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Voorwoord 

 

Zorgorganisaties verlenen liefdevolle zorg aan de meest kwetsbare – vaak oudere mensen - 
in onze samenleving. De afgelopen jaren heeft er veel discussie plaatsgevonden over de 
kwaliteit van zorg. Om goede zorg te kunnen leveren moeten in de zorgcontractering 
duidelijke en passende afspraken worden gemaakt met het zorgkantoor. Jaarlijks monitort 
ActiZ de uitkomsten van de zorgcontractering in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het voorziet 
hiermee in een actueel beeld van de ervaringen van de leden van ActiZ bij de Wlz-zorginkoop 

van 2018.  
 
Wlz-uitvoerders, waartoe de zorgkantoren behoren, hebben het afgelopen jaar voor het 
eerst ingekocht op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Samen leren en 

verbeteren’. De uitkomsten van de evaluatie laten zien dat het merendeel van de 
zorgorganisaties een positieve verandering ervaart in de dialoog met het zorgkantoor. Er is 
sprake van een beter gesprek tussen het zorgkantoor en de zorgorganisatie over 

kwaliteitsverbetering. Ook blijkt dat er meer ruimte is voor persoonsvolgende bekostiging, 
waarbij het geld de keuze van de cliënt volgt. Ondanks dat zorgkantoren eigen afslagen 
hebben toegepast op de NZa-tarieven, ervaren zorgorganisaties in het inkoopbeleid minder 
knelpunten dan voorgaande jaren.  
 
De verschillen tussen zorgkantoren blijven echter groot. We zien grote regionale verschillen 
over het optreden van het zorgkantoor en  vinden dat  een slechte zaak. Een ander probleem 

blijft de begrenzing in de bekostiging. Vanwege de (regionale) financiële contracteerruimte 
en het inkoopbeleid weten zorgorganisaties pas laat in het jaar of de zorg daadwerkelijk 
wordt vergoed. Het verloop van 2018 zal verder uitwijzen hoe het overleg met het 
zorgkantoor een positieve bijdrage kan leveren aan het leren en verbeteren in de zorg.  
  

Verbeterpunten 

De verbeterpunten die we signaleren:   
• Een aanzienlijk deel van de zorgorganisaties heeft onvoldoende/geen afspraken over 

behandeling kunnen maken, terwijl cliënten daar wel recht op hebben en 
behandeling nodig is. Opvallend hierbij zijn de grote verschillen tussen de Wlz-
uitvoerders. De bekostiging van de geleverde zorg van mensen met een zware 
zorgvraag staat het meest onder druk.  

 

• Om effectief te kunnen investeren in medewerkers en kwaliteit van zorg is snel 
inzicht nodig over wat er aan zorg en behandeling wordt vergoed. Weliswaar zijn 
hier positieve stappen in gemaakt, maar vanuit het stelsel is deze informatie laat 
beschikbaar. Deze onzekerheid voor de bedrijfsvoering komt de kwetsbare ouderen 
die zorg nodig hebben niet ten goede.  
 

• Zorgorganisaties willen echte meerjarenafspraken met het zorgkantoor aangaan. 

Deze afspraken moeten gaan over persoonsvolgende bekostiging, een reële 

basisprijs, en maatwerkafspraken die recht doen aan de implementatie van het 
kwaliteitskader en de regionale agenda. Hierbinnen kunnen zorgorganisaties 
investeren in goed werkgeverschap en vastgoed en is er ruimte voor  
(technologische) vernieuwingen. 

 

 
Ambities  
Zorgorganisaties werken iedere dag weer aan verbetering van de zorg door het cyclische 
proces van leren en verbeteren te versterken. Dat is nodig om zoveel mogelijk bij te dragen 
aan het welbevinden van cliënten. En dat is wat de maatschappij vraagt en verwacht. Het is 
van belang dat het zorgkantoor de zorgorganisatie goed kent en weet wat er in de 
organisatie en de regio gebeurt. Alleen dan is het mogelijk afspraken te maken die passen 

in ieders specifieke situatie. We moeten er voor waken dat er collectieve uitgangspunten 
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gehanteerd worden om afspraken te maken en een oordeel te geven over de kwaliteit van 
wonen, zorg en welzijn. Wij streven allen naar persoonsgerichte zorg voor onze cliënten, 

laten we dan ook ruimte bieden in de zorginkoop voor de specifieke, lokale en regionale 
verschillen.  
 
Uitgaande van vertrouwen en met het oog op de gedeelde ambitie zijn zorgorganisaties 
aanspreekbaar op kwaliteit en verbetering. Door gezamenlijk de cijfers én de verhalen te 
duiden, kunnen we werken aan liefdevolle zorg. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

passende financiële kaders en voor de inzet op de arbeidsmarkt zijn daarbij onmisbaar. ActiZ 
gaat graag met de Wlz-uitvoerders en andere partijen het gesprek aan om de grote ambities 
te faciliteren en te realiseren. 
 

 
 
 

Mireille de Wee 
Voorzitter Kerngroep Wonen & Zorg 
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Opbouw rapportage 

 

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de evaluatie Wlz zorgcontractering 2018 voor de 
branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T). Hoofdstuk 1 behandelt de dialoog over 
het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de prijsafspraken voor 2018. In hoofdstuk 2 staan 
de volumeafspraken 2018 centraal, waarbij we naast de productieafspraken ook ingaan op 
de afspraken behandeling, de ontwikkeling rond afbouw van plaatsen met verblijf en de 
verwachting over het aantal wachtenden. Hoofdstuk 3 gaat over de overeenkomst: in 

hoeverre is er sprake van eenzijdige of tweezijdige indiening bij de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) en konden zorgorganisaties meerjarenafspraken maken? In hoofdstuk 
4 staan de herschikking over 2017 en (niet) vergoede zorg centraal. Hoofdstuk 5 biedt inzicht 
in (veranderingen in) het inkoopbeleid, de inkoopeisen en de knelpunten die 

zorgorganisaties ervaren. Ook zijn de voorstellen voor verbetering van het inkoopbeleid 
2019 en de aanbevelingen voor het zorgkantoor van zorgorganisaties hier opgenomen.  
 

In bijlage 1 staat uitleg gegeven over de onderzoeksverantwoording.  
In bijlage 2 worden de significante verschillen tussen zorgorganisaties weergegeven op basis 
van jaaromzet. 
In bijlage 3 worden de significante verschillen tussen Wlz-uitvoerders1 weergegeven.  
In bijlage 4 staan de resultaten van de stellingen over kwaliteit en de dialoog met 
zorgkantoor uitgesplitst naar Wlz-uitvoerder. 
Bijlage 5 bevat de enquête die aan zorgorganisaties is voorgelegd. 

 
De resultaten in deze enquête zijn representatief op landelijk niveau, maar bij een 
uitsplitsing naar Wlz-uitvoerder of jaaromzet van de zorgorganisatie is de respons te gering 
om representatief te zijn. Deze resultaten zijn daarom indicatief en richtinggevend. 
 

Afhankelijk van de antwoorden van de respondent krijgt diegene een deel van de vragen 

wel of juist niet te zien. Het komt daardoor geregeld voor dat het aantal respondenten (n) 
verschilt per vraag. Bij elke tabel staat aangegeven hoeveel respondenten de vraag hebben 
ingevuld. Hierbij merken we bovendien op dat door het toevoegen van een weging 
afrondingsverschillen kunnen ontstaan. Het aantal respondenten per vraag kan hierdoor licht 
afwijken. Alleen de volledig ingevulde vragenlijsten zijn meegenomen in de uitkomsten van 
dit onderzoek.  
 

                                                 
1 Onder Wlz-uitvoerders vallen een of meerdere zorgkantoren, zie bijlage 1. Omwille van de leesbaarheid 

worden de termen door elkaar gebruikt. 
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Samenvatting  

 

Elk jaar maken zorgorganisaties in de Wlz afspraken met zorgkantoren over de prijs, het 
volume en de kwaliteit van de zorg voor het volgende kalenderjaar. ActiZ heeft voor het 
elfde jaar op rij de zorgcontractering in de Wlz (voorheen de AWBZ) laten onderzoeken. Dit 
rapport laat zien hoe de zorgcontractering 2018 in de branche Verpleging, Verzorging & 
Thuiszorg (VV&T) is beoordeeld. In totaal hebben 150 respondenten de vragenlijst volledig 
ingevuld.  

 
Kwaliteit 
Zorgkantoren hebben voor het eerst de zorg ingekocht sinds het Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg van kracht is. Voor de zorginkoop bij de zorgorganisaties hanteren 

zorgkantoren het dialoogmodel. Een ruime meerderheid van de respondenten (84%) geeft 
aan dat er voorafgaand aan het maken van de productieafspraak voor 2018 een 
dialoog/gesprek heeft plaatsgevonden met het zorgkantoor.  

 
Aan respondenten zijn stellingen voorgelegd met betrekking tot kwaliteit en de dialoog met 
het zorgkantoor. Twee derde van de respondenten is het geheel of in ruime mate eens met 
de stelling dat zij de dialoog met het zorgkantoor als constructief ervaren en dat het 
zorgkantoor meer uitgaat van vertrouwen in de zorgaanbieder. De stelling waar 27% van 
de respondenten het beperkt of geheel niet mee eens is, is ‘Het zorgkantoor is regionaal 
verbindend en biedt meerwaarde bij cliënten met complexe vragen’. Over ‘de dialoog met 

het zorgkantoor stimuleert de implementatie van het kwaliteitskader’ zijn de meningen 
verdeeld: 42% is het hier geheel of in grote mate mee eens, 39% ziet het als voldoende, 
terwijl 13% het hier beperkt of geheel niet mee eens is.  
 
Tariefkortingen op het NZa-tarief en persoonsvolgende bekostiging 

Alle Wlz-uitvoerders korten in 2018 wederom op het maximum NZa-tarief. De kortingen op 

ZZP (excl. NHC en NIC) leiden tot tarieven van 93,5% - 97% van het NZa-tarief. In de 
gehele vragenlijst worden de tariefkortingen door respondenten regelmatig benoemd als 
pijnpunt: veel respondenten vinden dat er sprake moet zijn van de NZa-tarieven zonder 
afslag.  
 
Zorgkantoren geven aan de zorg persoonsvolgend in te kopen. 18% van de respondenten 
stelt dat dit inderdaad geheel het geval is, 40% stelt dat dit in grote mate het geval is. 28% 

van de respondenten geeft aan dat het zorgkantoor in beperkte mate persoonsvolgend 
inkoopt en 10% stelt dat dit niet het geval is. Respondenten merken op dat zij hierbij nog 
steeds een risico lopen: ze weten laat in het jaar of de zorg wordt bekostigd. Als het 
regiobudget is uitgeput, volgt er alsnog een budgetmodel met plafond dan wel wordt het 
tarief aangepast. Het risico dat zorgorganisaties hiermee lopen, is lastig vooraf in te schatten. 
 
Volumeafspraken  

De zorgkantoren hanteren een laag startvolume of een fictief volume voor intramurale zorg, 

zodat voor zoveel mogelijk cliënten het ‘geld volgt klant-principe’ kan worden toegepast. Om 
ervoor te zorgen dat zorgorganisaties hun risico’s gedurende het jaar in kunnen schatten, 
kunnen zorgkantoren inzicht bieden in de benutting van de contracteerruimte en tijdig de 
productieafspraken bijstellen. 18% van de zorgorganisaties stelt dat het zorgkantoor dit 
inzicht volledig biedt en de helft van de zorgorganisaties geeft aan dat het zorgkantoor in 

grote mate inzicht biedt om de benutting van de contracteerruimte in te schatten. 25% van 
de respondenten geeft aan dat het zorgkantoor in beperkte mate inzicht biedt en 4% stelt 
dat het zorgkantoor geheel niet in dit inzicht voorziet.  
 
Net als in voorgaande jaren, verwachten zorgorganisaties in 2018 een stijging van het aantal 
urgent wachtenden. Een ruime helft van de respondenten verwacht dat het aantal urgent 
wachtenden toeneemt en slechts 11% van de respondenten verwacht dat het aantal urgent 

wachtenden afneemt of dat er geen wachtenden meer zijn.  
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31% van de zorgorganisaties stelt dat zij met het zorgkantoor voldoende volumeafspraken 

kunnen maken over de cliënten die op de wachtlijst staan die zorg met verblijf willen 
ontvangen. Nog eens 31% stelt dat zij hier ten dele voldoende volumeafspraken over konden 
maken. 10% van de respondenten geeft echter aan dat zij hier tot op heden nog niet 
voldoende afspraken over konden maken met het zorgkantoor. Voor 26% van de 
respondenten waren deze afspraken niet van toepassing, omdat het volume 
persoonsvolgend is.  

 
Meerjarenafspraken 
Zorgorganisaties hebben behoefte aan meerjarenafspraken. 44% van de zorgorganisaties 
heeft voor het eerst voor 2018-2020 een meerjarenafspraak gemaakt met het zorgkantoor. 

Daarnaast had 25% al een doorlopende meerjarenafspraak voor 2017 en 2018. 20% van de 
respondenten had een andere meerjarenafspraak. Dit betekent dat 11% van de 
respondenten geen meerjarenafspraak met het zorgkantoor heeft gemaakt.  

 
Hoewel respondenten vaak een meerjarenafspraak konden maken, geeft 70% van de 
zorgorganisaties aan dat de meerjarenafspraak geen betrekking heeft op de tarieven. Van 
de respondenten die een doorlopende meerjarenafspraak hadden, geeft 61% aan dat er 
sprake was van een vermindering in de administratieve lasten bij de zorgcontractering 2018.  
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Herschikking 
De onzekerheid over vergoeding van de rechtmatig geleverde zorg boven het 

productieplafond zien we ook bij de resultaten over 2017. Uit de herschikking om recht te 
doen aan de intramurale cliëntenmix blijkt dat 36% in grote mate overeenstemming heeft 
bereikt en dat 5% in beperkte mate overeenstemming bereikte. 54% van de respondenten 
is geheel tot overeenstemming gekomen. Bij zorg voor zelfstandig wonende Wlz-cliënten 
heeft 61% geheel overeenstemming bereikt, 21% in grote mate en 3% in beperkte mate 
overeenstemming bereikt. Dit wil zeggen dat bij een deel van de respondenten niet alle zorg 

over 2017 is vergoed. De intramurale overproductie 2017 van de respondenten bedroeg 
ruim € 6 miljoen. Geëxtrapoleerd naar een landelijk beeld betekent dit een intramurale 
overproductie van circa € 18,1 miljoen die nog niet wordt vergoed. De overproductie voor 
zelfstandig wonende Wlz-cliënten bedroeg circa € 682.000.  Wanneer we dit extrapoleren 

naar een landelijk beeld, bedraagt de overproductie voor zelfstandig wonende Wlz-cliënten 
circa € 2,1 miljoen die nog niet wordt vergoed.  De vraag is in hoeverre overproductie in de 
nacalculatie wordt gerepareerd. 

 
Aan respondenten is ook gevraagd in hoeverre zij in 2016 alle rechtmatig geleverde Wlz-
zorg vergoed hebben gekregen. 33% van de respondenten kreeg alle zorg vergoed op basis 
van de herschikking 2016. Ruim de helft van de respondenten (54%) kreeg alle zorg vergoed 
op basis van de nacalculatie 2016. Daarnaast zegt 2% van de zorgorganisaties dat de 
nacalculatie 2016 nog loopt met de NZa en zegt 6% van de zorgorganisaties dat niet bekend 
is of zij alle zorg vergoed hebben gekregen. 5% van de respondenten geeft aan dat niet alle 

zorg vergoed is. Bij hen werd gemiddeld € 122.000 niet vergoed. 
 
Veranderingen in het inkoopbeleid 
Zorgorganisaties zien dat de meeste aspecten van het inkoopbeleid 2018 afgezet tegen het 
inkoopbeleid 2017 onveranderd zijn gebleven. De grootste verbeteringen zien respondenten 
(59%) op het gebied van de administratieve lasten gevolgd door meerjarenafspraken (54%) 

en vereenvoudiging inkoopbeleid (53%). De grootste verslechtering is zichtbaar bij de 
inkoop van behandeling voor verblijfscliënten (9%). Er zijn veel verschillen tussen Wlz-
uitvoerders. In zijn algemeenheid zien vallen de grootste verbeteringen ten deel aan Zilveren 
Kruis en VGZ.  
 
Verwachte problemen als gevolg van de zorgcontractering 2018 
Bijna een op de vijf (18%) van de zorgorganisaties verwacht problemen als direct gevolg 

van de zorgcontractering 2018. Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen 42% 
van de respondenten problemen verwachtte. Wel zien we aanzienlijke verschillen tussen de 
Wlz-uitvoerders. De belangrijkste problemen zijn: 

• Onvoldoende behandeling kunnen contracteren voor de verwachte zorgvraag van 
cliënten die de organisatie wil/moet leveren. 

• Geen zorg kunnen bieden als voorkeursaanbieder van cliënten. 
• Geen overeenstemming bereikt over de omzetting van capaciteit zonder behandeling 

naar capaciteit met behandeling. 

• Onvoldoende zware zorg (ZZP 4 t/m 10) kunnen afspreken voor mensen die in zorg 
zijn. 

• Onvoldoende samenhang met de ontwikkeling van de wijkverpleging.  
 
16% van de respondenten vindt dat het zorgkantoor onredelijke eisen hanteert bij de inkoop 

van zorg voor 2018, de overige zorgorganisaties (84%) beschouwen de eisen als redelijk. 
Dit verschilt wel sterk per Wlz-uitvoerder. De meest genoemde onredelijke eisen zijn: 

• Het zorgkantoor eist dat de aanbieder onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle 
inkoopdocumenten en bijlagen. 

• Het zorgkantoor hanteert gunningcriteria die niet meer zijn te beïnvloeden. 
• Het zorgkantoor hanteert onredelijke tariefkortingen. 
• Het zorgkantoor beslist eenzijdig over de bijstelling van de productieafspraken. 
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Zorgorganisaties geven overwegend aan dat hun acties tegen de onredelijke eisen geen 
resultaat opleveren.  

Voor het verbeteren van het inkoopbeleid 2019 hebben zorgorganisaties diverse suggesties 
gedaan. Zorgorganisaties benadrukken dat de bekostiging daadwerkelijk persoonsvolgend 
moet worden,  willen geen tariefkortingen en wensen tijdig inzicht in de tarieven.  
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1. Dialoog Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en prijsafspraken 2018 
 

1.1 Dialoog met het zorgkantoor 
Zorgkantoren hebben voor het eerst de zorg ingekocht sinds het Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg ‘Samen leren en verbeteren’ van kracht is. Voor de inkoop van zorg 
hanteren zorgkantoren het dialoogmodel. Voor zorgorganisaties spelen kwaliteitsverbetering 
en leren een belangrijke rol bij de verkoop van zorg.  

1.1.1 Dialoog voorafgaand aan de productieafspraken 

Een ruime meerderheid van de respondenten (84%, 126 respondenten) geeft aan dat er 
voorafgaand aan het maken van de productieafspraak voor 2018 een dialoog/gesprek heeft 

plaatsgevonden met het zorgkantoor. De 24 respondenten die aangeven dat er geen gesprek 
plaatsvond, geven onder andere aan dat er wel een gesprek was, maar dat dit niet relevant 
was, of dat er geen gesprek heeft plaatsgevonden. In dat laatste geval wordt vaak 
opgemerkt dat er gedurende het jaar reeds contact is met de zorginkoper/het zorgkantoor. 

• “Wel een gesprek, maar daar hebben de productieafspraken 2018 niet op de agenda 

gestaan.” 
• “Wel is er regelmatig contact met zorginkoper.” 
• “Nee, er heeft geen gesprek plaatsgevonden. Zorgkantoor heeft dit wel met ons 

afgestemd. Reden hiervoor is de persoonsvolgende bekostiging en het feit dat er 
geen productieafspraak op productniveau wordt gemaakt.” 

 
Opvallend is dat alle respondenten in het werkgebied van VGZ aangeven dat er een 

dialoog/gesprek heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het maken van de productieafspraak. 
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1.1.2 Stellingen met betrekking tot kwaliteit en de dialoog met het zorgkantoor 

Aan respondenten zijn diverse stellingen voorgelegd met betrekking tot kwaliteit en de 

dialoog met het zorgkantoor. De laatste stelling is op verzoek van Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN) opgenomen. De resultaten zijn te zien in figuur 1.1.  
 

 
Figuur 1.1 – Stellingen met betrekking tot kwaliteit en de dialoog met het zorgkantoor 

(n=150) 
 
Respondenten zijn het vooral eens met de stellingen dat de dialoog met het zorgkantoor 

constructief is, dat het zorgkantoor meer uitgaat van vertrouwen in de zorgaanbieder en dat 
zorgorganisaties de agenda kunnen bepalen voor de dialoog met het zorgkantoor. 
Respondenten zijn het het minst eens met de stelling dat het zorgkantoor regionaal 
verbindend is en meerwaarde biedt bij cliënten met complexe vragen, knelpunten in 

infrastructuur en/of regionale vraagstukken. Ruim een kwart is het hier beperkt of niet mee 
eens. Met de stellingen ‘de dialoog met het zorgkantoor stimuleert de implementatie van het 
kwaliteitskader’ en ‘het zorgkantoor biedt ruimte voor de context van de zorgorganisatie en 
de eigen afwegingen’ is ruim 1 op de 10 respondenten het niet eens.  
 
24% van de respondenten is het geheel eens met de stelling dat zij de dialoog met het 

zorgkantoor als constructief ervaren, 43% is het hier in ruime mate mee eens. Dit is een 
verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen 13% het geheel eens was met deze stelling en 
36% het hier in grote mate mee eens was. 
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Er zijn geen significante verschillen bij de stellingen op basis van de jaaromzetten van de 
zorgorganisaties. Er zijn wel significante verschillen tussen de stellingen voor de diverse Wlz-

uitvoerders. Deze verschillen moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, vanwege 
de beperkte respons per Wlz-uitvoerder. De volledige verschillen zijn te vinden in bijlage 4. 
 
Respondenten uit het werkgebied van VGZ zijn het het vaakst eens met de stelling ‘de 
dialoog met het zorgkantoor ervaar ik als constructief’. Bij de Overige Wlz-uitvoerders2 is dit 
aandeel het laagst. Eenzelfde beeld zien we bij de stellingen ‘het zorgkantoor gaat meer uit 

van vertrouwen in de zorgaanbieder’, ‘wij kunnen de agenda bepalen voor de dialoog met 
het zorgkantoor’, ‘het zorgkantoor respecteert de uitwerking van het kwaliteitskader en stelt 
geen aanvullende eisen’ en ‘het zorgkantoor biedt ruimte voor de context van de 
zorgorganisatie en de eigen afwegingen’. 

 
Voor de stelling ‘het zorgkantoor is regionaal verbindend en biedt meerwaarde bij cliënten 
met complexe vragen, knelpunten in infrastructuur en/of regionale vraagstukken’ geldt dat 

in het werkgebied van CZ en Zilveren Kruis de minste respondenten het hiermee eens zijn, 
terwijl dit aandeel in het werkgebied van VGZ en Menzis het hoogst is. 
 
De opmerkingen die respondenten bij de stellingen plaatsen zijn divers. Dit varieert van 
respondenten die een constructieve dialoog én de gevolgen daarvan ervaren, tot 
respondenten die toch niet de gewenste afspraken konden overeenkomen.  

• “Gesprek verloopt prettig en constructief, maar vertaling in afspraken wordt vaak 

toch weer instrumenteel en vanuit (reken)regels bepaald.” 
• “Ik ben uitgebreid in dialoog getreden, waarin het zorgkantoor ook heeft aangegeven 

graag een strategisch partner te willen zijn.” 
• “Lastig te beoordelen aangezien we 2018 nog in moeten gaan en de gesprekken/ 

dialoog meer gericht op de inhoud/kwaliteit als het goed is veel meer gaan 
plaatsvinden. We hebben er vertrouwen in.” 

 
  

                                                 
2 Onder Overige Wlz-uitvoerders vallen de relatief kleinere Wlz-uitvoerders. Dat zijn De Friesland, DSW, 

Salland/ENO en Zorg & Zekerheid. Deze kunnen als gevolg van de te geringe respons per Wlz-uitvoerder 

niet nader worden uitgesplitst. Uitkomsten van Overige Wlz-uitvoerders zijn lastig te interpreteren omdat 

we niet kunnen uitsplitsen wie van de kleine Wlz-uitvoerders bijdraagt aan de uitkomst.   
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1.1.3 Hoe kan de dialoog met het zorgkantoor de implementatie van het kwaliteitskader 
stimuleren? 

Aan respondenten is gevraagd op welke manier de dialoog met het zorgkantoor de 
implementatie van het kwaliteitskader (verder) kan stimuleren. De meeste zorgorganisaties 
zien diverse mogelijkheden om de implementatie van het kwaliteitskader te stimuleren. 
Sommige zorgorganisaties zien hier geen/weinig rol voor het zorgkantoor weggelegd. Enkele 
voorbeelden: 

• “Beperkte rol voor het zorgkantoor in deze.” 

• “Dat vind ik een rol van de organisaties zelf.” 
• “De vraag is of deze stimulans van het zorgkantoor moet komen, het is de eigen 

verantwoording van de zorgaanbieder dat er conform het kader wordt gewerkt.” 
• “In deze fase zijn wij als zorgaanbieder aan zet en nemen het zorgkantoor daarin 

mee. Iedereen zoekt op dit moment daarin nog redelijk een eigen weg. Het 
zorgkantoor zou op termijn een rol kunnen spelen om best practices te delen/dialoog 
aan te voeren om een soort van gedeelde bandbreedte te krijgen waarbinnen je 

moet blijven om te voldoen aan de gestelde eisen. Dit kan een gezamenlijk 
doorschieten helpen voorkomen.” 

• “Als organisatie willen wij onze zorg zo goed mogelijk leveren, in overeenstemming 
met het kwaliteitskader. In dialoog stimuleert het zorgkantoor de implementatie 
beperkt. Een tariefafslag van 3% indien je het niet implementeert is wel een 
extrinsieke stimulans om er mee te werken, maar dit is niet in de dialoog. Belangrijk 
is met elkaar in gesprek te zijn over de implementatie. Toezicht op de implementatie 

van het kader mag ook niet leiden tot meer bureaucratie en controle op de regels.” 
• “Afstemming, ideeën uitwisselen, werkbezoek. Voortgaan op de eerdere 

ontwikkelplannen van voorgaande jaren.” 
• “Door andere kwaliteitslabels niet meer als vereiste te stellen.” 
• “Het helpt als het zorgkantoor dit in vertrouwen volgt en geen aanvullende eisen of 

bewijslast vraagt.” 

• “Door hier op regelmatige basis contact over te hebben.” 
• “Door met elkaar over de inhoud te praten.” 
• “Elkaar goed informeren en samen kijken wat oplossingen kunnen zijn, waarbij 

kennis van beiden goed gebruikt wordt. Actief meedenken.” 
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1.2 Tarieven 2018 
Jaarlijks stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) landelijk de maximum tarieven vast. Voor 

2018 is € 435 miljoen extra toegevoegd om te gaan voldoen aan het Kwaliteitskader. Om te 
weten welke tarieven zorgkantoren afspreken met zorgorganisaties werden voorheen 
zorgorganisaties en de Wlz-uitvoerders bevraagd. Dit jaar kunnen we gebruik maken van 
het Wlz inkoopbeleid 2018 waarin de Wlz-uitvoerders de (vaste) tarieven voor hun 
werkgebied hebben gepubliceerd. Onderstaand geven we de tarieven voor zorg met verblijf, 
Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT) weer in een percentage van de 

NZa-tarieven waarmee zorgkantoren de Wlz-zorg in zorgorganisaties contracteren. 
 

 ZZP excl. nhc en 
nic3 (tarieven met 

verblijf) 

VPT MPT 

Zilveren Kruis 97% 97% 97% 

CZ 96% 96% 96% 

Menzis 97%, 96% of 94% 
o.b.v. criteria 

97%, 96% of 94%  
o.b.v. criteria 

97%, 96% of 94% 
o.b.v. criteria 

VGZ 96,75% 96,75% 96,75% 

De Friesland 96,5% - 93,5% 96,5% - 93,5% 96,5% - 93,5% 

DSW Tarief uit 
meerjarenafspraak 

dan wel tarief 2017 
(2017: 97% - 94%) 

Tarief uit 
meerjarenafspraak 

dan wel tarief 2017 
(2017: 97% - 94%) 

PV 95%, BG 90% 
of 

overeengekomen 
vast tarief 

Midden-IJssel 95,5% 96,5% 96,5% 

Zorg & Zekerheid 97% 97% 85,5% - 96% 

Figuur 1.2 – Percentage van de NZa-tarieven waarmee zorgkantoren zorg met verblijf (ZZP), 
VPT en MPT contracteren 

 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat zorgkantoren in 2018 wederom korten op het NZa-tarief. 
De kortingen ZZP excl. nhc en nic leiden tot tarieven van 93,5% - 97% van het NZa-tarief. 
Ongewogen betekent dit dat er sprake is van een gemiddelde tariefkorting van circa 3,7%.  

 
De kortingen ZZP komen overeen met de kortingen die de zorgkantoren in 2017 hebben 
opgelegd (m.u.v. Midden-IJssel en De Friesland, waar de tarieven in 2017 0,5% hoger lagen).  
 
In het kader van Waardigheid & Trots kunnen zorgaanbieders in samenspraak met de 
cliëntenraad en de ondernemingsraad (en eventueel de Verpleegkundige Advies Raad) 

plannen indienen voor zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering. 
Zorgorganisaties kunnen daarvoor in 2018 een tariefopslag ontvangen van 1,6%.  
 
1.3 Persoonsvolgende bekostiging 
Zorgkantoren geven aan de zorg persoonsvolgend in te kopen. Op verzoek van ZN is aan de 
zorgorganisaties gevraagd of zij ervaren dat er ook daadwerkelijk zo wordt gehandeld.  

 

18% van de respondenten vindt dat er geheel zo wordt gehandeld, 40% vindt dat dit in 
grote mate het geval is. 28% van de respondenten vindt dat er in beperkte mate gehandeld 
wordt in lijn met het persoonsvolgend inkopen.  
 

                                                 
3 nhc en nic: normatieve huisvestingscomponent en normatieve inventariscomponent 
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Figuur 1.3 – Zorgkantoren geven aan de zorg persoonsvolgend in te kopen. Ervaart u dat er 
ook daadwerkelijk zo wordt gehandeld? (n=150) 

 
Respondenten die aangeven dat het zorgkantoor geheel of in grote mate persoonsvolgend 
inkoopt, merken op dat de zorg betaald wordt, maar dat zij toch risico lopen omdat de prijs 
niet is vastgesteld en/of omdat ze afhankelijk zijn van het totale regiobudget. 

• “Alleen de tarieven afgesproken, geen hoeveelheden.” 
• “Doordat we geen budgetplafond hebben afgesproken. Wel lopen we een risico als 

het regiobudget wordt uitgeput.” 

• “Persoonsvolgende inkoop TOT het moment dat het regiobudget op is. Dan alsnog 
budgetmodel.” 

• “Principe van persoonsvolgende bekostiging werkt, mede omdat er voldoende 
middelen zijn. Bij overschrijding budget volgt tariefkorting. Zolang dit niet aan de 
orde is, kan gesteld worden dat het principe van persoonsvolgende bekostiging 
wordt gevolgd en werkt.” 

• “Alle Q’s worden betaald en de P blijft lang onduidelijk wat sturing binnen de 
organisatie ingewikkelder maakt.” 

• “Initiële afspraak is € 1,-. We weten niet waar het plafond ligt, we kunnen onze 
risico’s dus (nog) niet inschatten. Of uitgaan van ‘er is geen risico, totdat …’” 

• “Het zorgkantoor geeft aan dat niet alle geleverde productie kan worden vergoed 
vanuit het regionale kader. Overproductie moet via de nacalculatie worden gedekt 
vanuit landelijke middelen.” 

 
Respondenten die aangeven dat de zorg in beperkte mate persoonsvolgend wordt ingekocht, 
geven aan dat de contracteerruimte begrensd is en/of dat het onduidelijk is wat er met 

eventuele overproductie gaat gebeuren. Ook is de behandelmix soms vooraf vastgelegd. 
• “Het blijft onduidelijk wat met eventuele overproductie gaat gebeuren. Dit wordt 

gestaafd doordat nog steeds met herschikkingsrondes wordt gewekt.” 

• “De beperking is de contracteerruimte.” 
• “Er is wel een behandelmix vastgelegd.” 
• “Nog steeds kan door de zorgaanbieders de verhouding met behandeling/zonder 

behandeling in 2018 niet gaan afwijken van de huidige door het zorgkantoor 
gefinancierde verhouding.” 
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2. Volumeafspraken 2018 

 

 
2.1 Initiële productieafspraken 
De zorgkantoren hanteren een laag startvolume voor intramurale zorg dan wel fictieve 
volumeafspraken, zodat voor (nieuwe) cliënten het ‘geld volgt klant-principe’ kan worden 
toegepast. Met het oog hierop is aan zorgorganisaties gevraagd of het zorgkantoor 
voldoende inzicht biedt in de benutting van de contracteerruimte gedurende het jaar, zodat 

zij kunnen inschatten of de geleverde zorg wordt bekostigd.  
 
De helft van de respondenten (50%, 75 zorgorganisaties) geeft aan dat het zorgkantoor in 
grote mate dit inzicht biedt. 18% stelt dat dit geheel zo is. In totaal geeft zodoende twee 

derde (68%) van de respondenten aan dat zij geheel of in grote mate voldoende inzicht 
verkrijgen. Dit is meer dan vorig jaar, toen 31% dit aangaf. 
Daar staat tegenover dat een kwart van de respondenten (25%, 38 zorgorganisaties) stelt 

dat dit in beperkte mate het geval is (vorig jaar 45%) en 4% (6 zorgorganisaties) stelt dat 
dit niet het geval is (vorig jaar 15%). 3 zorgorganisaties weten dit niet (2%).  
 

 
Figuur 2.1 – Geeft het zorgkantoor voldoende inzicht in de benutting van de 
contracteerruimte gedurende het jaar, zodat u het risico goed kunt inschatten in de mate 
waarin de geleverde zorg wordt gefinancierd? (n=150)  
 

Zorgorganisaties die aangeven dat het zorgkantoor voldoende inzicht geeft in de benutting 
van de contracteerruimte, merken op dat dit vooral via maandelijkse monitoring gaat: 

• “Maandelijkse terugkoppeling.” 
• “Middels maandelijkse monitoring en indien nodig aanvullende productieafspraak.” 

 
Respondenten die in grote mate vinden dat het zorgkantoor voldoende inzicht geeft in de 

benutting van de contracteerruimte, merken wel op dat dit altijd achteraf is. In de praktijk 
moet bovendien nog blijken hoe betekenisvol is. 

• “Dit is althans toegezegd. Moet in de praktijk natuurlijk nog blijken.” 
• “Het is nog niet duidelijk hoe de toegezegde informatie er uit gaat zien.” 
• “Is achteraf, eerste moment is april 2018.” 
• “Je loopt altijd achter in de tijd; komen er prognoses?” 
• “Zorgkantoor publiceert maandelijks de uitnutting van de contracteerruimte. 

Tijdstip toekenning macro-budget blijft lastig. Eerste 8 maanden loop je een risico 
van 2,6% over je totale omzet, met de kanttekening dat er mogelijk geld bijkomt. 
In maand 9 blijkt dan ineens dat alles gefinancierd kan worden. Uitkomst is 



 

 
 

Rapportage enquête Zorgcontractering Wlz 2018 
17 

 

 

uiteraard goed, maar het risico dat je 2,6% van je budget niet vergoed krijgt doet 
wel iets met organisaties.” 

 
Zorgorganisaties die vinden dat het zorgkantoor in beperkte mate voldoende inzicht 
verschaft in de benutting van de contracteerruimte, zeggen hierover onder andere: 

• “Bij Persoonsvolgende bekostiging past dat de zorgaanbieder betaald wordt voor 
de geleverde diensten die door CIZ zijn geïndiceerd. 
Begin 2017 zag het er naar uit dat lang niet alle productie gefinancierd zou 

worden, naarmate het jaar vorderde en de herschikking in het najaar gaf meer 
zekerheid. Maar dit maakt het sturen wel moeilijk, moet je al gaan ingrijpen 
(wachtlijsten) of kun je het risico lopen dat het alsnog gefinancierd wordt? Je 
reserve moet wel voldoende hoog zijn om dit risico te durven lopen.” 

• “De overzichten die verstrekt worden, lopen sterk achter.” 
• “Wij monitoren ook zelf en trekken tijdig aan de bel bij dreigende overschrijding 

productieafspraken. Zorgkantoor is niet duidelijk in de prognose of overproductie 

betaald kan worden. Daarnaast maakt zorgkantoor productieafspraken in 3 
segmenten, Wlz zorg met behandeling, Wlz zorg zonder behandeling en 
extramurale Wlz zorg. Voor ieder segment komen er aparte productieafspraken, 
die n.a.v. de maandelijkse productieontwikkeling bij onderproductie naar beneden 
wordt bij gesteld en bij overproductie voor 10% naar boven wordt bijgesteld. Waar 
in het verleden overheveling van budgetten tussen segmenten mogelijk was, is dit 
voor 2017 niet meer het geval. Ondanks dat wij als organisatie over het totaal niet 

boven de productieafspraak uitkwamen, hebben wij veel discussie gehad over de 
financiering van de overproductie Wlz zorg met behandeling, terwijl wij een fikse 
onderschrijding hadden van Wlz zorg thuis.” 
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2.2 Afspraken over behandeling 
Aan respondenten is gevraagd of zij behandeling konden afspreken voor verblijfscliënten 

met een ZZP voor wie eerder geen ZZP met behandeling werd ingekocht. 30% heeft 
afspraken kunnen maken via omzetting naar ZZP met behandeling en 11% heeft 
aanvullende afspraken gemaakt voor extramurale Wlz-behandeling uit het Modulair Pakket 
Thuis. 19% van de zorgorganisaties geeft echter aan dat zij geen afspraken hebben gemaakt, 
omdat het zorgkantoor heeft geweigerd. 
 

Zorgorganisaties met een jaaromzet tussen de € 10 en € 40 miljoen geven vaker dan 
gemiddeld aan dat het zorgkantoor heeft geweigerd. De verschillen zijn te vinden in bijlage 
2.  
 

Ook tussen de Wlz-uitvoerders zijn er significante verschillen, die te vinden zijn in bijlage 3. 
De verschillen moeten vanwege de beperkte respons met voorzichtigheid worden gelezen. 
Respondenten uit het werkgebied van Menzis zeggen vaker dan gemiddeld (65%) dat zij 

behandeling konden afspreken via omzetting naar ZZP met behandeling. Zorgorganisaties 
in het werkgebied van CZ en de Overige Wlz-uitvoerders geven vaker dan gemiddeld aan 
dat het zorgkantoor heeft geweigerd. 
 
Aangezien dit jaar voor het eerst de beide antwoordmogelijkheden met ‘ja’ konden worden 
gekozen, is een rechtstreekse vergelijking met vorig jaar niet mogelijk. Wel zien we dat 
vorig jaar nog 43% van de respondenten aangaf dat de omzetting niet van toepassing was, 

waar dat nu nog 30% betreft. Het aandeel respondenten dat aangeeft dat het zorgkantoor 
geweigerd heeft en het aandeel respondenten dat aangeeft hierover niet te hebben 
gesproken met het zorgkantoor, is gelijk aan vorig jaar.  
 

Heeft u behandeling kunnen afspreken voor 

verblijfscliënten met een ZZP voor wie eerder geen 

ZZP met behandeling werd ingekocht? 

Percentage Aantal 

Ja, via omzetting naar ZZP met behandeling 30% 41 

Ja, via een aanvullende afspraak extramurale  
Wlz-behandeling uit het Modulair Pakket Thuis 

11% 15 

Nee, het zorgkantoor heeft geweigerd 19% 25 

Nee, niet over gesproken met het zorgkantoor 13% 18 

Niet van toepassing 30% 40 

Figuur 2.2 – Heeft u behandeling kunnen afspreken voor verblijfscliënten met een ZZP voor 
wie eerder geen ZZP met behandeling werd ingekocht? Meerdere antwoorden mogelijk. 
(n=136) 
De antwoorden ‘ja’ kunnen allebei worden aangevinkt. Het totaal kan daarom optellen tot 
meer dan 100%. 
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Respondenten die aangeven dat zij behandeling konden afspreken voor verblijfscliënten met 
een ZZP voor wie eerder geen ZZP met behandeling werd ingekocht, merken onder andere 

op dat dit mogelijk is, maar dat er soms toch gestuurd wordt op de cliëntenmix.  
• “Afspraak lukt wel, maar er wordt erg gestuurd om de mix met en zonder 

behandeling naar beneden te krijgen. Hierbij wordt niet per cliënt gekeken of het 
nodig is, maar alleen naar een beweging naar het gemiddelde van de branche.” 

• “Een beperkt aantal plaatsen met BH hebben we per 2018 aanvullend toegezegd 
gekregen, maar dit is – gezien de toegenomen zorgzwaarte – nog steeds 

onvoldoende. Ter afdekking van de overige cliënten, waar ook behandeling voor 
noodzakelijk is, is wel een budget MPT behandeling voor verkregen.” 

• “In 2017 zijn een aantal plaatsen omgezet van excl. BH naar incl. BH. Voor 2018 
zijn meer plaatsen aangevraagd. Het zorgkantoor onderzoekt de mogelijkheden. We 

horen dat in december a.s. (volgens afspraak…).” 
 
Enkele zorgorganisaties die aangeven dat het zorgkantoor heeft geweigerd, zijn hierover 

nog steeds met het zorgkantoor in gesprek. Daarnaast merken diverse respondenten op dat 
het budget niet toereikend is of dat het zorgkantoor niet bereid is tot extra afspraken. 

• “Budget niet toereikend.” 
• “Het onderwerp is in de gesprekken wel aan de orde geweest, maar dit is expliciet 

beleid van het zorgkantoor, verwoord in hun inkoopbeleid.” 
• “Niet zozeer nu geweigerd, dit is het algemene standpunt van het zorgkantoor voor 

ons/onze regio.” 

• “Wij hebben een groep cliënten met ZZP 4 met behandeling, zorgkantoor is van 
mening dat deze groep te groot is en wil graag minder behandeling op deze groep. 
Voor nieuwe cliënten kan dit gevolgen hebben.” 

• “Wij hebben meer dan 40 cliënten met een indicatie behandeling waarvoor wij niet 
de financiën krijgen en dus de cliënten niet kunnen bieden waar ze recht op hebben.” 

 

Zorgorganisaties leveren aan gemiddeld 201 cliënten ZZP 4 t/m 10 zorg met behandeling 
(incl. verblijfscliënten met een aanvullende afspraak extramurale behandeling uit het MPT). 
Zij leveren gemiddeld aan 111 cliënten ZZP 4 t/m 10 zorg zonder behandeling. Zij konden 
gemiddeld voor 14 cliënten geen behandeling afspreken, terwijl dat wel gewenst was. Bij al 
deze gemiddelden merken we op dat een deel van de respondenten 0 antwoordde. Als gevolg 
daarvan daalt het gemiddelde.  
 

Logischerwijs zien we dat hoe groter de jaaromzet van de zorgorganisatie is, hoe groter de 
aantallen cliënten zijn waaraan zij zorg en behandeling leveren.  
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 Aantal cliënten  

Aan hoeveel cliënten ZZP 4 t/m 10 levert u zorg met behandeling 
(incl. verblijfscliënten met een aanvullende afspraak extramurale 
behandeling uit het MPT) 

201 

Aan hoeveel cliënten ZZP 4 t/m 10 levert u zorg zonder behandeling? 111 

Voor hoeveel verblijfscliënten heeft u geen behandeling kunnen 
afspreken terwijl dat wel gewenst is? 

14 
 

Figuur 2.3 – Aan hoeveel cliënten (ZZP 4 t/m 10) levert u zorg met en zonder behandeling 

en voor hoeveel verblijfscliënten levert u geen behandeling terwijl dat wel gewenst is? 
(n=136) 
 

2.3 Ontwikkeling plaatsen met verblijf 
Aan zorgorganisaties is gevraagd of het zorgkantoor inzicht geeft in de (cijfermatige) analyse 
van de regionale ontwikkelingen die het zorgkantoor gebruikt voor de ontwikkeling (afbouw, 
omzetting of verplaatsing) van de regionale capaciteit. Bijna de helft van de zorgorganisaties 

(47%, 66 organisaties) geeft aan dat het zorgkantoor hier inzicht in biedt. Dit is bijna een 
verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen 24% dit aangaf. 34% stelt dat het zorgkantoor 
hier geen inzicht in biedt. Vorig jaar betrof dit nog 57%. De overige 26 zorgorganisaties 
(18%) weten dit niet. 
 
Een derde van de zorgorganisaties (33%, 46 organisaties) kan in overleg met het 
zorgkantoor over de afbouw van intramurale plaatsen. Dit aandeel is gedaald ten opzichte 

van vorig jaar, toen 45% van de respondenten hierover in overleg kon. 2% van de 
respondenten kan dit jaar niet in overleg over de afbouw van intramurale plaatsen. Een 
meerderheid van de zorgorganisaties (65%, 91 organisaties) geeft aan dat dit voor hen niet 
van toepassing is. Vorig jaar was dit circa de helft van het aantal respondenten (51%).  

Zorgorganisaties met de grootste jaaromzetten (tussen € 40 en € 100 miljoen en meer dan 
€ 100 miljoen) kunnen vaker in overleg met het zorgkantoor over de afbouw van intramurale 

plaatsen. Voor zorgorganisaties met de kleinere jaaromzetten geldt vaker dat zij aangeven 
dat dit overleg voor hen niet van toepassing is.  
 
Over de mogelijkheid om met het zorgkantoor in overleg te gaan over de afbouw van 
intramurale plaatsen, merken respondenten op dat dit meestal kan: 

• “Over afbouw altijd en zeker over omzetting naar VPT/MPT. Hier komt de vraag zelfs 
actief van hun kant. Bij aanvullende afspraken krijgt dit zelfs ook voorrang.” 

• “Wij hebben een afspraak gemaakt over toename van VPT en afbouw van 
intramurale capaciteit.” 

 
Echter, 1 zorgorganisatie die stelt dat zij niet in gesprek kunnen over de afbouw van 
intramurale plaatsen, merkt op: “Aangezien het zorgkantoor persoonsvolgende bekostiging 
hanteert, is het risico van afbouw volledig voor de aanbieder.” 
 

 Overleg afbouw 
intramurale plaatsen 

Overleg verbouw of 
opbouw intramurale 
plaatsen 

Ja 33% 63% 

Nee, tot op heden niet 2% 14% 

Niet van toepassing 65% 23% 

Figuur 2.4 – Overleg over afbouw en verbouw/opbouw van intramurale plaatsen (n=140) 
 

Over de verbouw of opbouw van intramurale plaatsen kunnen meer zorgorganisaties in 
overleg. 63% van de zorgorganisaties (89 organisaties) kan hierover in overleg met het 
zorgkantoor. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. 14% van de zorgorganisaties (19 
organisaties) kan dit niet (vorig jaar 23%). Voor 23% van de zorgorganisaties was dit 
overleg niet van toepassing.  
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Zorgorganisaties met de grootste jaaromzetten geven vaker aan dat zij met het zorgkantoor 
in overleg kunnen over verbouw of opbouw van intramurale plaatsen dan zorgorganisaties 

met kleinere jaaromzetten. Zorgorganisaties met kleine jaaromzetten geven vaker dan 
gemiddeld aan dat dit niet van toepassing is.  
Respondenten uit het werkgebied van CZ, Menzis en VGZ kunnen vaker dan gemiddeld in 
gesprek met het zorgkantoor over de verbouw of opbouw van intramurale plaatsen. In het 
werkgebied van Menzis is er geen enkele respondent die aangeeft dat zij hier tot op heden 
niet met Menzis over in gesprek konden. Binnen het werkgebied van Zilveren Kruis, Menzis 

en de Overige Wlz-uitvoerders geven respondenten iets vaker dan gemiddeld aan dat dit 
gesprek niet van toepassing was.  
 
In de ruimte voor opmerkingen stellen zorgorganisaties dat zij wel met het zorgkantoor 

kunnen praten over verbouw/opbouw, maar dat de gevolgen daarvan soms beperkt zijn: 
• “Maar ze laten nog een grote onduidelijkheid bestaan over werkelijke toekenning 

ondanks dat we binnen het totaalbudget blijven.” 

• “Overleggen is 1, opbouwen wordt afhankelijk gemaakt van macrobudget.” 
• “Verbouw wel, opbouw niet.” 

 
Respondenten die niet met het zorgkantoor in overleg kunnen over verbouw of opbouw, 
geven aan: 

• “Er is op dit moment geen ruimte voor  uitbreiding van het aantal plaatsen.” 
• “Het zorgkantoor wijst ons op – volgens de regio-analyse – een overschot aan 

intramurale capaciteit.” 
• “Op termijn is beperkte opbouw van capaciteit nodig. Gesprek hierover is deels op 

gang gebracht. We merken dat zorgkantoor zeer terughoudend is in 
capaciteitstoekenning (uitbreiding).” 

 
2.4 Ontwikkeling wachtenden met een Wlz-indicatie voor een verblijfplaats 

Ruim de helft van de respondenten (53%, 74 organisaties) verwacht een toename van het 
aantal urgent wachtenden met een Wlz-indicatie voor een verblijfplaats. Daarnaast voorziet 
ruim een derde van de respondenten (36%, 50 organisaties) dat het aantal urgent 
wachtenden gelijk blijft. Slechts 8% van de zorgorganisaties (11 organisaties) verwacht een 
afname en 3% (5 organisaties) verwacht dat er geen urgent wachtenden (meer) zijn. In lijn 
met voorgaande jaren, zien we dat het merendeel van de respondenten verwachten dat het 
aantal urgent wachtenden toeneemt.  

 

 2018 2017 2016 

Ik verwacht dat er geen urgent wachtenden (meer) zijn 3% 9% 7% 

Ik verwacht dat het aantal urgent wachtenden afneemt 8% 6% 9% 

Ik verwacht dat het aantal urgent wachtenden gelijk 
blijft 

36% 21% 32% 

Ik verwacht dat het aantal urgent wachtenden 
toeneemt 

53% 64% 50% 

Niet van toepassing, ik neem geen wachtenden (meer) 
aan 

1% 0% 2% 

Figuur 2.5 – Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkeling in 2018 van het aantal urgent wachtenden 
met een Wlz-indicatie voor een verblijfplaats bij uw organisatie? (n=140) 

 
Zorgorganisaties die een stijging van het aantal urgent wachtenden voorzien, geven aan: 

• “Gezien de vergrijzing in de regio.” 
• “Als gevolg van langer thuis wonen, worden t.z.t. de opnames dringender van 

karakter.” 
• “Er is voor plaatsen verblijf en zorg met behandeling geen lange wachtlijst, omdat 

bijna alle aanmeldingen urgent zijn en binnen een termijn van één of twee weken 

een plaats moeten hebben. De ‘oude’ systematiek dat je de behoefte aan Wlz-
capaciteit af kon meten aan de lengte van de wachtlijst geldt niet meer.” 
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• “Probleem zit hem niet zozeer in wachtenden, maar toename van het aantal urgent 
wachtenden. Effect van langer thuis wonen is te laat instromen en opname met 

indicatie voor tijdelijk verblijf terwijl sprake is van indicatie voor permanent verblijf. 
Triage verbeteren en tijdig anticiperen op indicatie verblijf.” 

 
Enkele respondenten geven aan dat het aantal wachtenden niet toeneemt of afneemt. Zij 
lichten hierbij onder andere toe dat dit niet via de Wlz loopt, maar via Eerste Lijns verblijf 
(ELV): 

• “Zolang de ELV blijft bestaan zullen de urgent wachtenden binnenkomen via de ELV 
en daarna doorstromen naar een Wlz.” 

• “Er komen steeds meer urgente mensen, maar niet met een Wlz indicatie, zij komen 
binnen zonder Wlz indicatie via de ELV. Dit heeft alles te maken met eigen bijdrages 

voor Wlz MPT. Wenswachtenden worden weggedrukt doordat 50% ELV toch naar 
Wlz doorstroomt.” 
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31% van de zorgorganisaties (43 organisaties) stelt dat zij met het zorgkantoor voldoende 
volumeafspraken kunnen maken over de cliënten die op de wachtlijst staan die zorg met 

verblijf willen ontvangen. Nog eens 31% (43 organisaties) stelt dat dit ten dele het geval is. 
Echter, 10% van de respondenten (14 organisaties) geeft aan dat zij hier tot op heden nog 
niet voldoende afspraken over konden maken met het zorgkantoor. Ruim een kwart van de 
respondenten (26%, 37 organisaties) geeft aan dat deze afspraken niet van toepassing 
waren, omdat het volume persoonsvolgend is.  
 

Eén zorgorganisatie merkt ten aanzien van ‘niet van toepassing, want het volume is 
persoonsvolgend’ op: “In principe is het budget persoonsvolgend. De vraag is evenwel in 
hoeverre en met welke risico’s we hierop kunnen anticiperen.” 
Respondenten die aangeven dat zij ten dele voldoende volumeafspraken konden maken, 

geven onder andere aan dat er een verhouding in de zorgmix is vastgesteld en dat ze te 
maken hebben met een totaal budget/kader. 

• “Er geldt een verhouding voor cliënten incl. en excl. behandeling.” 

• “Productieafspraak zal in 2018 worden aangepast. Geen garantie dat alle productie 
wordt vergoed.” 

Daarnaast geven enkele organisaties aan dat zij zelf beperkt zijn qua capaciteit. 
 
Zorgorganisaties in het werkgebied van CZ en Menzis geven bovengemiddeld vaak aan dat 
zij met het zorgkantoor voldoende volumeafspraken konden maken over cliënten die op de 
wachtlijst staan die zorg met verblijf willen ontvangen. Bij VGZ en de Overige Wlz-

uitvoerders wordt vaker dan gemiddeld aangegeven dat zorgorganisaties hierover ten dele 
in overleg kunnen. In het werkgebied van Zilveren Kruis wordt vaker dan gemiddeld gesteld 
dat het maken van afspraken met het zorgkantoor niet van toepassing was, omdat het 
volume persoonsvolgend is.  
 

 
Figuur 2.6 – Kunt u met het zorgkantoor voldoende volumeafspraken maken over de cliënten 

die op de wachtlijst staan die zorg met verblijf willen ontvangen? (n=140) 
 
60% van de zorgorganisaties (85 organisaties) geeft aan dat zij cliënten op de wachtlijst die 
zij niet in zorg kunnen nemen, kunnen doorverwijzen naar het zorgkantoor. Daarvan geeft 
twee derde aan dat het zorgkantoor actief cliëntondersteuning en -advies aanbiedt. Een 
derde stelt dat dit kan, waarbij het zorgkantoor actief cliënten bemiddelt naar andere 
zorgaanbieders.  

16% van de respondenten (22 organisaties) geeft aan dat zij cliënten op de wachtlijst die 
zij niet in zorg kunnen nemen, niet kunnen doorverwijzen naar het zorgkantoor. Uit de open 
opmerkingen blijkt onder andere dat dit voor een deel van de zorgorganisaties niet van 
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toepassing is, bijvoorbeeld omdat zij geen wachtlijst hanteren of omdat zij zelf doorverwijzen 
naar collega aanbieders.  

• “Als voorkeursaanbieder MOETEN wij op zoek naar een andere zorglocatie voor de 
cliënt.” 

• “Wij een zorgplicht hebben. Pas contact als we er echt niet uitkomen. Wordt bijna 
altijd door ons zelf opgelost.” 

• “We zoeken zelf actief naar andere oplossingen.” 
 

Zorgorganisaties uit het werkgebied van VGZ en de Overige Wlz-uitvoerders geven 
bovengemiddeld vaak aan dat zij cliënten kunnen doorverwijzen naar het zorgkantoor, en 
dat het zorgkantoor actief cliëntondersteuning en -advies biedt. Binnen het werkgebied van 
Zilveren Kruis en Menzis wordt juist iets vaker dan gemiddeld aangegeven dat zij cliënten 

kunnen doorverwijzen naar het zorgkantoor, dat actief cliënten bemiddelt naar andere 
zorgaanbieders. Zorgorganisaties binnen het werkgebied van CZ geven twee maal zo vaak 
als gemiddeld aan dat zij cliënten niet konden doorsturen naar het zorgkantoor.  

 

 
Figuur 2.7 – Kunt u cliënten op de wachtlijst, die u niet in zorg kunt nemen, doorverwijzen 

naar het zorgkantoor? (n=140) 
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3. Overeenkomst 

 

3.1 Indiening bij NZa 
Zorgaanbieders en zorgkantoren dienen tweezijdig bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
productieafspraken in. Als partijen niet tot overeenstemming komen, hebben zij beide de 
mogelijkheid een eenzijdig verzoek bij de NZa in te dienen.  
 
97% van de respondenten (146 organisaties) geeft aan dat de productieafspraken samen 

met het zorgkantoor op basis van een tweezijdig verzoek bij de NZa zijn aangeboden. 4 
organisaties (3%) geven aan dat er sprake was van een eenzijdig verzoek bij de NZa. 
 
Uit de toelichting blijkt dat diverse zorgorganisaties opmerken dat er in 2018 sprake is van 

persoonsvolgende bekostiging, wat betekent dat er sprake is van een fictieve afspraak 
(meestal € 1).  
 

3.2 Meerjarenafspraken 
44% van de zorgorganisaties heeft voor het eerst voor 2018-2020 een meerjarenafspraak 
gemaakt met het zorgkantoor. In de ruimte voor open opmerkingen geven enkele 
zorgorganisaties aan dat zij ook in 2016-2017 of 2017-2018 al een meerjarencontract 
hadden, die in dat laatste geval vervalt en vervangen wordt door 2018-2020. Daarnaast had 
25% al een doorlopende meerjarenafspraak voor 2017 en 2018. 20% van de respondenten 
had een andere meerjarenafspraak. Dit betekent dat 11% van de respondenten (17 

organisaties) geen meerjarenafspraak met het zorgkantoor heeft gemaakt. Zij geven 
hiervoor diverse oorzaken aan, maar merken vooral op dat zij niet aan alle eisen van het 
zorgkantoor voldoen: 

• “We volgens het zorgkantoor niet aan alle verplichtingen voldeden.” 
• “Het berichtenverkeer soms niet voldoet aan de door CZ gestelde norm.” 

• “Aan één administratief criterium niet werd voldaan.”  

 
In 2017 gaf 26% van de zorgorganisaties aan voor het eerst een meerjarenafspraak te 
hebben. 52% van de respondenten had toen een doorlopende meerjarenafspraak voor 
2016 en 2017 en 6% had reeds een andere meerjarenafspraak. 16% van de respondenten 
had geen meerjarenafspraak. 
 
Met betrekking tot de meerjarenafspraken merken enkele zorgorganisaties op dat zij wel 

afspraken konden maken, maar dat deze onder voorbehoud zijn: 
• “Deze is wel onder voorbehoud: de eisen die hieraan gesteld worden zijn daarbij 

lastig te halen, dus het risico is groot dat het contract alsnog naar 1-jarig wordt 
teruggezet.” 

• “Wel met voorbehoud ten aanzien van tijdigheid declareren en MAZ/MUT 
percentage.” 

• “De meerjarenafspraak is wel onder voorwaarden. Indien we op een drietal zaken 

niet voldoende scoren, dan wordt de overeenkomst teruggezet naar 1 jaar. 

(MAZ/MUT > 95%, declaratie binnen 17 werkdagen, positieve materiële controle.)” 
 
Wanneer we de resultaten splitsen naar Wlz-uitvoerders, blijkt dat respondenten uit het 
werkgebied van Menzis, CZ en de Overige Wlz-uitvoerders vaker dan gemiddeld aangeven 
dat zij geen meerjarenafspraak konden maken met het zorgkantoor. Binnen het werkgebied 

van VGZ werden bovengemiddeld vaak voor het eerst meerjarenafspraken gemaakt voor 
2018-2020. Bij Menzis was er juist vaak sprake van een doorlopende meerjarenafspraak 
voor 2017 en 2018 en bij Zilveren Kruis gaven respondenten juist bovengemiddeld vaak aan 
dat zij al een andere meerjarenafspraak hadden.  
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Figuur 3.1 – Heeft u een meerjarenafspraak kunnen maken met het zorgkantoor? (n=150) 
 
Aan de 38 respondenten die een doorlopende meerjarenafspraak voor 2017 en 2018 hadden, 

is gevraagd of deze meerjarenafspraak heeft geleid tot een vermindering van de 
administratieve last bij de zorgcontractering 2018. 61% van de zorgorganisaties (23 
organisaties) stelt dat er inderdaad sprake is van een vermindering van de administratieve 
last. Dit wijkt nauwelijks af van vorig jaar, toen 55% dit aangaf. Volgens 22% van de 
zorgorganisaties (8 organisaties) leidt de meerjarenafspraak niet tot een vermindering van 
de administratieve lasten. 7 organisaties (17%) weten dit niet. 

 
Aan de 133 zorgorganisaties die een meerjarenafspraak hebben gemaakt, is gevraagd of 
deze meerjarenafspraak ook betrekking heeft op de tarieven gedurende de looptijd van de 
afspraak. 70% van de zorgorganisaties (94 organisaties) stelt dat de meerjarenafspraak 
geen betrekking heeft op de tarieven. Vorig jaar was dit 65%. 15% van de zorgorganisaties 
(20 organisaties) weet dit niet. Daarnaast geeft 15% van de zorgorganisaties aan dat de 
meerjarenafspraak wel betrekking heeft op de tarieven gedurende de looptijd van de 

afspraak.  
 
4. Herschikking 2017 en (niet) vergoede zorg 

 
4.1 Herschikking productieafspraken zorgzwaartepakketten 
Lopende het kalenderjaar, uiterlijk voor 1 november4, maken zorgkantoren de definitieve 
productieafspraken, de zogenaamde herschikking, voor de vergoeding van de rechtmatig 

geleverde zorg aan cliënten in dat jaar. Aan respondenten is gevraagd of zij 
overeenstemming hebben bereikt met het zorgkantoor over een herschikking van de 

productieafspraken 2017 die nodig is om recht te doen aan de intramurale cliëntenmix.  
 
Ruim de helft van de respondenten (54%, 73 organisaties) geeft aan dat zij geheel 
overeenstemming bereikt hebben met het zorgkantoor om recht te doen aan de intramurale 

cliëntenmix. Dit aandeel is iets hoger dan vorig jaar, toen 46% volledige overeenstemming 
over herschikking bereikte. 36% (50 organisaties) heeft hierover in grote mate 
overeenstemming bereikt en 7 organisaties (5%) hebben hierover in beperkte mate 
overeenstemming bereikt. Er is geen significant verschil tussen de Wlz-uitvoerders. 
 

                                                 
4 De NZa voorziet in regelgeving waarbij de landelijk niet benutte contracteermiddelen bij de nacalculatie 

kunnen worden ingezet voor erkende niet vergoede zorg. 
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Figuur 4.1 – Heeft u overeenstemming bereikt met het zorgkantoor over een herschikking 
van de productieafspraken 2017 die nodig is om recht te doen aan de intramurale 
cliëntenmix? (n=136) 
 
Bij 7 (5%) zorgorganisaties was herschikking niet van toepassing, omdat de 

productieafspraken 2017 toereikend waren voor de cliënten in zorg. Bij 1 van deze 
organisaties (15%) was sprake van onderproductie. Deze onderproductie bedroeg 1% van 
de jaaromzet Wlz.  
 
4.2 Herschikking productieafspraken zorg thuis 
Aan respondenten is gevraagd of zij overeenstemming met het zorgkantoor hebben bereikt 
over een herschikking van de productieafspraken 2017 die nodig is om recht te doen aan de 

zorgvraag voor zelfstandig wonende Wlz-cliënten. 61% van de zorgorganisaties (80 
organisaties) heeft volledige overeenstemming over herschikking bereikt. Dit aandeel is iets 
toegenomen ten opzichte van vorig jaar. 21% van de zorgorganisaties (28 organisaties) 
heeft in grote mate overeenstemming bereikt, 3% (4 organisaties) bereikte in beperkte mate 
overeenstemming. Bij 15% van de zorgorganisaties (19 organisaties) was herschikking niet 
nodig, omdat de productieafspraken 2017 toereikend waren voor de cliënten in zorg. 

 

 
Figuur 4.2 – Heeft u overeenstemming bereikt met het zorgkantoor over een herschikking 
van de productieafspraken 2017 die nodig is om recht te doen aan de zorgvraag voor 
zelfstandig wonende Wlz-cliënten? (n=131) 
 
Vooral zorgorganisaties in het werkgebied van Menzis en VGZ geven vaker dan gemiddeld 
aan dat zij volledige overeenstemming over herschikking hebben bereikt. Bij de Overige 
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Wlz-uitvoerders hebben respondenten het minst vaak geheel overeenstemming bereikt over 
herschikking.   

 
19 zorgorganisaties (15%) geven aan dat herschikking niet van toepassing was, omdat de 
afspraken toereikend waren voor de cliënten in zorg. 3 van hen geven aan dat er sprake was 
van onderproductie bij de zorgvraag voor zelfstandig wonende Wlz-cliënten in 2017. De 
gemiddelde onderproductie bij hen bedraagt 2,72% van de Wlz-omzet. 
 

4.3 (Niet) vergoede zorg 2017 
57 zorgorganisaties hebben geen volledige overeenstemming bereikt over de herschikking 
2017 om recht te doen aan de intramurale cliëntenmix. 63% van de 57 zorgorganisaties (36 
organisaties) schat in dat er sprake is van intramurale overproductie in 2017. De gemiddelde 

overproductie die zij voorzien, bedraagt circa € 176.735 en varieert sterk van € 3.000 tot € 
750.000. De totale overproductie van de respondenten bedraagt ruim € 6 miljoen. Wanneer 
we dit extrapoleren naar het landelijke beeld, zou dit een overproductie van circa € 18,1 

miljoen betekenen.  
 
31 zorgorganisaties hebben geen volledige overeenstemming over herschikking 2017 bereikt 
om recht te doen aan de zorgvraag voor zelfstandig wonende Wlz-cliënten. 8 van hen (27%) 
verwachten dat er sprake is van overproductie voor zelfstandig wonende Wlz-cliënten in 
2017. De gemiddelde overproductie die zij voorzien, bedraagt ruim € 120.000 en varieert 
van € 33.000 tot € 300.000. De som van de overproductie bedraagt ruim € 682.000. 

Wanneer we dit extrapoleren naar het landelijke beeld, zou dit een overproductie van circa 
€ 2,1 miljoen bedragen. 
 
Aan de 68 respondenten die op één of meer gebieden geen overeenstemming konden 
bereiken met het zorgkantoor, is gevraagd over welke onderdelen zij geen overeenstemming 
konden bereiken.  

 
In lijn met vorig jaar, geeft het grootste deel van de respondenten aan dat zij geen 
overeenstemming konden bereiken over de overproductie hoge zorgzwaartepakketten. De 
totale overproductie loopt voor deze respondenten op tot ruim € 2,5 miljoen. Dit wordt op 
afstand gevolgd door de overproductie lage zorgzwaartepakketten, waar de gemiddelde 
overproductie per zorgorganisatie wel het hoogst is en de overproductie Volledig Pakket 
Thuis.  

 

Zorgonderdelen waarover geen 
overeenstemming is bereikt in 
de herschikking 

Percentage Gemiddelde 
overproductie 

in € 

Totale 
overproductie 

in € 

Overproductie lage 
zorgzwaartepakketten 

5% € 215.850 € 753.565 

Overproductie hoge 
zorgzwaartepakketten 

30% € 123.428 € 2.515.212 

Overproductie extramurale Wlz-

behandeling uit het MPT 

0%   

Overproductie Volledig Pakket 
Thuis 

6% € 61.273 € 234.081 

Overproductie Modulair Pakket 

Thuis 

1% € 80.000 € 80.000 

N.v.t., ik heb volledig 
overeenstemming bereikt 

62%   

Figuur 4.3 – Over welke zorgonderdelen heeft u in enige mate géén overeenstemming 
bereikt bij de herschikking 2017? Meerdere antwoorden mogelijk. (n=68) 
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4.4 (Niet) vergoede zorg 2016 
Aan zorgorganisaties is, naast de vergoeding over 2017, ook gevraagd in hoeverre zij alle 

rechtmatig geleverde Wlz-zorg in 2016 vergoed hebben gekregen. Een ruime meerderheid 
van de respondenten heeft uiteindelijk alle rechtmatig geleverde Wlz-zorg in 2016 vergoed 
gekregen, al verliep dit vaak via de herschikking en/of nacalculatie.  
 
33% van de respondenten (49 organisaties) kreeg alle zorg vergoed op basis van de 
herschikking 2016. Ruim de helft van de respondenten (54%, 81 organisaties) kreeg alle 

zorg vergoed op basis van de nacalculatie 2016. Daarnaast zeggen 4 zorgorganisaties (2%) 
dat de nacalculatie 2016 nog loopt met de NZa en is bij 9 zorgorganisaties (6%) niet bekend 
of zij alle zorg vergoed hebben gekregen. 5% van de respondenten (7 organisaties) geven 
aan dat niet alle zorg vergoed is. Bij hen werd gemiddeld ruim € 122.000 niet vergoed. Deze 

bedragen variëren sterk van € 5.000 tot € 900.000. 
 

 
Figuur 4.4 – Heeft u alle rechtmatig geleverde Wlz-zorg in 2016 vergoed gekregen? 

(n=150) 
 
De respondenten die een toelichting geven die alle rechtmatig geleverde Wlz-zorg vergoed 
kregen, merken op: 

• “De overproductie 2016, ruim € 120K, is uiteindelijk vergoed bij vaststelling van de 
nacalculatie 2016 door de NZa.” 

• “Kwam hoger uit dan de herschikkingsafspraak 2016; was dus een risico, maar is 

alsnog vergoed.” 
• “Landelijke herschikking.” 
• “Overproductie 2016 is volledig gehonoreerd.” 

• “Wel nog in overleg over de samenloop Zvw-Wlz.” 
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Respondenten die een deel van de Wlz-zorg in 2016 niet vergoed kregen en waar deze voor 
eigen rekening was, merken op: 

• “De waarde van de overproductie bedroeg in totaal € 300.000.” 
• “Totale overproductie was bijna € 300.000.” 
• “We wachten nog op een landelijke herschikking over 2016.” 

 
Volgens een deel van de zorgorganisaties loopt de afhandeling van de nacalculatie 2016 nog 
met de NZa. De zorgorganisaties merken hierover op: 

• “Er is sprake van overproductie in 2016. In de nacalculatie is zichtbaar gemaakt op 
welke wijze substitutie zou kunnen worden toegepast.” 

• “Overproductie € 872K niet vergoed door het zorgkantoor, wordt mogelijk nog 
vanuit nacalculatie ‘door NZa’ vergoed.” 

• “We verwachten wel dat de overproductie volledig wordt gefinancierd.” 
• “Wij hadden 110K realisatie boven de herschikkingsafspraak. Inmiddels is 

toegezegd dat deze alsnog wordt vergoed. Geld moet echter nog wel worden 

ontvangen.” 
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5. Inkoopbeleid en knelpunten 

 

 
5.1 Veranderingen in het inkoopbeleid 
Het inkoopbeleid 2018 is afgezet tegen het inkoopbeleid van 2017. In figuur 5.1 is te zien 
dat de meeste aspecten als onveranderd worden gezien door respondenten. De grootste 
verbetering zien we op het gebied van administratieve lasten (59%), meerjarenafspraken 
(54%) en vereenvoudiging van het inkoopbeleid (53%). Dit wordt gevolgd door de 

persoonsvolgende bekostiging (35%), de overeenkomst Wlz 2018 (28%) en de vergoeding 
overproductie (28%). Alle verslechteringen zijn kleiner dan 10%. De grootste verslechtering 
zien we bij de inkoop behandeling voor verblijfscliënten (9%).  
 

 
Figuur 5.1 – Op welke onderdelen – voor zover van toepassing – is het Wlz-inkoopbeleid 
2018 van het zorgkantoor gewijzigd ten opzichte van de Wlz-inkoop van 2017? (n=150) 
 

Wanneer we een uitsplitsing maken van de resultaten op basis van de jaaromzet van de 
zorgorganisatie, blijkt dat de zorgorganisaties met een jaaromzet kleiner dan € 10 miljoen 
vaker dan gemiddeld aangeven dat de inkoop behandeling voor verblijfscliënten voor hen 



 

 
 

Rapportage enquête Zorgcontractering Wlz 2018 
32 

 

 

niet van toepassing is. Daarnaast geven de zorgorganisaties met een jaaromzet kleiner dan 
€ 10 miljoen vaker dan gemiddeld aan dat de vergoeding overproductie is verbeterd.  

 
Er zijn veel verschillen tussen de diverse Wlz-uitvoerders. Een compleet overzicht is te 
vinden in bijlage 3. Hoewel de resultaten met voorzichtigheid moeten worden gelezen i.v.m. 
de beperkte respons, stippen we de belangrijkste verschillen onderstaand kort aan.  
 
In zijn algemeenheid zien we de grootste verbeteringen bij Zilveren Kruis en VGZ. De 

administratieve lasten zijn het meest verbeterd in het werkgebied van Zilveren Kruis en de 
Overige Wlz-uitvoerders. Ook de persoonsvolgende bekostiging en de keuzevrijheid voor de 
cliënt zijn het meest verbeterd in het werkgebied van Zilveren Kruis. De heldere criteria 
gunning zijn het meest verbeterd bij Zilveren Kruis. Bij de Overige Wlz-uitvoerders zien we 

hier juist een bovengemiddelde verslechtering. 
 
De ruimte voor innovatie, de ruimte voor inbreng vanuit de zorgaanbieder, 

meerjarenafspraken en de vergoeding overproductie zijn het sterkst verbeterd bij VGZ. Ook 
de ruimte voor dialoog is het sterkst verbeterd bij VGZ en bij Menzis. Bij de Overige Wlz-
uitvoerders zien we hier relatief vaak een verslechtering.  
 
De sterkste verbetering van de vereenvoudiging van het inkoopbeleid 2018 zien we bij 
Zilveren Kruis.  
 

5.2 (On)redelijke eisen 
84% van de zorgorganisaties (126 organisaties) is van mening dat het zorgkantoor voor 
2018 redelijke eisen hanteert bij de inkoop van zorg. 24 organisaties (16%) vinden dat het 
zorgkantoor geen redelijke eisen hanteert. De zorgorganisaties met de kleinste jaaromzetten 
(tot € 10 miljoen) geven bovengemiddeld vaak aan dat zij van mening zijn dat het 
zorgkantoor redelijke eisen hanteert bij de inkoop van zorg. 

 

 2018 2017 2016 

Ja, het zorgkantoor stelt redelijke eisen 84% 71% 61% 

Nee, het zorgkantoor stelt geen redelijke eisen 16% 29% 39% 

Figuur 5.2 – Bent u van mening dat het zorgkantoor voor 2018 redelijke eisen hanteert bij 
de inkoop van zorg? (n=150) 
 
Wanneer we een splitsing maken tussen de diverse Wlz-uitvoerders is er sprake van 
significante verschillen. Vanwege de beperkte respons moeten deze verschillen met 

voorzichtigheid worden gelezen. We zien de grootste verbeteringen in redelijke eisen bij 
Zilveren Kruis (+29%), Menzis (+13%) en VGZ (+13%).  
 

(On)redelijke eisen Zilveren 
Kruis 

CZ Menzi
s 

VGZ Overi
g 

Tota
al 

Zorgkantoor hanteert bij de 

inkoop van zorg redelijke 
eisen voor 2018 

90% 72

% 

80% 97% 70% 84% 

Zorgkantoor hanteert bij de 
inkoop van zorg redelijke 

eisen voor 2017 

61% 74
% 

67% 84% 73% 71% 

Zorgkantoor hanteert bij de 
inkoop van zorg redelijke 
eisen voor 2016 

71% 45
% 

61% 74% 54% 61% 

Figuur 5.3 – Bent u van mening dat het zorgkantoor voor 2018 redelijke eisen hanteert bij 

de inkoop van zorg? (n=150) 
 
Het aantal zorgorganisaties dat onredelijke eisen ervaart is afgenomen tot 16 % (24 
zorgorganisaties). De belangrijkste onredelijke eisen die zij ervaren, zijn: 
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• Het zorgkantoor eist dat de aanbieder onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle 
inkoopdocumenten en bijlagen (59%) 

• Het zorgkantoor hanteert gunningcriteria die niet meer zijn te beïnvloeden (45%) 
• Het zorgkantoor hanteert onredelijke tariefkortingen (43%) 
• Het zorgkantoor beslist eenzijdig over de bijstelling van de productieafspraken (40%) 

 
Het tweede genoemde aspect, namelijk de gunningcriteria die niet meer te beïnvloeden zijn, 
is verslechterd ten opzichte van vorig jaar. De andere onredelijke eis die relatief vaker wordt 

genoemd dan vorig jaar is ‘de inkoopeisen leiden tot oneigenlijke administratieve lasten’.  
 
Vanwege de beperkte respons is een splitsing naar jaaromzet en Wlz-uitvoerder niet 
mogelijk. 
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Figuur 5.4 – Het zorgkantoor hanteert de volgende onredelijke eisen (n=24) 
 
Bijna de helft van de respondenten heeft de onredelijke eisen (noodgedwongen) 
geaccepteerd. Hoewel dit nog steeds een groot aandeel betreft, is dit aandeel gedaald ten 
opzichte van vorig jaar.  
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Figuur 5.5 – Hoe bent u omgegaan met de onredelijke eisen? Meerdere antwoorden 
mogelijk. (n=24) 

 
Aan zorgorganisaties is gevraagd wat het resultaat was van hun acties tegen de onredelijke 
eisen. Respondenten geven overwegend aan dat hun acties geen resultaat opleverden. 
Daarnaast zijn enkele respondenten nog in afwachting van de mogelijke resultaten.  

• “Geen.” 
• “Heeft niet tot aanpassing geleid.” 

• “Nog in afwachting van mogelijke resultaten en tegemoetkoming van zorgkantoor.” 
• “Nog onduidelijk. Contracten noodgedwongen geaccepteerd.” 

• “We zijn nog in overleg over de samenloop Zvw-Wlz. Nog in overleg over het 
productieplafond 2018 en afhankelijk van ontwikkeling van ons plafond en landelijk 
plafond.” 

• “Zorgkantoor gaat uit van uniform beleid en past zijn beleid niet aan.” 
• “Zorgkantoor gaf aan dat zij afhankelijk zijn van het budget dat zij toegewezen 

krijgt.” 
 
5.3 Verwachtingen problemen zorgcontractering 
82% van de zorgorganisaties (123 organisaties) verwacht geen problemen die het directe 
gevolg zijn van de Wlz zorgcontractering 2018. 18% van de zorgorganisaties (27 
organisaties) verwacht wel problemen die hiervan het directe gevolg zijn. Dit is een 
verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. 
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Zorgorganisaties met de laagste jaaromzetten (tot € 10 miljoen) verwachten het minst vaak 
problemen als direct gevolg van de Wlz zorgcontractering 2018. 

 

 2018 2017 2016 

Ik verwacht geen problemen 82% 58% 48% 

Ik verwacht wel problemen 18% 42% 52% 

Figuur 5.6 – Verwacht u eventuele problemen voor uw organisatie die het directe gevolg 
zijn van de Wlz zorgcontractering voor het jaar 2018? (n=150) 
 
Het percentage zorgorganisaties dat problemen verwacht als direct gevolg van de Wlz 
zorgcontractering 2018 is aanzienlijk gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Het 

aandeel organisaties dat problemen verwacht is het laagst in het werkgebied van Menzis en 

VGZ. Bij Overige Wlz-uitvoerders is dit aandeel het hoogst. Bij Zilveren Kruis verwachten 
organisaties vaker dan gemiddeld problemen, maar dit aandeel is wel aanzienlijk gedaald 
ten opzichte van vorig jaar.  
 

Verwachting problemen Zilver
en 

Kruis 

CZ Menzi
s 

VGZ Overi
g 

Gemidde
ld 

Percentage verwachting 
problemen rond 
zorgcontractering 2018 

27% 16% 5% 5% 42% 18% 

Percentage verwachting 
problemen rond 
zorgcontractering 2017 

59% 26% 33% 38% 50% 42% 

Percentage verwachting 

problemen rond 

zorgcontractering 2016 

44% 60% 61% 38% 59% 52% 

Figuur 5.7 – Verwacht u eventuele problemen voor uw organisatie die het directe gevolg 
zijn van de Wlz zorgcontractering voor het jaar 2018? (n=150) 
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Er zijn 27 respondenten die problemen verwachten als direct gevolg van de Wlz 
zorgcontractering 2018. Dit aantal is te klein om verder uit te splitsen naar jaaromzet en/of 

Wlz-uitvoerder. De problemen die respondenten het meest voorzien zijn: 
• Onvoldoende behandeling kunnen contracteren voor de verwachte zorgvraag van 

cliënten die de organisatie wil/moet leveren (56%) 
• Geen zorg kunnen bieden als voorkeursaanbieder van cliënten (35%) 
• Geen overeenstemming bereikt over de omzetting van capaciteit zonder behandeling 

naar capaciteit met behandeling (34%) 

• Onvoldoende zware zorg (ZZP 4 t/m 10) kunnen afspreken voor mensen die in zorg 
zijn (33%) 

• Onvoldoende samenhang met de ontwikkeling van wijkverpleging (30%) 
 

De problemen die bij anderszins meermaals worden benoemd, hebben vooral betrekking op 
ELV en het risico met betrekking tot tarieven en overproductie. Enkele voorbeelden hiervan, 
zijn onderstaand weergegeven: 

• “Afbouwen crisisregeling zonder de samenhang met ELV te regelen.” 
• “Onvoldoende samenhang met ELV, wat nu de bypass voor snelle opname in de 

Wlz lijkt te worden.” 
• “Risico op aanpassing tarieven als er niet voldoende contracteerruimte is.” 
• “Risico op overproductie: als ‘budgetplafond’ van zorgkantoor dreigt overschreden 

te worden, wordt alsnog een budgetplafond met de zorgaanbieders afgesproken.” 
 

Het eerstgenoemde aspect, onvoldoende behandeling kunnen contracteren, scoort niet 
alleen het hoogst qua verwachte problemen, maar is bovendien gestegen ten opzichte van 
vorig jaar. Onvoldoende zware zorg kunnen contracteren, een verschraling van zorg en een 
verslechtering van de financiële positie worden juist aanzienlijk minder vaak genoemd dan 
vorig jaar. 
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Figuur 5.8 – Verwacht u eventuele problemen voor uw organisatie die het directe gevolg 
zijn van de Wlz zorgcontractering voor het jaar 2018? Ik verwacht wel problemen, 
namelijk … Meerdere antwoorden mogelijk.  (n=27) 
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5.4 Net Promoter Score zorgkantoren 
Aan respondenten is de volgende vraag gesteld: ‘Stel dat verzekerden/cliënten in zorg 

zouden kunnen kiezen voor een zorgkantoor voor de uitvoering van de Wlz, in hoeverre zou 
u uw zorgkantoor dan aanbevelen?’. Zij konden hierop een cijfer geven van 0 (zeer 
onwaarschijnlijk) tot en met 10 (zeer waarschijnlijk). De NPS berekenen we door de 
antwoorden in te delen in 3 groepen: 

• 0 t/m 6: critici 
• 7 of 8: neutralen 

• 9 of 10: fans 
Het percentage critici wordt afgetrokken van het percentage fans om de Net Promoter Score 
(NPS) te bepalen. De NPS meet de aanbevelingsgeneigdheid en wordt vaak gebruikt om 
inzicht te krijgen in loyaliteit. In Nederland is een positieve score (0 of groter) al relatief 

goed te noemen.  
 
De Net Promoter Score (NPS) voor het zorgkantoor bedraagt gemiddeld +4, waarbij 

gemiddeld sprake is van 13% critici en 17% fans. Dit is een verbetering ten opzichte van 
vorig jaar, toen de NPS -12 bedroeg, en het jaar daarvoor (-31). Dit betekent dat landelijk 
de loyaliteit iets is toegenomen. 
We zien dat de NPS sterk verschilt tussen de Wlz-uitvoerders. VGZ scoort de hoogste NPS 
met +40. Deze score is hoger dan vorig jaar (+21), maar ook toen scoorde VGZ reeds het 
hoogst. Dit wordt op grote afstand gevolgd door Menzis, die een NPS van 0 heeft. Dit is een 
sterke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen Menzis -30 scoorde. Zilveren Kruis scoort 

nipt negatief met -3, een verbetering ten opzichte van vorig jaar (-34). CZ scoorde vorig 
jaar -13, dat is dit jaar licht gedaald tot -16. De grootste daling zien we echter bij Overige 
Wlz-uitvoerders, die vorig jaar +20 scoorden en dit jaar -20.  
 
In de ruimte voor opmerkingen geven enkele zorgorganisaties, in lijn met voorgaande jaren, 
aan dat zij moeite hebben om deze vraag vanuit cliëntperspectief te beantwoorden en/of dat 

zij onvoldoende zicht hebben op hoe hun zorgkantoor verschilt van andere zorgkantoren. 
Daarnaast is het cijfer ook deels afhankelijk van de (relatie met) de inkoper. 
 

 Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Tota
al 

Critici 10% 19% 15% 5% 25% 13
% 

Neutralen 83% 77% 70% 50% 70% 70
% 

Fans 7% 3% 15% 45% 5% 17
% 

NPS -3 -16 0 40 -20 4 

Totaal 41 31 20 38 20 150 

Figuur 5.9 – Net Promoter Score (NPS) (n=150) 
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5.5 Suggesties voor verbetering inkoopbeleid 2019 
Aan zorgorganisaties is gevraagd welke suggesties zij hebben voor de zorgkantoren voor 

het verbeteren van het Wlz inkoopbeleid 2019. De suggesties die respondenten geven zijn 
zeer divers. Zorgorganisaties geven onder andere aan dat zij graag willen dat bekostiging 
daadwerkelijk persoonsvolgend wordt, zonder bijbehorende plafonds. Daarnaast willen zij 
geen tariefkortingen meer, ook niet onderhandelen over de nhc en nic en willen zij graag 
tijdig inzicht in tarieven. Ook merken zorgorganisaties op dat zij geen onderscheid wensen 
tussen met behandeling en zonder behandeling. Tenslotte merken enkele zorgorganisaties 

op dat zij meer inzicht willen in de prognoses op regionaal niveau. Onderstaand zijn enkele 
citaten, die illustratief zijn voor de suggesties, weergegeven: 

• “Geld volgt cliënt principe echt hanteren, dus overproductie en 
behandelcomponent bij indicatie vergoeden.” 

• “Communiceer tijdig tarieven. Wees transparant en eerlijk over afslagen. Maak 
duidelijk hoe extra macromiddelen volledig worden ingezet.” 

• “De betaling van de geleverde zorg daadwerkelijk persoonsvolgend regelen. Geen 

volumeafspraken, maar vergoeden o.b.v. daadwerkelijk geleverde zorg. De 
cliënten bepalen dan het volume van een aanbieder. Verder eenvoudig houden en 
geen inkoopvoorwaarden stellen.” 

• “Geen productieplafond, persoonsvolgend budget doorvoeren in uitbetaling van 
geïndiceerde zorg.” 

• “Voortzetten beleid ‘Geld volgt klant’. Onderscheid inclusief en exclusief 
behandeling z.s.m. opheffen.” 

• “Eén heldere overkoepelende afspraak voor de behandelcomponent. VWS kan 
hierbij helpen door het advies van het Zorginstituut integraal over te nemen en in 
de wet vast te leggen.” 

• “Er wordt gewerkt met een vaste tariefkorting/afslag op het NZa tarief. Dit is niet 
reëel. Kwaliteit wordt onvoldoende gewaardeerd. NHC ook voor 2019 niet 
onderhandelbaar maken.” 

• “Hanteer de max NZa tarieven of (second best) laat de korting landelijk hetzelfde 
zijn.” 

• “NIC en NHC niet onderhandelbaar, maar op het maximale NZa tarief houden. Dit 
beleid landelijk hanteren.” 

• “Meer inzicht in de prognoses op regionaal niveau.” 
• “Meer openheid over provinciale ontwikkelingen en afstemming over de 

consequenties op korte en lange termijn.” 
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Bijlage 1 - Onderzoeksverantwoording  

 

Evaluatie zorgcontractering Wlz 2018 
ActiZ onderzoekt jaarlijks de Wlz zorgcontractering (voorheen AWBZ zorgcontractering) door 
middel van een enquête onder haar leden. De voorliggende rapportage heeft betrekking op 
2018 en de herschikking van 2017. De vragenlijst wordt jaarlijks aangepast aan de actuele 
(beleids)ontwikkelingen. De conceptvragenlijst is voorgelegd aan Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN) en opmerkingen zijn zoveel mogelijk meegenomen. Tevens is ZN de 

mogelijkheid geboden twee vragen op te nemen. Dat heeft geleid tot een stelling en een 
vraag in de vragenlijst. 
 
Respons op het onderzoek naar zorgcontractering 

In de periode van 1 tot en met 23 november 2017 was de vragenlijst over de Wlz 
zorgcontractering beschikbaar voor de leden van ActiZ. In totaal hebben 150 
zorgorganisaties deelgenomen aan het onderzoek. Dit komt neer op een respons van 39%. 

Het responspercentage ligt iets lager dan vorig jaar (44%). Met de voorliggende respons 
beschikken we over een landelijk representatief beeld over de Wlz zorgcontractering. In 
figuur 0.1 vindt u een overzicht van de respons. 
 

Respons  

Aantal benaderde zorgorganisaties 384 

Aantal deelnemende zorgorganisaties 150 

Responspercentage 39% 

Figuur 0.1 – Respons onderzoek zorgcontractering 
 
Kenmerken respondenten en weging 
De respons is redelijk gelijk verdeeld over de aanbieders met een kleinere jaaromzet en een 

grotere jaaromzet.  
 

Totale jaaromzet Aantal Respons 

Minder dan € 10 miljoen 36 24% 

Tussen € 10 en € 40 miljoen 42 28% 

Tussen € 40 en € 100 miljoen 39 26% 

Meer dan € 100 miljoen 33 22% 

Totaal 150 100% 

Figuur 0.2 – Verdeling (ongewogen) 
 
Ten opzichte van het ledenbestand van ActiZ zijn de respondenten met een organisatieomzet 
kleiner dan € 10 miljoen ondervertegenwoordigd in de enquête, terwijl de grote 
zorgorganisaties, met een omzet van meer dan € 100 miljoen, oververtegenwoordigd zijn. 
Dit is zichtbaar wanneer we de kolom ‘respons’ (de daadwerkelijke respons) en de verwachte 
respons berekend op basis van de omvang van de organisaties in het ledenbestand van ActiZ 

vergelijken (figuur 0.3).  

 
Om een representatief beeld te geven van de respons, wordt in deze rapportage een weging 
toegepast. Als gevolg van de weging kan het aantal respondenten per vraag soms licht 
afwijken of niet optellen tot 150. Als voorbeeld zien we dat 28 (27,65) respondenten ‘in 
grote mate’ overeenstemming over herschikking hadden bereikt, terwijl 4 (3,65) 

respondenten dit in beperkte mate hadden gedaan. Hierdoor zien we dat opgeteld 32 
respondenten geen volledige overeenstemming over herschikking hebben bereikt, maar dat 
de doorvragen hierover slechts door 31 respondenten zijn beantwoord. Deze afwijkingen als 
gevolg van de weging zien we soms ook bij de percentages. 
 

Totale jaaromzet Respons Verwachte 

respons 

Wegingsfactor 

Minder dan € 10 miljoen 36 61 1,69 
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Tussen € 10 en € 40 miljoen 42 41 0,98 

Tussen € 40 en € 100 miljoen 39 32 0,82 

Meer dan € 100 miljoen 33 16 0,48 

Totaal 150 150  

Figuur 0.3 – Wegingsfactor ten behoeve van de representativiteit 
 
De financiële productieafspraken die de zorgorganisaties hebben met de zorgkantoren, tellen 
ongewogen op tot bijna € 4,9 miljard 5 . Gewogen (o.b.v. representativiteit) tellen de 
financiële productieafspraken op tot ruim € 3,3 miljard6. In 2018 is de contracteerruimte 

voor de ouderenzorg circa € 10,1 miljard. Dat betekent dat de ongewogen respons circa 48% 
van de totale contracteerruimte bedraagt, terwijl de gewogen respons circa 33% van de 
totale contracteerruimte bedraagt. 

Ten aanzien van de productieafspraken merken we op dat een deel van de respondenten 
aangeeft een fictieve afspraak (vaak van € 1) te hebben gemaakt. Dat betekent dat de 
financiële productie(afspraak) en daarmee de representativiteit in werkelijkheid hoger ligt.  
 

  

                                                 
5  Het bedrag telt op tot €  4.895.290.000. Hierbij merken we op dat diverse respondenten een 

productieafspraak van € 0 of € 1 hebben aangegeven, vanwege het ‘geld volgt cliënt-principe’. 

6  Het bedrag telt op tot €  3.349.174.536. Hierbij merken we op dat diverse respondenten een 

productieafspraak van € 0 of € 1 hebben aangegeven, vanwege het ‘geld volgt cliënt-principe’.  
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Het overgrote deel van de respondenten biedt zowel intramurale zorg als zorg aan 
zelfstandig wonende cliënten met een Wlz-indicatie aan. 13% van de organisaties biedt 

alleen intramurale zorg aan, 9% van de zorgorganisaties biedt alleen zorg aan zelfstandig 
wonende cliënten met een Wlz-indicatie. 
 

Zorgtype Aantal Percentage 

Intramurale zorg en zorg aan zelfstandig wonende 
cliënten met een Wlz-indicatie 

117 78% 

Alleen intramurale zorg 19 13% 

Alleen zorg aan zelfstandig wonende cliënten met een 
Wlz-indicatie (VPT, MPT (incl. overbruggingszorg)) 

14 9% 

Totaal 150 100% 

Figuur 0.4 – Verdeling naar zorgtype 
 
Respondenten onderverdeeld naar Wlz-uitvoerders 

De respondenten zijn ingedeeld naar de 4 grootste Wlz-uitvoerders waartoe het zorgkantoor, 
waarmee productieafspraken worden gemaakt, behoort. De meeste respondenten bevinden 
zich in het werkgebied van Zilveren Kruis, CZ en VGZ. In de groep ‘Overig’ zijn de kleinere 
Wlz-uitvoerders gegroepeerd. Het gaat om De Friesland, DSW, Salland/Eno en Zorg & 
Zekerheid. Hoe de respons binnen de overige Wlz-uitvoerders verdeeld is, is te zien in figuur 
0.5. 
 

De resultaten in deze enquête zijn representatief op landelijk niveau, maar bij een 
uitsplitsing naar Wlz-uitvoerder is de respons te gering om representatief te zijn. De 
resultaten per Wlz-uitvoerder zijn daarom enkel indicatief en richtinggevend. 
 

Wlz-uitvoerder  

(aantal zorgkantoren) 
Aantal Percentage Aantal* Percentage* 

Zilveren Kruis (10) 41 27% 45 30% 

CZ (6) 32 21% 33 22% 

Menzis (3) 20 14% 21 14% 

VGZ (7) 38 25% 32 21% 

Overig (5) 
• DSW 
• De Friesland 

• Salland/ENO 
• Zorg & Zekerheid 

20 
1 
9 

1 
9 

13% 
 
 

 
 

19 
2 
7 

1 
9 

13% 
 
 

 
 

Totaal 150 100% 150 100% 

Figuur 0.5 – Verdeling respondenten naar Wlz-uitvoerders 

* De laatste twee kolommen zijn ongewogen, de eerste 2 kolommen zijn gewogen (o.b.v. 
representativiteit). 
 
Onder iedere Wlz-uitvoerder vallen een of meerdere zorgkantoren. Een overzicht hiervan is 

weergegeven in figuur 0.6. 
 

Wlz-uitvoerder Zorgkantoren 

Zilveren Kruis Drenthe 

 Zwolle 

 Flevoland 

 Zaanstreek/Waterland 

 Kennemerland 

 Rotterdam 

 Amsterdam 

 Apeldoorn/Zutphen 

 ’t Gooi 

 Utrecht 
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CZ West Brabant 

 Zeeland 

 Zuid Hollandse Eilanden 

 Zuid Limburg 

 Zuid Oost Brabant 

 Haaglanden 

  

Menzis Arnhem 

 Twente 

 Groningen 

  

VGZ Noord Holland Noord 

 Midden Holland 

 Waardenland 

 Midden Brabant 

 Nijmegen 

 Noord en Midden Limburg 

 Noord Oost Brabant 

  

DSW Delft/Westland/Oostland 

  

De Friesland Friesland 

  

Salland/ENO Midden IJssel 

  

Zorg & Zekerheid Amstelland en De Meerlanden 

 Zuid Holland Noord 

Figuur 0.6 – Overzicht Wlz-uitvoerders en zorgkantoren 
 
Verreweg de meeste respondenten (86%) maken productieafspraken met 1 zorgkantoor. 
Een onderverdeling van het aantal zorgkantoren waar afspraken mee worden gemaakt, is 

weergegeven in figuur 0.7. 
 

Productieafspraak gemaakt met: Aantal Percentage 

1 zorgkantoor 129 86% 

2 zorgkantoren 11 7% 

3 zorgkantoren 5 3% 

4 zorgkantoren 1 1% 

Meer dan 4 zorgkantoren 3 2% 

Figuur 0.7 – Aantal zorgkantoren waarmee afspraken worden gemaakt 
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Bijlage 2 – Verschillen tussen zorgorganisaties op basis van jaaromzet 

 

In deze bijlage staan de significante verschillen op basis van de jaaromzet van de 
zorgorganisaties. Een significant verschil met 95% zekerheid wordt weergegeven met *; een 
significant verschil met 90% zekerheid wordt weergegeven met **. Wanneer een verschil 
niet significant is, staat hier ‘n.s.’ bij. Hierbij merken we op dat de resultaten niet 
representatief zijn, maar enkel indicatief, als gevolg van de beperkte respons per Wlz-
uitvoerder.  

 
Heeft u behandeling kunnen afspreken voor verblijfscliënten met een ZZP voor 
wie eerder geen ZZP met behandeling werd ingekocht?  
De antwoorden ‘ja’ kunnen beide worden aangevinkt. Derhalve kan het 

percentage optellen tot meer dan 100%. 

Heeft u behandeling kunnen 

afspreken voor verblijfscliënten met 
een ZZP voor wie eerder geen ZZP 
met behandeling werd ingekocht?  

< 10 

mln 

10 – 

40 mln 

40 – 

100 mln 

> 100 

mln 

Gem

. 

Ja, via omzetting naar ZZP met 
behandeling (n.s.) 

29% 26% 40% 19% 29% 

Ja, via een aanvullende afspraak 
extramurale Wlz-behandeling uit het 
Modulair Pakket Thuis (n.s.) 

10% 8% 17% 13% 11% 

Nee, het zorgkantoor heeft 
geweigerd* 

10% 33% 19% 13% 19% 

Nee, niet over gesproken met het 
zorgkantoor (n.s.) 

10% 13% 13% 25% 13% 

Niet van toepassing (n.s.) 39% 23% 19% 31% 29% 

Aantal 51 39 31 16 137 

 
Aan hoeveel cliënten levert u zorg… 

 < 10 
mln 

10 – 
40 mln 

40 – 
100 mln 

> 100 
mln 

Gem
. 

Cliënten ZZP 4 t/m 10 - Zorg met 
behandeling (incl. verblijfscliënten 
met een aanvullende afspraak 
extramurale behandeling uit het MPT 

22 120 343 695 201 

Cliënten ZZP 4 t/m 10 – Zorg zonder 
behandeling 

48 82 157 294 111 

Verblijfscliënten waarvoor geen 
behandeling kon worden afgesproken, 
terwijl dat wel gewenst is 

7 14 21 20 14 
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Kunt u met het zorgkantoor in overleg over de afbouw van intramurale 
plaatsen?** 

Kunt u met het zorgkantoor in 
overleg over de afbouw van 
intramurale plaatsen? ** 

< 10 
mln 

10 – 
40 mln 

40 – 
100 mln 

> 100 
mln 

Gem
. 

Ja 28% 21% 47% 50% 33% 

Nee, tot op heden niet 4% 0% 3% 6% 2% 

Niet van toepassing 69% 79% 50% 44% 65% 

Aantal 54 39 32 16 141 

 
Kunt u met het zorgkantoor in overleg over de verbouw of opbouw van 
intramurale plaatsen?* 

Kunt u met het zorgkantoor in 
overleg over de verbouw of opbouw 

van intramurale plaatsen?* 

< 10 
mln 

10 – 
40 mln 

40 – 
100 mln 

> 100 
mln 

Gem
. 

Ja 56% 53% 81% 87% 63% 

Nee, tot op heden niet 13% 23% 6% 7% 13% 

Niet van toepassing 31% 25% 13% 7% 23% 

Aantal 55 40 31 15 141 

 
Deze vraag betreft de vergoede zorg in 2016. Heeft u alle rechtmatig geleverde 
Wlz-zorg in 2016 vergoed gekregen?** 

Heeft u alle rechtmatig geleverde 
Wlz-zorg in 2016 vergoed 
gekregen?** 

< 10 
mln 

10 – 
40 mln 

40 – 
100 mln 

> 100 
mln 

Gem
. 

Ja, geheel op basis van de 

herschikking 2016 

44% 22% 21% 38% 32% 

Ja, geheel op basis van de 
nacalculatie 2016 

48% 56% 64% 50% 54% 

Nee, voor … duizend euro is niet 
vergoed en zijn voor eigen rekening 

0% 12% 6% 6% 5% 

De afhandeling van de nacalculatie 
2016 loopt nog met de NZa 

0% 2% 6% 6% 3% 

Niet bekend 8% 7% 3% 0% 6% 

Aantal 61 41 33 16 151 

 
Op welke onderdelen – voor zover van toepassing – is het Wlz-inkoopbeleid 2018 
van het zorgkantoor gewijzigd ten opzichte van de Wlz-inkoop van 2017? 

Inkoop behandeling voor 
verblijfscliënten** 

< 10 
mln 

10 – 
40 mln 

40 – 
100 mln 

> 100 
mln 

Gem
. 

Verbeterd 13% 10% 9% 13% 11% 

Gelijk 51% 68% 75% 75% 63% 

Verslechterd 5% 12% 9% 6% 8% 

Niet van toepassing 31% 10% 6% 6% 17% 

Aantal 61 41 32 16 150 
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Vergoeding overproductie* < 10 
mln 

10 – 
40 mln 

40 – 
100 mln 

> 100 
mln 

Gem
. 

Verbeterd 48% 12% 13% 27% 28% 

Gelijk 41% 73% 78% 60% 60% 

Verslechterd 0% 2% 6% 0% 2% 

Niet van toepassing 11% 12% 3% 13% 10% 

Aantal 61 41 32 15 149 

 
Bent u van mening dat het zorgkantoor voor 2018 redelijke eisen hanteert bij de 
inkoop van zorg?* 

 < 10 

mln 

10 – 

40 mln 

40 – 

100 mln 

> 100 

mln 

Gem

. 

Ja 95% 80% 72% 81% 85% 

Nee 5% 20% 28% 19% 15% 

Aantal 61 41 32 16 150 

 
Verwacht u eventuele problemen voor uw organisatie die het directe gevolg zijn 
van de Wlz zorgcontractering voor het jaar 2018?* 

 < 10 
mln 

10 – 
40 mln 

40 – 
100 mln 

> 100 
mln 

Gem
. 

Ik verwacht geen problemen 97% 66% 78% 69% 82% 

Ik verwacht wel problemen 3% 34% 22% 31% 18% 

Aantal 61 41 32 16 150 
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Bijlage 3 – Verschillen tussen Wlz-uitvoerders 

 

In deze bijlage staan de significante verschillen tussen Wlz-uitvoerders weergegeven. Een 
significant verschil met 95% zekerheid wordt weergegeven met *; een significant verschil 
met 90% zekerheid wordt weergegeven met **. Wanneer een verschil niet significant is, 
staat hier ‘n.s.’ bij. Hierbij merken we op dat de resultaten niet representatief zijn, maar 
enkel indicatief, als gevolg van de beperkte respons per Wlz-uitvoerder.  
 

Heeft voorafgaand aan het maken van de productieafspraak voor 2018 een 
dialoog/gesprek plaatsgevonden met het zorgkantoor?  

 Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Ja 
76% 90% 75% 

100

% 
74% 

84

% 

Nee 
24% 10% 25% 0% 26% 

15
% 

Totaal 41 31 20 38 19 149 

 
Heeft u behandeling kunnen afspreken voor verblijfscliënten met een ZZP voor 
wie eerder geen ZZP met behandeling werd ingekocht?  
De antwoorden ‘ja’ kunnen beide worden aangevinkt. Derhalve kan het 
percentage optellen tot meer dan 100%. 

 Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Ja, via omzetting naar ZZP met 
behandeling* 

26% 23% 65% 25% 25% 
30
% 

Ja, via een aanvullende afspraak 

extramurale Wlz-behandeling uit 
het Modulair Pakket Thuis (n.s.) 

18% 6% 17% 9% 0% 
11
% 

Nee, het zorgkantoor heeft 
geweigerd* 

13% 29% 6% 15% 41% 
20
% 

Nee, niet over gesproken met het 
zorgkantoor (n.s.) 

15% 13% 11% 9% 19% 
13
% 

Niet van toepassing (n.s.) 
31% 30% 17% 39% 19% 

29
% 

Totaal 39 30 18 33 16 136 

 
Afspraken over zorg voor cliënten ZZP 4 t/m 10 met behandeling, zonder 
behandeling en verblijfscliënten waarvoor geen afspraak gemaakt kon worden. 

 Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Aantal cliënten ZZP 4 t/m 10 

waaraan de zorgorganisatie zorg 
levert met behandeling 

193 227 252 148 218 201 

Aantal cliënten ZZP 4 t/m 10 
waaraan de zorgorganisatie zorg 
levert zonder behandeling 

116 107 121 85 149 111 

Aantal verblijfscliënten waarvoor 
de zorgorganisatie geen afspraak 

kon maken terwijl dat wel 
gewenst was 

17 9 6 4 44 14 

 
 
 
Kunt u met het zorgkantoor in overleg over de verbouw of opbouw van 

intramurale plaatsen?** 
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 Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Ja 
51% 77% 72% 71% 44% 

63
% 

Nee, tot op heden niet 
15% 13% 0% 18% 22% 

14

% 

Niet van toepassing 
33% 10% 28% 12% 33% 

22
% 

Totaal 39 31 18 34 18 140 

 
Kunt u met het zorgkantoor voldoende volumeafspraken maken over de cliënten 
die op de wachtlijst staan die zorg met verblijf willen ontvangen?* 

 Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Ja 
26% 37% 47% 29% 6% 

31
% 

Ten dele 
23% 25% 12% 44% 50% 

31
% 

Nee, tot op heden niet 
5% 6% 6% 12% 28% 

10
% 

Weet niet 5% 0% 0% 3% 0% 2% 

Niet van toepassing, want het 

volume is persoonsvolgend 
41% 22% 35% 12% 17% 

26

% 

Totaal 39 32 17 34 18 140 

 
Kunt u cliënten op de wachtlijst, die u niet in zorg kunt nemen, doorverwijzen 

naar het zorgkantoor?* 

 Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Ja, het zorgkantoor biedt actief 
cliëntondersteuning en -advies 

aan 

36% 35% 28% 51% 53% 
40
% 

Ja, het zorgkantoor bemiddelt 
actief cliënten naar andere 
zorgorganisaties 

28% 3% 28% 20% 24% 
20
% 

Nee, omdat … 
13% 32% 0% 17% 6% 

16
% 

Weet niet 
23% 29% 44% 11% 18% 

24
% 

Totaal 39 31 18 35 17 140 

 
Heeft u een meerjarenafspraak kunnen maken met het zorgkantoor?* 

 Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Ja, voor het eerst voor 2018-
2020 

51% 42% 10% 64% 30% 
44
% 

Ja, we hebben een doorlopende 
meerjarenafspraak voor 2017 en 

2018 

12% 29% 65% 8% 35% 
25
% 

We hadden al een andere 
meerjarenafspraak 

32% 13% 5% 19% 20% 
20
% 

Nee, omdat … 
5% 16% 20% 8% 15% 

11
% 

Totaal 41 31 20 36 20 148 
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Heeft u overeenstemming bereikt met het zorgkantoor over een herschikking van 
de productieafspraken 2017 die nodig is om recht te doen aan de zorgvraag voor 

zelfstandig wonende Wlz-cliënten?* 

 Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Ja, geheel 
55% 63% 76% 74% 35% 

61

% 

In grote mate 
24% 20% 6% 19% 29% 

21
% 

In beperkte mate 3% 0% 0% 0% 18% 3% 

Niet van toepassing: 
herschikking was niet nodig 

omdat de productieafspraken 
2017 toereikend waren voor de 
cliënten in zorg 

18% 17% 18% 6% 18% 
15

% 

Totaal 38 30 17 31 17 133 

 
Op welke onderdelen – voor zover van toepassing – is het Wlz-inkoopbeleid 2018 
van het zorgkantoor gewijzigd ten opzichte van de Wlz inkoop van 2017? 

Administratieve lasten* Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Verbeterd 
73% 48% 43% 58% 68% 

59
% 

Gelijk 
28% 52% 48% 42% 32% 

40

% 

Verslechterd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Niet van toepassing 0% 0% 10% 0% 0% 1% 

Totaal 40 31 21 38 19 149 

 

Heldere criteria gunning* Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Verbeterd 
34% 13% 29% 26% 16% 

25
% 

Gelijk 
56% 81% 52% 74% 63% 

66
% 

Verslechterd 5% 6% 10% 0% 21% 7% 

Niet van toepassing 5% 0% 10% 0% 0% 3% 

Totaal 41 31 21 38 19 150 

 

Ruimte voor dialoog* Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Verbeterd 
22% 13% 35% 34% 5% 

23

% 

Gelijk 
63% 81% 55% 66% 60% 

66
% 

Verslechterd 5% 6% 0% 0% 35% 7% 

Niet van toepassing 10% 0% 10% 0% 0% 4% 

Totaal 41 31 20 38 20 150 

 

Ruimte voor innovatie* Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Verbeterd 7% 0% 10% 24% 0% 9% 

Gelijk 
71% 94% 80% 66% 79% 

77
% 

Verslechterd 12% 3% 0% 3% 16% 7% 
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Niet van toepassing 10% 3% 10% 8% 5% 7% 

Totaal 41 31 20 38 19 149 
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Persoonsvolgende bekostiging* Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Verbeterd 
71% 19% 33% 24% 10% 

35
% 

Gelijk 
24% 59% 57% 70% 70% 

54

% 

Verslechterd 0% 0% 0% 5% 15% 3% 

Niet van toepassing 5% 22% 10% 0% 5% 8% 

Totaal 41 32 21 37 20 151 

 

Keuzevrijheid voor de cliënt* Zilveren 

Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem

. 

Verbeterd 
34% 3% 0% 24% 0% 

16
% 

Gelijk 
56% 87% 90% 76% 100% 

78
% 

Verslechterd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Niet van toepassing 10% 10% 10% 0% 0% 6% 

Totaal 41 31 21 38 20 151 

 

Ruimte voor inbreng vanuit de 
zorgaanbieder* 

Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Verbeterd 
7% 16% 10% 43% 5% 

18
% 

Gelijk 
83% 81% 71% 57% 80% 

74
% 

Verslechterd 2% 3% 10% 0% 15% 5% 

Niet van toepassing 7% 0% 10% 0% 0% 3% 

Totaal 41 31 21 37 20 150 

 

Afstemming inkoop op de 

regionale/lokale 
omstandigheden** 

Zilveren 

Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem

. 

Verbeterd  
8% 23% 14% 24% 16% 

17
% 

Gelijk 
78% 68% 67% 74% 63% 

71
% 

Verslechterd 3% 3% 10% 3% 21% 6% 

Niet van toepassing 13% 6% 10% 0% 0% 6% 

Totaal 40 31 21 38 19 149 

 

Stimulansen voor 

kwaliteitsverbetering** 

Zilveren 

Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem

. 

Verbeterd 
29% 23% 14% 29% 0% 

22
% 

Gelijk 
61% 74% 76% 71% 89% 

72
% 

Verslechterd 0% 3% 0% 0% 0% 1% 

Niet van toepassing 10% 0% 10% 0% 11% 5% 

Totaal 41 31 21 38 19 150 

 

Meerjarenafspraken* Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Verbeterd 
63% 37% 10% 81% 55% 

54

% 
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Gelijk 
29% 57% 65% 19% 30% 

37
% 

Verslechterd 2% 7% 10% 0% 15% 5% 

Niet van toepassing 5% 0% 15% 0% 0% 3% 

Totaal 41 30 20 37 20 148 
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Vereenvoudiging inkoopbeleid 
2018** 

Zilveren 
Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem
. 

Verbeterd 
76% 42% 48% 46% 45% 

53
% 

Gelijk 
24% 58% 43% 54% 50% 

45

% 

Verslechterd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Niet van toepassing 0% 0% 10% 0% 5% 2% 

Totaal 41 31 21 37 20 150 

 

Vergoeding overproductie* Zilveren 

Kruis 

CZ Menzis VGZ Overig Gem

. 

Verbeterd 
30% 10% 24% 50% 11% 

28
% 

Gelijk 
45% 81% 62% 50% 79% 

60
% 

Verslechterd 8% 0% 0% 0% 0% 2% 

Niet van toepassing 
18% 10% 14% 0% 11% 

10
% 

Totaal 40 31 21 38 19 149 
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Bijlage 4 – Stellingen met betrekking tot kwaliteit naar Wlz-uitvoerder 

 

De stellingen met betrekking tot kwaliteit, hebben we uitgesplitst naar Wlz-uitvoerder. Per 
stelling staat aangegeven of er sprake is van een significant verschil met 95% zekerheid (*), 
90% zekerheid (**) of geen significant verschil (n.s.).  
 
De dialoog met het zorgkantoor ervaar ik als constructief* 

 Ja, 
geheel 

Ruime 
mate 

Voldoende Beperkt Nee, 
geheel 

niet 

N.v.t. 

Zilveren 

Kruis 
20% 40% 28% 5% 0% 8% 

CZ 20% 50% 27% 0% 0% 3% 

Menzis 29% 38% 29% 5% 0% 0% 

VGZ 39% 50% 11% 0% 0% 0% 

Overig 5% 35% 15% 20% 20% 5% 

Gemiddeld 24% 44% 21% 5% 3% 3% 

 
Het zorgkantoor gaat meer uit van vertrouwen in de zorgaanbieder* 

 Ja, 
geheel 

Ruime 
mate 

Voldoende Beperkt Nee, 
geheel 

niet 

N.v.t. 

Zilveren 
Kruis 

15% 45% 33% 5% 0% 3% 

CZ 9% 59% 25% 3% 3% 0% 

Menzis 24% 38% 24% 10% 0% 5% 

VGZ 32% 50% 18% 0% 0% 0% 

Overig 5% 50% 10% 15% 10% 10% 

Gemiddeld 18% 49% 23% 5% 2% 3% 

 
We kunnen de agenda bepalen voor de dialoog met het zorgkantoor* 

 Ja, 
geheel 

Ruime 
mate 

Voldoende Beperkt Nee, 
geheel 

niet 

N.v.t. 

Zilveren 

Kruis 
10% 49% 29% 7% 0% 5% 

CZ 6% 56% 31% 6% 0% 0% 

Menzis 10% 57% 19% 14% 0% 0% 

VGZ 26% 45% 26% 3% 0% 0% 

Overig 5% 30% 50% 5% 10% 0% 

Gemiddeld 13% 48% 30% 7% 1% 1% 
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Het zorgkantoor respecteert de uitwerking van het kwaliteitskader en stelt geen 
aanvullende eisen* 

 Ja, 
geheel 

Ruime 
mate 

Voldoende Beperkt Nee, 
geheel 

niet 

N.v.t. 

Zilveren 

Kruis 
38% 18% 35% 0% 0% 10% 

CZ 16% 34% 38% 9% 0% 3% 

Menzis 5% 38% 38% 14% 0% 5% 

VGZ 39% 39% 21% 0% 0% 0% 

Overig 11% 32% 53% 5% 0% 0% 

Gemiddeld 25% 31% 35% 5% 0% 4% 

 

Het zorgkantoor biedt ruimte voor de context van de zorgorganisatie en de eigen 
afwegingen* 

 Ja, 
geheel 

Ruime 
mate 

Voldoende Beperkt Nee, 
geheel 

niet 

N.v.t. 

Zilveren 
Kruis 

10% 37% 34% 17% 0% 2% 

CZ 0% 44% 47% 9% 0% 0% 

Menzis 0% 48% 33% 14% 0% 5% 

VGZ 32% 47% 13% 3% 0% 5% 

Overig 5% 29% 33% 10% 10% 14% 

Gemiddeld 11% 41% 31% 10% 1% 5% 

 
De dialoog met het zorgkantoor stimuleert de implementatie van het 

kwaliteitskader (n.s.) 

 Ja, 

geheel 

Ruime 

mate 

Voldoende Beperkt Nee, 

geheel 
niet 

N.v.t. 

Zilveren 
Kruis 

8% 35% 38% 13% 0% 8% 

CZ 0% 28% 50% 19% 0% 3% 

Menzis 5% 33% 38% 10% 5% 10% 

VGZ 16% 41% 35% 8% 0% 0% 

Overig 5% 37% 32% 11% 5% 11% 

Gemiddeld 7% 35% 39% 12% 1% 5% 

 
Het zorgkantoor is regionaal verbindend en biedt meerwaarde bij cliënten met 
complexe vragen, knelpunten in infrastructuur en/of regionale vraagstukken* 

 Ja, 

geheel 

Ruime 

mate 

Voldoende Beperkt Nee, 

geheel 
niet 

N.v.t. 

Zilveren 
Kruis 

3% 15% 43% 30% 3% 8% 

CZ 0% 16% 42% 23% 6% 13% 

Menzis 10% 35% 20% 10% 5% 20% 

VGZ 13% 33% 31% 15% 0% 8% 

Overig 5% 30% 15% 35% 15% 0% 

Gemiddeld 6% 25% 33% 23% 5% 9% 
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Bijlage 5 – Enquête 

 

Vragenlijst Wlz zorgcontractering 2018   

 

Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de 

online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse 

meegenomen.  
 

Vraag 1 
Wat is de totale jaaromzet (som der bedrijfsopbrengsten) van de gehele 

zorgorganisatie/concern? 
O Jaaromzet kleiner dan € 10 miljoen 
O Jaaromzet tussen € 10 en € 40 miljoen  
O Jaaromzet tussen € 40 en € 100 miljoen 
O Jaaromzet groter dan € 100 miljoen 

 
Vraag 2 
Met welk(e) zorgkanto(o)r(en) heeft u de onderhandelingen over de Wlz 
zorgcontractering 2018 gevoerd? (meerdere zorgkantoren mogelijk)   
 

 Zorgkantoor Groningen  Zorgkantoor Zuid-Holland Noord 

 Zorgkantoor Friesland  Zorgkantoor Haaglanden 

 Zorgkantoor Drenthe   Zorgkantoor 

Delft/Westland/Oostland 

 Zorgkantoor Zwolle   Zorgkantoor Midden-Holland 

 Zorgkantoor Twente   Zorgkantoor Rotterdam 

 Zorgkantoor Apeldoorn/Zutphen  Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden 

 Zorgkantoor Arnhem   Zorgkantoor Waardenland 

 Zorgkantoor Nijmegen  Zorgkantoor Zeeland  

 Zorgkantoor Utrecht   Zorgkantoor West-Brabant 

 Zorgkantoor Flevoland  Zorgkantoor Midden-Brabant 

 Zorgkantoor 't Gooi   Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 

 Zorgkantoor Noord-Holland Noord  Zorgkantoor Zuid-Oost Brabant 

 Zorgkantoor Kennemerland  Zorgkantoor Noord- en  

Midden-Limburg 

 Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland  Zorgkantoor Zuid-Limburg7 

 Zorgkantoor Amsterdam  Zorgkantoor Midden IJssel 

 Zorgkantoor Amstelland en  

De Meerlanden 

 

 U wordt verzocht deze enquête in te vullen voor het zorgkantoor 
waarmee u de meest omvangrijke productieafspraak maakt.   

 
Vraag 3 

Wat is de omvang van de financiële productieafspraak over 2018 met het 
betreffende zorgkantoor?  

                                                 
7 In de regio Zuid-Limburg vindt een experiment persoonsvolgende inkoop plaats. De vragen in 

deze enquête zijn niet geschikt voor de zorgorganisaties die deelnemen aan dit experiment.  
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O …………… euro 
 

Vraag 4  
Op welke wijze zijn de productieafspraken 2018 aangeboden bij de NZa? 

O Samen met het zorgkantoor op basis van een tweezijdig verzoek bij de 
NZa 

O Via een eenzijdig verzoek (geen overeenstemming met het zorgkantoor) 
bij de NZa 

Nadere toelichting: … 
 

Vraag 5 
Waarop hebben de productieafspraken 2018 betrekking? 

O  Op intramurale zorg en zorg aan zelfstandige wonende cliënten met een 
Wlz-indicatie  

O   Op alleen intramurale zorg (verblijf met of zonder behandeling). Ga naar 
vraag  6 t/m 29 en vraag 32 t/m 37  

O  Op alleen zorg aan zelfstandige wonende cliënten met een Wlz-indicatie 

(Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis8). Ga naar vraag 6 t/m 
11, vraag 14 en 15, vraag 22 t/m 27 en vraag 30 t/m 37 

 
 In de digitale vragenlijst krijgt u de vragen te zien die betrekking hebben 

op de intramurale Wlz-zorg en/of Wlz-zorg die u aanbiedt aan zelfstandig 
wonende cliënten en de vragen die voortvloeien uit uw antwoorden.  
 

Vraag 6 
Op welke onderdelen – voor zover van toepassing - is het Wlz-inkoopbeleid 
2018 van het zorgkantoor gewijzigd ten opzichte van de Wlz-inkoop van 2017? 

    
Verbeterd Gelijk Verslechterd  Nvt  

Administratieve lasten           O          O             O O 

Heldere criteria gunning           O         O  O O 
Ruimte voor dialoog            O         O  O O 
Ruimte voor innovatie           O          O  O O  
Persoonsvolgende bekostiging           O          O  O O 
Keuzevrijheid voor de cliënt          O          O  O O 
Ruimte voor inbreng vanuit de zorgaanbieder        O          O  O O 
Afstemming inkoop op de regionale/lokale omstandigheden      O          O  O O 

Stimulansen voor kwaliteitsverbetering         O          O  O O 
Meerjarenafspraken                          O          O  O O 
Inkoop behandeling voor verblijfscliënten        O         O   O O 
Overeenkomst Wlz 2018           O          O  O O 
Vereenvoudiging inkoopbeleid 2018          O          O  O O 
Aanvullend beleid t.o.v. landelijk inkoopkader        O         O  O O 

Vergoeding overproductie                             O          O  O O 

 
Vraag 7 
Heeft voorafgaande aan het maken van de productieafspraak voor 2018 een 
dialoog/gesprek plaatsgevonden met het zorgkantoor? 
O Ja 
O Nee 

Eventuele toelichting: …. 
 
Vraag 8 

                                                 
8 Overbruggingszorg behoort tot het Modulair Pakket Thuis.  
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We leggen de volgende stellingen met betrekking tot kwaliteit en de dialoog met het 
zorgkantoor aan u voor. 

 Ja, 
geheel 

Ruime 
mate 

Voldoende Beperkt Nee, 
geheel  
niet 

N.v.t. 

De dialoog met het 

zorgkantoor ervaren we 
als constructief. 

      

Het zorgkantoor gaat 
meer uit van 
vertrouwen in de 
zorgaanbieder.  

      

We kunnen de agenda 
bepalen voor de dialoog 
met het zorgkantoor.     

      

Het zorgkantoor 

respecteert de 
uitwerking van het 
kwaliteitskader en stelt 
geen aanvullende eisen.  

      

Het zorgkantoor biedt 
ruimte voor de context 

van de zorgorganisatie 
en de eigen afwegingen. 

      

De dialoog met het 
zorgkantoor stimuleert 
de implementatie van 

het kwaliteitskader.   
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Het zorgkantoor is 
regionaal verbindend en 
biedt meerwaarde bij 
cliënten met complexe 
vragen, knelpunten in 
infrastructuur en/of 
regionale vraagstukken.  

      

Eventuele toelichting……… 
 
Vraag 9 
Heeft u onderwerpen geagendeerd voor de dialoog met het zorgkantoor? 
O Ja, namelijk de onderwerpen: ………….. 

O Nee 

Eventuele toelichting…….. 
 
Vraag 10 
Zorgkantoren geven aan de zorg persoonsvolgend in te kopen. Ervaart u dat er 
daadwerkelijk zo wordt gehandeld? 
O Ja, geheel 

O In grote mate 
O In beperkte mate 
O Nee 
O Weet ik niet 
Eventuele toelichting:….. 
 
Vraag 11 

Op welke manier kan de dialoog met het zorgkantoor de implementatie van het 
kwaliteitskader (verder) stimuleren?  

……………… 
 
Vraag 12 
Heeft u behandeling kunnen afspreken voor verblijfscliënten met een ZZP voor wie 
eerder geen ZZP met behandeling werd ingekocht? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Ja, via omzetting naar ZZP met behandeling 
 Ja, via een aanvullende afspraak extramurale Wlz-behandeling uit het Modulair 

Pakket Thuis  
 Nee, het zorgkantoor heeft geweigerd 
 Nee, niet over gesproken met het zorgkantoor 
 Niet van toepassing  

Eventuele toelichting: … 
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Vraag 13 
Aan hoeveel cliënten ZZP 4 t/m 10 levert u zorg met behandeling (incl. 

verblijfscliënten met een aanvullende afspraak extramurale behandeling uit het 
Modulair Pakket Thuis)?  

Aan ………..cliënten. 
Aan hoeveel cliënten ZZP 4 t/m 10 levert u zorg zonder behandeling?  

Aan ……….cliënten. 
Voor hoeveel verblijfscliënten heeft u geen behandeling kunnen afspreken terwijl dat 

wel  
gewenst is?   

Voor …….cliënten. 
Eventuele toelichting: …. 

 
Vraag 14 
Heeft u een meerjarenafspraak kunnen maken met het zorgkantoor? 

 Ja, voor het eerst voor 2018 – 2020   
 Ja, we hebben een doorlopende meerjarenafspraak voor 2017 en 2018  

Heeft deze meerjarenafspraak geleid tot een vermindering van de 
administratieve last bij de zorgcontractering 2018?  

O Ja 
 O Nee 
 O Weet niet  

 We hadden al een andere meerjarenafspraak 
 Nee, omdat … (Ga naar vraag 16) 
 
Vraag 15 
Heeft de meerjarenafspraak ook betrekking op de tarieven gedurende de looptijd van 
de afspraak?  

O  Ja 
O  Nee    
O  Onbekend  
 
Vraag 16 
Geeft het zorgkantoor inzicht in de (cijfermatige) analyse van de regionale 
ontwikkelingen die het zorgkantoor gebruikt voor de ontwikkeling (afbouw / omzetting 

/ verplaatsing) van de regionale capaciteit? 
 Ja 
 Nee 
 Weet niet 
 
Vraag 17 
Kunt u met het zorgkantoor in overleg over de afbouw van intramurale plaatsen? 

O  Ja 

O  Nee, tot op heden niet  
O  Niet van toepassing  
Eventuele toelichting … 
 
Vraag 18 

Kunt u met het zorgkantoor in overleg over de verbouw of opbouw van intramurale 
plaatsen? 
O  Ja 
O  Nee, tot op heden niet  
O  Niet van toepassing  
Eventuele toelichting … 
 

Vraag  19 
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Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkeling in 2018 van het aantal urgent wachtenden met 
een Wlz-indicatie voor een verblijfplaats bij uw organisatie?  

O Ik verwacht dat er geen urgent wachtenden (meer) zijn 
O Ik verwacht dat het aantal urgent wachtenden afneemt 
O Ik verwacht dat het aantal urgent wachtenden gelijk blijft 
O Ik verwacht dat het aantal urgent wachtenden toeneemt  
O Niet van toepassing, ik neem geen wachtenden (meer) aan   
Eventuele toelichting: …  

 
Vraag 20 
Kunt u met het zorgkantoor voldoende volumeafspraken maken over de cliënten die 
op de wachtlijst staan die zorg met verblijf willen ontvangen?  

O  Ja 
O  Ten dele  
O Nee, tot op heden niet  

O Weet niet 
O  Niet van toepassing, want het volume is persoonsvolgend  
Eventuele toelichting: … 
 
Vraag 21 
Kunt u cliënten op de wachtlijst, die u niet in zorg kunt nemen, doorverwijzen naar het 
zorgkantoor? 

O  Ja, het zorgkantoor biedt actief cliëntondersteuning en –advies aan 
O  Ja, het zorgkantoor bemiddelt actief cliënten naar andere zorgaanbieders  
O Nee, omdat  ……..   
O Weet niet 
 
Vraag 22  

Biedt uw organisatie ook zorg aan cliënten via het persoonsgebonden budget? 
O  Ja, in 2017 aan …… cliënten 
O  Nee 
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De vragen 23 tot en met 27 betreffen inkoopafspraken, inkoopeisen en 
mogelijke problemen 

  
Vraag 23 
Bent u van mening dat het zorgkantoor voor 2018 redelijke eisen hanteert bij de 
inkoop van zorg? 
 Ja, het zorgkantoor hanteert redelijke eisen   
 Nee, het zorgkantoor hanteert de volgende onredelijke eisen (Meerdere 

antwoorden mogelijk): 
 Het zorgkantoor eist dat de aanbieder onvoorwaardelijk akkoord gaat met 

alle inkoopdocumenten en bijlagen. 
 Het zorgkantoor stelt aanvullende eisen bovenop het kwaliteitskader, 

namelijk:…………  
 Het zorgkantoor hanteert onredelijke eisen ten aanzien van deskundigheid 

van het personeel. 

 Het zorgkantoor eist voortzetting zorglevering voor eigen rekening na 
bereiken van het productieplafond. 

 Het zorgkantoor hanteert eisen die de Algemene Voorwaarden van ActiZ en 
cliëntenorganisaties uithollen of frustreren, namelijk: … 

 Het zorgkantoor hanteert een eenzijdig boetebeding. 
 Het zorgkantoor hanteert gunningcriteria die niet meer zijn te beïnvloeden. 
 Het zorgkantoor hanteert onredelijke tariefkortingen. 

 Het zorgkantoor hanteert onredelijke volumekortingen. 
 Het zorgkantoor stuurt onredelijk op VPT en MPT. 
 Het zorgkantoor past de Zorgbrede Governancecode onredelijk toe. 
 De inkoopeisen leiden tot oneigenlijke administratieve lasten, namelijk: … 
 Het zorgkantoor beslist eenzijdig over de bijstelling van de 

productieafspraken.  

 Het zorgkantoor vereist een volmacht van de zorgorganisatie om mede 
namens de  zorgorganisatie bij de NZa een tweezijdige aanvraag in te 
dienen.  

 Anderszins, namelijk: … 
 
Vraag 24 
Hoe bent u omgegaan met de onredelijke eisen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

O Vragen gesteld in de Q & A procedure 
O Overleg aangevraagd met het zorgkantoor 
O Schriftelijk de bezwaren aan het zorgkantoor kenbaar gemaakt 
O Contact opgenomen met ActiZ 
O (Dreiging met) juridische actie tegen het zorgkantoor, bijv. een kort geding 
O Publiciteit gezocht / media ingeschakeld  
O Eenzijdige productieafspraken bij de NZa ingediend 

O (Regionale) cliëntenorganisatie(s) ingeschakeld 

O (Noodgedwongen) geaccepteerd  
O Anders, namelijk: … 
 
Vraag 25 
Wat was het resultaat van uw acties tegen onredelijke eisen?  

…… 
 
Vraag 26 
Verwacht u eventuele problemen voor uw organisatie die het directe gevolg zijn van 
de Wlz zorgcontractering voor het jaar 2018?  
 Ik verwacht geen problemen  
 Ik verwacht wel problemen, namelijk (Meerdere antwoorden mogelijk): 

 Geen zorg kunnen bieden als voorkeursaanbieder van cliënten 



 

 
 

Rapportage enquête Zorgcontractering Wlz 2018 
65 

 

 

 Onvoldoende lichte zorg (ZZP 1,2 en 3) kunnen afspreken voor cliënten die 
in zorg zijn  

 Onvoldoende zware zorg (ZZP 4 t/m 10) kunnen afspreken voor mensen 
die in zorg zijn 

 Onvoldoende behandeling kunnen contracteren voor de verwachte 
zorgvraag van cliënten die de organisatie wil/moet leveren 

 Onvoldoende VPT kunnen afspreken voor de verwachte zorgvraag die de 
organisatie wil/moet leveren 

 Onvoldoende MPT kunnen afspreken voor de verwachte zorgvraag die de 
organisatie wil/moet leveren  

 Onbetaalde rekeningen als gevolg van overproductie boven 
productieplafond 

 Geen overeenstemming bereikt over de omzetting van capaciteit zonder 
behandeling 
naar capaciteit met behandeling  

 Onvoldoende samenhang met de ontwikkeling van wijkverpleging 
 Verschraling van zorg  
 Onvoorspelbare groei van spoedopnames 
 Verslechtering financiële positie 
 Rem op innovatie 
 Ontslag van medewerkers 
 Leegstand   

 Anderszins, namelijk ……… 
 
 
Vraag 27 
Geeft het zorgkantoor voldoende inzicht in de benutting van de contracteerruimte 
gedurende het jaar zodat u het risico goed kunt inschatten in de mate waarin de 

geleverde zorg wordt  gefinancierd? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
O Ja, geheel  
O In grote mate  
O In beperkte mate 
O Nee 
O Weet ik niet   
Eventuele toelichting:  
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Vragen 28 tot en met 32 betreffen de Wlz herschikking en Wlz overproductie 
2017  

 
Vraag 28 
Heeft u overeenstemming bereikt met het zorgkantoor over een herschikking van de 
productieafspraken 2017 die nodig is om recht te doen aan de intramurale cliëntenmix?  
O  Ja, geheel (Ga –indien ook extramuraal- verder naar vraag 30 of naar vraag 

33)  

O  In grote mate  
O  In beperkte mate  
O  Niet van toepassing: herschikking was niet nodig omdat de productieafspraken 

2017 toereikend waren voor de cliënten in zorg.  

 Was er sprake van onderproductie? (Ga –indien ook extramuraal- naar vraag 
30 of naar vraag 33) 

 0 Nee 

 0 Ja, namelijk …… procent van de Wlz jaaromzet 
 

Vraag 29 

Schat u in dat er sprake is van intramurale overproductie in 2017: 

0  Ja, namelijk voor …… duizend euro  
0 Nee 

 
Vraag 30 
Heeft u overeenstemming bereikt met het zorgkantoor over een herschikking van de 
productieafspraken 2017 die nodig is om recht te doen aan de zorgvraag voor zelfstandig 
wonende Wlz-cliënten?  
O  Ja, geheel (Ga naar vraag 33)   

O  In grote mate  

O  In beperkte mate  
O  Niet van toepassing: herschikking was niet nodig omdat de productieafspraken 

2017 toereikend waren voor de cliënten in zorg.  
 Was er sprake van onderproductie? (Ga verder naar vraag 32 of 33)  
 0 Nee 
 0 Ja, namelijk … procent van de Wlz jaaromzet 

 

Vraag 31 

Schat u in dat er sprake is van overproductie voor zelfstandig wonende Wlz-cliënten in 

2017: 

O Ja, namelijk voor …… duizend euro  

O Nee 
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Vraag 32 
Over welke zorgonderdelen heeft u in enige mate géén overeenstemming bij de 

herschikking 2017 bereikt? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 Overproductie lage zorgzwaartepakketten, namelijk  ….. duizend euro    
 Overproductie hoge zorgzwaartepakketten, namelijk   …… duizend euro 
 Overproductie op extramurale Wlz-behandeling (uit MPT: gestapeld op een 

zorgzwaartepakket zonder behandeling), namelijk ….. duizend euro 
 Overproductie Volledig Pakket Thuis, namelijk  …… duizend euro 

 Overproductie Modulair Pakket Thuis, namelijk ….. duizend euro 
 Niet van toepassing, ik heb volledig overeenstemming bereikt  
 
Vraag 33 betreft de vergoede zorg in 2016 

 
Vraag 33 
Heeft u alle rechtmatig geleverde Wlz-zorg in 2016 vergoed gekregen? 

O  Ja,  geheel op basis van de herschikking 2016 
O  Ja,  geheel op basis van de nacalculatie 2016 
O  Nee, voor .... duizend euro is niet vergoed en zijn voor eigen rekening 
O  De afhandeling van de nacalculatie 2016 loopt nog met de NZa   
O  Niet bekend   
Eventuele toelichting: …… 
 

Vraag 34 en 35 betreft de Wlz-inkoop 2019 

 

Vraag 34 

Heeft u suggesties voor de zorgkantoren voor het verbeteren van het Wlz inkoopbeleid 

2019? 

……… 

 

Vraag 35 

De invoering van het kwaliteitskader roept vragen op of het systeem van de NZa-

maximumtarieven nog wenselijk is. Graag leggen we u een aantal opties voor. Welke 

tariefstructuur zou uw voorkeur hebben voor de zorgcontractering vanaf 2019? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 
O  Maximumtarief vastgesteld door de NZa, met een afslag door het zorgkantoor  
O  Uniform vast tarief vastgesteld door de NZa (voor het voldoen aan het 

kwaliteitskader), geen rol in de tarieven voor het zorgkantoor 
O  Minimumtarief  vastgesteld door de NZa (voor het voldoen aan het 

kwaliteitskader), met een mogelijkheid van toeslagen door het zorgkantoor 
(bijv. voor regionale opleidingsfunctie)  

O  Anders, namelijk ………….. 
Eventuele toelichting: …… 

 

 

En laatste vragen over de ondersteuning vanuit ActiZ en een aanbeveling 

 

Vraag  36 

ActiZ heeft in mei 2017 vier informatiebijeenkomsten over de Wlz zorgcontractering 

2018 georganiseerd. Het inkoopbeleid van de zorgkantoren is door ActiZ geanalyseerd 

en er zijn overzichten van het inkoopbeleid op de site beschikbaar gesteld. Tevens 

heeft ActiZ vragen over het inkoopbeleid op de site gepubliceerd die zorgorganisaties 
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kunnen gebruiken bij de beïnvloeding van inkoopbeleid bijvoorbeeld in de Q&A 

procedure. Voorts geeft ActiZ inhoudelijke adviezen bij merkwaardige kwesties 

rondom de zorgcontractering. In welke mate heeft deze ondersteuning van ActiZ 

positief bijgedragen aan de verkoopstrategie van de zorgorganisatie?  

 

 Grote 

mate  

Redelijke 

mate 

Beperkte 

mate 

Niet Niet 

bekend/ 

Niet 

geweest  

Informatiebijeenkomsten  

Wlz zorgcontractering  

     

Analyses van Wlz-

inkoopbeleid van de 

zorgkantoren op de site 

     

Vragen op de site t.b.v. 

beïnvloeding inkoopbeleid 

zorgkantoren (Q&A-

procedure) 

 

 

 

    

Inhoudelijke adviezen      

 
Heeft u suggesties waarmee ActiZ u kan ondersteunen bij de zorgverkoop aan de 
zorgkantoren? 

………… 

 

Vraag 37 

Stel dat verzekerden/cliënten in zorg zouden kunnen kiezen voor een zorgkantoor 

voor de uitvoering van de Wlz, in hoeverre zou u uw zorgkantoor dan aanbevelen? 
O         0 (zeer waarschijnlijk niet) 
O 1 
O 2 
O 3 
O 4 

O 5 
O 6 
O 7 
O 8 

O 9 
O 10 (zeer waarschijnlijk wel) 
Eventuele opmerkingen:………… 

 
Tot  slot 
Kan ActiZ naar aanleiding van de antwoorden van deze enquête zo nodig contact met 
iemand uit de organisatie opnemen voor navraag of een toelichting?  
O  Ja, met: …………. 

Functie: …………., Emailadres: ……….  
Telefoonnummer: …………… 

O  Nee  
 

Einde vragenlijst 
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Gebruik dit papieren formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de 

online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten die uiterlijk woensdag 22 

november 2017 zijn aangeleverd kunnen in de analyse worden meegenomen. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 


