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Doel van het overleg

Deel 1:  ZN landelijk inkoopkader en CZ regionaal inkoopkader

Deel 2: Het regioplan

Enkele aandachtspunten:

Geluid uit

Vragen via de chat

Over het gepubliceerde inkoopbeleid beantwoorden wij alleen verduidelijkende vragen.

Inhoudelijke vragen kunt u stellen via de vragenlijst op de website

Voettekst 2

https://www.cz-zorgkantoor.nl/zorgaanbieder/zorginkoop/downloads


Contouren Landelijk 
Inkoopkader Wlz GZ*

* Uitgezonderd zorgkantoor DSW en Menzis vanuit hun nog 

lopende meerjarenbeleid.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten 

worden ontleend. De contouren zijn bedoeld 

om belanghebbenden vroegtijdig te 

informeren/ consulteren



De planning op hoofdlijnen 

Fase Wie Datum

Publicatie landelijk en regionaal inkoopkader Zorgkantoor 28 mei 2021

Regionale informatiebijeenkomsten Zorgkantoor Begin juni 2021

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

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

Definitieve contractering en indiening 
budgetformulier bij NZa

Zorgkantoor 13 november 2021  
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Uitgangspunt Inkoopkader Wlz: belang van de klant 
Gezamenlijke opdracht voor zorgkantoren:

• Namens de klant overal in Nederland de toegang tot kwalitatief goede langdurige zorg borgen door op 

een doelmatige manier zorg in te kopen

• Aandacht geven aan de problemen die er spelen in een regio en met aanbieders en andere partijen 

aansturen op oplossingen hiervoor. 

• Probleemoplossend en sectoroverstijgend werken, in het belang van de klant en de toegankelijkheid en 

betaalbaarheid van de langdurige zorg

• Passende zorg organiseren die past bij de behoefte en wensen van klanten

• Focus op innovatie en vernieuwing ten behoeve van de klant en gericht op verminderen inzet schaarse 

zorgprofessionals. 
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Zorgkantoren zetten in op passende zorg voor alle klanten

*Stimuleren kan o.a. via dialoog, resultaatsgerichte afspraken, regionale samenwerking al dan niet gekoppeld 

aan financiële gevolgen (positief of negatief) 
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Zorgkantoren hebben de opgave samen 
met het zorgveld voor de klant de toegang 
tot kwalitatief goede langdurige zorg op 
een doelmatige manier te borgen, zowel nu 
als in de toekomst.

Zorgkantoren zetten hun inkooprol 
optimaal in om passende zorg voor de klant 
te realiseren.

Rust in de sector rondom het inkoopkader 
om met elkaar te werken aan de 
inhoudelijke agenda.

Dit vraagt om een toekomstbestendige 
inkoopsystematiek waarmee zorgkantoren 
oplossingen voor de uitdagingen in de 
langdurige zorg stimuleren / faciliteren.*

Dit vraagt om differentiatie / ruimte voor 
maatwerk op regionaal en aanbiedersniveau.

Dit vraagt om een helder kader voor de 
komende twee jaar  en een bestuurlijke 
agenda voor de langere termijn.
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Vier kernelementen blijven de basis van het 
Inkoopkader Wlz 

Passende zorg Innovatie Bedrijfsvoering Duurzaamheid
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Maatwerk in de regio

De kernelementen vormen de basis voor afspraken in de regio. In het regionale beleid stelt 
ieder zorgkantoor waarop de focus in de regio ligt.
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Inkoopsystematiek 2022 en 2023 – hoe werkt de systematiek? (1)

Landelijke inkoopsystematiek: Eén landelijk richttariefpercentage

• Geeft ruimte voor stimuleren inhoudelijke verbeteringen in de regio en maatwerk waar dat nodig is. 

• We willen de zorg toegankelijk houden en tegelijkertijd ontwikkelingen stimuleren op het gebied van 
passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. 

• Ook kan er in de regio passende zorg georganiseerd worden, die aansluit bij de wensen en 
behoeften van klanten.

95,8%

*De definitieve contracteerruimte en de NZa-beleidsregels voor 2022-2023 zijn op het moment van publicatie van dit document nog niet 

bekend. Wij behouden ons daarom het recht voor om de tariefpercentages 2022 -2023 voor zorgprestaties aan te passen zodra de 

contracteerruimte en de NZa-beleidsregels bekend zijn.

Wat houdt het richttariefpercentage in?

Is nadrukkelijk géén gemiddeld, minimum-, basis- of maximumtarief, maar wel het vertrekpunt 

van het zorgkantoor in zijn aanbod richting zorgaanbieders. Hierbij kan in de praktijk het 

gecontracteerde tarief hoger of lager liggen. In het regionale beleid werken de zorgkantoren uit 

op welke wijze ze dit vormgeven.

Wat is de hoogte van het richttariefpercentage? 

Zorgkantoren hanteren één richttariefpercentage voor alle sectoren van 95,8%*

Voor de NHC en NIC hanteren de zorgkantoren in 2022 100% in de tariefberekening* . 
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Regionaal beleid

Het regionale beleid beschrijft op welke manier de zorgkantoren komen tot afspraken over het tariefpercentage. 

Afhankelijk van het beleid in de regio en de financiële ruimte kan het zorgkantoor een aangepast percentage 

afspreken. 
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95,8%
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Mogelijke redenen om een aangepast tariefpercentage af te spreken: 
• Inhoudelijke verschillen tussen aanbieders en hun positie in het zorglandschap. Denk hierbij aan 

nieuwe toetreders, de financiële positie van een zorgaanbieder, het bieden van nieuwe vormen van 
zorg, innoveren of oplossen knelpunten in de regio;  

• Een aanbieder kan naar verwachting op meer doelmatige wijze goede zorg leveren dan het 
richttarief rechtvaardigt.

• Om voor het jaar 2022 een beheerste overgang naar het landelijke richttariefpercentage te 
faciliteren (flankerend beleid).

Hardheidsclausule
Een zorgaanbieder kan een beroep doen op een hardheidsclausule. Hierbij moet de zorgaanbieder op 
basis van door hen aan te leveren stukken aantonen dat hij op een doelmatige manier de zorg 
verleent en desondanks het richttariefpercentage niet kostendekkend is. Het zorgkantoor neemt bij 
haar afweging ook de zorgplicht mee.

Inkoopsystematiek 2022 en 2023 – hoe werkt de systematiek? (2) 



Inkoopsystematiek – hoe is het tarief onderbouwd? (1) 

Op advies van Gupta Strategists hanteren wij een top-down methode o.b.v. openbare bronnen:

Contouren Aanvulling 2022 op inkoopkader Wlz 2021-2023 10

Gebruikte data
Landelijke gegevens 
jaarverslagen 2019, het meest 
recent afgesloten boekjaar

Steekproef
Alle Wlz-zorgaanbieders met 
>60% omzet in de Wlz

Uitgangspunt
Met het richttarief% heeft 
75% van de zorgaanbieders 
een neutraal of positief 
resultaat. 

Meer toelichting in bijlage 8  van het ZN inkoopkader.



Waarom 75%?

Het richttariefpercentage moet voor het merendeel van de aanbieders voldoende zijn om goede 
zorg te kunnen verlenen, maar ook doelmatigheid stimuleren bij zorgaanbieders die (zonder 
inhoudelijke reden) relatief hoge kosten maken. 

Effect op specifieke groepen zorgaanbieders
Op basis van de leveringsvorm (ZZP, VPT of MPT) en omzet is beoordeeld of de 25% 
verlieslatende aanbieders een specifieke groep zorgaanbieders betreft. Bijvoorbeeld alleen maar 
aanbieders met een kleine omzet of grote intramurale instellingen. Dit is niet het geval. 

Spreiding winst en verlies
De spreiding in winst en verlies is groot, met uitschieters aan beide kanten. Daarom kijken wij 
niet naar het gemiddelde, maar naar de mediaan. De mediaan van het rendement van alle 
aanbieders is 3%. Daarnaast volgt uit onze analyse dat voor ongeveer de helft van de aanbieders 
met verlies het verlies minder dan 2% is. 
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Inkoopsystematiek – hoe is het tarief onderbouwd? (2) 
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Contouren regionaal inkoopkader GZ 
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Richttarief: 95,8

Voorgenomen mogelijke tariefaanpassingen 

Voettekst

Invulling geven aan 
passende zorg en 

innovatie

Stimuleren VPT en 
DTV

In regionale 
samenwerking 

oplossen van een of 
meerdere regionale 

knelpunten 

Diversiteit van het 
volledige zorgpakket 

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 
van zorgaanbieder 
met zelfreflectie op 

tarief
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Bestaande zorgaanbieders

• Geleidelijk overgang naar het landelijke richttariefpercentage

- ophoging met 0,2% tot 96%

• VPT, DTV en logeren: tariefpercentage 100%

- voor nieuwe en bestaande initiatieven  

- over de totale volume VPT, DTV en logeren

• Vrijwillige bijdrage aan de regionale speerpunten

- vaststellen regionale agenda 

- welke speerpunten pakken we aan

- wie gaat dat doen

- hoe te financieren

Nieuwe zorgaanbieders

• Vast tariefpercentage van 93,8%

- minder actieve bijdrage aan de regionale ontwikkeling

- leveren niet de volledige breedte van de zorgpakket

- zorgzwaartemix ZZP lager dan gemiddeld

• Uitzonderingen zijn bespreekbaar

NHC/NIC   100%

Richttariefpercentage 95,8

Tariefsystematiek 2022

Voettekst
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Speerpunt VPT, DTV en logeren

Strategisch doel:

Langdurige zorg in onze regio’s is van goede kwaliteit en sluit aan bij de zorgbehoefte van de Wlz-zorgvragers.

• We kopen langdurige zorg in waarmee mensen thuis of in een instelling geholpen kunnen worden.

• We kopen alleen zorg in die aansluit bij de (toekomstige) behoefte van Wlz-zorgvragers.

• Voor niet-complexe zorgvragen hebben we een ruim aanbod, verspreid over onze regio’s.

Actieve inzet van VPT, DTV en logeren

• Keuzevrijheid en eigen regie 

• Bevordert zelfstandig wonen met zorg dichtbij of het langer thuis wonen

• Voorziet in klantbehoefte (signalen dat deze zorg niet in alle regio’s voldoende aanwezig is) 

• Doelmatig 

Handboek VPT op de website

Voettekst

https://www.cz-zorgkantoor.nl/-/media/zorgkantoor/documenten/zorgaanbieder/handboek-vpt-extern-gebruik.pdf?revid=25a16b01-6d8f-414d-bf12-a792b06d0da8
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Dialoog als kern van de samenwerking

• Ter bevordering van het leveren van kwalitatief 
goede langdurige zorg die toegankelijk is en 
betaalbaar blijft.

• We kijken naar wat nodig is voor zorg aan 
individuele cliënten in de regio 

• We onderzoeken welk zorgaanbod nog 
ontbreekt 

• We vertalen dit naar regionale uitdagingen 

• We werken samen aan regionale oplossingen

Samen met cliënten, 

cliëntvertegenwoordigers en 

ervaringsdeskundigen!

Samenwerken

• Leren van elkaar

• Elkaar stimuleren 

• Elkaar uitdagen

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Uitdagingen

• Toename van de zorgvraag

• Beschikbaarheid personeel en 
huisvesting

• Toegankelijkheid

• Betaalbaarheid

Thema’s 

• Innovatie

• Passende zorg

• Kwaliteit

• Bedrijfsvoering

• Vastgoed

• Duurzaamheid

• Arbeidsmarkt 
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Vragen






