
21-06-2021

Welkom bij het webinar over het zorginkoopkader GGZ / Wlz 2022-2023!

Enkele aandachtspunten:
- Graag het verzoek camera en geluid uit te zetten
- Vragen kunnen worden gesteld via de chat

Let op:
- Vragen over het landelijk kader via de branches.
- Vragen over het regionaal kader ter verduidelijking via deze bijeenkomst.
- Inhoudelijke vragen kunt u stellen via de vragenlijst op de website.



Voorwoord 

• 2021  een  roerig  jaar  (waardering  voor  de  GGZ-sector)  

• Met  vertrouwen  naar  de  toekomst  kijken 

• Een  stap  vooruit 

• Samenwerking  en  stabiliteit 

• Regionaal i nkoopkader  en  landelijk inkoopkader  
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Speerpunten 2022

• Stimuleren en ontwikkelen van nieuw of ander zorgaanbod (VPT en DTV)

• Herstelgedachte vasthouden

• Locatiebezoeken

• Oplossingen voor knelpunten bij onvrijwillige zorg (Wzd – Wvggz)

samenwerken

verbinden

vernieuwen



Ambitie  op  de  kernelementen  voor  de  GGZ  

• Kernelement  passende  zorg  

• Kernelement  innovatie 

• Kernelement  bedrijfsvoering 

• Kernelement  duurzaamheid 

• Green Deal Zorg 
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Dialoog  als kern  van  de  samenwerking 

• Dialoog  over  kwaliteit 

• Regionaal lerend  netwerk 

• Betrokkenheid  van  cliënten  bij h et  zorginkoopbeleid 

• Arbeidsmarkt/Personeel 

• Vastgoed 

• Regionaal b estuurlijke  agenda 

• Landelijk bestuurlijke  agenda  
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Bepaling  van  het  tarief  2022 

• Richttariefpercentage  landelijk inkoopkader 

• Conclusie  van  het  tarief  voor  de  GGZ 

• Totstandkoming  conclusie  tarief 

• Stip  op  de  horizon  

• Ontwikkeling  op  de  kernelementen  

• Tariefpercentage  voor  nieuwe  aanbieders 

• VPT,  DTV  en  logeren  kopen  we  in  met  een  tariefpercentage  van  100%  

• De  hardheidsclausule 
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Budgettair  kader  

• Hogere instroom GGZ-W, kader opgehoogd 

• Contracteerruimte 2022 nog niet bekend 

• Monitoring blijft van belang 

• Zorgkantoor maakt ruimte en keuzes m.b.t. budgettair-kader inzichtelijk 

• Kopen persoonsvolgend in, meer groei dan ruimte? Gezamenlijk met aanbieders zoeken naar oplossingen 

• Betaalbaarheid en doelmatigheid blijven belangrijke speerpunten 
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Maatwerk in  de  zorgverlening 

• Hoog-complexe  zorg  en  beveiligde  zorg 

• Behandeling  en  wonen  
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Vragen 
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