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0. Inleiding 
 

Geen correcties of aanvullingen. 
 
 
 

1. Wat zijn de beleidsmatige ontwikkelingen in 2020?  
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

1.1 In de dialoog blijft de kwaliteitsverbetering voor de klant centraal staan 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

1.2 Voor 2020 zijn geen extra middelen voor ontwikkelruimte voor GZ en GGZ beschikbaar 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

 

 

2. Hoe maken we afspraken met zorgaanbieders voor 
2020? 

 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

2.1  Welk zorgkantoor contracteert welke zorg? 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

2.2 Hoe komen we tot het tariefpercentage voor 2020? 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 
2.3 Hoe komen we tot afspraken over het volume? 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

2.4  Welke overeenkomsten sluiten wij met zorgaanbieders? 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

 

 

3. Welke procedure geldt voor zorginkoop 2020?  
 

Geen correcties of aanvullingen. 
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3.1 Welk tijdpad geldt voor de procedure 2020? 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

3.2 Wat moet ik doen voor een overeenkomst Wlz 2020? 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 
 
 

4. Extra middelen voor kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

4.1  Welke extra middelen zijn er voor de verpleeghuiszorg? 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

4.2 Hoe zit het met het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg?  
 

Aanvulling in subparagraaf 4.2.4, voetnoot 11. 

In de voetnoot wordt analoog aan de tekst in subparagraaf 4.2.4. ‘en anderen’ toegevoegd. 

 

Correctie in subparagraaf 4.2.4. onder het kopje ‘Richtlijn is dat 85% van het kwaliteitsbudget is bestemd voor 

extra personeel’. 

Bij de eerste bullet na de tekst over de mogelijkheid in het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg een 

verzoek in te dienen om gemotiveerd af te wijken, is na 3) ‘op’ 2018 gewijzigd naar ‘gedurende’ 2018.  

 

Correctie in subparagraaf 4.2.13.  

De zinsnede ‘en dit extra personeel ook daadwerkelijk in dienst hebben’ in de tweede volzin wordt vervangen 

door de zinsnede  ‘en dit extra personeel ook daadwerkelijk ingezet hebben’. 

 

4.3 Hoe zit het met het ontwikkelbudget vanuit de transitiemiddelen?  
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 
 
 

5. Realiseren ambities programma volwaardig leven  
 

5.1  Passend aanbod voor mensen met complexe zorgvraag 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

5.2  Zorgkantoren maken in 2020 extra maatwerkplaatsen mogelijk  

 

Geen correcties of aanvullingen. 
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5.3  Zorgkantoren werken toe naar een landelijke dekking van crisisinterventieteams  
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 
5.4  Expertise   
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 
 
 

6. Bijlagen 
 
1.  Overeenkomst 

 

Geen correcties of aanvullingen. 

 
2.  A) Bestuursverklaring 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 
2.  B) Instemmingsverklaring 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 
3.  Beleidskader Wlz 2020 (volgt later) 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 
4.  Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 (volgt later) 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 
5.  Declaratieprotocol 2020 
 

Geen correcties of aanvullingen. 

 
6.  Overeenkomst addendum extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2020  

 

Correctie in Deel 1.A, I.D, derde aandachtsstreepje. 

In de zinsnede ‘minimaal 85% van deze extra middelen’ is het woord ‘minimaal’ verwijderd.  

 


