
‘Tijd voor kwaliteit’ 
Inkoopbeleid WLZ 2019 e.v. 

Menzis Zorgkantoor 
Selectie van sheets 



Menzis Zorgkantoren 
Arnhem, Groningen, Twente  

Inwoners in de drie regio’s 

2,15 miljoen 

Klanten in Wlz-zorg (augustus 2017) 

ZIN 34.269; 93% opname en 7% thuis  

PGB 6.052 

Totaal 40.321 
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Zorgaanbieders 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal zorgaanbieders 2018 

V&V  122 

GZ  108  

GGZ  5 

Totaal  235 

 
Aanbod nieuwkomers 

Voormalig PGB 

Aanbod allochtone klanten 

Kleinschalig, persoonlijk, zorgboerderij 

Zorg blijven leveren na overgang Wmo-Wlz 

Mogelijkheid voor tussentijds inschrijven 

 

 

 

 



Taken van het zorgkantoor 

• Het geven van informatie en advies aan cliënten 

• Het bemiddelen van cliënten 

• Het geven of beschikbaar stellen van cliëntondersteuning 

• Het, binnen redelijke termijn, beschikbaar stellen van een PGB 

• Het inkopen van zorg 



Visie van Menzis op zorginkoop 



Tijd voor kwaliteit 

De klant centraal - inkoop is ondersteunend 

Dialoog over kwaliteit voortzetten 

Regie in de regio 

Administratieve rust 

Partnership 



Menzis Zorgkantoor Inkoop Wlz 2019 

KLANT 
WAARDE 

KLANT 
ONDERSTEUNING 

PVB DOORZETTEN MAATWERK  
IN DE REGIO 

ER IS ÉÉN TYPE 
AANBIEDER:  
EEN GOEDE 

 

BASISCONTRACT  
+  

EVT. OPSLAG 

MEERJARIGE 
CONTRACTEN 

CTO/MTO BELANGRIJKE 
ONDERDELEN 

 

1 
2019 
2020 
2021 

https://www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorginkoop/zorginkoop/inkoop-2019 
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De klant centraal 
De klantwens is het uitgangspunt voor zorg 

Welbevinden is een belangrijk aspect in langdurige zorg 

Iedere klant is uniek 

Betrek de informele zorg 
 

 

 

Menzis Zorgkantoor als makelaar 

ZorgkaartNederland als keuze-ondersteuning 

De cliëntenraad is betrokken 

Aandacht en support voor mantelzorgers 
 
 
 
 
 
 



Persoonsvolgende bekostiging 

De klant kiest de zorgaanbieder 

Het geld volgt de klant 
 

 

 

 

 

In gesprek met de klant 

 Maatwerk voor de klant 

 Maatwerk in de regio 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ4oHroM3ZAhUR_aQKHW6lB7YQjRx6BAgAEAY&url=http://freevector.co/vector-icons/maps-and-flags/location-mark.html&psig=AOvVaw1k4n0rJFAGBJPFTS1ZA52Z&ust=1520066957392354


Samen met de zorgaanbieder 

1 

2019 
2020 
2021 

Door middel van: 

Meerjarenovereenkomst 5 jr. 

Toptarief 97,5% 

Starttarief 92% 

Honorering 5,5% 

Voortzetten van dialoog 

Systematiek aanpassen 

Maatwerk 

We bereiken: 

Partnership 

Solide basis 

Aansluiten bij klantwensen 

Extra kwaliteit 

Administratieve lasten omlaag 

Ruimte voor beweging 

* Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de bepaling van het tarief. Denk hierbij aan het lopende kostprijsonderzoek van de NZa 
en de consequenties hiervan voor de NZa tarieven. De definitieve contracteerruimte en de NZa beleidsregels voor 2019 zijn op het moment van publicatie van dit 
document nog niet bekend. De tariefpercentages, zoals nu opgenomen in dit document, vinden hun basis in de nu (voor 2018) geldende tarieven/beleidsregelwaarden. 
Wij behouden ons daarom het recht voor om de tariefpercentages 2019 voor zorgprestaties aan te passen zodra de contracteerruimte en de NZa-beleidsregels bekend 
zijn. Dit kan een aanpassing naar beneden zijn, wanneer in de contracteerruimte geen rekening wordt gehouden met het kostenonderzoek. 
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