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Doel van het overleg

Informeren over het gepubliceerde inkoopbeleid 2022 CZ zorgkantoor V&V.

Deel 1 - ZN landelijke inkoopkader

Deel 2 - CZ regionaal inkoopkader

Enkele aandachtspunten:

- Graag geluid uit

- Vragen via de chat 

Let op: 

• Over het gepubliceerde inkoopbeleid beantwoorden wij alleen verduidelijkende 

vragen.

• Inhoudelijke vragen kunt u stellen via de vragenlijst op de website



Landelijk Inkoopkader 
2022 - 2023 Wlz V&V*
Aanvulling voor 2022

* Uitgezonderd zorgkantoor DSW en Menzis vanuit hun nog 

lopende meerjarenbeleid.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten 

worden ontleend. De presentatie is bedoeld 

om belanghebbenden te informeren
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Tijdslijn op hoofdlijnen

Fase Wie Datum

Publicatie landelijk inkoopkader Zorgkantoor 28 mei 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

Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022
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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. 

Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022
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Met zorginkoop realiseren we samen met u 
belangrijke verbeteringen voor de klant 
• Klantgestuurde zorg: de kwaliteitsdialogen en locatiebezoeken 

worden voortgezet, waarbij cliëntvertegenwoordiging, cliënten en 
verwanten een belangrijke rol houden. 

• Samenwerking stimuleren onder andere op gebied van 24-uurs 
zorg, waaronder crisiszorg en inkoop extra plekken (Wzd).

• Toegankelijkheid ouderenzorg in de langdurige zorg (realiseren 
extra 25.000 extra plekken in 2025). 

• Expertise ontwikkeling en uitwisseling: in 2022 start van expertise 
centra met als doel zorg voor cliënten te verbeteren en expertise 
breder te benutten.

Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022 



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.

Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022
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Kernelementen in het inkoopkader geven focus

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.

Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022
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Onderdelen waarop wijzigingen zijn opgenomen 

• Relevante landelijke (beleids)ontwikkelingen 

• Vastgoed beleid is sectorspecifiek gemaakt 

• Wzd beleid (bv criteria IBS-bedden, inkoop crisisplekken)  

• Beleid transitiemiddelen / ontwikkelbudget (indien bekostiging doorgang krijgt)

• Kwaliteitsbudget: landing uitgewerkt

• Beleid Landelijke kennis en expertise centra

Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022



10

Zes speerpunten inkoopbeleid 2022:

1. Samenwerking tussen de verschillende domeinen

2. Meer samenwerking bij continu verbeteren 

3. Kwaliteitsverbetering

4. Meer sturen op voldoende en passende huisvesting

5. Samenwerken bij meerzorg

6. Investeren in zorginfrastructuur en digitale zorg

Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022
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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. 

95,8%

Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022

Mogelijke redenen om een aangepast tariefpercentage af te spreken: 

• Inhoudelijke verschillen tussen zorgaanbieders 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 van knelpunten in de regio;

• Een zorgaanbieder die naar verwachting op een meer doelmatige wijze goede zorg kan 

leveren dan het richttarief rechtvaardigt;

• Het faciliteren van een beheerste overgang naar het landelijke richttariefpercentage voor 

het jaar 2022.

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) 
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Inkoopsystematiek 2022 - 2023 – landing 
kwaliteitsbudget

1. Per 2022 wordt het kwaliteitsbudget voor verpleeghuiszorg integraal verwerkt in de NZa
maximumtarieven van de prestaties ZZP en VPT 4-10. 

2. Grootste deel extra middelen verpleeghuiszorg via de reguliere tarieven beschikbaar 
vanaf 2022

3. Beperkt deel van de extra middelen voor gerichte afspraken over kwaliteitsverbetering 
en het oplossen van knelpunten voor de verpleeghuiszorg

4. Bij deze afspraken en oplossingen kan het gaan om zowel zorgaanbiederspecifieke
afspraken als om regionale afspraken op basis van kwaliteitsdialogen en regioplannen. 

5. De zorgkantoren geven in het regionale deel van het inkoopbeleid aan hoe ze deze 
middelen inzetten en afspraken vastleggen. 

Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022
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Methode richttariefpercentage: 
In drie stappen bepalen we het richttariefpercentage, 
waarbij 75% van de Wlz-aanbieders een neutraal of positief resultaat heeft

Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022
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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. 

Op basis van de leveringsvorm en omzet is beoordeeld of de groep aanbieders met een 
neutraal of positief resultaat (75%) vergelijkbaar is met de 25% verlieslatende aanbieders. 
Hieruit volgt dat de 75% qua leveringsvorm en omzet representatief is voor het totaal. Er 
is geen specifieke groep aanbieders die niet uitkomt of niet met passende 
doelmatigheidsslagen kan uitkomen.

Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022

Inkoopsystematiek – hoe is het tarief onderbouwd? (2) 



CZ zorgkantoor 
Inkoopsystematiek V&V 2022
Digitale bijeenkomsten Toelichting Regionaal inkoopbeleid 31 mei en 2 juni
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14-04-2020

Regionale ontwikkel- en uitvoeringsagenda, Ontwikkeling Regio-analyse

Dialoog als kern van de samenwerking

Visie V&V 2025 ‘Meer zorg zoals thuis’: 

Wonen en zorg gescheiden gebaseerd op zorg ‘thuis’

Ambities op de Kernelementen: 

Passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid

Signalering knelpunten op basis van marktanalyses en regioplannen

Arbeidsmarkt/personeel, Zorgaanbod, Langer thuis wonen / inzet VPT / MPT, Samenwerking

Dialoog: Aandacht voor focuspunten, zoals Kwaliteit, Vastgoed, Capaciteitsontwikkeling, Bedrijfsvoering, 

Duurzaamheid en Informatiebeleid. Betrokkenheid cliënten.

Regionale uitvoeringsagenda: Regionale overlegtafels voor V&V zorgaanbieders. Daar worden knelpunten 

binnen de Langdurige zorg besproken (kwaliteit, toegankelijkheid, arbeidsmarkt) en de  

mogelijkheden/voordelen om gezamenlijk innovatieve initiatieven te ontwikkelen. 

Toelichting Regionaal inkoopbeleid
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14-04-2020

Landelijke richttariefpercentage 95,8%

Tariefsystematiek 2022

NHC/NIC 100% in 2022 en 2023

Aanpassingen op het richttariefpercentage:

Vijf mogelijkheden om een hoger of een lager tarief af te spreken

Differentiatieruimte: in 2022 4% van de Kwaliteitstoeslag, in 2023 4,2 %

Regionale differentiatieruimte: regionaal inzetbare middelen

Hardheidsclausule

Toelichting Regionaal inkoopbeleid
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Vijf mogelijkheden om een hoger of een lager tariefpercentage af te 
spreken in 2022

A. Geleidelijke overgang naar landelijke richttariefpercentage: ophoging met 0,2% tot 96%

B. Dialoog met zorgaanbieder over Inzet Differentiatieruimte voor zorgaanbieder specifieke 
knelpunten en regio specifieke knelpunten

C. Inzet Regionale differentiatieruimte voor regionale knelpunten

D. Vrijwillige bijdrage op basis van dialoog over bedrijfsvoering en regionale inzet

E. Nieuwe zorgaanbieders vast tariefpercentage 2022 93,8% (uitzonderingen zijn 
bespreekbaar) minder actieve bijdrage aan de regionale ontwikkeling, leveren niet de 
volledige breedte van de zorgpakket, zorgzwaartemix ZZP lager dan gemiddeld.

Bestaande zorgaanbieder met VV prestaties VPT en/of ZZP 4 t/m 10: A, B, C, D

Bestaande zorgaanbieder zonder VV prestaties VPT en/of ZZP 4 t/m 10:  A, C en D

Nieuwe zorgaanbieder: E

Toelichting Regionaal inkoopbeleid
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Toelichting ad C) Inzet Regionale differentiatieruimte

Opbouw van de regionale differentiatieruimte:

• Beschikbare middelen vanuit Differentiatieruimte

• Vrijwillige inbreng na overleg met zorgaanbieders

Inzet van de regionale differentiatieruimte:

• Innovatieve oplossingen voor knelpunten in de regio

• De voorstellen worden besproken op de regiotafel.

• Beoordelingskader: gerichte kwaliteitsverbetering, draagt bij aan oplossing, bij voorkeur gesteund door 

meerdere zorgaanbieders.

Regiotafel, vaststellen Regionale Uitvoeringsagenda, Regioplannen, prioritering knelpunten: 

Welke speerpunten pakken we aan, wie gaat dat doen, hoe te financieren.

• Arbeidsmarkt / Personeel, 

• Zorgaanbod, 

• Langer thuis wonen / inzet VPT/MPT, 

• Samenwerking domein-,subregio-, eiland-overstijgend

Toelichting Regionaal inkoopbeleid
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Bestaande zorgaanbieder met VV prestaties VPT en/of ZZP 4 t/m 10
Vijf mogelijkheden om een hoger of een lager tariefpercentage af te spreken in 2022

A. Geleidelijke overgang naar landelijke richttariefpercentage: ophoging met 0,2% tot 96%

B. Dialoog met zorgaanbieder over Inzet Differentiatieruimte voor zorgaanbieder specifieke 
knelpunten en regio specifieke knelpunten

C. Inzet Regionale differentiatieruimte voor regionale knelpunten

D. Vrijwillige bijdrage op basis van dialoog over bedrijfsvoering en regionale inzet

E. -

Toelichting Regionaal inkoopbeleid
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Bestaande zorgaanbieder zonder VV prestaties VPT en/of ZZP 4 t/m 10
Vijf mogelijkheden om een hoger of een lager tariefpercentage af te spreken in 2022

A. Geleidelijke overgang naar landelijke richttariefpercentage: ophoging met 0,2% tot 96%

B. -

C. Inzet Regionale differentiatieruimte voor regionale knelpunten

D. Vrijwillige bijdrage op basis van dialoog over bedrijfsvoering en regionale inzet

E. -

Toelichting Regionaal inkoopbeleid
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Nieuwe zorgaanbieder
Vijf mogelijkheden om een hoger of een lager tariefpercentage af te spreken in 2022

A. -

B. -

C. -

D. -

E. Nieuwe zorgaanbieders vast tariefpercentage 2022 93,8% (uitzonderingen zijn 
bespreekbaar) minder actieve bijdrage aan de regionale ontwikkeling, leveren niet de 
volledige breedte van de zorgpakket, zorgzwaartemix ZZP lager dan gemiddeld.

Toelichting Regionaal inkoopbeleid
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We werken met zorgaanbieders gezamenlijk aan een 
Uitvoeringsagenda

Toelichting Regionaal inkoopbeleid

• 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

De wijze waarop en het tempo waarin 
de regionale uitvoeringsagenda wordt 
vormgegeven kan per regio 
verschillen.

Samenwerken

• Leren van elkaar

• Elkaar stimuleren 

• Elkaar uitdagen

Uitdagingen

• Toename van de zorgvraag

• Beschikbaarheid personeel en 
vastgoed

• Duurzaamheid

Thema’s 

• Innovatie

• Passende zorg

• Vastgoed

• Duurzaamheid 
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Vragen?

• Over het gepubliceerde inkoopbeleid beantwoorden wij alleen verduidelijkende 
vragen. 

• Inhoudelijke vragen kunt u stellen via de vragenlijst op de website. 

www.cz-zorgkantoor.nl voor alle informatie

Downloads zorginkoop 2022 - Zorgkantoor (cz-zorgkantoor.nl) voor specifiek de downloads 
rondom de inkoopprocedure. 

Toelichting Regionaal inkoopbeleid

http://www.cz-zorgkantoor.nl/
https://www.cz-zorgkantoor.nl/zorgaanbieder/zorginkoop/downloads
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	*Stimuleren kan o.a. via dialoog, resultaatsgerichte afspraken, regionale samenwerking al dan niet gekoppeld 
	*Stimuleren kan o.a. via dialoog, resultaatsgerichte afspraken, regionale samenwerking al dan niet gekoppeld 
	aan financiële gevolgen (positief of negatief) 
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	Artifact
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	Kernelementen in het inkoopkader geven focus
	Kernelementen in het inkoopkader geven focus
	Kernelementen in het inkoopkader geven focus


	Maatwerk in de regio
	Maatwerk in de regio
	Maatwerk in de regio


	De kernelementen vormen de basis voor afspraken in de regio. In het regionale 
	De kernelementen vormen de basis voor afspraken in de regio. In het regionale 
	De kernelementen vormen de basis voor afspraken in de regio. In het regionale 
	beleid stelt ieder zorgkantoor waarop de focus in de regio ligt.


	Figure

	9
	9
	9
	9


	Onderdelen waarop wijzigingen zijn opgenomen 
	Onderdelen waarop wijzigingen zijn opgenomen 
	Onderdelen waarop wijzigingen zijn opgenomen 


	•
	•
	•
	•
	•
	Relevante landelijke (
	beleids
	)ontwikkelingen 


	•
	•
	•
	Vastgoed beleid is sectorspecifiek gemaakt 


	•
	•
	•
	Wzd beleid (bv criteria IBS
	-
	bedden, inkoop crisisplekken)  


	•
	•
	•
	Beleid transitiemiddelen / ontwikkelbudget (indien bekostiging doorgang krijgt)


	•
	•
	•
	Kwaliteitsbudget: landing uitgewerkt


	•
	•
	•
	Beleid Landelijke kennis en expertise centra
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	Zes speerpunten inkoopbeleid 2022:
	Zes speerpunten inkoopbeleid 2022:
	Zes speerpunten inkoopbeleid 2022:


	1. Samenwerking tussen de verschillende domeinen
	1. Samenwerking tussen de verschillende domeinen
	1. Samenwerking tussen de verschillende domeinen

	2. Meer samenwerking bij continu verbeteren 
	2. Meer samenwerking bij continu verbeteren 

	3. Kwaliteitsverbetering
	3. Kwaliteitsverbetering

	4. Meer sturen op voldoende en passende huisvesting
	4. Meer sturen op voldoende en passende huisvesting

	5. Samenwerken bij meerzorg
	5. Samenwerken bij meerzorg

	6. Investeren in zorginfrastructuur en digitale zorg
	6. Investeren in zorginfrastructuur en digitale zorg



	11
	11
	11
	11


	Figure
	Inkoopsystematiek 2022 en 2023 –hoe werkt de systematiek? (1)
	Inkoopsystematiek 2022 en 2023 –hoe werkt de systematiek? (1)
	Inkoopsystematiek 2022 en 2023 –hoe werkt de systematiek? (1)


	Landelijke inkoopsystematiek: Eén landelijk richttariefpercentage
	Landelijke inkoopsystematiek: Eén landelijk richttariefpercentage
	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.




	Artifact
	95,8%
	95,8%
	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.
	*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?
	Wat houdt het richttariefpercentage in?

	Is nadrukkelijk géén gemiddeld, minimum
	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? 
	Wat is de hoogte van het richttariefpercentage? 
	Wat is de hoogte van het richttariefpercentage? 

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

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

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


	Figure
	95,8%
	95,8%
	95,8%


	Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022
	Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022
	Span
	Mogelijke redenen om een aangepast tariefpercentage af te spreken: 
	Mogelijke redenen om een aangepast tariefpercentage af te spreken: 

	•
	•
	•
	•
	Inhoudelijke verschillen tussen zorgaanbieders 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 van knelpunten in de regio;


	•
	•
	•
	Een zorgaanbieder die naar verwachting op een meer doelmatige wijze goede zorg kan 
	leveren dan het richttarief rechtvaardigt;


	•
	•
	•
	Het faciliteren van een beheerste overgang naar het landelijke richttariefpercentage voor 
	het jaar 2022.



	Hardheidsclausule
	Hardheidsclausule

	Een zorgaanbieder kan een beroep doen op een hardheidsclausule. Hierbij moet de 
	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 2022 en 2023 –hoe werkt de systematiek? (2) 
	Inkoopsystematiek 2022 en 2023 –hoe werkt de systematiek? (2) 
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	Inkoopsystematiek 2022 -2023 –landing kwaliteitsbudget
	Inkoopsystematiek 2022 -2023 –landing kwaliteitsbudget
	Inkoopsystematiek 2022 -2023 –landing kwaliteitsbudget


	1.
	1.
	1.
	1.
	1.
	Per 2022 wordt het kwaliteitsbudget voor verpleeghuiszorg integraal verwerkt in de 
	NZa
	maximumtarieven van de prestaties ZZP en VPT 4
	-
	10. 


	2.
	2.
	2.
	Grootste deel extra middelen verpleeghuiszorg via de reguliere tarieven beschikbaar 
	vanaf 2022


	3.
	3.
	3.
	Beperkt deel van de extra middelen voor gerichte afspraken over kwaliteitsverbetering 
	en het oplossen van knelpunten voor de verpleeghuiszorg


	4.
	4.
	4.
	Bij deze afspraken en oplossingen kan het gaan om zowel 
	zorgaanbiederspecifieke
	afspraken als om regionale afspraken op basis van kwaliteitsdialogen en regioplannen. 


	5.
	5.
	5.
	De zorgkantoren geven in het regionale deel van het inkoopbeleid aan hoe ze deze 
	middelen inzetten en afspraken vastleggen. 





	Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022
	Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022
	14
	14
	14


	Methode richttariefpercentage: 
	Methode richttariefpercentage: 
	Methode richttariefpercentage: 
	In drie stappen bepalen we het richttariefpercentage, 
	waarbij 75% van de Wlz
	-
	aanbieders een neutraal of positief resultaat heeft



	Sect
	Figure
	Informatiebijeenkomst gepubliceerde inkoopbeleid 2022
	15
	15
	15


	Waarom 75%?
	Waarom 75%?
	Waarom 75%?

	Het richttariefpercentage moet voor het merendeel van de aanbieders voldoende zijn om 
	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. 

	Op basis van de leveringsvorm en omzet is beoordeeld of de groep aanbieders met een 
	Op basis van de leveringsvorm en omzet is beoordeeld of de groep aanbieders met een 
	neutraal of positief resultaat (75%) vergelijkbaar is met de 25% verlieslatende aanbieders. 
	H
	ieruit volgt dat de 75% qua leveringsvorm en omzet representatief is voor het 
	totaal. Er 
	is geen specifieke groep aanbieders die niet uitkomt of niet met passende 
	doelmatigheidsslagen kan uitkomen.


	Artifact
	Figure
	Inkoopsystematiek –hoe is het tarief onderbouwd? (2) 
	Inkoopsystematiek –hoe is het tarief onderbouwd? (2) 
	Inkoopsystematiek –hoe is het tarief onderbouwd? (2) 



	CZ zorgkantoor Inkoopsystematiek V&V 2022
	CZ zorgkantoor Inkoopsystematiek V&V 2022
	CZ zorgkantoor Inkoopsystematiek V&V 2022
	CZ zorgkantoor Inkoopsystematiek V&V 2022


	Digitale bijeenkomsten Toelichting Regionaal inkoopbeleid 31 mei en
	Digitale bijeenkomsten Toelichting Regionaal inkoopbeleid 31 mei en
	Digitale bijeenkomsten Toelichting Regionaal inkoopbeleid 31 mei en
	2 juni
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	14
	14
	14
	-
	04
	-
	2020


	Regionale ontwikkel
	Regionale ontwikkel
	Regionale ontwikkel
	-
	en uitvoeringsagenda, Ontwikkeling Regio
	-
	analyse


	Dialoog als kern van de samenwerking
	Dialoog als kern van de samenwerking
	Dialoog als kern van de samenwerking


	Visie V&V 2025 ‘Meer zorg zoals thuis’: 
	Visie V&V 2025 ‘Meer zorg zoals thuis’: 
	Visie V&V 2025 ‘Meer zorg zoals thuis’: 

	Wonen en zorg gescheiden gebaseerd op zorg ‘thuis’
	Wonen en zorg gescheiden gebaseerd op zorg ‘thuis’

	Ambities op de Kernelementen: 
	Ambities op de Kernelementen: 

	Passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid
	Passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid

	Signalering knelpunten op basis van marktanalyses en regioplannen
	Signalering knelpunten op basis van marktanalyses en regioplannen

	Arbeidsmarkt/personeel, Zorgaanbod, Langer thuis wonen / inzet VPT / MPT, Samenwerking
	Arbeidsmarkt/personeel, Zorgaanbod, Langer thuis wonen / inzet VPT / MPT, Samenwerking

	Dialoog
	Dialoog
	: Aandacht voor focuspunten, zoals Kwaliteit, Vastgoed, Capaciteitsontwikkeling, Bedrijfsvoering, 
	Duurzaamheid en Informatiebeleid. Betrokkenheid cliënten.

	Regionale uitvoeringsagenda: 
	Regionale uitvoeringsagenda: 
	Regionale overlegtafels voor V&V zorgaanbieders. Daar worden knelpunten 
	binnen de Langdurige zorg besproken (kwaliteit, toegankelijkheid, arbeidsmarkt) en de  
	mogelijkheden/voordelen om gezamenlijk innovatieve initiatieven te ontwikkelen. 
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	14
	14
	14
	-
	04
	-
	2020


	Landelijke richttariefpercentage 95,8%
	Landelijke richttariefpercentage 95,8%
	Landelijke richttariefpercentage 95,8%


	Tariefsystematiek 2022
	Tariefsystematiek 2022
	Tariefsystematiek 2022


	NHC/NIC 100% 
	NHC/NIC 100% 
	NHC/NIC 100% 
	in 2022 en 2023

	Aanpassingen op het richttariefpercentage:
	Aanpassingen op het richttariefpercentage:

	Vijf mogelijkheden om een hoger of een lager tarief af te spreken
	Vijf mogelijkheden om een hoger of een lager tarief af te spreken

	Differentiatieruimte
	Differentiatieruimte
	: in 2022 4% van de Kwaliteitstoeslag, in 2023 4,2 %

	Regionale differentiatieruimte: 
	Regionale differentiatieruimte: 
	regionaal inzetbare middelen

	Hardheidsclausule
	Hardheidsclausule



	19
	19
	19
	19


	Vijf mogelijkheden om een hoger of een lager tariefpercentage af te 
	Vijf mogelijkheden om een hoger of een lager tariefpercentage af te 
	Vijf mogelijkheden om een hoger of een lager tariefpercentage af te 
	spreken in 2022


	A.
	A.
	A.
	A.
	A.
	Geleidelijke overgang 
	naar landelijke richttariefpercentage: ophoging met 0,2% tot 96%


	B.
	B.
	B.
	Dialoog met zorgaanbieder 
	over Inzet Differentiatieruimte voor zorgaanbieder specifieke 
	knelpunten en regio specifieke knelpunten


	C.
	C.
	C.
	Inzet Regionale differentiatieruimte 
	voor regionale knelpunten


	D.
	D.
	D.
	Vrijwillige bijdrage 
	op basis van dialoog over bedrijfsvoering en regionale inzet


	E.
	E.
	E.
	Nieuwe zorgaanbieders 
	vast tariefpercentage 2022 93,8% (uitzonderingen zijn 
	bespreekbaar) minder actieve bijdrage aan de regionale ontwikkeling, leveren niet de 
	volledige breedte van de zorgpakket, zorgzwaartemix ZZP lager dan gemiddeld.



	Bestaande zorgaanbieder met VV prestaties VPT en/of ZZP 4 t/m 10: A, B, C, D
	Bestaande zorgaanbieder met VV prestaties VPT en/of ZZP 4 t/m 10: A, B, C, D

	Bestaande zorgaanbieder zonder VV prestaties VPT en/of ZZP 4 t/m 10:  A, C en D
	Bestaande zorgaanbieder zonder VV prestaties VPT en/of ZZP 4 t/m 10:  A, C en D

	Nieuwe zorgaanbieder: E
	Nieuwe zorgaanbieder: E
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	Toelichting ad C) Inzet Regionale differentiatieruimte
	Toelichting ad C) Inzet Regionale differentiatieruimte
	Toelichting ad C) Inzet Regionale differentiatieruimte


	Opbouw van de regionale differentiatieruimte:
	Opbouw van de regionale differentiatieruimte:
	Opbouw van de regionale differentiatieruimte:

	•
	•
	•
	•
	Beschikbare middelen vanuit Differentiatieruimte


	•
	•
	•
	Vrijwillige inbreng na overleg met zorgaanbieders



	Inzet van de regionale differentiatieruimte:
	Inzet van de regionale differentiatieruimte:

	•
	•
	•
	•
	Innovatieve oplossingen voor knelpunten in de regio


	•
	•
	•
	De voorstellen worden besproken op de regiotafel.


	•
	•
	•
	Beoordelingskader: gerichte kwaliteitsverbetering, draagt bij aan oplossing, bij voorkeur gesteund door 
	meerdere zorgaanbieders.



	Regiotafel, vaststellen Regionale Uitvoeringsagenda, Regioplannen, prioritering knelpunten: 
	Regiotafel, vaststellen Regionale Uitvoeringsagenda, Regioplannen, prioritering knelpunten: 

	Welke speerpunten pakken we aan, wie gaat dat doen, hoe te financieren.
	Welke speerpunten pakken we aan, wie gaat dat doen, hoe te financieren.

	•
	•
	•
	•
	Arbeidsmarkt / Personeel, 


	•
	•
	•
	Zorgaanbod, 


	•
	•
	•
	Langer thuis wonen / inzet VPT/MPT, 


	•
	•
	•
	Samenwerking domein
	-
	,
	subregio
	-
	, eiland
	-
	overstijgend
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	Bestaande zorgaanbieder met VV prestaties VPT en/of ZZP 4 t/m 10
	Bestaande zorgaanbieder met VV prestaties VPT en/of ZZP 4 t/m 10
	Bestaande zorgaanbieder met VV prestaties VPT en/of ZZP 4 t/m 10
	Vijf mogelijkheden om een hoger of een lager tariefpercentage af te spreken in 2022


	A.
	A.
	A.
	A.
	A.
	Geleidelijke overgang 
	naar landelijke richttariefpercentage: ophoging met 0,2% tot 96%


	B.
	B.
	B.
	Dialoog met zorgaanbieder 
	over Inzet Differentiatieruimte voor zorgaanbieder specifieke 
	knelpunten en regio specifieke knelpunten


	C.
	C.
	C.
	Inzet Regionale differentiatieruimte 
	voor regionale knelpunten


	D.
	D.
	D.
	Vrijwillige bijdrage 
	op basis van dialoog over bedrijfsvoering en regionale inzet


	E.
	E.
	E.
	-
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	Bestaande zorgaanbieder zonder VV prestaties VPT en/of ZZP 4 t/m 10
	Bestaande zorgaanbieder zonder VV prestaties VPT en/of ZZP 4 t/m 10
	Bestaande zorgaanbieder zonder VV prestaties VPT en/of ZZP 4 t/m 10
	Vijf mogelijkheden om een hoger of een lager tariefpercentage af te spreken in 2022


	A.
	A.
	A.
	A.
	A.
	Geleidelijke overgang 
	naar landelijke richttariefpercentage: ophoging met 0,2% tot 96%


	B.
	B.
	B.
	-


	C.
	C.
	C.
	Inzet Regionale differentiatieruimte 
	voor regionale knelpunten


	D.
	D.
	D.
	Vrijwillige bijdrage 
	op basis van dialoog over bedrijfsvoering en regionale inzet


	E.
	E.
	E.
	-
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	Nieuwe zorgaanbieder
	Nieuwe zorgaanbieder
	Nieuwe zorgaanbieder
	Vijf mogelijkheden om een hoger of een lager tariefpercentage af te spreken in 2022


	A.
	A.
	A.
	A.
	A.
	-


	B.
	B.
	B.
	-


	C.
	C.
	C.
	-


	D.
	D.
	D.
	-


	E.
	E.
	E.
	Nieuwe zorgaanbieders 
	vast tariefpercentage 2022 93,8% (uitzonderingen zijn 
	bespreekbaar) minder actieve bijdrage aan de regionale ontwikkeling, leveren niet de 
	volledige breedte van de zorgpakket, zorgzwaartemix ZZP lager dan gemiddeld.
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	We werken met zorgaanbieders gezamenlijk aan een 
	We werken met zorgaanbieders gezamenlijk aan een 
	We werken met zorgaanbieders gezamenlijk aan een 
	Uitvoeringsagenda


	Toelichting Regionaal inkoopbeleid
	Toelichting Regionaal inkoopbeleid
	Toelichting Regionaal inkoopbeleid


	Artifact
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	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



	De wijze waarop en het tempo waarin 
	De wijze waarop en het tempo waarin 
	de regionale uitvoeringsagenda wordt 
	vormgegeven kan per regio 
	verschillen.



	Diagram
	Artifact
	Span

	Artifact
	Span

	Artifact
	Span

	Artifact
	Span

	Artifact
	Span

	Artifact
	Span
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	Vragen?
	Vragen?
	Vragen?


	•
	•
	•
	•
	•
	Over het gepubliceerde inkoopbeleid beantwoorden wij alleen verduidelijkende 
	vragen
	. 


	•
	•
	•
	Inhoudelijke vragen kunt u stellen via de vragenlijst op de website. 



	P
	Link
	Span
	www.cz
	-
	zorgkantoor.nl

	voor alle informatie

	P
	Link
	Span
	Downloads zorginkoop 2022 
	-
	Zorgkantoor (cz
	-
	zorgkantoor.nl)

	voor specifiek de downloads 
	rondom de inkoopprocedure. 



	CZ Zorgkantoor
	CZ Zorgkantoor
	CZ Zorgkantoor
	CZ Zorgkantoor







