariefopslag 2021” komen na de laatste 

bullet, drie extra bullets: 

• Er is draagvlak bij cliënten en medewerkers voor de uitvoering van de plannen. 

• Er mag geen sprake zijn van dubbele financiering.  

• In de dialoog met de zorgaanbieder wordt besproken op welke wijze een inhoudelijke 

(kwalitatieve) verantwoording over de inzet van de middelen wordt gegeven.  

 

Aanvulling: 

Onder het kopje “Wat moet ik doen om voor de 2% opslag in aanmerking te komen”, komen na de 

laatste bullet, de volgende extra bullets: 

• Het is ook mogelijk het plan eerder in te dienen dan de indieningsdatum die nog moet worden 

vastgesteld. 

• Het plan wordt ingediend per e-mail via de inbox inschrijvingen.wlz@cz.nl  

• In het plan beschrijft de zorgaanbieder kort en bondig op welke wijze in 2021 invulling 

gegeven wordt aan de in paragraaf 3.3 beschreven thema’s vallend onder de kernelementen 

passende zorg en/of (technologische) innovatie.  

mailto:inschrijvingen.wlz@cz.nl
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• Aan de zorgaanbieder wordt gevraagd om kort in een format van 1 A4 aan te geven welke 

plannen vanuit de tariefopslag van 2% voor 2021 worden voorgesteld. Het mag een nieuw of 

reeds lopend/bestaand plan zijn.  

• In onderstaande tabel is aangegeven welke gegevens worden gevraagd voor het beknopte 

plan. De tabel kunt u gebruiken als format voor de aanvraag, maar aanlevering in andere 

vorm is ook mogelijk. 

 

VOORBEELD FORMAT  

 

Wat is de titel van het plan?  

Op welk(e) kernelement(en) heeft uw plan 

betrekking?  

 

Beschrijf kort wat het plan inhoudt.  

Hoe is draagvlak voor deze plannen 

verkregen bij cliënten en medewerkers? 

 

Begroting 2021: de totaal bedragen 

gespecificeerd per voorgesteld plan. 

 

 

 

4.4 Bepaling van het volume en de omzet 

Correctie: 

De tweede volzin in de tweede alinea: 

Wij hanteren hierbij 95% van het volume ZZP, VPT en 90% van het volume MPT. 

Wordt vervangen door de zin: 

Wij hanteren hierbij 95% van het volume ZZP, VPT, DTV en 90% van het volume MPT. 

 

 

Correctie:  

De laatste volzin zin in de vierde alinea: 

“CZ zorgkantoor publiceert vanaf mei elke maand de stand van de uitnutting van de contracteerruimte.  

Wordt vervangen door de volgende volzin:  

“CZ zorgkantoor publiceert eenmaal per kwartaal de stand van de uitnutting van de contracteerruimte.”  

 

 

Aanvulling: 

Bij de budgetafspraak 2021 per medio november 2020 wordt het budget dat nodig is om de GGZ-W 

cliënten te financieren nog niet meegenomen in de productieafspraak. De onderliggende reden is dat 

de spreiding van het aantal cliënten over de aanbieders nog niet goed in beeld is. We hebben een 

goede hoop dat we in december een beter beeld hebben t.a.v. de GGZ-W instroom per aanbieder. De 

intentie van het Zorgkantoor is om uiterlijk medio januari 2021 een afspraak te maken met de zorg in 

natura aanbieders. Met dit tijdspad borgen we dat bestaande aanbieders vanaf januari inclusief GGZ-

W bevoorschot kunnen worden. Nieuwe zorgaanbieders worden volgens het zorginkoopdocument 

betaald op basis van ingediende declaraties. Dit alles met in achtneming van de beschikbare 

contracteerruimte. 
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4.5 Maatwerk in de zorgverlening 

Geen correcties of aanvullingen 

 

4.6 Betaalbare zorg 

Geen correcties of aanvullingen 

 

4.7 Informatie over het zorgaanbod 

Geen correcties of aanvullingen 

 

4.8 Voor micro-instellingen is geen accountantsverklaring meer nodig voor de 

jaarrekening  

Geen correcties of aanvullingen 

 

5. Inkoopproces 2021 

Geen correcties of aanvullingen 

 

5.1 Tijdpad 

Geen correcties of aanvullingen 

 

5.2 De inkoopprocedure 

Geen correcties of aanvullingen 

 

6. Inschrijvingsprocedure 2021 

Geen correcties of aanvullingen 

 

6.1 Sectorale inschrijving 

Geen correcties of aanvullingen 

 

6.2 Procedure inschrijving 

Correctie: 
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De tekst bij de vijfde bullet:  

Alleen van zorgaanbieders die op de datum van inschrijving over een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) voor rechtspersonen beschikken, wordt de inschrijving in behandeling genomen. De VOG mag 

niet ouder zijn dan 1 januari 2020. 

 

Wordt vervangen door de tekst: 

Alleen van zorgaanbieders die op de datum van inschrijving over een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) voor rechtspersonen beschikken, wordt de inschrijving in behandeling genomen. De VOG mag 

niet ouder zijn dan 1 jaar op het moment van inschrijving en dient specifiek aangevraagd te zijn ten 

behoeve van de deelname aan deze inkoopprocedure. 

 

6.3 Voorbehouden, bezwaren en uitsluiting  

Geen correcties of aanvullingen 

 

Bijlage 1  Betalingen over 2021 

Geen correcties of aanvullingen 

 

Bijlage 2 Sanctiebeleid 

Geen correcties of aanvullingen 

 

Bijlage 3 ZN-Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023  

Geen correcties of aanvullingen 

 

 

 

 

 


