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Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor

1 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

2.2 8 Meerzorg U geeft aan dat er alleen afspraken worden gemaakt voor meerzorg met 

aanbieders die in 2017 hiervoor afspraken hadden.

a) Stel dat bij een aanbieder zonder afspraken meerzorg in 2017 de zorg voor 

een zittende cliënt structureel ernstig toeneemt of een nieuwe cliënt instroomt 

waarvoor meerzorg noodzakelijk is. Op welke wijze wordt dan deze meerzorg 

gefinancierd?

b) Wordt een zittende cliënt gedwongen te verhuizen naar een aanbieder 

waar wel afspraken meerzorg zijn gemaakt?

c) Moet in geval van een nieuwe cliënt deze verwezen worden naar een 

aanbieder waar wel afspraken voor meerzorg mee zijn gemaakt?

Het zorgkantoor zal in samenspraak met de zorgaanbieder en 

cliënt(vertegenwoordiger) zoeken naar een passende oplossing.

2 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.4 15 Financiering stijging 

zorgzwaarte

U geeft aan dat een stijging van de gemiddelde zorgzwaarte in principe niet 

wordt gefinancierd. Daarmee wordt ons inziens niet erkend dat onafhankelijk 

vastgestelde zorgverzwaring een grotere zorgvraag met zich meebrengt. Is 

aan te geven welke gedachte het zorgkantoor heeft bij deze maatregel

Deze maatregel wordt gehanteerd om tot een doelmatige inzet van 

beschikbare middelen te komen.

3 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

2 7 Financiering 

overproductie

U geeft aan dat overproductie na de herschikking in principe niet wordt 

vergoed. Blijft er wel de mogelijkheid om deze overproductie bij de 

nacalculatie, te verrekenen met onderproductie bij andere zorgkantoren en/of 

te verrekenen via de “landelijke pot”?

Ja, mits het zorgkantoor goedkeuring heeft verleend en deze 

mogelijkheid door de NZa geboden blijft.

4 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

3.2 12 NHC/NIC Hoe worden de NHC en NIC voor 100% in het integraal tarief van DSW 

meegenomen? Kan dit worden verduidelijkt met een rekenvoorbeeld?

Voorbeeld voor de opbouw van het tarief 2018 voor VV5 inclusief BH 

(Z053) op parameters 2017 = (tariefpercentage zorgkantoor%* 

€190,45) + (100%* €30,81) + (100%* €3,68) 

5 Landelijk 

zorginkoopbeleid 

Wlz

3.1 10 Woonplaatsbeginsel a) Weegt deze beleidswijziging op tegen de verhoging van de administratieve 

lasten? 

b) Worden de voorwaarden (tarieven) van het ‘huidige’ zorgkantoor 

overgenomen door het ‘nieuwe’ zorgkantoor?

Er vindt nog landelijk overleg plaats over het woonplaatsbeginsel. Deze 

vragen worden daarom via een Nadere nota van inlichtingen 

beantwoord. Publicatie daarvan vindt uiterlijk 14 juli 2017 plaats.

6 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.1 13 Kwaliteitskader In het Kwaliteitskader staat dat het kwaliteitsrapport uiterlijk 1 juni 2018 moet 

zijn opgeleverd. Wij verzoeken uw zorgkantoor om aan te sluiten bij de 

landelijke datum van 1 juni 2018?

Wij sluiten in het inkoopbeleid aan bij de normen in kwaliteitskader de 

landelijke afspraken hierover tussen het zorginstituut en de branches. 

Dit geldt ook voor de publicatiedatum van het kwaliteitsrapport.

7 Landelijk 

zorginkoopbeleid 

Wlz

3.1 10 Woonplaatsbeginsel De administratieve last als gevolg van het woonplaatsbeginsel is voor de 

zorgaanbieder en kan erg groot zijn. De verplichting is daarnaast prematuur: 

Zorgkantoren moeten het beleid nog verhelderen en kondigen aanvullende 

informatie aan, terwijl de zorgaanbieder bij de inschrijving gevraagd wordt 

rekening te houden met het woonplaatsbeginsel. Wij dringen erop aan 

toepassing van het woonplaatsbeginsel ‘on hold’ te zetten.

Er vindt nog landelijk overleg plaats over het woonplaatsbeginsel. Deze 

vragen worden daarom via een Nadere nota van inlichtingen 

beantwoord. Publicatie daarvan vindt uiterlijk 14 juli 2017 plaats.

8 Landelijk 

zorginkoopbeleid 

Wlz

3.2 11 Tarief i.c.m. 

kwaliteitseisen

Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 is leidend bij de Wlz-

contractering. Als zorgorganisaties bij wet (Wkkgz) en contract 

(overeenkomst met het zorgkantoor) verplicht worden om de normen uit dit 

kader te volgen, dan moeten zij daartoe ook daadwerkelijk in staat gesteld 

worden. Dat vergt een minimale extra investering van € 2,1 miljard. De 

nieuwe normen vereisen derhalve hogere tarieven.

Wij constateren dat de zorgkantoren het nieuwe kader miskennen door te 

blijven korten op de NZa-maximumtarieven. Meer vragen en minder betalen 

is niet reëel. Daarom maken wij bezwaar tegen deze prijskorting en vragen 

om de inzet van een tarief dat de kosten van dit kader dekt. Een prijsniveau 

van 100% van het huidige NZa-tarief vinden wij voor nu een werkbare 

uitgangspositie voor het komende contracteerjaar, in afwachting van de 

bestemming van de toegezegde extra middelen.

a) Wilt u het prijsniveau aanpassen tot 100 % procent van het huidige NZa-

tarief?

b) Zodra de extra middelen beschikbaar zijn verwachten wij dat deze deel 

gaan uitmaken van het inkoopkader en de te sluiten  overeenkomsten. Kunt u 

dit bevestigen? 

a) Nee.

b) Ook onze verwachting is dat het onderdeel uit gaat maken van het 

inkoopkader.

9 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

2.1 7 Tarief Voor zorgaanbieders met een 1-jarige ovk is het uitgangspunt dat het huidige 

tarief wordt gecontinueerd. Voor 2017 zijn wij als nieuwe aanbieder voor 

DSW gestart met 91% tarief, zonder de mogelijkheid van ontwikkelplannen. 

Wordt dit gecontinueerd in 2018? Zo ja dan worden wij twee jaren op rij 

behandeld als nieuwe aanbieder, hetgeen ons inziens niet juist is.

Wij gaan met deze specifieke groep zorgaanbieders in gesprek over het 

tarief voor 2018.

10 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

2.2 7 Volume Hoe wordt het openen van nieuwe locaties, dus sprongsgewijze uitbreiding 

van de capaciteit, meegenomen in de vaststelling van reële 

productieafspraken? Te meer omdat een lineaire extrapolatie of 

volumebepaling op basis van herschikking in 2017 dan niet tot reële 

uitkomsten zal leiden. Oftewel, hoe kunnen we het geld volgt klant principe 

rijmen met de volumeafspraken?

Bij de herschikking 2018 worden de beschikbare middelen zoveel 

mogelijk aangesloten op de realisatie.

11 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.1 13 Kwaliteit a) wat is de score gemiddeld mbt medewerker tevredenheid?

b) Mag er in plaats van een regionaal lerend netwerk ook sprake zijn van een 

landelijk lerend netwerk?

a) De gemiddelde score wordt bepaald op basis van uitkomsten van alle 

gebruikers van het betreffende instrument. 

b) Nee. Het moet gaan om partijen werkzaam in de regio WSD.

12 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.4 15 Financiering stijging 

zorgzwaarte

a) wat wordt bedoeld met "zorgzwaartestijging wordt na vaststelling niet 

gefinancierd"? 

b) Betekent dit dat als een client een zwaardere indicatie krijgt en dus van 

ZZP 5 naar ZZP 7 gaat, dit verschil niet wordt gefinancierd?

a) + b) Per zorgaanbieder wordt een gemiddelde zorgzwaarte berekend. 

Gemiddelde zorgzwaartestijging wordt niet gefinancierd.

13 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.5 16 Geclusterde 

woonvoorzieningen

Kunt u meer informatie geven over de aanvullende afspraken in het kader? Dit geldt voor zorgaanbieders die de transitie maken van intramurale 

zorg naar scheiden wonen en zorg.

14 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.1 12 Kwaliteit(skader) a) Kan het Zorgkantoor aangeven hoe zij verwachten dat een zorgaanbieder 

tegen de normen van het kwaliteitskader zorg moet leveren zonder daarvoor 

gecompenseerd te worden in de tariefstelling?

b) Het Zorgkantoor DSW vraagt naast het kwaliteitskader nog aanvullende 

indicatoren, kan het Zorgkantoor aangeven hoe zorgaanbieders daarvoor 

gecompenseerd worden in de tariefstelling?

c) Worden de, door de overheid toegezegde, extra middelen opgenomen in 

het inkoopkader?

d) Gaat het Zorgkantoor deze extra toegezegde middelen toebedelen door 

verhoging van tarief? En wordt dit dan aangepast in de 

meerjarenovereenkomsten?

e) In het inkoopbeleid is aangegeven dat het tarief conform de 

meerjarenovereenkomst wordt gevolgd, zijn er wel mogelijkheden om 

eventueel voor 2018 ev. tot een hoger tarief te komen? 

f) Kan het Zorgkantoor aangeven op welke wijze de Waardigheid en Trots 

gelden worden verdeeld voor 2018? 

g) Is er voor de Waardigheid en Trots gelden een aparte verantwoording 

nodig?

a) Wij constateren dat er zorgaanbieders in de regio WSD zijn die al 

grotendeels aan het kwaliteitskader voldoen en wij verwachten dat 

zorgaanbieders met een hoge solvabiliteit en een positief 

explotatieresultaat meer kunnen doen dan nu gebeurt.

b) Wij vragen geen aanvullende informatie op.  

c) Onze verwachting is dat dit inderdaad het geval zal zijn.

d) De inzet van de extra toegezegde middelen is afhankelijk van de 

landelijk besluitvorming. De vraag over de aanpassing van de 

meerjarenovereenkomst is daarom nog niet te beantwoorden.

e) Hiervoor verwijzen wij naar het addendum.

f) + g) De werkwijze is gelijk aan 2017.

15 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

2.2 8 Volumegarantie Wij verzoeken het Zorgkantoor de volumegaranties te verhogen naar een 

percentage dat beter aansluit bij de instroom van nieuwe cliënten in onze 

organisatie en daarbij het geld-volgt-klant principe te hanteren.

Dit is het beleid om de keuzevrijheid van de cliënten in de regio te 

bevorderen dat geldt voor de gehele regio WSD. Aanpassing is niet aan 

de orde.

16 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

2.2 8 Meerzorg a) Verwacht het Zorgkantoor een aanpassing van de criteria, meer 

toegespitst op de V&V sector, zodat meer cliënten wel in aanmerking kunnen 

komen voor meerzorggelden in de V&V sector?

b) Hoe gaat het Zorgkantoor om met de meerzorggelden die niet benut 

worden binnen de V&V sector?

a) Nee.

b) Meerzorggelden zijn niet geoormerkt en maken derhalve onderdeel 

uit van de contracteerruimte.

17 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.4 15 Financiering 

overproductie

Op pagina 15 geeft het Zorgkantoor aan dat overproductie (na correctie voor 

volumegarantie) wordt gefinancierd tegen een lager tarief, te weten 85% van 

het afgesproken tarief. 

a) Wordt hiermee zorg volgens de MPT levering bedoeld, zoals ZorgThuis en 

dagbesteding?

b) In de Wijkverpleging is recent een kostprijsberekening geweest waarbij 

helder werd dat de tarieven voor o.a. persoonlijke verzorging veel lager zijn 

dan de kostprijs. Er is naar ons idee geen aanname dat de geleverde zorg 

voor de WLZ een andere kostprijs kent. De maximale tarieven in de WLZ 

liggen lager dan in de wijkverpleging, en zorgkantoor koopt deze zorg al met 

korting in. Hoe reëel is het dat er naast het niet-kostendekkende tarief, de 

korting van het Zorgkantoor er daarnaast nog een korting van 15% wordt 

gegeven op legitiem geleverde zorg?

c) Kan het Zorgkantoor aangeven hoe dit beleid van overproductie voor 85% 

financieren bijdraagt aan het stimuleren van ‘langer zelfstandig thuis blijven 

wonen’?

d) Wordt de overproductie op ZZP zorg ook voor 85% vergoed?

a) Ja

b) Uit de jaarrekeningen van zorgaanbieders blijkt dat de Wlz niet 

verlieslatend is. Het uitsluitend aanpassen van de tarieven PV zou dan 

ook niet reëel zijn. 

c) Zie vraag 12

d) Nee 
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18 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.4 15 Benchmark Door het zorgkantoor wordt een landelijke benchmark op kosten per dag 

wordt gemaakt, rekening houdend met de verschillende doelgroepen. De 

uitkomst van deze benchmark wordt besproken met zorgaanbieder.

a) Er zijn al verscheidene benchmarks beschikbaar, worden deze gebruikt of 

wordt er iets nieuws opgesteld?

b) Naar welke doelgroepen wordt er gekeken?

c) Wat wordt er verwacht van de Benchmark van de Zorgkantoren? 

d) Wordt een kostprijsonderzoek zoals van de wijkverpleging ook 

meegenomen als een ‘benchmark-indicator’ voor de WLZ 

thuiszorgproducten? 

a) Er wordt iets nieuws opgesteld door het zorgkantoor

b) Wij maken een spiltsing op basis van zorgprofielen.

c) Hier gaan we over in gesprek met de zorgaanbieder.

d) Nee

19 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.4 15 Financiering stijging 

zorgzwaarte

In het DSW inkoopbeleid wordt aangegeven dat ‘Zorgzwaartestijging na 

vaststelling niet wordt gefinancierd’. De praktijk is echter dat de doelgroep wel 

verzwaard, ook gezien het beleid om langer thuis te blijven wonen. 

a) Kan het Zorgkantoor aangeven hoe het langer thuis blijven wonen wordt 

gestimuleerd als de verzwaring van zorg in de thuissituatie niet wordt 

gefinancierd?

b) Bij cliënten die thuis wonen is er al een flinke druk op de mantelzorgers, 

zeker bij 24 uurs toezicht bij dementie. Kan het Zorgkantoor aangeven hoe 

het niet financieren van verzwaring bijdraagt aan het langer thuis blijven 

wonen? 

c) Cliënten die overgaan van een indicatie wijkverpleging (en/of WMO 

beschikking) naar de WLZ ervaren vaak dat zij binnen de WLZ minder zorg 

kunnen ontvangen zonder einde van ZZP budget te bereiken. Hiermee is er 

al een sterke begrenzing in de WLZ zorg. Kan het Zorgkantoor aangeven 

waarom deze begrenzing niet afdoende  is?

d) Vorig jaar is uit onderzoek van uitnutting ZZP al naar voren gekomen dat 

met name de doelgroep dementie met gebruik van dagbesteding in de vorm 

van bijv. een Ontmoetingscentra al snel knelt komt in het huidige uitruilmodel, 

hoe wordt dit meegewogen? 

a) + b) + c) De passage ‘Zorgzwaartestijging na vaststelling niet wordt 

gefinancierd’ heeft betrekking op intramurale zorg.

d) Wij zien in de regio WSD dat nagenoeg alle zorgaanbieders uitkomen 

met het beschikbare budget.

20 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.4 15 Zelfredzaamheid In het inkoopbeleid van DSW wordt aangegeven het voorkomen van 

stijgende gemiddeld kosten kan worden voorkomen door zelfredzaamheid te 

vergroten van de cliënten. Het verliezen of ontbreken van de zelfredzaamheid 

is vaak juist een reden waarom een cliënt een WLZ indicatie ontvangt. Wat 

bedoelt het Zorgkantoor hier precies mee?

Ook voor cliënten met een Wlz-indicatie moet ingezet worden op het 

versterken van zelfredzaamheid.

21 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.1 12 Medewerkers-

tevredenheid

Zorgkantoor geeft aan dat zij er vanuit gaan dat een goede score op de 

medewerkerstevredenheid een positief effect heeft op de ervaren bejegening.

a) Wat bedoelt het Zorgkantoor met een goede score? 

b) Is dit minimaal gemiddeld zoals op pagina 13 wordt aangegeven?

c) Kan het Zorgkantoor geeft aan dat er een “positief effect is tussen de 

medewerkerstevredenheid en de ervaren bejegening”, kunt u aangeven hoe 

dit positieve effect wordt gewogen?

a) + b) Zie vraag 11

c) Weging is niet van toepassing

22 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.1 12 Lerend netwerk a) Kan het Zorgkantoor aangeven waarin dit speerpunt afwijkt van het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg?

b) Kan een lerend netwerk ook worden ingezet binnen de eigen organisatie, 

bijv. het leren van elkaars best practices tussen locaties/ thuiszorgteams/ 

dagactiviteitenlocaties?

a) Niet 

b) Nee. Deze vraag verbaast ons zeer.

23 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.1 12 Bejegening Bij bejegening geeft Zorgkantoor aan dat aantoonbaar is dat de 

zorgaanbieder inzet op verbeteren van bejeging richting cliënten en 

mantelzorgers.

a) Kan het Zorgkantoor aangeven hoe een zorgaanbieder dit aantoonbaar 

kan maken? 

b) Kan het Zorgkantoor aangeven hoe een zorgaanbieder verbetering van 

bejegening, naar de mantelzorgers toe, aantoonbaar kan maken? 

a) + b) Dit kan bijvoorbeeld aantoonbaar gemaakt worden door middel 

van cliëntenraadpleging of een CQ.

24 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.1 13 Zorgkaart Nederland Zorgkantoor geeft aan dat 20% van het aantal cliënten dat in 2016 in zorg is 

geweest een ervaring op Zorgkaart Nederland plaatst. Wij doen veel 

inspanningen om cliënten te motiveren om hun ervaring te delen op 

Zorgkaart Nederland, onder andere door inzet van interviewteams. Echter is 

deelname op vrijwillige basis en komen wij ondanks de inspanningen niet aan 

de 20%.

a) Een gedeelte van 2016 is reeds gepasseerd het is lastig om dan een 

toetsing te krijgen over gehele jaar terwijl er wel veel inspanningen zijn 

geweest, hoe gaat het Zorgkantoor hiermee om?

b) Kan het Zorgkantoor aangeven hoe zij op het percentage van 20% zijn 

gekomen?

c) Is dit een realistisch percentage voor de V&V sector?

a) Hier in Schiedam is het 2017. Dus vraag is ons inziens niet relevant.

b) + c) Wij zien in de regio WSD reeds partijen die hier ruimschoots aan 

voldoen en achten 20% een realistisch percentage. In een regionaal 

lerend netwerk is het mogelijk om ideeën hieromtrent uit te wisselen.

25 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.1 13 Inzet vrijwilligers Er wordt aangegeven dat vrijwilligers hulp bieden bij dagelijkse 

levensbehoeften.

a) Kan het Zorgkantoor aangeven welke dagelijkse levensbehoeften zij hier 

specifiek bedoelen?

b) Is het bij het Zorgkantoor bekend dat veel vrijwilligers geen lijfelijke zorg 

willen bieden aan de cliënten, zoals bijv. toiletgang en aankleden?

a) + b) Hulp die aanvullend is op de professionele zorg die een 

zorgaanbieder geacht wordt te leveren. Wij verwachten van een 

professionele zorgaanbieder dat zij zelf kunnen inschatten wat wel en 

niet aan een vrijwilliger overgelaten dan wel gevraagd kan worden.

26 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5.6 17 Innovatiemiddelen Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor de innovatiemiddelen 

genoemd onder 5.6? 

Zie de NZa-beleidsregel 'NR Innovatie ten behoeve van nieuwe 

prestaties'.

27 Landelijk 

zorginkoopbeleid 

Wlz

3.1 10 Woonplaatsbeginsel a) Hoe kijkt het Zorgkantoor aan tegen deze ontwikkeling dat ook een 

postadres opgegeven bij het BRP wordt gezien als ‘bovenregionale cliënt’?

b) Bent u het eens dat de hantering van BRP waaronder postadressen een 

onevenredige administratieve last oplevert bij de zorgaanbieder?

c) Bent u het eens dat het inkoopbeleid op het onderdeel bovenregionale 

cliënten moet worden aangepast?

d) Bent u het eens dat het inkoopbeleid op het onderdeel bovenregionale 

cliënten die een postadres hebben aangegeven bij BRP, moet worden 

aangepast? 

e) Is het mogelijk om de uitruiling van de contracteerruimte tussen 

Zorgkantoren onderling te laten plaatsvinden zodat zorgaanbieders, m.n. 

degenen die vanwege postadressen plots ’bovenregionale zorg’ leveren geen 

extra administratieve lasten opleveren? 

f) Welke peildatum voor de verdeling van de contracteerruimte wordt 

aangehouden door het Zorgkantoor?

g) Indien er wel een overheveling plaats vindt tussen de zorgkantoren, hoe 

wordt dan het budget aangepast als er toevallig een postadres bijkomt of 

verdwijnt in die andere regio? Hoe wordt dit gemonitord?

h) In het inkoopbeleid van ZN staat dat ook voor MPT zorg er een contract 

mogelijk is bij een ‘substantiële omvang’. Kunt u aangeven wat het 

Zorgkantoor onder een ‘substantiële omvang’ verstaat? Gaat dit om aantallen 

cliënten of euro’s? 

Er vindt nog landelijk overleg plaats over het woonplaatsbeginsel. Deze 

vragen worden daarom via een Nadere nota van inlichtingen 

beantwoord. Publicatie daarvan vindt uiterlijk 14 juli 2017 plaats.

28 Landelijk 

zorginkoopbeleid 

Wlz

3.1 10 Woonplaatsbeginsel Wij vragen u een aantal casussen te beschrijven, waardoor meer inzicht 

wordt gegeven in de situaties waarin een zorgaanbieder een contract zou 

moeten aangaan met een zorgkantoor waar die nu nog geen overeenkomst 

mee heeft.

Voorbeeldcasussen:

1 – Zorgaanbieder heeft een locatie voor zorg en verblijf in een andere 

zorgkantoorregio.

2 – Zorgaanbieder heeft 2 VPT-cliënten in een andere zorgkantoorregio.

3 – Zorgaanbieder biedt zorg aan 8 VPT-cliënten in een kleinschalig 

wooncomplex in een andere zorgkantoorregio.

4 – Zorgaanbieder heeft 25 MPT-cliënten in een andere zorgkantoorregio.

5 – Zorgaanbieder heeft in zijn locatie voor zorg en verblijf 3 cliënten in zorg 

(2,5% van het totaal aantal cliënten) die niet in die woonplaats zijn 

ingeschreven (bijv. omdat de partner nog thuis woont of de familie 

overschrijving naar de nieuwe woonplaats niet heeft geregeld).

Er vindt nog landelijk overleg plaats over het woonplaatsbeginsel. Deze 

vragen worden daarom via een Nadere nota van inlichtingen 

beantwoord. Publicatie daarvan vindt uiterlijk 14 juli 2017 plaats.
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29 Regionaal 

zorginkoopbeleid 

Wlz

5 17 Speerpunten DSW beschrijft in hoofdstuk 5 de speerpunten Zorginkoopbeleid 2018. Daar 

staat dat het zorgkantoor van de zorgaanbieders verwacht dat zij zich 

inspannen voor deze speerpunten. De speerpunten zijn vertaald in 

indicatoren voor kwaliteit, cliëntgerichtheid, ketensamenwerking, 

doelmatigheid en langer zelfstandig wonen (pag. 13- 17).  Welke rol gaan 

deze indicatoren spelen gedurende de contractperiode? Kunt u dat 

toelichten?

Het zorgkantoor gaat hier met de zorgaanbieders over in gesprek.


