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Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument V&V Wlz 2022  

n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen 

 

Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten, een vraag de situatie van de 
individuele zorgaanbieder betreft of indien de gestelde vraag geen feitelijke vraag betreft, dan kan het zijn dat  deze niet is opgenomen. 
Het kan dus voorkomen dat uw gestelde vraag niet (letterlijk) terugkomt in dit document. Hebben vragen of bezwaren alleen betrekking 
op landelijk uniform beleid, dan zijn de antwoorden opgenomen in het landelijke ZN document.  
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Paragraaf Vraag Antwoord 

1. Voorwoord Is de veronderstelling juist dat er voor 2023 een aparte aanvulling 
komt op het inkoopkader WLZ 2021 - 2023? 
Zo ja, kunnen daarin dan andere voorwaarden en eisen worden 
gesteld in het inkoopkader aan de zorgaanbieders? 

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader. Het 
antwoord vindt u terug in de landelijke Nota van Inlichtingen. (VID-
0797)  

1. Voorwoord In de op 28 mei 2021 gepubliceerde inkoopdocumenten wordt 
zowel gesproken over het jaar 2022 als het jaar 2023. Het is 
hierdoor niet duidelijk op welke jaren de inkoopprocedure ziet.     
- Zien de op 28 mei 2021 gepubliceerde inkoopdocumenten enkel 
toe op de inkoop voor het jaar 2022 en worden er voor 2023 nieuwe 
inkoopdocumenten vastgesteld?                                         
- Of zien de op 28 mei 2021 gepubliceerde inkoopdocumenten op 
de inkoop voor de jaren 2022 én 2023, waardoor er voor 2023 geen 
nieuwe inkoopdocumenten meer zullen worden vastgesteld?                                                                                                                         
- Wordt er voor 2023 vastgehouden aan een richttarief van 95,8% 
of kan dit ook nog wijzigen?                                                                                                                                                                                               
- Indien voor 2023 een lager (richt)tarief wordt aangeboden, mogen 
wij dan de overeenkomst beëindigen zonder schadeplichtig te 
worden? 

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader. Het 
antwoord vindt u terug in de landelijke Nota van Inlichtingen. (VID-
0797)  

3.1. Strategische 
doelen CZ 
zorgkantoor  

U stelt dat ”we zoeken naar de juiste balans tussen kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van het zorgaanbod” 
Vraag: Op welke wijze zoekt u naar die balans en welke criteria 
hanteert u om tot het oordeel van de juiste balans te komen? 

Bij te maken keuzes wegen we steeds de consequenties voor de 
kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Ieder vraagstuk en 
iedere situatie is vaak weer net anders, waardoor er geen vaste 
criteria te noemen zijn.  

3.1. Strategische 
doelen CZ 
zorgkantoor  

U beperkt het partnerschap tot een beperkt aantal aanbieders. Hoe 
verhoudt deze beperking zich tot de algemene aanbesteding? Op 
basis van welke criteria worden deze aanbieders uitgekozen?  

Het aangaan van partnerschappen is iets anders dan het sluiten 
van een overeenkomst ten behoeve van de zorginkoop. In lijn met 
de aanbestedingsbeginselen die CZ zorgkantoor volgt bij de Wlz 
zorginkoop, kan iedereen die in aanmerking wil komen zich 
inschrijven voor een Wlz-overeenkomst met CZ zorgkantoor. 
 
CZ zorgkantoor wil met betrekking tot uw formulering ‘algemene 
aanbesteding’ nog wel benadrukken dat zij niet als aanbestedende 
dienst kwalificeert in de zin van de Aanbestedingswet 2012 of de 
Europese aanbestedingsrichtlijnen. CZ zorgkantoor sluit echter wel 
aan bij de beginselen van het aanbestedingsrecht, waarbij sprake is 
van een objectieve, transparante en non-discriminatoire invulling 
van het inkoopbeleid. 
 
CZ zorgkantoor hanteert niet één recept om te komen tot een 
partnerschap, maar past dit aan op de lokale situatie en de 
betrokken partij(en).  
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Een gedeelde visie op duurzame langdurige ouderenzorg, een 
voortrekkersrol zowel regionaal als landelijk op bepaalde 
onderdelen en specifieke inzet op passende zorg, innovatie of 
andere kernelementen zijn onderdelen van de afweging.  

3.1. Strategische 
doelen CZ 
zorgkantoor  

Een doelstelling is één of enkele zorgaanbieders leveren de meest 
complexe zorg. Welke complexe zorg wordt hier bedoeld? Wordt 
hieronder bijvoorbeeld wondzorg verstaan? Ook kleinere 
zorgaanbieders hebben wondverpleegkundigen in huis - is er een 
intentie om een dergelijke specialisme alleen bij enkele 
zorgaanbieders in te kopen? 

Onder complexe zorg worden vooral de doelgroepen met “laag 
volume hoog complex” problematiek verstaan. Deze specifieke 
doelgroepen zijn landelijk aangemerkt en hierop wordt verder beleid 
gemaakt m.b.t. expertisecentra. Wondzorg is binnen de langdurige 
zorg zeker een thema waar aandacht voor is, maar wordt niet 
gezien als een specifieke doelgroep binnen de strategie van CZ 
zorgkantoor. 

3.1. Strategische 
doelen CZ 
zorgkantoor  

U stelt” CZ zorgkantoor stimuleert concrete initiatieven om 
(toekomstige) problemen in de langdurige zorg op te lossen” 
Vraag: hoe gaat u initiatieven stimuleren? Betreft dit ook 
inhoudelijke ondersteuning en waar nodig budget voor ontwikkeling 
en uitvoering van de initiatieven? 

Stimuleren kan op vele verschillende manieren. Via de dialoog met 
zorgaanbieders, regionale overleggen en input vanuit onze 
contacten met zorgvragers en naasten zoeken we voortdurend naar 
oplossingen voor knelpunten. Onze rol en bijdrage daarin is steeds 
anders, afhankelijk van wat de situatie vraagt en de mogelijkheden 
die er zijn. 

3.1. Strategische 
doelen CZ 
zorgkantoor  

U stelt: “We verbinden ons in een partnerschap aan langdurige 
samenwerking met de zorgaanbieder”. Vraag: Wat verstaat u onder 
langdurige samenwerking? Is dat een termijn van 5 jaar of van 10 
jaar?  Voor realisatie (en exploitatie) van nieuw vastgoed zijn nog 
langere termijnen aan de orde. Bent ook u bereid om voor nog 
langere termijnen (zelfs 15 of 20 jaar) tot samenwerking en dus 
basisafspraken over te gaan? 

De duur en invulling van partnerschap en/of langdurige 
samenwerking is sterk afhankelijk van de situatie. Een gedeelde 
visie op duurzame langdurige ouderenzorg, een voortrekkersrol 
zowel regionaal als landelijk op bepaalde onderdelen en specifieke 
inzet op passende zorg, innovatie of andere kernelementen zijn 
onderdelen van de afweging. 

3.1. Strategische 
doelen CZ 
zorgkantoor  

Een doelstelling is het aangaan van partnerschappen met een 
beperkt aantal zorgaanbieders. Hoe wordt hier invulling aan 
gegeven? Hebben deze partnerschappen betrekking op innovatieve 
experimenten of ook andere gebieden en zo ja welke? 

De duur en invulling van partnerschap is sterk afhankelijk van de 
situatie en het aan te pakken knelpunt. Dat kan regionaal en per 
aanbieder verschillen. CZ zorgkantoor hanteert niet één recept om 
te komen tot een partnerschap, maar past dit aan op de lokale 
situatie en de betrokken partij(en).  
Een gedeelde visie op duurzame langdurige ouderenzorg, een 
voortrekkersrol zowel regionaal als landelijk op bepaalde 
onderdelen en specifieke inzet op passende zorg, innovatie of 
andere kernelementen zijn onderdelen van de afweging. 

3.1. Strategische 
doelen CZ 
zorgkantoor  

Hoe bepaalt CZ of je in aanmerking komt voor een partnerschap? CZ zorgkantoor hanteert niet één recept om te komen tot een 
partnerschap, maar past dit aan op de lokale situatie en de 
betrokken partij(en).  
Een gedeelde visie op duurzame langdurige ouderenzorg, een 
voortrekkersrol zowel regionaal als landelijk op bepaalde 
onderdelen en specifieke inzet op passende zorg, innovatie of 
andere kernelementen zijn onderdelen van de afweging.  
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3.2. Visie V&V 
‘Meer zorg zoals 
thuis’ 

CZ geeft aan de zorginkoop te flexibiliseren. Hoe uit dit zich? CZ zorgkantoor spant zich in om de zorginkoop geen belemmering 
te laten zijn voor de doorontwikkeling van zorg thuis in de Wlz. 

3.2. Visie V&V 
‘Meer zorg zoals 
thuis’ 

Situatie 2025: Wonen en zorg gescheiden en gebaseerd op zorg 
'Thuis'. Wordt hiermee ook een scheiding tussen de financiering 
van wonen en zorg bedoeld? Zo ja, hoe wordt gewaarborgd dat de 
kosten van de (lange termijn) investeringen en contracten van 
zorginstellingen ten aanzien van vastgoed worden gedekt?  

In het najaar organiseert CZ zorgkantoor 'de maand van de zorg 
thuis in de Wlz'. Gecontracteerde V&V aanbieders zullen hiervoor 
een uitnodiging ontvangen. 

3.2. Visie V&V 
‘Meer zorg zoals 
thuis’ 

Uit de alinea blijkt een traditioneel intramuraal woonaanbod terwijl 
de behoefte ontstaat aan alternatieven voor een traditioneel 
verpleeghuis. Zorgaanbieders moeten hun veranderpotentieel 
vergroten. Welke bijdrage gaat CZ leveren aan het realiseren van 
het vergroten van veranderpotentieel van zorgaanbieders? Hierbij 
graag betrekken hoe in die situatie met vastgoed moet worden 
omgegaan aangezien dat vaak langjarige en doorlopende 
verplichtingen met zich meebrengt. 

In het najaar organiseert CZ zorgkantoor 'de maand van de zorg 
thuis in de Wlz'. Gecontracteerde V&V aanbieders zullen hiervoor 
een uitnodiging ontvangen. 

3.2. Visie V&V 
‘Meer zorg zoals 
thuis’ 

Onze organisatie heeft met het zorgkantoor consensus over het 
streven van 80% behandeling en 20% geen behandeling ten 
aanzien van de ZZP's. Wij nemen aan dat dit in stand wordt 
gehouden. 

In paragraaf 5.5 staat beschreven hoe de verhouding ZZP inclusief 
en exclusief behandeling meegenomen wordt bij het maken van 
productieafspraken. 

3.2. Visie V&V 
‘Meer zorg zoals 
thuis’ 

Wat wordt bedoeld met "en stoten verouderd aanbod af' in de 
tweede bullit onder Ad 1. meer zorg 'thuis'. 

Verouderd aanbod is capaciteit die niet meer aansluit bij de 
zorgvraag van cliënten en niet zo zeer de fysieke toestand van het 
aanbod. We gaan graag met u in gesprek over uw aanbod en dat 
van de regio. 

3.2. Visie V&V 
‘Meer zorg zoals 
thuis’ 

Wat wordt bedoeld met 'stoten verouderd aanbod af'? Verouderd aanbod is capaciteit die niet meer aansluit bij de 
zorgvraag van cliënten en niet zo zeer de fysieke toestand van het 
aanbod. We gaan graag met u in gesprek over uw aanbod en dat 
van de regio. 

3.2. Visie V&V 
‘Meer zorg zoals 
thuis’ 

Hoe wordt de kwaliteit thuis geborgd? Het kwaliteitskader is nu 
alleen gericht op geclusterde woonvormen. 

ZN heeft in 2019 het 'Verpleeghuiszorg kwaliteitskader addendum 
langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie' gepubliceerd. Dit 
document wordt ingezet als leidraad voor borging van de kwaliteit 
bij zorg thuis. Er wordt op dit moment nog gekeken hoe CZ 
zorgkantoor hier een definitieve invulling aan zal geven.    

3.2. Visie V&V 
‘Meer zorg zoals 
thuis’ 

"Zorgaanbieders anticiperen sneller op veranderingen in 
cliëntvragen. Dat doen zij op basis van een (regionale) visie op de 
zorgverlening en het woonaanbod van de toekomst". Is CZ de 
regievoerder en brengt deze alle visies van aanbieders, 
woningbouwverenigingen, gemeentes samen? Hoe is de rol van CZ 
zorgkantoor hier in? Is er al een regionale visie? 

Zorgkantoren hebben de opdracht om voldoende zorg in te kopen, 
ook met de grote vraag die op ons afkomt. Aangezien wij zelf niet 
bouwen, kunnen we het niet alleen. We stimuleren en coördineren 
daarom regionaal overleg over het actuele woon- en zorgaanbod 
en de benodigde verpleegzorgcapaciteit voor de toekomst. Een 
regionale visie stellen we ook graag in gezamenlijkheid op. Een 

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader-addendum
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader-addendum
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mooie basis daarvoor kan zijn het regionale capaciteitsplan welke 
te vinden is op de website van Zorgverzekeraars Nederland.  

3.2. Visie V&V 
‘Meer zorg zoals 
thuis’ 

Wat voor expertise haalt CZ in huis voor vastgoedontwikkeling en 
hoe is dit beschikbaar voor de zorgaanbieder? 

Zorgkantoren hebben de opdracht om voldoende zorg in te kopen, 
ook met de grote vraag die op ons afkomt. Aangezien wij zelf niet 
bouwen, kunnen we het niet alleen. We stimuleren en coördineren 
daarom regionaal overleg over het actuele woon- en zorgaanbod 
en de benodigde verpleegzorgcapaciteit voor de toekomst. 
Expertise van CZ zorgkantoor zit met name in de competenties om 
regionale samenwerking tot stand te brengen. Die is voor het 
overgrote deel aanwezig. 

4.2 Ambities op 
de 
kernelementen 
passende zorg, 
innovatie, 
bedrijfsvoering, 
duurzaamheid 

Welke spiegelinformatie zal worden verstrekt over bedrijfsvoering 
en in welke frequentie? 

De spiegelinformatie is nog in ontwikkeling. 

4.2 Ambities op 
de 
kernelementen 
passende zorg, 
innovatie, 
bedrijfsvoering, 
duurzaamheid 

Bij het onderdeel bedrijfsvoering wordt aangegeven dat CZ 
spiegelinformatie m.b.t. bedrijfsvoering aan gaat bieden aan de 
zorgaanbieders. Kunt u concreet aangeven welke spiegelinformatie 
dat is en wat consequenties zijn bij waardes die afwijken van 
gemiddelden? 

De spiegelinformatie is nog in ontwikkeling. We zullen uw 
aandachtspunt meenemen bij het vervolg. 

4.2 Ambities op 
de 
kernelementen 
passende zorg, 
innovatie, 
bedrijfsvoering, 
duurzaamheid 

Er wordt gesproken over spiegelinformatie m.b.t. bedrijfsvoering. 
Hoe ziet het zorgkantoor dit? Welke vorm zal dit krijgen zonder dat 
de administratieve lasten hiertoe nodeloos toenemen. 

De spiegelinformatie is nog in ontwikkeling. We zullen uw 
aandachtspunt meenemen bij het vervolg. 

4.2 Ambities op 
de 
kernelementen 
passende zorg, 
innovatie, 
bedrijfsvoering, 
duurzaamheid 

Er wordt gesproken over spiegelinformatie onderdeel 
bedrijfsvoering. Hoe komt deze spiegelinformatie tot stand zonder 
een onevenredige administratieve lastenverzwaring te weeg te 
brengen, en door boekhoudkundige verwerkingen de realiteit uit het 
oog te verliezen?  

De spiegelinformatie is nog in ontwikkeling. We zullen uw 
aandachtspunt meenemen bij het vervolg. 

4.2 Ambities op 
de 
kernelementen 

Spiegelinformatie bedrijfsvoering is in ontwikkeling. Onze ervaring 
is dat spiegelinformatie leidt tot meer administratieve lasten, 
vragenlijsten enz.. Wat is de reden dat u deze informatie bij de 

De spiegelinformatie is nog in ontwikkeling. We zullen uw 
aandachtspunt meenemen bij het vervolg. 

https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5703499776
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passende zorg, 
innovatie, 
bedrijfsvoering, 
duurzaamheid 

zorgaanbieders gaat opvragen en geen gebruik maakt van de 
(zelfde) informatie uit de integrale vergelijking ? 

4.2 Ambities op 
de 
kernelementen 
passende zorg, 
innovatie, 
bedrijfsvoering, 
duurzaamheid 

De zorglevering vanuit brede regionale zorgketens vindt ook plaats 
via coördinatie door wijkverpleegkundigen die als zorgprofessional 
verbindingen leggen tussen cliënt, verwijzers en indicatiestellers. 
Waarom wordt de wijkverpleegkundige hier niet genoemd? 

De wijkverpleegkundige valt onder de noemer wijkverpleging. 

4.2 Ambities op 
de 
kernelementen 
passende zorg, 
innovatie, 
bedrijfsvoering, 
duurzaamheid 

Bij de uitwerking van de kernelementen geeft u het belang aan van 
de inzet van digitale zorg. In de voorgestelde tarievensystematiek 
missen we echter nog de component voor de inzet en ontwikkeling 
van digitale zorg. Op welke manier is  de digitale component 
verwerkt in het tarief? maakt deze component deel uit van het 
richttarief? of van de NIC?  

Digitale zorg moet een integraal onderdeel van zorgverlening 
worden. Met betrekking tot de financieringsmogelijkheden kunt u in 
gesprek gaan met uw zorginkoper. 

4.2 Ambities op 
de 
kernelementen 
passende zorg, 
innovatie, 
bedrijfsvoering, 
duurzaamheid 

Bij de uitwerking van de kernelementen geeft u het belang aan van 
de inzet van digitale zorg. In de voorgestelde tarievensystematiek 
missen we echter nog de component voor de inzet en ontwikkeling 
van digitale zorg. Zit de digitale component al verwerkt in de 
voorgestelde richttariefpercentage of in de NIC?  

Digitale zorg moet een integraal onderdeel van zorgverlening 
worden. Met betrekking tot de financieringsmogelijkheden kunt u in 
gesprek gaan met uw zorginkoper. 

4.2 Ambities op 
de 
kernelementen 
passende zorg, 
innovatie, 
bedrijfsvoering, 
duurzaamheid 

Bij de ambitie op het kernelement bedrijfsvoering staat: "We 
verkennen gezamenlijk mogelijkheden om te komen tot 
procesoptimalisatie en het creëren van efficiëntere bedrijfsvoering 
op specifieke vlakken zoals het terugdringen van verzuim, 
vergroten van de medewerkerstevredenheid, verlaging PNIL-
inhuur, verbeteren van de solvabiliteit of tijdige en juiste indiening 
van declaraties." Wat kunnen we hier concreet van het zorgkantoor 
verwachten?  

Dit kan onderwerp van gesprek zijn bij een bestuurlijk overleg of de 
regionale overlegtafel. 

4.2 Ambities op 
de 
kernelementen 
passende zorg, 
innovatie, 
bedrijfsvoering, 
duurzaamheid 

Het stimuleren van VPT thuis staat al langer op de agenda van het 
zorgkantoor. Vindt er projectcoördinatie plaats vanuit het 
zorgkantoor op dit gebied? Is men overtuigd van een grote 
zorgvraag naar VPT? En hoe is hierin de verhouding tussen VPT 
thuis en VPT binnen een geclusterde setting? 

In het najaar organiseert CZ zorgkantoor 'de maand van de zorg 
thuis in de Wlz'. Gecontracteerde V&V aanbieders zullen hiervoor 
een uitnodiging ontvangen.  
Ja, we zijn overtuigd dat meer zorg zoals thuis aansluit bij de 
wensen van de huidige en toekomstige Wlz-klant. Mooie 
voorbeelden onderbouwd met onderzoek door de VU zien we 
bijvoorbeeld bij de Meander Groep Zuid-Limburg en Fundis. De 
verhouding tussen VPT thuis en binnen een geclusterde setting is 
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geen vaststaande verdeling, maar hangt af van regionale vraag en 
lokale situatie.   

4.2 Ambities op 
de 
kernelementen 
passende zorg, 
innovatie, 
bedrijfsvoering, 
duurzaamheid 

Investeringen in duurzaamheid en bedrijfsvoering gaan niet altijd 
hand in hand. M.b.t. de duurzaamheid gaan de kosten voor de 
baten uit. De betaalbaarheid van de zorg zou er best wel eens voor 
kunnen zorgen dat bepaalde investeringen in duurzaamheid 
uitgesteld moeten worden. Zeker nu ervan uitgegaan wordt dat 
75% van de zorgaanbieders met de nieuwe tarieven aan de slag 
zou moeten kunnen, vraag ik me af of er nog genoeg ruimte 
overblijft voor additionele duurzaamheidsinvesteringen. Hoe ziet het 
zorgkantoor deze (mogelijke) tegenstelling? 

U kunt hierover in gesprek gaan met uw zorginkoper. 

4.2 Ambities op 
de 
kernelementen 
passende zorg, 
innovatie, 
bedrijfsvoering, 
duurzaamheid 

Kan het zorgkantoor specifieker zijn wat een efficiënte 
bedrijfsvoering voor het ZK inhoudt? 

U kunt hierover in gesprek gaan met uw zorginkoper. 

4.2 Ambities op 
de 
kernelementen 
passende zorg, 
innovatie, 
bedrijfsvoering, 
duurzaamheid 

Volgt en ondersteund CZ de innovatieafspraken die wij maken met 
Zorgkantoor Waardenland, het zorgkantoor waarmee we 99% van 
onze Wlz afspraken maken. 

U kunt hierover in gesprek gaan met uw zorginkoper. 

4.2 Ambities op 
de 
kernelementen 
passende zorg, 
innovatie, 
bedrijfsvoering, 
duurzaamheid 

"De visie “Meer zorg zoals thuis” is bedoeld om MPT en VPT in de 
thuissituatie te stimuleren. Daarvoor zijn ons inziens 2 essentieel 
randvoorwaarden van toepassing: De beschikbaarheid van 
voldoende passende huisvesting; Het geclusterd zijn van de 
passende huisvesting teneinde effectieve en efficiënte zorglevering 
mogelijk te maken." Voorgaande betreft een ambitie van CZ. Op 
welke wijze en hoe gaat CZ invulling geven aan deze ambitie mede 
gezien de complexe situatie op de huidige woningmarkt en de vaak 
langjarige effecten van het huidige vastgoed van zorgaanbieders? 

We gaan de uitdaging graag samen met zorgaanbieders en andere 
veldpartijen aan. In het najaar organiseert CZ zorgkantoor 'de 
maand van de zorg thuis in de Wlz'. Gecontracteerde V&V 
aanbieders zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

4.3 Signalering 
knelpunten op 
basis van 
marktanalyses 
en regioplannen  

Zijn de knelpunten op het gebied van VPT's bekend bij het 
zorgkantoor? Het inzetten op meer VPT's is immers al langer een 
speerpunt.  

In het najaar organiseert CZ zorgkantoor 'de maand van de zorg 
thuis in de Wlz'. Gecontracteerde V&V aanbieders zullen hiervoor 
een uitnodiging ontvangen. 

4.3 Signalering 
knelpunten op 

Als speerpunt wordt ook het langer thuis wonen en de levering van 
zorg in de vorm van MPT's genoemd. Extramurale 

U kunt hierover in gesprek gaan met uw zorginkoper. 
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basis van 
marktanalyses 
en regioplannen  

overbruggingszorg neemt exponentieel toe en verdringt de 
reguliere Zvw wijkverpleging volgens onze cijfers. Ziet het 
zorgkantoor ook een toename in extramurale overbruggingszorg en 
is er ruimte voor groei in het budget voor extramurale prestaties? 

4.4 Dialoog als 
kern van de 
samenwerking 

Er wordt aangegeven dat zorgkantoren zich inspannen om inzicht 
te krijgen in de bestedingen van de NHC.  In de V&V sector wordt 
een significante uitbreiding in verpleeghuisplaatsen gevraagd. 
Aanvullend is sprake van stijgende bouwkosten, en toenemende 
huizenprijzen. Hoe worden deze ontwikkelingen meegenomen in 
deze analyse inzake bestedingen van de NHC? Gezien het 
structurele karakter van vastgoed pleiten wij ervoor om juist deze 
toekomstige ontwikkelingen mee te nemen en niet (alleen) te 
focussen op (boekhoudkundige) resultaten op het vastgoed. 

Dit kan onderwerp van gesprek zijn bij een bestuurlijk overleg of de 
regionale overlegtafel. Daarnaast kunt u over de vaststelling van de 
NHC contact opnemen met de NZa.   

4.4 Dialoog als 
kern van de 
samenwerking 

Wat zijn specifiek meer de wensen in relatie tot het meer inzicht 
krijgen in de NHC vanuit het zorgkantoor? Wat gaat de ontwikkeling 
zijn, in specifieke zin, van de NHC, in relatie tot de tarief bepaling? 
Wat wordt verstaan onder een regionaal tarief? Houdt een dergelijk 
tarief rekening met de specificiteit van een afzonderlijke 
zorginstelling? 

Dit kan onderwerp van gesprek zijn bij een bestuurlijk overleg of de 
regionale overlegtafel. 

4.4 Dialoog als 
kern van de 
samenwerking 

Onder het kopje kwaliteit wordt aangegeven dat de 
kwaliteitsdialogen en locatiebezoeken worden voortgezet. Geldt dit 
ook voor de beoordeling van het zorgkantoor van het 
kwaliteitsplan? Zo ja hoe wordt dit vormgegeven? Graag toelichten. 

Het kwaliteitsplan is een onderdeel van het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg en heeft daarmee een wettelijke verankering in 
het proces van verbetering en ontwikkeling van een zorgaanbieder. 
Het proces dat zorgkantoren hierbij hebben ingezet, waar o.a. het 
bespreken van het kwaliteitsplan met de zorgaanbieder onderdeel 
van is, wordt vanuit dit proces gecontinueerd. 

4.4 Dialoog als 
kern van de 
samenwerking 

Aangegeven wordt dat CZ regionale overlegtafels in haar regio’s 
organiseert. Wij hebben al jaren een overeenkomst met CZ, maar 
zijn niet bekend met deze overlegtafels. Hoe kunnen wij als 
extramurale zorgaanbieder hierbij aansluiten? Het gaat om de regio 
West-Brabant. 

U kunt hierover in gesprek gaan met uw zorginkoper. 

4.4 Dialoog als 
kern van de 
samenwerking 

Capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg. Hoe wordt bepaald wat 
een passende wijze is? Wanneer moeten deze afspraken worden 
vastgelegd? Kan u een planning geven m.b.t. de vastlegging i.r.t. 
contractering 2022/2023?  Kunnen de afspraken ook op 
regioniveau worden vastgelegd? Dit laatste heeft onze voorkeur. 
Op welke wijze komt er vanuit het zorgkantoor voor de 
zorgorganisatie voldoende zekerheid en financiële middelen voor 
capaciteitsontwikkeling en innovatie? Wat betekent niet-vrijblijvend? 
Graag uw antwoord voorzien van een toelichting. Daarbij uw 
aandacht voor hetgeen recent in de bestuurlijke afspraken over de 
woonzorgopgave is afgesproken, namelijk dat de 25.000 extra 

Zorgkantoren hebben de opdracht om voldoende zorg in te kopen, 
ook met de grote vraag die op ons afkomt. Aangezien wij zelf niet 
bouwen, kunnen we het niet alleen. We stimuleren en coördineren 
daarom regionaal overleg over het actuele woon- en zorgaanbod 
en de benodigde verpleegzorgcapaciteit voor de toekomst. Een 
regionale visie stellen we ook graag in gezamenlijkheid op. Een 
mooie basis daarvoor kan zijn het regionale capaciteitsplan welke 
te vinden is op de website van Zorgverzekeraars Nederland. 

https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5703499776
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plekken daadwerkelijk een toevoeging moeten zijn in het aanbod, 
dus niet bij mensen thuis in te zetten, want dat voegt geen 
woning/plek toe. 

4.4 Dialoog als 
kern van de 
samenwerking 

CZ vraagt zorgaanbieders om niet-vrijblijvend actie te ondernemen 
en plannen te ontwikkelen voor capaciteitsontwikkeling voor 
verpleegzorg in verschillende leveringsvormen, met aandacht voor 
innovatie, optimale inzet van zorgprofessionals en goed 
werkgeverschap. Welke rol neemt CZ hierin zelf in het kader van 
zorgen voor voldoende zorgaanbod/zorgplicht? En stelt het hiervoor 
financiële middelen beschikbaar of een andere vorm van 
ondersteuning om deze plannen te kunnen ontwikkelen? 

Zorgkantoren hebben de opdracht om voldoende zorg in te kopen, 
ook met de grote vraag die op ons afkomt. Aangezien wij zelf niet 
bouwen, kunnen we het niet alleen. We stimuleren en coördineren 
daarom regionaal overleg over het actuele woon- en zorgaanbod 
en de benodigde verpleegzorgcapaciteit voor de toekomst. Een 
regionale visie stellen we ook graag in gezamenlijkheid op. Een 
mooie basis daarvoor kan zijn het regionale capaciteitsplan welke 
te vinden is op de website van Zorgverzekeraars Nederland. 

4.4 Dialoog als 
kern van de 
samenwerking 

U geeft aan dat er gekeken wordt welke mogelijkheden in 
vastgoedportefeuille er zijn om probleem van capaciteit op 
verkeerde plekken op te lossen. Welke rol neemt het Zorgkantoor 
hierin? 

Zorgkantoren hebben de opdracht om voldoende zorg in te kopen, 
ook met de grote vraag die op ons afkomt. Aangezien wij zelf niet 
bouwen, kunnen we het niet alleen. We stimuleren en coördineren 
daarom regionaal overleg over het actuele woon- en zorgaanbod 
en de benodigde verpleegzorgcapaciteit voor de toekomst. Een 
regionale visie stellen we ook graag in gezamenlijkheid op. Een 
mooie basis daarvoor kan zijn het regionale capaciteitsplan welke 
te vinden is op de website van Zorgverzekeraars Nederland. 

4.4 Dialoog als 
kern van de 
samenwerking 

Wat draagt CZ bij aan de te maken (verbeter)afspraken (o.a.  
passende huisvesting)  en de wijze waarop die te realiseren? 

Zorgkantoren hebben de opdracht om voldoende zorg in te kopen, 
ook met de grote vraag die op ons afkomt. Aangezien wij zelf niet 
bouwen, kunnen we het niet alleen. We stimuleren en coördineren 
daarom regionaal overleg over het actuele woon- en zorgaanbod 
en de benodigde verpleegzorgcapaciteit voor de toekomst. Een 
regionale visie stellen we ook graag in gezamenlijkheid op. Een 
mooie basis daarvoor kan zijn het regionale capaciteitsplan welke 
te vinden is op de website van Zorgverzekeraars Nederland. 

4.4 Dialoog als 
kern van de 
samenwerking 

Zorgkantoor wil de vastgoedportefeuille bespreken; is hierbij ook 
ruimte voor capaciteitsuitbreiding waarbij het zorgkantoor actief 
bijdraagt aan realisatie van de investering, ook in financiële zin? Of 
beperkt deze zich tot de toekomstige NHC opbrengsten nadat de 
extra zorgcapaciteit is gerealiseerd? 

Zorgkantoren hebben geen mogelijkheid om vanuit de beschikbare 
contracteerruimte meer bij te dragen aan financiering van 
zorgvastgoed dan middels de NHC. 

5.1 De 
overeenkomst  

Vorig jaar is de vraag gesteld hoe men in aanmerking kan komen 
voor een 5 jarige overeenkomst. Toen bleek uiteindelijk de tekst 
voor de 5-jarige overeenkomst niet beschikbaar te zijn en is een 3-
jarige overeenkomst afgesloten. Nu wordt opnieuw de mogelijkheid 
geboden voor een 5-jarige overeenkomst. Welke stap moeten wij 
zetten om hiervoor in aanmerking te komen? 

CZ zorgkantoor doelt met deze passage over de overeenkomst op 
maat op de partnerschappen zoals beschreven in paragraaf 3.1. 
van het regionaal inkoopbeleid 2022. De reguliere Wlz-
overeenkomsten hebben een looptijd van één of drie jaar. De Wlz 
maakt het wel mogelijk om voor maximaal vijf jaar een Wlz-
overeenkomst met een zorgaanbieder te sluiten. Maar omdat wij de 
ZN inkoopcyclus volgen, maximeert CZ zorgkantoor vooralsnog de 
reguliere Wlz-overeenkomst op drie jaar.   

https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5703499776
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5703499776
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5703499776


10 
 

5.1 De 
overeenkomst  

Wat zijn de criteria om te komen tot een 5 jarig contract? Is deze 
ook mogelijke voor meerdere aanbieders in dezelfde regio? 

CZ zorgkantoor doelt met deze passage over de overeenkomst op 
maat op de partnerschappen zoals beschreven in paragraaf 3.1. 
van het regionaal inkoopbeleid 2022. De reguliere Wlz-
overeenkomsten hebben een looptijd van één of drie jaar. De Wlz 
maakt het wel mogelijk om voor maximaal vijf jaar een Wlz-
overeenkomst met een zorgaanbieder te sluiten. Maar omdat wij de 
ZN inkoopcyclus volgen, maximeert CZ zorgkantoor vooralsnog de 
reguliere Wlz-overeenkomst op drie jaar.  
Een partnerschap is mogelijk met meerdere aanbieders in dezelfde 
regio. Randvoorwaarde voor een partnerschap is een reguliere 
Wlz-overeenkomst tussen CZ zorgkantoor en de zorgaanbieder. 
Een gedeelde visie op duurzame langdurige ouderenzorg, een 
voortrekkersrol zowel regionaal als landelijk op bepaalde 
onderdelen en specifieke inzet op passende zorg, innovatie of 
andere kernelementen zijn onderdelen van de afweging. 

5.2 
Tariefsystematie
k 2022 

Tot 2023 zijn de contouren nu bekend, maar onduidelijk is hoe het 
erna eruit komt te zien? Dit m.b.t. NHC/NIC maar ook tot het 
richttariefpercentage. Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen 
aan de groeiende behoefte (aantal), de groeiende complexiteit 
(zorgzwaarte ontwikkeling), de mogelijkheden in 
vastgoedontwikkelingen en investeringen in een toekomstig 
bestendig personeelsbestand (extra opleiding, meer begeleiding) 
om het personeel blijvend aan ons te blijven binden. Eigenlijk is de 
opgave nog groter. Dus niet alleen de groei maar ook de 
verzwaring- hier is verder inzicht in nodig.                                                                                                                
- Welke middelen gaat het zorgkantoor in relatie hiertoe extra 
inzetten in de komende jaren (bieden van meer financiele zekerheid 
in een meerjaren perspectief ook voor de jaren na 2022/2023)? 

Dat is nog niet bekend. Ten eerste bepaalt het ministerie van VWS 
de hoogte van de Wlz-begroting per jaar. We kunnen nog niet 
vooruit kijken naar het budgettair kader van komende jaren. Ten 
tweede moet er in de (langdurige) zorg sprake van een balans 
tussen betaalbaarheid, toegang en kwaliteit. De oplossingsrichting 
van de vraagstukken alleen zoeken in ‘financiële zekerheid’ doet 
daarmee geen recht aan de complexiteit van het vraagstuk. 

5.2.1. 
Richttariefpercen
tage 2022 

Het landelijk richttariefpercentage betreft 95,8%. In hoeverre heeft 
de uitspraak van het Hof inzake de bezwaren van zorgaanbieders 
voor de afslag 2021 hier invloed op gehad? Hoe kunt u deze afslag 
onderbouwen? 

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader. Het 
antwoord vindt u terug in de landelijke Nota van Inlichtingen. (VID-
0124)  

5.2.1. 
Richttariefpercen
tage 2022 

Minister van Ark stelt dat een deel van de kosten van de Wzd 
betaald moeten worden vanuit de kwaliteitsgelden. Hoe wordt dit 
vertaald in het tariefpercentage dat over de kwaliteitstoeslag 
berekend wordt? 

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader. Het 
antwoord vindt u terug in de landelijke Nota van Inlichtingen. (VID-
2430)  

5.2.1. 
Richttariefpercen
tage 2022 

CZ hanteert een tijdelijke opslag van [0,2%] op het richttarief van 
95,8% van het maximum NZa-tarief voor alle prestaties. Dit tarief, 
inclusief tijdelijke opslag, ligt onder de kostprijs van ZZP4/ZZP6 die 
wij leveren.  
- Heeft het Zorgkantoor onafhankelijk onderzoek (laten) verrichten 

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader. Het 
antwoord vindt u terug in de landelijke Nota van Inlichtingen. (VID-
1292 en VID-0010)  
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naar de regionale gemiddelde kostenstructuur voor alle V&V 
producten, bijvoorbeeld door middel van een 
benchmarkonderzoek? Zo ja, dan ontvangen wij graag de 
uitkomsten van dit onderzoek. Ook vernemen wij dan graag in 
welke mate bij het uitgevoerde onderzoek is afgeweken van het 
kostprijsonderzoek langdurige zorg van de NZa?   
- Zo nee, op welke wijze heeft het Zorgkantoor rekening gehouden 
met de regionale kenmerken van onder meer de zorginfrastructuur, 
de populatie-opbouw en gezondheidsproblematiek bij het 
vaststellen van dit tarief? 
- Is het Zorgkantoor bereid om het tarief te verhogen naar een 
tenminste kostendekkend basistarief voor bij ZZP4 en ZZP6?  

5.2.1. 
Richttariefpercen
tage 2022 

Op welke gronden ziet het zorgkantoor de noodzaak om in plaats 
van de gebruikelijke 96% van het NZa tarief nu een richtlijn van 
95,8% te hanteren?  

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader. Het 
antwoord vindt u terug in de landelijke Nota van Inlichtingen. (VID-
0805) Daarnaast verwijzen we naar de mogelijkheden voor 
aanpassing van het richttariefpercentage zoals beschreven in 5.2.2. 
van het CZ Zorginkoopdocument VV Wlz 2022.  

5.2.1. 
Richttariefpercen
tage 2022 

Voor de kwaliteitsmiddelen geldt eveneens een afslag van 4,2% 
(2022:4%). Hoe verhoudt zich dit met de afspraak dat het 
kwaliteitsbudget vanaf 2022 volledig in de tarieven zou worden 
opgenomen? Welke doorkijk kunt u ten aanzien van deze gelden 
geven voor de jaren na 2022? De benoemde differentiatieruimte 
geeft geen zekerheid van inkomsten. 

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader. Het 
antwoord vindt u terug in de landelijke Nota van Inlichtingen. (VID-
1507) De zorgkantoren begrijpen dat financiële zekerheid van groot 
belang is, daarom werken wij ook aan een optimale inzet om zo de 
zorg toekomstbestendig te houden. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

In paragraaf 5.2.2. staat dat er eerst wordt gekeken door 
zorgkantoor met zorgaanbieders naar inzet van de 
differentiatieruimte op aanbieder niveau, in dialoog (B) en daarna 
regionaal (C) in regionale overlegtafels. Klopt dit en wat zijn de 
criteria om in aanmerking te komen voor B?  

De inzet van middelen vanuit de regionale differentiatieruimte is 
gericht op het oplossen van knelpunten voor de verpleegzorg in de 
regio. Dit kan op individueel of regionaal niveau. Het één gaat niet 
persé voor het ander. U kunt hierover in gesprek gaan met uw 
zorginkoper. De uitgangspunten en het beoordelingskader voor de 
differentiatieruimte staan beschreven in paragraaf 5.2.2.  

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Als een zorgaanbieder de volledige differentiatieruimte nodig heeft 
voor eigen knelpunten, kan deze dan ook nog aanspraak maken op 
de regionale ruimte? Hierdoor zou er een tarief van >100% 
bewerkstelligd kunnen worden. Klopt dit? 

Wanneer er naast de differentiatieruimte op aanbiederniveau (B) 
een bedrag van de regionale differentiatieruimte (C) of vrijwillige 
bijdrage aan regionale inzet (D) voor een zorgaanbieder 
beschikbaar komt, kan er ruimte zijn om meer dan 4% van de 
kwaliteitstoeslag op individueel niveau toe te kennen.  
Let wel, de differentiatieruimte betreft 4% van de kwaliteitstoeslag 
waarmee de NZa de tarieven VPT en ZZP VV4 t/m 10 ophoogde 
vanuit het kwaliteitsbudget. Dus niet 4% van het maximum NZa-
tarief. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 

CZ geeft aan dat zij het richttariefpercentage aanpassen naar 96% 
in 2022 i.v.m. een geleidelijke overgang naar het landelijke 
richttariefpercentage. Is het juist dat dit geldt voor alle tarieven en 

Alle bestaande V&V zorgaanbieders van CZ zorgkantoor 
ontvangen voor het jaar 2022 een ophoging van 0,2% op het 
richttariefpercentage 95,8% voor alle prestaties. Het 
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richttariefpercent
age 

dus niet alleen voor de opslag vanuit de kwaliteitsgelden? Dus het 
tarief van de ZZP’s, LG’s en MPT etc. wordt 96% in 2022? 

tariefpercentage voor de NHC/NIC component blijft voor zowel het 
jaar 2022 als het jaar 2023 100%.  

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Letter A: geldt de ophoging van 95,8% naar 96% voor alle 
aanbieders, dus ook voor ons? 

Alle bestaande V&V zorgaanbieders van CZ zorgkantoor 
ontvangen voor het jaar 2022 een ophoging van 0,2% op het 
richttariefpercentage 95,8%. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Wordt de opslag van 0,2% al vast toegekend voor de bestaande 
aanbieders of is dit een mogelijkheid? 

Alle bestaande V&V zorgaanbieders van CZ zorgkantoor 
ontvangen voor het jaar 2022 vanzelf een ophoging van 0,2% op 
het richttariefpercentage 95,8%. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Maakt het zorgkantoor onderscheidt bij het toekennen van hogere 
tarieven bij plannen die op individuele basis of door middel van 
samenwerking tot stand komen? Dus is de kans groter bij plannen 
door middel van samenwerking dan op individuele basis?  

Als een zorgaanbieder vanuit de differentiatieruimte geen bijdrage 
kan leveren aan het oplossen van knelpunten of als knelpunten 
beter in samenwerking met andere zorgaanbieders opgelost 
kunnen worden, dan komt een eventueel resterend bedrag van de 
individuele differentiatieruimte in de regionale differentiatieruimte en 
kunnen zorgaanbieders (gezamenlijk of individueel) initiatieven 
voorstellen om regionale knelpunten op te lossen. Initiatieven 
worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Indien wij na inschrijving vernemen dat de opslag niet aan ons 
wordt toegekend, mogen wij er dan voor kiezen de door ons 
opgestelde plannen niet uit te voeren? Zo nee, waarom niet?  

Bij inschrijving hoeft u niets in te dienen als u in aanmerking wil 
komen voor aanpassing van het richttariefpercentage.  

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Onder kopje Ad B) is de inzet van de differentiatieruimte vanuit de 
dialoog met de zorgaanbieder beschreven. Dient de aanbieder 
voorafgaand aan het inkoopgesprek plannen/ initiatieven aan te 
leveren? Of worden de plannen tijdens het inkoopoverleg gedeeld 
en besproken?  

Bij inschrijving hoeft u niets in te dienen als u in aanmerking wil 
komen voor aanpassing van het richttariefpercentage. Een 
zorgaanbieder die in aanmerking wil komen voor een aanpassing 
op het richttariefpercentage, kan dat aangeven in de dialoog met de 
zorginkoper ten aanzien van de zorginkoop 2022. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

In paragraaf 5.2.2. van beleid CZ staan de mogelijkheden 
aangegeven voor aanpassingen van het richttarief. Onderdeel A 
betreft een generieke verhoging met 0,2% voor 2022. Onderdeel B 
en C geven mogelijkheden voor de differentiatieruimte (korting 
kwaliteitsgelden) en onderdeel D gaat over een lager richttarief. Is 
het alleen mogelijk het richttarief op te hogen door afspraken over 
de differentiatieruimte? Zo ja, waarom kan het tarief alleen 
opgehoogd worden met het kortingspercentage van de 
kwaliteitsmiddelen en niet van de rest van het tarief? Graag 
toelichten. Zo nee, hoe kan hierop een beroep worden gedaan? 

In uitzonderlijke situaties is er een beroep mogelijk op de 
hardheidsclausule. Zie hiervoor paragraaf 5.2.3. Daarnaast 
verwijzen we u naar de paragraaf 5.2.4 over transitiemiddelen en 
overige bepalingen. U kunt hierover in gesprek gaan met uw 
zorginkoper. 
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5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Wat zijn de termijnen waarbinnen gebruik gemaakt kan worden van 
de regioruimte? Kan dit proces van gesprekken het gehele jaar 
plaatsvinden? Voor de bedrijfsvoering is het handig als opslagen 
z.s.m. bekend zijn. Zijn er ook mogelijkheden tot lumpsum 
financiering? Veel projecten zijn niet stichting breed, maar lokaal. 
Een ophoging van een percentage betekent nl een interne 
herverdeling/toebedeling van gelden. 

Besluitvorming  over de differentiatieruimte kan pas plaatsvinden na 
beoordeling van de inschrijving en dient  uiterlijk 1 december 2021 
afgerond te zijn. De dialoog erover kan eerder aanvangen. 
Lumpsum financiering is niet mogelijk.  

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

De differentiatieruimte van 4% voor 2022 wordt ineens 
kwaliteitstoeslag genoemd, waar komt deze term vandaan en wat 
houdt dit concreet in? Moet voor deze differentiatieruimte een 
(kwaliteits)plan geschreven worden zoals genoemd in het landelijk 
ZN inkoopbeleid? Aan welke criteria moet dit plan dan voldoen? En 
hoe moet dit verantwoord worden? 

De differentiatieruimte betreft 4% van de kwaliteitstoeslag waarmee 
de NZa de tarieven VPT en ZZP VV4 t/m 10 ophoogde vanuit het 
kwaliteitsbudget. Dus niet 4% van het maximum NZa-tarief. Bij 
inschrijving hoeft u niets in te dienen als u in aanmerking wil komen 
voor aanpassing van het richttariefpercentage. Een zorgaanbieder 
die in aanmerking wil komen voor een aanpassing op het 
richttariefpercentage, kan dat aangeven in de dialoog met de 
zorginkoper ten aanzien van de zorginkoop 2022. De 
uitgangspunten en het beoordelingskader voor de 
differentiatieruimte staan beschreven in paragraaf 5.2.2. De inhoud 
van de afspraken en de wijze van verantwoording zijn onderwerp 
van de dialoog met uw zorginkoper.  
De vereisten rondom de kwaliteitsplannen en verslagen komen uit 
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zoals deze is vastgesteld 
door het Zorginstituut. Deze vereisten staan los van het 
kwaliteitsbudget dat tot in 2021 inzetbaar was of de 
differentiatieruimte dat in 2022 beschikbaar is.  

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

CZ geeft de mogelijkheid 4% van de kwaliteitstoeslag in te zetten 
als differentiatieruimte. Mag deze differentiatieruimte worden 
ingezet voor lopende projecten/investeringen en nog op te starten 
projecten/investeringen? 

De inhoud van de afspraken vanuit de differentiatieruimte is 
onderwerp van de dialoog met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Wij nemen deel aan het initiatief anders werken in de zorg. Worden 
we verondersteld dat soort investeringen zelf te bekostigen, dan 
wel wordt dat regionaal nog gefinancierd dan wel leidt dit dan tot 
hoger tarief en kan dat dan nader gespecificeerd worden? 

De inhoud van de afspraken vanuit de differentiatieruimte is 
onderwerp van de dialoog met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Kunnen we gebruik maken van de regionale beschikbare 
differentiatieruimte in de ontwikkeling van VPT of andere 
woonzorgvormen voor onze eigen organisatie (dus op individueel 
niveau en niet per se op regio? 

De inhoud van de afspraken vanuit de differentiatieruimte is 
onderwerp van de dialoog met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 

De invulling kan zowel retrospectief (wat doet een zorgaanbieder 
al), als prospectief (wat gaat de zorgaanbieder doen) om 

De inhoud van de afspraken vanuit de differentiatieruimte is 
onderwerp van de dialoog met uw zorginkoper. 
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het 
richttariefpercent
age 

knelpunten op te lossen. Wat zijn de criteria op basis waarvan een 
toeslag op basis van retrospectief toegekend zal worden? Is dat 
iets dat het zorgkantoor zelf aan geeft (bijvoorbeeld bepaalde 
onderscheidende zaken t.o.v. andere aanbieders)? Kunt u hier iets 
specifieker zijn? 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Is onze aanname juist dat ook in 2021 al lopende projecten c.q. 
oplossing van knelpunten die doorlopen in 2022 voor financiering 
uit de differentiatieruimte in aanmerking komen? 

De inhoud van de afspraken vanuit de differentiatieruimte is 
onderwerp van de dialoog met uw zorginkoper. De invulling kan 
zowel retrospectief (wat doet een zorgaanbieder al), als prospectief 
(wat gaat de zorgaanbieder doen) om knelpunten op te lossen. De 
middelen mogen niet ingezet worden voor 
advieskosten/consultancy en reguliere zorg waar voor financiering 
aanwezig is. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Hoe wordt de prioritering bepaald? Individueel vs. regionaal en wie 
bepaalt als geen consensus wordt bereikt? 

De inhoud van de afspraken vanuit de differentiatieruimte is 
onderwerp van de dialoog met uw zorginkoper. Het kan ook 
onderwerp van gesprek zijn bij de regionale overlegtafel. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Er wordt gesproken over differentiatieruimte bij de aanbieder en 
regionale differentiatieruimte. Hoe wordt die verdeling bepaald? 
Differentiatieruimte toebedeeld aan 1 aanbieder die regionale 
initiatieven wil realiseren gaat immers ten koste van 
differentiatieruimte voor samenwerkende aanbieders? 

De inhoud van de afspraken vanuit de differentiatieruimte is 
onderwerp van de dialoog met uw zorginkoper. Het kan ook 
onderwerp van gesprek zijn bij de regionale overlegtafel. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

CZ geeft de mogelijkheid 4% van de kwaliteitstoeslag in te zetten 
als differentiatieruimte. Hoe worden nieuwe projecten/investeringen 
afgesproken? En hoe wordt hierbij rekening gehouden met de 
administratieve lasten voor aanbieders? 

De inhoud van en wijze waarop afspraken kunnen worden gemaakt 
vanuit de differentiatieruimte is onderwerp van de dialoog met uw 
zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Wat wordt in het kader van het inzetten van de differentiatieruimte 
verstaan onder regio; kunnen ook afspraken gemaakt worden voor 
een sub regio? 

De inzet van middelen vanuit de regionale differentiatieruimte is 
gericht op het oplossen van knelpunten voor de verpleegzorg in de 
regio. 'Regio' is verder niet gespecificeerd. U kunt daarover in 
overleg met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Is het mogelijk om aanspraak te maken de differentiatieruimte 2022 
om personeel dat is aangenomen op basis van de kwaliteitsgelden 
2021 in dienst te houden? Voor 2022 wordt 4% in eerste instantie 
ingehouden op de tarieven. Dit betekent dat voor onze organisatie 
in eerste instantie minder gelden beschikbaar zijn. Deze gelden 
kunnen niet worden aangegeven aan bijvoorbeeld gastvrouwen. 

De uitgangspunten en het beoordelingskader voor de 
differentiatieruimte staan beschreven in paragraaf 5.2.2. De inhoud 
van de afspraken vanuit de differentiatieruimte is onderwerp van de 
dialoog met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 

Letter B: Bij presentatie van de contouren van het inkoopbeleid 
werd als mogelijke reden genoemd voor aanpassing van het 

De uitgangspunten en het beoordelingskader voor de 
differentiatieruimte staan beschreven in paragraaf 5.2.2. De inhoud 
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het 
richttariefpercent
age 

richttariefpercentage: indien de inzet van de overige investeringen 
van het kwaliteitsbudget (de 15%) heeft geleid tot structurele 
kosten. Ziet u dat nog steeds zo? En valt dat dan onder de noemer 
'Zorgaanbieder specifieke knelpunten'? 

van de afspraken vanuit de differentiatieruimte is onderwerp van de 
dialoog met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Letter B: Kunnen de opstartkosten van een compleet nieuw 
verpleeghuis (bijv. a.g.v. geleidelijke groei naar volledige 
bedbezetting) ook reden zijn voor vergoeding van een hoger 
percentage dan het richtpercentage? 

De uitgangspunten en het beoordelingskader voor de 
differentiatieruimte staan beschreven in paragraaf 5.2.2. De inhoud 
van de afspraken vanuit de differentiatieruimte is onderwerp van de 
dialoog met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor de regionale 
samenwerking bepaling van de thema's/projecten? Hoe wordt de 
prioritering bepaald? Individueel vs. regionaal en wie bepaalt als 
geen consensus wordt bereikt? 

De uitgangspunten en het beoordelingskader voor de 
differentiatieruimte staan beschreven in paragraaf 5.2.2. De inhoud 
van de afspraken vanuit de differentiatieruimte is onderwerp van de 
dialoog met uw zorginkoper. Het kan ook onderwerp van gesprek 
zijn bij de regionale overlegtafel. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Onder kopje Ad B) is de inzet van de differentiatieruimte vanuit de 
dialoog met de zorgaanbieder beschreven. Dient een aanbieder 
vooraf inzichtelijk te maken welk bedrag benodigd is voor een 
individuele aanspraak op de differentiatieruimte? Bij inzet van de 
regionale differentiatieruimte wordt namelijk wel naar het benodigd 
bedrag gevraagd.  

De wijze waarop afspraken kunnen worden gemaakt over de inzet 
van de differentiatieruimte is afhankelijk van de aard van de 
voorgestelde initiatieven. En is daarmee onderwerp van de dialoog 
met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Wie bepaalt de vorm van verantwoording van de differentiatieruimte 
en op basis waarvan wordt dit bepaald? Er worden 2 opties 
genoemd, namelijk een inhoudelijke verantwoording of een 
financiele verantwoording van het budget. Waarom geen uniforme 
werkwijze? 

De wijze waarop afspraken kunnen worden gemaakt over de inzet 
van de differentiatieruimte is afhankelijk van de aard van de 
voorgestelde initiatieven. De wijze van verantwoording is daarom 
onderwerp van de dialoog met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Op welke wijze wordt een opslag op het tarief toegekend? Worden 
bij goede plannen de volledige opslag toegekend? En als dat niet 
het geval is, hoe gaat CZ dit onderscheidt maken? 

De wijze waarop afspraken kunnen worden gemaakt over de inzet 
van de differentiatieruimte is afhankelijk van de aard van de 
voorgestelde initiatieven. En is daarmee onderwerp van de dialoog 
met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Wie bepaalt de vorm van de tariefafspraken van de 
differentiatieruimte en op basis waarvan wordt dit bepaald? Er 
worden 2 opties genoemd, namelijk een budgetafspraak of een 
tariefpercentage. Waarom geen uniforme werkwijze? 

De wijze waarop afspraken kunnen worden gemaakt over de inzet 
van de differentiatieruimte is afhankelijk van de aard van de 
voorgestelde initiatieven. En is daarmee onderwerp van de dialoog 
met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Welke criteria hanteert het CZ Zorgkantoor voor het bepalen van 
een hoge RAK en lage overhead bij de bedrijfsvoering?                                                        

Dit zal ter sprake komen in het geval een zorgaanbieder aangeeft 
vanuit het tarief vrijwillig te willen bijdragen aan een oplossing voor 
een regionaal knelpunt. 
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5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

In uw inkoopbeleid bespreekt u vijf mogelijkheden voor 
aanpassingen van het tariefpercentage voor zorgaanbieders. Eén 
daarvan betreft, zoals u op pagina 19 benoemt, een vrijwillige 
bijdrage op basis van dialoog over bedrijfsvoering en regionale 
inzet. In de toelichting wordt het volgende beschreven: 'Een aspect 
dat in de dialoog over deze mogelijk aanpassing op het 
richttariefpercentage aan de orde kan komen is om op basis van 
het kernthema Bedrijfsvoering met spiegelinformatie te bekijken of 
een zorgaanbieder goede zorg kan leveren op basis van een lager 
tarief.’ Deze passage houdt de mogelijkheid open een lager 
tariefpercentage te hanteren als de zorgaanbieder goede zorg voor 
dit tarief kan leveren. Op basis van welke informatie gaat u bepalen 
of hier bij zorgaanbieders sprake van is? 

Dit zal ter sprake komen in het geval een zorgaanbieder aangeeft 
vanuit het tarief vrijwillig te willen bijdragen aan een oplossing voor 
een regionaal knelpunt. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

In uw inkoopbeleid bespreekt u vijf mogelijkheden voor 
aanpassingen van het tariefpercentage voor zorgaanbieders. Eén 
daarvan betreft, zoals u op pagina 19 benoemt, een vrijwillige 
bijdrage op basis van dialoog over bedrijfsvoering en regionale 
inzet. In de toelichting wordt het volgende beschreven: 'Een aspect 
dat in de dialoog over deze mogelijk aanpassing op het 
richttariefpercentage aan de orde kan komen is om op basis van 
het kernthema Bedrijfsvoering met spiegelinformatie te bekijken of 
een zorgaanbieder goede zorg kan leveren op basis van een lager 
tarief.’ Deze passage houdt de mogelijkheid open een lager 
tariefpercentage te hanteren als de zorgaanbieder goede zorg voor 
dit tarief kan leveren. Op basis van welke informatie gaat u bepalen 
of hier bij zorgaanbieders sprake van is? 

Dit zal ter sprake komen in het geval een zorgaanbieder aangeeft 
vanuit het tarief vrijwillig te willen bijdragen aan een oplossing voor 
een regionaal knelpunt. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

In uw inkoopbeleid bespreekt u vijf mogelijkheden voor 
aanpassingen van het tariefpercentage voor zorgaanbieders. Eén 
daarvan betreft, zoals u op pagina 19 benoemt, een vrijwillige 
bijdrage op basis van dialoog over bedrijfsvoering en regionale 
inzet. In de toelichting wordt het volgende beschreven: 'Een aspect 
dat in de dialoog over deze mogelijk aanpassing op het 
richttariefpercentage aan de orde kan komen is om op basis van 
het kernthema Bedrijfsvoering met spiegelinformatie te bekijken of 
een zorgaanbieder goede zorg kan leveren op basis van een lager 
tarief.’ Deze passage houdt de mogelijkheid open een lager 
tariefpercentage te hanteren als de zorgaanbieder goede zorg voor 
dit tarief kan leveren. Op basis van welke informatie gaat u bepalen 
of hier bij zorgaanbieders sprake van is?  

Dit zal ter sprake komen in het geval een zorgaanbieder aangeeft 
vanuit het tarief vrijwillig te willen bijdragen aan een oplossing voor 
een regionaal knelpunt. 
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5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Als mogelijke tariefaanpassing wordt gegeven een vrijwillige 
bijdrage op basis van dialoog over bedrijfsvoering en regionale 
inzet. In de toelichting wordt het volgende beschreven: 'Een aspect 
dat in de dialoog over deze mogelijk aanpassing op het 
richttariefpercentage aan de orde kan komen is om op basis van 
het kernthema Bedrijfsvoering met spiegelinformatie te bekijken of 
een zorgaanbieder goede zorg kan leveren op basis van een lager 
tarief.’ Deze passage houdt de mogelijkheid open een lager 
tariefpercentage te hanteren als de zorgaanbieder goede zorg voor 
dit tarief kan leveren. Op basis van welke informatie gaat u bepalen 
of hier bij zorgaanbieders sprake van is? 

Dit zal ter sprake komen in het geval een zorgaanbieder aangeeft 
vanuit het tarief vrijwillig te willen bijdragen aan een oplossing voor 
een regionaal knelpunt. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

In paragraaf 4.2 worden de kernelementen genoemd. Zijn deze 
kernelementen ook bepalend voor de besteding van de 
differentiatieruimte? 

Eén van de uitgangspunten voor de inzet van middelen vanuit de 
regionale differentiatieruimte is dat de oplossingen aansluiten bij 
één of meerdere kernelementen. Innovatie, passende zorg, 
bedrijfsvoering en duurzaamheid.  

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Klopt het dat per aanbieder 4% differentiatieruimte te besteden is 
en er met het zorgkantoor naar de invulling hiervan wordt gekeken 
in dialoog? 

Een zorgaanbieder die in aanmerking wil komen voor een 
aanpassing op het richttariefpercentage middels de 
differentiatieruimte gaat daarover in dialoog met de zorginkoper.  

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Wat moet een aanbieder concreet doen en wanneer om in 
aanmerking te komen voor de 4% differentiatie ruimte en wanneer 
vinden de dialooggesprekken plaats? 

Een zorgaanbieder die in aanmerking wil komen voor een 
aanpassing op het richttariefpercentage, kan dat aangeven in de 
dialoog met de zorginkoper ten aanzien van de zorginkoop 2022. 
Besluitvorming  over de differentiatieruimte kan pas plaatsvinden na 
beoordeling van de inschrijving en dient  uiterlijk 1 december 2021 
afgerond te zijn. De dialoog erover kan eerder aanvangen. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Op welke wijze moet de zorgaanbieder de plannen om in 
aanmerking te komen voor een hoger tarief presenteren? Dient dit 
terug te komen in het kwaliteitsplan? Het kwaliteitsplan wordt 
doorgaans nadat de productieafspraak (oktober) is gemaakt 
ingediend (uiterlijk 31 december) en beoordeeld. Hoe werkt dit dan 
door op eventueel hogere tarieven? 

Een zorgaanbieder die in aanmerking wil komen voor een 
aanpassing op het richttariefpercentage, kan dat aangeven in de 
dialoog met de zorginkoper ten aanzien van de zorginkoop 2022. 
De wijze waarop afspraken worden gemaakt over de inzet van de 
differentiatieruimte is onderwerp van de dialoog met uw 
zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Hoe gaat het maken van de afspraken voor de differentiatieruimte 
in zijn werk? Wanneer vindt er een dialoog plaats? Op wie zijn 
initiatief vindt dit plaats? 

Een zorgaanbieder die in aanmerking wil komen voor een 
aanpassing op het richttariefpercentage, kan dat aangeven in de 
dialoog met de zorginkoper ten aanzien van de zorginkoop 2022. 
Besluitvorming  over de differentiatieruimte kan pas plaatsvinden na 
beoordeling van de inschrijving en dient  uiterlijk 1 december 2021 
afgerond te zijn. De dialoog erover kan eerder aanvangen. 
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5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Is er een procedure beschikbaar voor de indiening van een initiatief 
en zo ja aan welke overige voorwaarden moet zo’n initiatief 
voldoen? 

Een zorgaanbieder geeft bij de zorginkoper aan dat hij in 
aanmerking wil komen voor een aanpassing op het 
richttariefpercentage. De uitgangspunten en het boordelingskader 
hiervoor zijn terug te vinden in paragraaf 5.2.2.  

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

In paragraaf 5.2.2 wordt aangegeven dat op basis van de 
spiegelinformatie bekeken wordt of een zorgaanbieder zorg kan 
leveren op basis van een lager tarief. Op basis van welke informatie 
gaat u bepalen of hier bij zorgaanbieders sprake van is? Gaan de 
bedrijfsresultaten op basis van de spiegelinformatie daarmee een 
rol gaan spelen bij de tarief bepaling in de toekomst? Is het niet 
mogelijk om goed presterende zorgorganisaties juist te belonen 
voor hun inspanningen? 

Er staat kunnen worden bekeken, in het geval een zorgaanbieder 
aangeeft vanuit het tarief vrijwillig te willen bijdragen aan een 
oplossing voor een regionaal knelpunt. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

U geeft aan dat in de dialoog over de aanpassing van het richttarief 
zaken als een hoge RAK of lage overhead worden meegenomen. 
Wat is de definitie van een hoge RAK of een lage overhead? Kan 
dit tot gevolg hebben dat u een slecht presterende organisaties 
gaat belonen met een verhoging van het richttariefpercentage? 

Er staat kunnen worden bekeken, in het geval een zorgaanbieder 
aangeeft vanuit het tarief vrijwillig te willen bijdragen aan een 
oplossing voor een regionaal knelpunt. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Waarom is aanpassing B’ Inzet differentiatieruimte vanuit de 
dialoog met de zorgaanbieders’ niet mogelijk voor de prestatie 
MPT? 

Er staat niet dat de differentiatieruimte niet ingezet kan worden ten 
behoeve van MPT. Om de beschikbare differentiatieruimte te 
bereken wordt echter enkel naar de prestaties VPT en ZZP 4 t/m 10 
gekeken, omdat dat de prestaties zijn waarbij de NZa de tarieven 
heeft opgehoogd met de kwaliteitsgelden.  

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

CZ geeft aan dat de differentiatieruimte ingezet kan worden door 
een aanbieder maar ook voor knelpunten in de regio. Hoe wordt dit 
"regionale potje" technisch vormgegeven? 

Afspraken vanuit de differentiatieruimte t.b.v. regionale doelen, 
worden verwerkt in de tariefpercentages van individuele 
aanbieders. Lumpsum financiering is niet mogelijk. De 
differentiatieruimte betreft 4% van de kwaliteitstoeslag waarmee de 
NZa de tarieven VPT en ZZP VV4 t/m 10 ophoogde vanuit het 
kwaliteitsbudget. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

De differentiatieruimte is voor zorgaanbieder specifieke knelpunten 
én voor regionale knelpunten. Is er bij de toewijzing vooraf al een 
verdeelsleutel tussen zorgaanbieder en regionaal of kan deze 
ruimte ook volledig voor zorgaanbieder specifieke knelpunten 
gebruikt worden?  

Nee. De inhoud van de afspraken vanuit de differentiatieruimte is 
onderwerp van de dialoog met de zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Ad A). Is deze ophoging van 0,2% echt voor elke bestaande 
aanbieder? Dan is het toch geen mogelijke aanpassing ? 

Alle bestaande V&V zorgaanbieders van CZ zorgkantoor 
ontvangen voor het jaar 2022 een ophoging van 0,2% op het 
richttariefpercentage 95,8%.Nieuwe aanbieders voor 2022 komen 
hier niet voor in aanmerking.  
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5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Wij leveren zowel vpt als mpt. Wanneer wij de leeswijzer behorend 
bij de paragraaf 5.2.2. ‘aanpassingen op het richttarief percentage’ 
lezen hebben wij de volgende vraag. Worden wij nu gezien als 
bestaande zorgaanbieder met of zonder VV prestaties VPT 4 
t/m10? Of gelden de mogelijke aanpassingen A,B,C,D voor onze 
leveringsvorm VPT en A,C,D voor onze leveringsvorm MPT? 

Om de beschikbare differentiatieruimte te berekenen wordt enkel 
naar de prestaties VPT en ZZP VV4 t/m 10 gekeken, omdat dat de 
prestaties zijn waarbij de NZa de tarieven heeft opgehoogd met de 
kwaliteitsgelden. Bestaande V&V aanbieders die deze prestaties in 
de productieafspraak 2022 hebben zitten, kunnen dus afspraken 
maken over de inzet van de differentiatieruimte. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Wordt de regionale differentiatieruimte de opvolger van de 
transitiemiddelen als deze niet gecontinueerd worden? 

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader. Het 
antwoord vindt u terug in de landelijke Nota van Inlichtingen. (VID-
0004) 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Onderdeel C, wij exploiteren een regionaal coördinatie punt deels 
voor CZ gebied, wat ook beschikbaar is voor Wlz. Afspraken via 
ZVW hoofdverzekeraar VGZ andere volgen. In de exploitatie wordt 
(nog) niet bijgedragen door WLZ. Kunnen wij voor 2022 een beroep 
doen op tariefopslag zodat zorgkantoor fair share betaald? 

U kunt hierover in gesprek gaan met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Hoe zit het met de doorloop van initiatieven in 2021 naar 2020, 
worden deze conform de financiele compensatie van 2021 
automatisch naar 2020 doorgeplaatst? Bijvoorbeeld een 
voorinvestering op een seniorenpunt? 

U kunt hierover in gesprek gaan met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Onze organisatie heeft in het verleden een deel van de 
kwaliteitsmiddelen aangewend voor technologische ontwikkeling, 
dit zal ook de komende jaren noodzakelijk zijn. Hoe wordt dit 
geborgd in de 4%? 

U kunt hierover in gesprek gaan met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Kleine zorgorganisaties met kleinschalig wonen lopen een groter 
risico in termen van een dekkende exploitatie. Is hier compensatie 
vanuit de 4% voor beschikbaar? 

U kunt hierover in gesprek gaan met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Bij de verhuur van aanleunwoningen zijn er tevens algemene 
ruimtes en horecavoorzieningen en vindt afname van producten 
plaats, alsook dat er activiteiten plaatsvinden. Hoe is daar ruimte 
voor in de financiering vanuit de 4%? 

U kunt hierover in gesprek gaan met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 

Er wordt gesproken over het initiëren van regionale overlegtafels. 
Op welke manier worden de zorgaanbieders hierover benaderd. 

U kunt hierover in gesprek gaan met uw zorginkoper. 
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richttariefpercent
age 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Er wordt gesproken over een vrijwillige bijdrage op basis van 
dialoog over bedrijfsvoering en regionale inzet. In de CZ zorginkoop 
bijeenkomst werd de indruk gewekt dat wanneer het 
kwaliteitsbudget niet volledig werd besteed het niet automatisch zo 
is dat de kwaliteitstoeslag 2022 voor 96% wordt toegevoegd aan de 
producten ZZP VV 4 t/m VV 10. Dit staat haaks op de term 
'vrijwillige bijdrage'. Wat wordt er dan bedoeld met vrijwillig? Graag 
ontvangen wij een nadere toelichting. 

Voor het jaar 2022 zijn er vijf tariefpercentage aanpassingen 
mogelijk voor de V&V zorgaanbieders. Eén daarvan betreft de 
neerwaartse aanpassing van het tarief in het geval een 
zorgaanbieder aangeeft vanuit het tarief vrijwillig te willen bijdragen 
aan een oplossing voor een regionaal knelpunt. De 
differentiatieruimte die ontstaat vanuit de reservering uit de 
kwaliteitstoeslag biedt een andere mogelijkheid tot aanpassing van 
het tarief.  

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Komt een zorg-organisatie welke alléén extramurale zorg levert, 
ook in aanmerking voor gelden uit de differentiatie ruimte, i.v.m. 
oplossen van knelpunten? Zie paragraaf 5.2.2 bestand CZ 

Zoals in de leeswijzer van paragraaf 5.2.2. te lezen is, kunnen 
bestaande zorgaanbieders zonder VV prestaties VPT en/of ZZP 4 
t/m 10 een aanvraag doen voor een aanpassing op het richttarief 
vanuit de opties A, C en D. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Er wordt gesproken over inzet van de differentiatieruimte (voor 
2022 van 4% van de kwaliteitstoeslag). Klopt het dat deze ruimte 
initieel beschikbaar komt voor zorgaanbieder specifieke knelpunten, 
en dat, wanneer na invulling van deze zorgaanbieder specifieke 
knelpunten een eventuele onderbesteding daarna pas wordt 
afgedragen aan de regionale specifieke knelpunten?  

De inzet van middelen vanuit de regionale differentiatieruimte is 
gericht op het oplossen van knelpunten voor de verpleegzorg in de 
regio. Dit kan op individueel of regionaal niveau. U kunt hierover in 
gesprek gaan met uw zorginkoper. 

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Kan per individuele aanbieder op basis van de plannen meer dan 
4% van het kwaliteitsbudget dat hoort bij de individuele aanbieder 
worden afgesproken? Is de differentiatieruimte dus gemaximeerd 
op het kwaliteitsbudget van de individuele aanbieder of is het op 
basis van de plannen en kan dus de ene aanbieder met een zelfde 
productie meer krijgen dan een andere aanbieder? 

Wanneer er naast de differentiatieruimte op aanbiederniveau (B) 
een bedrag van de regionale differentiatieruimte (C) of vrijwillige 
bijdrage aan regionale inzet (D) voor een zorgaanbieder 
beschikbaar komt, kan er ruimte zijn om meer dan 4% van de 
kwaliteitstoeslag op individueel niveau toe te kennen.  

5.2.2. 
Aanpassingen op 
het 
richttariefpercent
age 

Waarom zoveel verschillende mogelijke aanpassingen? Maakt dit 
het niet onnodig complex? 

De verschillende mogelijke aanpassingen passen bij de diversiteit 
van zorgaanbieders en situaties die we verwachten tegen te komen 
in de praktijk. De gecontracteerde zorgaanbieders die gebruik 
kunnen maken van dit inkoopbeleid zijn divers, wat ook vraagt om 
verschillende mogelijkheden.  

5.2.3. 
Hardheidsclausul
e 

Kunt u aangeven binnen welke termijn u een besluit neemt over 
verzoek om de hardheidsclausule toe te passen? 

Indien u voor de hardheidsclausule in aanmerking wilt komen, dient 
u dit voorafgaand aan de te maken initiële productieafspraken 
kenbaar te maken aan uw zorginkoper. 

5.2.3. 
Hardheidsclausul
e 

Op pagina 11 benoemt u de bewijslast die moet worden 
aangedragen om een beroep op de hardheidsclausule te kunnen 
doen: 'Dit dient u kenbaar te maken door het aanleveren van de 
laatste twee jaarrekeningen, de begroting van 2021 en 2022, de 
aangepaste prognose 2021 en de liquiditeitsprognoses van de 

Indien u voor de hardheidsclausule in aanmerking te komen dient u 
dit voorafgaand aan de te maken initiële productieafspraken 
kenbaar te maken aan uw zorginkoper. 
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komende vier kwartalen, gericht op de Wlz-exploitatie.’ Een beroep 
doen op de hardheidsclausule vergt veel tijd voor de zorgaanbieder 
om deze bewijslast aan te leveren bij het zorgkantoor.                                                                                           
- Kunt u aangeven welke termijn gehanteerd wordt voor het 
aanleveren van voornoemde bewijslast?                                                                                                                           
- Kunt u aangeven vanaf welk moment een beroep gedaan kan 
worden op de hardheidsclausule?                                                                                                                 
- Kunt u aangeven binnen welke termijn u een besluit neemt over 
verzoek om de hardheidsclausule toe te passen?                                                                                           
- Kunt u bevestigen dat het inroepen van de hardheidsclausule 
geen enkel beletsel vormt voor de mogelijkheden om bezwaar te 
maken of het geschil aan de rechter voor te leggen? Zo nee, 
waarom niet? 

5.2.3. 
Hardheidsclausul
e 

Voor wanneer moet er aanspraak gemaakt worden op de 
hardheidsclausule? Het begrotingsproces voor 2022 is net 
opgestart en zal bijvoorbeeld pas in oktober afgerond zijn. Wat voor 
termijn wordt er gesteld voor het aanleveren van de benodigde 
stukken? 

Indien u voor de hardheidsclausule in aanmerking te komen dient u 
dit voorafgaand aan de te maken initiële productieafspraken 
kenbaar te maken aan uw zorginkoper.  

5.2.4. Overig Er zijn nu regionale samenwerkingsprojecten gefinancierd uit 
regionale transitie gelden. Kan CZ aangeven of die gelden er weer 
gaan zijn en in welke omvang en zo niet wanneer is die helderheid 
er dan wel? En als die gelden er niet gaan zijn betekent dit dan dat 
voortzetting inzet van “eigen middelen” vergt, en dat een dergelijke 
inzet dan leidt / kan leiden tot hoger tarief? En als dat zo is welke 
uitgangspunten hanteert CZ dan?  

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader. Het 
antwoord vindt u terug in de landelijke Nota van Inlichtingen. (VID-
0004) 

5.2.4. Overig Is er al iets bekend over de verlenging van de Regeling 
Transitiemiddelen in 2022? Zo ja, wat is het beschikbare budget 
voor de regio West-Brabant?  

Dit is een vraag die betrekking heeft op het ZN inkoopkader. Het 
antwoord vindt u terug in de landelijke Nota van Inlichtingen. (VID-
0004) 

5.3 Bepaling van 
het volume en de 
omzet  

Bij het willen leveren van een nieuwe prestatie, wordt er een 
inhoudelijk aanvraag verwacht. Is daar een sjabloon voor? 

Als een zorgaanbieder zorg wil leveren op een prestatie waarvoor 
nog geen productieafspraken zijn, dan kan de zorgaanbieder een 
inhoudelijke gemotiveerde aanvraag indienen bij de zorginkoper 
waarin gespecificeerd is voor welke cliëntgroepen deze prestatie 
geleverd wordt en welke zorg er wordt geboden. Hiervoor is nog 
geen vast sjabloon beschikbaar. 

5.3 Bepaling van 
het volume en de 
omzet  

CZ zorgkantoor publiceert eenmaal per kwartaal de stand van 
zaken van de benutting van de contracteerruimte. Wordt deze 
informatie op regio én sectorniveau beschikbaar worden gesteld? 

CZ zorgkantoor publiceert de stand zaken van de benutting van de 
contracteerruimte op geaggregeerd niveau op haar website.  

5.3 Bepaling van 
het volume en de 
omzet  

MPT volume slechts 90%. CZ stimuleert langer thuis gekoppeld 
aan de verwachting dat populatie thuis snel zal groeien, maar biedt 
slechts 90%  volume aan. Waarom kiest CZ niet voor een hoger % 

Het gaat hier slechts om de initiële afspraak 2022. CZ zorgkantoor 
houdt deze middelen beschikbaar om de keuze van de cliënt te 
volgen en om knelpunten op te lossen. 
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om duidelijk statement te maken naar langer thuis en aanbieders 
meer zekerheid te bieden op voldoende budgetruimte. 

5.3 Bepaling van 
het volume en de 
omzet  

In paragraaf 5.3. is beschreven dat de initiële afspraak 2022 wordt 
berekend over de herschikte productieafspraak 2021 met een 
correctie op de volumes. De herschikte productieafspraak is 
gebaseerd op de geëxtrapoleerde realisatiecijfers januari t/m juni 
2021. Worden eventuele Covid effecten/ Covid omzetderving hier in 
meegenomen?  

In paragraaf 5.4 is beschreven hoe het voorstel voor de initiële 
productieafspraak tot stand komt. Bijzondere omstandigheden 
komen ter tafel in het bestuurlijk overleg tussen zorgaanbieder en 
zorginkoper. 

5.3 Bepaling van 
het volume en de 
omzet  

U beschrijft niet of en hoe u bij de bepaling van volume en omzet 
rekening houdt met lagere volumes in 2021 als gevolg van Covid-
19. Doet u dat wel en hoe dan? 

In paragraaf 5.4 is beschreven hoe het voorstel voor de initiële 
productieafspraak tot stand komt. Bijzondere omstandigheden 
komen ter tafel in het bestuurlijk overleg tussen zorgaanbieder en 
zorginkoper. 

5.3 Bepaling van 
het volume en de 
omzet  

U beschrijft niet of en hoe u bij de bepaling van volume en omzet 
rekening houdt met lagere volumes in 2021 als gevolg van Covid-
19. Doet u dat wel en hoe dan? 

In paragraaf 5.4 is beschreven hoe het voorstel voor de initiële 
productieafspraak tot stand komt. Bijzondere omstandigheden 
komen ter tafel in het bestuurlijk overleg tussen zorgaanbieder en 
zorginkoper. 

5.4 
Contracteerruimt
e 2022  

Er wordt aangegeven dat de contracteerruimte nog niet bekend is. 
Gezien de verwachte toename in verpleeghuiszorg wordt het risico 
dat de contracteerruimte niet voldoende zou zijn groter. Specifiek 
wordt aangegeven dat een eventueel tekort wordt verrekend over 
alle partijen binnen CZ zorgkantoor. Hoe gaat CZ zorgkantoor de 
zorgaanbieders informeren over de verwachte uitnutting van de 
contracteerruimte van CZ zorgkantoor en het risico dat de 
individuele aanbieder hierdoor eventueel loopt? 

CZ zorgkantoor publiceert de stand zaken van de benutting van de 
contracteerruimte op geaggregeerd niveau op haar website. Bij 
dreigende ontoereikendheid kan een zorgaanbieder daarop 
anticiperen en in overleg met de zorginkoper gaan. 

5.4 
Contracteerruimt
e 2022  

Is onze interpretatie juist dat het gestelde in deze paragraaf 
betekent dat een mogelijk tekort in de totale contracteerruimte van 
alle CZ zorgkantoren en over alle sectoren genomen (V&V, GGZ en 
GHZ) kan worden verrekend over alle aanbieders in de regio’s waar 
CZ concessiehouder is? 
Zo ja, op welke wijze informeert CZ alle aanbieders tijdig over het 
ontstaan van een dergelijke verrekening? Welke maatregelen 
neemt CZ als dan om een dergelijke verrekening te minimaliseren 
en bij voorkeur te voorkomen? 

CZ zorgkantoor publiceert de stand zaken van de benutting van de 
contracteerruimte op geaggregeerd niveau op haar website. Bij 
dreigende ontoereikendheid kan een zorgaanbieder daarop 
anticiperen en in overleg met de zorginkoper gaan. 

5.4 
Contracteerruimt
e 2022  

Wanneer wordt de inhoud van de kaderbrief 2022 bekend?  Wij zijn niet op de hoogte van het  moment van publiceren van de 
kaderbrief 2022 door VWS.  

5.5 Betaalbare 
zorg 

Zie ook paragraaf 5.6 en paragraaf 4.4 -> volgens paragraaf 5.6 is 
het afwegingsinstrument leidend. Dat wordt door ons in alle 
gevallen gehanteerd. Als wij erin slagen het moment waarop 
mensen intramuraal komen wonen uit te stellen, dan neemt het 

Als dit zich voor doet, kunt u hierover in gesprek gaan met uw 
zorginkoper. 
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aandeel VPT (ZB zie p.22) toe. In de ZZP mix neemt het aandeel 
MB dan toe. Als voornoemde zich voordoet, bent u dan bereid deze 
zwaardere en daarmee duurdere productmix wel te vergoeden?  

5.5 Betaalbare 
zorg 

Zie ook paragraaf 5.6. Volgens paragraaf 5.6 is het 
afwegingsinstrument leidend. Mocht het lukken om het moment 
waarop mensen intramuraal komen wonen uit te stellen, dan neemt 
het aandeel VPT toe. De kans is groot dat dan een zwaardere 
doelgroep instroomt in de intramurale setting. Als dit zich voordoet, 
bent u dan bereid deze zwaardere en daarmee duurdere ZZP 
productmix wel te vergoeden?  

Als dit zich voor doet, kunt u hierover in gesprek gaan met uw 
zorginkoper. 

5.5 Betaalbare 
zorg 

Op welke wijze en aan de hand van welke criteria gaat CZ dan 
voorrang verlenen aan VPT? 
Zijn aanbieders dan ook gerechtigd om niet door CZ gefinancierde 
productie te voorkomen door bij voorbeeld een cliëntenstop of 
andere instroom beperkende maatregelen? 

CZ zorgkantoor publiceert de stand zaken van de benutting van de 
contracteerruimte op geaggregeerd niveau op haar website. Bij 
dreigende ontoereikendheid kan een zorgaanbieder daarop 
anticiperen en in overleg met de zorginkoper gaan. Wanneer 
resterende contracteerruimte onvoldoende is om groei te 
financieren, geeft CZ zorgkantoor in principe voorrang aan VPT ten 
opzichte van ZZP.  
Met betrekking tot de procedure rondom een voorgenomen 
cliëntenstop verwijzen we u naar het Voorschrift zorgtoewijzing. 

5.5 Betaalbare 
zorg 

CZ zorgkantoor stuurt actief op de inzet van VPT op basis van 
signalen over tekorten in het aanbod. Hoe wordt deze actieve rol 
vormgegeven? 

De zorginkoper zal de dialoog aangaan met zorgaanbieders en de 
regio over de mogelijkheden om meer VPT in te zetten om aan de 
groeiende vraag naar ondersteuning en zorg te voldoen. 

5.5 Betaalbare 
zorg 

Op pagina 22 is bij het kopje VPT aangegeven dat bij de 
herschikking voorrang wordt gegeven aan VPT ten opzichte van 
ZZP als de contracteerruimte beperkt is. Zou deze priorisering niet 
op basis van argumentatie moeten plaatsvinden? Waarom zou VPT 
ten alle tijden voorgaan als een aanbieder kan uitleggen dat ZZP  
de meeste passende inzet van zorg is?  

In het inkoopdocument staat niet beschreven dat VPT te allen tijde 
voorrang heeft op ZZP. Wanneer de contractteerruimte 
ontoereikend dreigt te worden zullen zorginkopers zo tijdig mogelijk 
in gesprek gaan met de regio. 

5.5 Betaalbare 
zorg 

Het zorgkantoor stimuleert meer zorg thuis te ontwikkelen. Hoe 
gaat het zorgkantoor dat doen? 

In het najaar organiseert CZ zorgkantoor 'de maand van de zorg 
thuis in de Wlz'. Gecontracteerde V&V aanbieders zullen hiervoor 
een uitnodiging ontvangen. 

5.5 Betaalbare 
zorg 

In het kader van MPT mogen de prestaties pv-speciaal, vp-speciaal 
en extramurale behandeling alleen geleverd worden door 
zorgaanbieders die aantoonbaar werken binnen brede regionale 
zorgketens. Op basis van welke criteria wordt deze selectie 
gemaakt? 

In paragraaf 4.2 is beschreven wat CZ zorgkantoor verstaat onder 
brede regionale zorgketens. 

5.5 Betaalbare 
zorg 

In het kader van MPT mogen de prestaties pv-speciaal, vp-speciaal 
en extramurale behandeling alleen geleverd worden door 
zorgaanbieders die aantoonbaar werken binnen brede regionale 

In paragraaf 4.2 is beschreven wat CZ zorgkantoor verstaat onder 
brede regionale zorgketens. 
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zorgketens. Op basis van welke criteria wordt deze selectie 
gemaakt? 

5.5 Betaalbare 
zorg 

Er wordt van de zorgaanbieder verwacht dat VPT actief wordt 
aangeboden. Vaak is VPT niet voordelig voor een klant omdat 
persoonlijke omstandigheden meespelen. Is MPT voor het 
zorgkantoor dan een volwaardig alternatief? 

Onze ambitie is de inzet van passende en doelmatige zorg. Hierbij 
kunnen verschillende leveringsvormen worden ingezet, waaronder 
VPT en MPT. Daarnaast is de inzet van maatwerk binnen de 
zorgverlening belangrijk om cliëntvolgende zorg in te kunnen 
kopen. Wij adviseren dan ook om hier inhoudelijk de dialoog over te 
voeren met uw zorginkoper.  

5.5 Betaalbare 
zorg 

PV speciaal en vp speciaal extramurale behandeling, mag dit ook 
geleverd door zorgaanbieder die aantoonbaar werkt in brede 
regionale zorgketen maar wel buiten het CZ gebied? 

U kunt hierover in gesprek gaan met uw zorginkoper. 

5.6 Maatwerk in 
de zorgverlening  

Wat wordt in de paragraaf Medisch-generalistische zorg bedoeld 
met de mededeling dat CZ Zorgkantoor en CZ Zorgverzekeraar 
zich focussen op een regionale organisatie en 24/7 
beschikbaarheid van MGZ over de domeinen heen? 

CZ wil dat medisch generalistische zorg (mgz) beschikbaar en 
toegankelijk is voor een ieder die dat nodig heeft, ongeacht woon- 
of verblijfplaats. Bij een toename van ouderen met een complexe 
zorgvraag en schaarste aan artsen, denken wij de toegankelijkheid 
van mgz beter te borgen door deze zorg meer regionaal te 
organiseren dan nu het geval is. 

5.6 Maatwerk in 
de zorgverlening  

Wat voor aanvullende financiering biedt CZ voor casemanagement 
dementie binnen Wlz MPT. 

CZ zorgkantoren kent geen specifieke financiering voor 
casemanagement dementie. Casemanagement is in te zetten bij 
alle leveringsvormen binnen de Wlz. Afhankelijk van de geboden 
ondersteuning zal het behoren tot begeleiding of verpleging. Zie de 
prestatiebeschrijvingen in de NZa-beleidsregel. 

5.6 Maatwerk in 
de zorgverlening  

Hoe gaat het bieden van CMD aan cliënten met een Wlz-indicatie 
als de aanbieder geen CMD via de Zvw aanbiedt? Aan welke 
(kwaliteits)eisen moet de aanbieder dan voldoen? Hoe moet het 
personeel geschoold worden en hoe blijft kennis op orde etc.? Of 
kan en mag dit via onderaannemerschap? Of kan er iets geregeld 
worden met een regionale pool? 

CZ zorgkantoren kent geen specifieke inkoopvoorwaarden voor 
casemanagement dementie. Casemanagement is in te zetten bij 
alle leveringsvormen binnen de Wlz. Afhankelijk van de geboden 
ondersteuning zal het behoren tot begeleiding of verpleging. Zie de 
prestatiebeschrijvingen in de NZa-beleidsregel. 

6.1 Tijdpad De inzet van de differentiatieruimte vindt plaats in dialoog tussen 
zorgkantoor en zorgaanbieder. In het tijdpad is niet opgenomen 
wanneer de dialooggesprekken zullen zijn en ook niet wanneer het 
zorgkantoor duidelijkheid geeft over de toekenning. Kan 
aangegeven worden wanneer de dialooggesprekken zijn en voor 
welke termijn het zorgkantoor duidelijkheid geeft over toekenning? 
Kan het zorgkantoor garanderen dat dit bekend is voor 22 oktober 
(ondertekening overeenkomst)? 

Besluitvorming  over de differentiatieruimte kan pas plaatsvinden na 
beoordeling van de inschrijving en dient  uiterlijk 1 december 2021 
afgerond te zijn. De dialoog erover kan wel eerder aanvangen. 
Lumpsum financiering is niet mogelijk.  

6.1 Tijdpad Op welk moment in het tijdspad kan de zorgaanbieder met het 
Zorgkantoor in dialoog gaan over de differentiatieruimte 
kwaliteitsgelden van 4% 

Besluitvorming over de differentiatieruimte kan pas plaatsvinden na 
beoordeling en terugkoppeling van de inschrijving en dient uiterlijk 1 
december 2021 afgerond te zijn. De dialoog erover kan wel eerder 
aanvangen. 
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6.1 Tijdpad Op welk moment in het tijdspad en op welke wijze kan de 
zorgaanbieder met het Zorgkantoor in dialoog gaan over de 
betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en de vier 
benoemde kernelementen? 

Over deze thema’s kunt u altijd in gesprek met de zorginkoper.  

6.2 De 
inkoopprocedure 

Loopt de inschrijvingsverklaring 2022 en bestuursverklaring voor al 
gecontracteerde partijen via Vecozo. 

Ja. 

7.1 Sectorale 
inschrijving 

Wij hebben een overeenkomst voor 3 jaar waardoor, conform de 
procedure, volstaan kan worden met het indienen van de 
inschrijvingsverklaring voor 2022. Onder 7.2, 5de bullit wordt 
aangegeven dat de zorgaanbieder dient te beschikken over een 
VOG voor rechtspersonen, specifiek aangevraagd voor deelname 
aan deze inkoopprocedure. Is een nieuwe VOG ook nodig voor 
zorgaanbieders met een meerjarige overeenkomst? 

Voor bestaande zorgaanbieders in de zin van ‘bestaand voor het 
zorgkantoor’ geldt dat er naast de inschrijvingsverklaring (wanneer 
ze een driejarige overeenkomst 2021 – 2023 hebben) dan wel 
naast de inschrijvingsverklaring én bestuursverklaring (wanneer ze 
een éénjarige overeenkomst 2021 hebben) geen aanvullende 
documenten worden opgevraagd. Indien er wijzigingen 
plaatsvinden c.q. hebben plaatsgevonden ten opzichte van de 
inschrijvingsdocumenten of contractering 2021 dient de 
zorgaanbieder dit via de inschrijvingsverklaring te melden aan het 
zorgkantoor en eventuele gewijzigde documenten aan te leveren. 
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