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Inkoop van kwalitatief goede zorg,
passend bij de cliënt

1
Uitvoering van de Wlz in 2018
In 2018 was het zorgkantoor Zorg en Zekerheid voor
het vierde jaar op rij Wlz-uitvoerder. Het was het
jaar van de invoering van iWlz 2.0, het jaar van de
nieuwe website en het jaar waarin de doorlooptijden
pgb zouden zijn verbeterd. Zowel regionaal
als landelijk participeerde het zorgkantoor in
verschillende overlegorganen en zetten we ons
ten volle in om onze rol als Wlz-uitvoerder op
een goede en bij de cliënt passende manier uit te
voeren. In het uitvoeringsverslag dat voor u ligt,
vertellen we u graag meer over alle ontwikkelingen
die in 2018 van invloed zijn geweest op de taak die
we vervulden. Ook leest u meer over de resultaten

die we behaalden en de plannen die we maakten
voor de toekomst.

1.1 Invoering kwaliteitskaders en sturen op
kwaliteit van leven
In 2018 zijn de nieuwe kwaliteitskaders in de zorg
ingevoerd. Het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) heeft gelden beschikbaar
besteld in de sector Verpleging en Verzorging om
te helpen bij het invoeren van dat kwaliteitskader
en het toewerken naar de vereiste kwaliteit.
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) startte daarop
een landelijk project, ‘Inkopen op kwaliteit’,
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om ervoor te zorgen dat er landelijk zo uniform
mogelijk invulling zou worden gegeven aan de
invoering van het kwaliteitskader. Het bureau
ZorgvuldigAdvies werd vanuit dat project gevraagd
om onderzoek te doen naar het Zorgkantoor 2021.
Zo ontstond er een profiel waar zorgkantoren
naartoe konden werken om in 2021 aan de eisen te
voldoen.

ontstond onduidelijkheid over de keuzes en
uitgangspunten van deze landelijke wijziging. De
nieuwe berekening heeft namelijk grote impact
op het budget van Zorg en Zekerheid; dat zal in de
laatste stand fors lager worden voor onze regio’s.
Uitgangspunt voor de verdeling van budgetten
waren geldige indicaties per zorgkantoorregio.
Door een alerte houding van Zorg en Zekerheid bij
een bestandsvergelijking indicaties op cliëntniveau
kwam aan het licht dat er een significant aantal
cliënten ontbrak in de door de NZa gebruikte
informatie. Bij de selectie van het CIZ bleek
een foute basis te zijn gebruikt, waardoor er
nu nieuwe bestanden met aanspraakgegevens
gemaakt worden. Daarnaast is ZN-verband door
de zorgkantoren een model geadviseerd aan de
NZa waarin rekening wordt gehouden met meer
kostendrijvers waarop het zorgkantoor wel of geen
invloed kan uitoefenen dan alleen het aantal geldige
indicaties. Op dit moment is de NZa in beraad of zij
dit geadviseerde model willen overnemen. Om tot
een besluit te komen wil de NZa onder andere eerst
afstemming zoeken met brancheverenigingen van
zorgaanbieders.

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen zijn de
voorbereidingen getroffen voor een Organisatie
Ontwikkel Traject (OOT) binnen ons zorgkantoor. Per
februari 2019 zijn we gestart. Zorgkantoren kregen
de opdracht te sturen op kwaliteit van leven in de
langdurige zorg. Dat betekent dat we verder moeten
kijken dan alleen naar de kwaliteit van zorg; ook de
sociale context van cliënten speelt mee. Dat heeft
impact op de dienstverlening van het zorgkantoor.
Daarnaast zijn er ook wijzigingen in de taken en
verantwoordelijkheden in het pgb proces. Hierdoor
zijn andere competenties en vaardigheden en een
andere inrichting van de organisatie nodig waar het
OOT invulling aan moet gaan geven.

1.2 Invoering iWlz 2.0 voor berichtenverkeer

1.4 Waardigheid en Trots

Per 1 april 2018 is de geautomatiseerde
communicatie in de keten gewijzigd door de
invoering van iWlz 2.0. Dit had veel effect op alle
deelnemers in de keten. Zowel zorgkantoren als
aanbieders hebben na de conversie nog problemen
in het berichtenverkeer moeten oplossen. Dat
betekende dat er in sommige delen van de keten
een niet afgestemde administratie ontstond.
Dit veroorzaakte administratieve afwijkingen in
wachtlijstinformatie en ook problemen in het
declaratieverkeer met aanbieders.

Het ministerie van VWS heeft projectorganisatie
‘Waardigheid en Trots’ gevraagd om ondersteuning
te bieden bij het proces van inzet van de
transitiemiddelen. Die transitiemiddelen zijn
beschikbaar gesteld als ontwikkelruimte om
specifieke regionale knelpunten op te lossen bij de
invoering van het kwaliteitskader. Het zorgkantoor
heeft er in Zuid-Holland Noord voor gezorgd
dat er een samenwerking kan ontstaan tussen
marktpartijen, aanbieders en opleidingsinstituten,
bij projecten die moeten leiden tot een verbetering
van de arbeidsmarkt. In Amstelland en de
Meerlanden is de scope van de projecten gericht op
innovatie, personeel, technologie en vastgoed.

1.3 Verdeelmodel landelijk financieel kader
naar regiobudgetten
De NZa voerde een nieuw verdeelmodel in,
waarmee de contracteerruimte zou worden
verdeeld over de zorgkantoorregio’s. Vervolgens
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1.5 Uitstel invoering landelijk PGB Portaal

met een verstandelijke beperking en mensen met
een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige
zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de
onvrijwillige opname. Alle voorbereidingen voor de
wet nemen we op in het reguliere proces. Daarnaast
is het zorgkantoor van Zorg en Zekerheid 1 van
de 3 zorgkantoren die de inkoop van de Cliënten
Vertrouwens Persoon (CVP), vorm geeft. Deze
CVP-en moeten per 1 januari 2020 vanuit de WZD
beschikbaar moeten zijn bij alle gecontracteerde
zorgaanbieders.

Voor 2018 stond naast de overgang naar iWlz
2.0 ook de invoering van het PGB Portaal
op de planning. Landelijk is besloten om
de implementatie van het PGB Portaal te
verplaatsen naar 2019. Het portaal zal in fases per
concessiehouder ingevoerd worden.

1.6 Vooruitkijken naar 2019
Zorginstituut Nederland (ZiNl) werkt met
ketenpartijen aan een nieuwe werkwijze in het iWlzproces. Ook ons zorgkantoor denkt daarin mee.
Voor 2019 gaan we daarmee verder en volgen we
de ontwikkelingen in het proces naar een nieuwe
werkwijze. Zo kunnen we tijdig anticiperen op de
verwachte wijzigingen.

Zoals in paragraaf 1.1 al is vermeld, hebben
we in 2018 voorbereidingen getroffen voor het
Organisatie Ontwikkel Traject (OOT) voor het
zorgkantoor. De adviesaanvraag voor het OOT is
opgesteld en geaccepteerd. Per 1 februari 2019 is
het OOT gestart. De nieuwe organisatiestructuur
en de invulling van de functies worden in fases
gerealiseerd.

Daarnaast zullen we ons in 2019 voorbereiden op de
nieuwe Wet Zorg en Dwang (WZD), die per 1 januari
2020 ingaat. De WZD regelt de rechten van mensen
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2.1 Gestelde doelen

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid zet zich in om
passende, doelmatige en goede zorg in te kopen.
We doen dat door bij het inkopen van de zorg de
behoeften en wensen van onze cliënten voor ogen
te houden. Onze ingekochte zorg moet voor hen
effectief en van goede kwaliteit zijn. Verder streven
we ernaar precies de goede hoeveelheid zorg in te
kopen: niet meer en niet minder dan nodig is om
onze cliënten goed en passend te helpen. Op deze
manier besteden wij de beschikbare ruimte om de
zorg zo doelmatig mogelijk in te kopen

Om ervoor te zorgen dat wij als zorgkantoor passende, doelmatige en goede zorg inkopen, hebben
we onszelf een aantal doelen gesteld in 2018:
• de doelmatige zorgverlening verder bevorderen,
waarbij de focus moet liggen op palliatieve zorg,
de observatietoeslag, kortdurende behandeling
en crisiszorg;
• partijen in de regio met elkaar verbinden
(zorgaanbieders, zorgkantoren, gemeenten,
verwijzers, de wetenschap);
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• inzicht krijgen in de huidige kwaliteit
van de aanbieders in de regio en in hun
verbeterpotentieel.
• de kwaliteit van onze zorg verbeteren door
zorgaanbieders in de regio in beweging te krijgen;

cliëntenraden afgesproken om structureel
informatie te delen, zodat ze blijvend van elkaar
kunnen leren.
De tripartite overleggen zijn vervangen door
locatiebezoeken. In de af te leggen locatiebezoeken
is de cliëntenraad een belangrijke deelnemer
waarbij we ook de waardevolle input krijgen vanuit
de driehoek aanbieder-cliëntenraad-zorgkantoor.
Om de 360graden-meting van de kwaliteit van de
aanbieders in de regio te toetsen en te herijken,
hebben we een monitoringsproces ingericht.
Daarnaast hebben we met een 360graden-meting
de kwaliteit van VV-aanbieders beoordeeld, om zo
tot een nulmeting te komen. Bij deze beoordeling
is een inschatting gemaakt of het voor de aanbieder
haalbaar is om per 2021 te voldoen aan het
kwaliteitskader VV. Voor de GZ-sector heeft een
zelfde 360graden-beoordeling plaatsgevonden
als nulmeting. Om de dialoog met de aanbieders
over kwaliteit in 2019 richting te geven is er bij de
360meting per zorgaanbieder een koers bepaald
om te komen tot een goede implementatie van de
per sector bepaalde kwaliteitskaders.

2.2 Ingezette middelen
Het zorgkantoor heeft verschillende middelen
ingezet om de gestelde doelen te bereiken. Zo
organiseerden we cliëntenradenbijeenkomsten,
waar de cliëntenraden onder andere hun
best practices konden delen. Ook hebben we
een kwaliteitstafel georganiseerd, waarbij de
aanbieders samen met KPMG de rode draad in de
kwaliteitsplannen doornamen.
We beoordeelden de kwaliteitsplannen van de
aanbieders en de indicatoren die in het landelijk
project ‘Inkopen op kwaliteit’ zijn ontwikkeld. Met
deze input is een 360graden-meting uitgevoerd per
aanbieder in de VV sector voor het behalen van het
kwaliteitskader 2021.
Met een 360graden-meting beoordeelden we
of de aanbieders met ingang van 2020 aan het
kwaliteitskader voldoen.

Er zijn enkele nieuwe aanbieders gecontracteerd
om meer keuzemogelijkheden te creëren in
zorgaanbod (aanbieders en zorgvorm) in de regio’s.

2.3 Resultaten
Op het gebied van de inkoop van goede en passende
zorg binnen ons zorgkantoor hebben we een aantal
mooie en nuttige resultaten behaald. Zo waren
de cliëntenradenbijeenkomsten erg zinvol. In die
bijeenkomsten werd gesproken over de bezetting
van de raden. Het is voor verschillende instellingen
namelijk lastig om vrijwilligers te krijgen. De
raden deelden tijdens de bijeenkomsten hun best
practices; er zijn bijvoorbeeld raden die decentraal
een andere werkwijze hebben gevonden. De
decentrale raden hebben ze afgeschaft. In plaats
daarvan organiseert de centrale cliëntenraad
kringgesprekken waar cliënten hun wensen/
meningen kunnen uiten. Samen hebben de
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Onderverdeling gecontracteerde zorgaanbieders.
Zorgkantoorregio Zuid Holland Noord

Bestaande
zorgaanbieders
Bestaande
Nieuwe
met uitgebreide
zorgaanbieders zorgovereenkomst zorgaanbieders

VV
GZ
GGZ
Totaal
Intramurale zorgaanbieder

22
7
3
32
0

-

2
1
0
3
2

Intramurale zorgaanbieder met extramurale functies
Extramurale zorgaanbieder
Totaal

21
11
32

-

1
0
3

Reden contractering. Zorgkantoorregio: Zuid Holland Noord

Nieuw zorgaanbod

1. Zorglevering is innovatief en/of doelmatig
2. Specifieke doelgroepen
3. Contracteren pgb-aanbieder
4. Uitbreiding capaciteit
5. Uitbreiding keuzemogelijkheden tussen zorgaanbieders
6. Uitbreiding keuzemogelijkheden tussen zorgvormen			
7. Inkopen op fysieke locatie			
8. Overig
Totaal			

Onderverdeling gecontracteerde zorgaanbieders.
Zorgkantoorregio Amstelland en Meerlanden

1
2
3

Bestaande
zorgaanbieders
Bestaande
Nieuwe
met uitgebreide
zorgaanbieders zorgovereenkomst zorgaanbieders

VV
GZ
GGZ
Totaal
Intramurale zorgaanbieder
Intramurale zorgaanbieder met extramurale functies
Extramurale zorgaanbieder
Totaal

17
4
1
22
1
10
11
22
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Reden contractering. Zorgkantoorregio: Amstelland en Meerlanden

Nieuw zorgaanbod

1. Zorglevering is innovatief en/of doelmatig
2. Specifieke doelgroepen
3. Contracteren pgb-aanbieder
4. Uitbreiding capaciteit
5. Uitbreiding keuzemogelijkheden tussen zorgaanbieders			
6. Uitbreiding keuzemogelijkheden tussen zorgvormen		
7. Inkopen op fysieke locatie			
8. Overig
Totaal			

2.4 Aandachtspunten en verbeterplannen
voor 2019

Voor intramurale VV-aanbieders hebben
we een nulmeting waarmee we kunnen
inschatten of de aanbieder per 2021 kan
voldoen aan het kwaliteitskader VV. Op
basis van deze nulmeting kunnen we
bepalen welke vervolgaanpak we kiezen
in de samenwerking met de aanbieder.

Op basis van onze ervaringen en resultaten in 2018
hebben we een aantal aandachtspunten en plannen
voor 2019 opgesteld. Een van die aandachtspunten
betreft de kwaliteitsplannen van de zorgaanbieders.
In de kwaliteitsgesprekken met de aanbieders
heeft het zorgkantoor aangegeven dat hun
kwaliteitsplannen concreter moeten. Op die manier
is het helder welke doelen de aanbieders willen
behalen.
We moeten beter met de aanbieder afstemmen
welke prestaties zij moeten leveren. Daarmee
verwachten we minder wijzingen/uitbreidingen
gedurende het jaar in de portfolio’s.

9
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3
Zorgbehoefte op langere termijn
3.1 Gestelde doelen

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid wil niet alleen op
korte termijn, maar ook op de langere termijn
voorzien in de zorgbehoefte van de cliënt. In dit
hoofdstuk leggen we uit hoe we daar in 2018 mee
aan de slag zijn gegaan.

Om het beschikbare aanbod van zorg te
optimaliseren hebben we de volgende doelen
opgesteld:
• inzicht krijgen in de ontwikkelingen van de
zorgvraag op de langere termijn;
• een regionale aanpak ontwikkelen voor
uitdagingen op de arbeidsmarkt;
• projecten en plannen stimuleren die de tekorten
op de arbeidsmarkt verbeteren.
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3.2 Ingezette middelen
Om die doelen te behalen, hebben we een aantal
middelen ingezet. Zo hebben we een analyseplan
opgesteld om inzicht te krijgen in de zorgvragen en
de plekken die er op langere termijn zijn.
Verder onderzochten we wat de
toekomstverwachtingen zijn op het vlak van
vastgoed en levensloopbestendig wonen, stelden we
projectleiders aan voor het arbeidsmarkttraject en
stelden we een samenwerkingsconvenant op met
aanbieders uit de regio.
In 2018 zijn we aangesloten bij het traject ‘Radicale
Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs’. Dit traject
ontwikkelt een curriculum voor mbo- en hboopleidingen, waardoor studenten grotendeels in het
werkveld kunnen worden opgeleid.

3.3 Resultaten

TOPAZ

Onze middelen en projecten leidden tot de volgende
resultaten:
We hebben samenwerkingsafspraken gemaakt
met de gemeente Alphen aan den Rijn om een
toekomstbestendige woonwens te vervullen en zo
goed mogelijk samen zorg te organiseren.
VV-aanbieders en het zorgkantoor Zorg en
Zekerheid hebben voor de regio Zuid-Holland
Noord een infographic opgesteld en ondertekend.
De VV-aanbieders lieten hiermee zien dat ze willen
samenwerken. Het plan is om deze infographic
in 2019 nader vorm te geven en te concretiseren,
om zo een regionale stip op de horizon te kunnen
zetten.
Aanbieders binnen de regio Amstelland en de
Meerlanden hebben een intentieverklaring tot
samenwerking getekend. Ook voor deze regio is het
plan om hier in 2019 meer vorm aan te geven en te
concretiseren.
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Dit is zorgkantoor

4
Preventie en integrale zorg en
ondersteuning voor cliënten
4.1 Ingezette middelen

Het zorgkantoor wil cliënten alle zorg geven die
ze nodig hebben. Daarvoor is de juiste zorg nodig
op de juiste plek. Ongeacht uit welk domein onze
cliënten zorg ontvangen, moeten ze precies die
hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat betekent in de
praktijk dat we veranderingen aan moeten brengen
in de dienstverlening en zorg voor cliënten door dit
in samenwerking met partijen uit andere domeinen
op een structurele wijze vorm te geven.

In 2018 hebben we daarom een aantal
acties ondernomen. We stelden een
samenwerkingsagenda op met de gemeenten
Amstelveen en Leiden en zijn gestart met een
proeftuin om protocolvrij te gaan werken.
We gaan de FACT-teams van de GGZ op een
eenvoudigere manier financieren. We geven nu
samen met de gemeente een lumpsumbedrag
waarover we concrete afspraken hebben gemaakt.
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Deze regeling is gebaseerd op high trust, high
penalty. Aanbieders gaven aan barrières te ervaren
vanwege de financieringsstromen. Doordat we nu
een lumpsumbedrag betalen, zou de samenwerking
moeten verbeteren.

behoeftes verder uitwerken en heeft de regierol om
het verder op te pakken.
Het experiment ‘Leven zoals je wilt!’ werd in 2018
voortgezet. Naar aanleiding van dit project stelde
het zorgkantoor een aantal inspiratieproducten
(factsheets) op, die onder andere de ideeën en
oplossingen bevatten die in de bijeenkomsten van
‘Leven zoals je wilt!’ naar voren kwamen. Op onze
website (www.zorgkantoorzorgenzekerheid.nl) zijn
de verschillende factsheets te bekijken. Bekijk
bijvoorbeeld eens de factsheet ‘Ik en mijn naasten
samen tevreden over de zorg’.

4.2 Resultaten
In 2018 behaalden we een aantal resultaten
op het gebied van preventie en integrale
zorg en ondersteuning voor cliënten. Met
de preventiecoalitie Amstelveen hebben we
valpreventie bij ouderen opgezet en de financiering
georganiseerd.
Verder werkten we samen met de gemeente Leiden
en zorgverleners om een gezonde aanpak in de wijk
te bewerkstelligen. De thema’s ‘welzijn’, ‘vitaliteit’
en ‘zorg’ stonden in die samenwerking centraal. Het
proces en de werkafspraken hebben we opgezet.

Ik en mijn naasten samen tevreden over de zorg:

dit vraagt maatwerk
en aandacht van
zorgmedewerkers
situatie

1

Voor zorgverleners die cliënten begeleiden die
minder vaardig zijn in het maken van gezonde
keuzes, hebben we een training ontwikkeld. In de
training staat het positief gezondheidsgesprek
centraal; een gesprek dat zorgverleners kunnen
voeren met hun cliënten. De deelnemers leren
hoe ze dat het beste kunnen aanpakken. Begin
2019 namen er twaalf zorgverleners deel aan deze
training.

Hoe creëer je meer betrokkenheid van naasten?

Bekijk deze afbeelding van onderen en het is een cijfer 3.
Bekijk hem van links en het is een letter M. Van boven hebben
we ineens een letter E en van rechts is hij veranderd in een
W. Eén afbeelding die op velen manieren geïnterpreteerd kan
worden, afhankelijk van welke kant hij belicht wordt.
Dit plaatje is de kern van het contact tussen zorgmedewerkers,
cliënten en hun naasten. Gelukkig gaat dit heel vaak goed.
Binnen Leven zoals je wilt hebben zorgaanbieders met elkaar
situaties gedeeld waarin het contact tussen cliënten, naasten
en zorgmedewerkers niet goed liep. Verschillende situaties die
laten zien dat naasten verschillende rollen kunnen hebben en
ieder zijn eigen perspectief heeft in het contact.
Het delen van de situatie, elkaars denkkracht, kennis en
perspectief benutten hebben de zorgaanbieders waardevolle
inzichten opgeleverd die we in dit inspiratieproduct
graag delen.

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid heeft een
eenzaamheidscoalitie opgesteld te samen met de
gemeente Leiden, om eenzaamheid zoveel mogelijk
te voorkomen. De focus ligt in eerste instantie op
eenzaamheid bij ouderen, maar op gemeentelijk
niveau moet er ook onderzoek gedaan worden naar
bredere doelgroepen.
Tijdens een eenzaamheidsbijeenkomst samen
met gemeente Leiden en stakeholders waaronder
welzijnsorganisaties is geïnventariseerd waar
burgers behoefte aan hebben om eenzaamheid
te reduceren. De gemeente zal dit overzicht met

‘In een nieuw kleinschalig appartementencomplex voor een
kwetsbare groep ouderen met 30 tweekamerwoningen en
drie gemeenschappelijke woonkamers is het wat lastig de
naasten van de cliënten op één lijn te krijgen voor wat betreft
het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Het is de
bedoeling dat iedereen zich er thuis voelt, zelf lekker een kop
koffie pakt en samen bijvoorbeeld een spelletje speelt.
Sommige naasten voelen dat perfect aan, anderen komen
er nauwelijks en er is ook groep die bij wijze van spreken de
koelkast leeg eet. Daarnaast krijgen de medewerkers vaak de
‘klacht’ dat er zo weinig activiteiten georganiseerd worden,
maar áls er dan eens iets georganiseerd wordt, komt er
niemand opdagen.’
Gesignaleerde problemen
Medewerkers staan teveel in de modus: ‘u vraagt, wij
draaien’ en verliezen daarbij het haalbare uit het oog.
Er wordt te weinig gekeken naar alle wensen van de
betrokken partijen; cliënt, naasten én zorgmedewerkers,
waardoor niemand helemaal tevreden is. Zo is er nooit
echt gekeken naar de wensen vanuit de naasten.
Wat willen zij dan voor activiteiten? En zijn dat activiteiten
die hun oudere familielid thuis ook gedaan zou hebben?
Het betreft een relatief nieuwe woonomgeving, waarbij
alle partijen nog zoekend zijn naar de meest prettige
omgang met elkaar.
Het groepsproces: elke familie gaat anders om met de
gemeenschappelijke ruimte. Medewerkers zien graag dat
iedereen zich meer op z’n gemak voelt en dat er meer
interactie komt tussen alle aanwezigen. Daarnaast trekt
het bestuur zich de kritiek van te weinig activiteiten sterk
aan. Ondertussen is er weinig animo voor de
georganiseerde activiteiten.

Zilveren Kruis
Zorg en Zekerheid

Radicale vernieuwing

Leven
zoals je Wilt
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4.3 Plannen voor 2019
We zijn blij met de stappen die in 2018 al genomen
zijn op het gebied van preventie en integrale zorg
en ondersteuning, maar in 2019 moeten daar weer
nieuwe stappen bij komen.

Samen met wethouder Zorg en Welzijn
Marijn van Ballegooijen (gemeente
Amstelveen) ondertekende onze
bestuursvoorzitter Ton van Houten op
4 oktober 2018 de intentieverklaring
‘Preventiecoalitie Valpreventie
Amstelland’. Deze verklaring maakt het

In 2019 hebben we gefaciliteerd bij een
startbijeenkomst voor alle gemeentes uit onze
beide regio’s. Doel is om de bestaande projecten op
het onderwerp eenzaamheid in kaart te brengen om
vervolgens in 2019 een plan met vervolgstappen op
te stellen. Daarin wordt ook meegenomen welke rol
het zorgkantoor daarin kan vervullen.

voor oudere inwoners van Amstelveen
mogelijk om te kiezen uit diverse
sportieve (beweeg)activiteiten. Helaas
belandt in Nederland elke 5 minuten een
oudere van 65 jaar of ouder na een val op
de spoedeisende hulp van een ziekenhuis.
Door de intentieverklaring kunnen we de
focus leggen op bewegen in plaats van op
vallen en hopen we ervoor te zorgen dat
ouderen minder vallen en steviger in hun
schoenen staan.

Verder willen we in 2019 een meer sociale
benadering van dementie. Zowel gemeenten,
zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerder, het sociale
domein als aanbieders moeten zich daar samen
voor inzetten. De huidige middelen zijn namelijk
vooral gericht op medische ondersteuning.
Daarmee wordt de impact onderbelicht die
dementie kan hebben op de mantelzorger en de
dementerende zelf. Zo kan de mentale gezondheid
van de mantelzorger in het gedrang komen en
hebben sommige mantelzorgers te kampen met
eenzaamheid. Met interventies willen we daarom
de sociale gevolgen van dementie verkleinen en
overbelasting van de mantelzorger voorkomen.
Het zorgkantoor zal samenwerken met de
gemeentes Leiden en Alphen aan den Rijn voor
het experiment integraal pgb. Hierbij wordt voor
zorgvragers in deze gemeenten een integraal pgb
opgestart. Doel is om de schoten voor de klant
tussen de domeinen weg te nemen zodat zij de zorg
kunnen organiseren zoals dat nodig is, zonder dat
er last is van financieringsvraagstukken voor hen
door de scheiding van de zorg in de 3 domeinen.
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5
De bewuste keuze van de cliënt
5.1 Gestelde doelen

De cliënt staat centraal in ons werk. Als zorgkantoor
willen we ervoor zorgen dat de cliënt de juiste zorg
krijgt die ook past bij wat hij graag wil. Belangrijk
daarbij is dat de cliënt weet uit welke vormen van
zorg hij kan kiezen. Welke vormen Zorg in natura
(ZIN) zijn er? Wat is persoonsgebonden budget (pgb)
en hoe kan een cliënt een combinatie van zin en pgb
ontvangen? Dit zijn vragen die duidelijk beantwoord
moeten zijn voordat een cliënt een keuze maakt
voor zorg. Dat vraagt van het zorgkantoor Zorg en
Zekerheid om duidelijkheid en transparantie over de
zorg die kan worden geboden.

Het zorgkantoor streeft daarom de volgende doelen na:
• de informatie voor de cliënt cliëntgestuurd maken;
• inzicht verkrijgen in de wensen en ervaringen van
onze cliënten;
• het informatieaanbod verbreden;
• de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie
verhogen.

5.2 Ingezette middelen
Die doelen wilden we onder andere behalen door
informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers,
WMO-medewerkers en wijkverpleegkundige/
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casemanagers dementie te organiseren. Verder
stond het invoeren van eigenaarschap bij de
cliëntondersteuning van ons zorgkantoor op de
planning en ook het opzetten en uitvoeren van een
onderzoek naar gewenste cliëntondersteuning.

waar wordt aangeboden. Op de homepage is er de
mogelijkheid om naar het goede domein te worden
begeleid. De cliënt vindt daar ook contactgegevens
van de andere domeinen.
Voor de OCO (Onafhankelijke Cliëntondersteuning)
is gebleken dat cliënten van zorgkantoor Zorg en
Zekerheid hiertoe verhoudingsgewijs minder verzoeken doen dan landelijk het geval was. In 2019 willen
we onderzoeken wat daarvan de oorzaken zijn.
Indien nodig zullen we daar acties op ontwikkelen.

Op locatieniveau van aanbieders verzamelden we
allerlei informatie over de beschikbare diensten
zoals gebedsruimte, kapper, moestuin etc. Die
informatie gaven we vervolgens een plek op onze
website. Op de homepage van onze website hebben
we een keuzehulp gemaakt, zodat cliënten begeleid
worden in hun keuze tussen zin en pgb. Ook hebben
we een nieuwe welkomstfolder opgesteld voor alle
nieuwe Wlz-clienten.

percentage
Telefonische bereikbaarheid
Service level <30 sec

94%
88%

5.3 Resultaten
In 2018 hebben we mooie resultaten behaald. In
2019 willen we daar verder op voortbouwen.

Klanten zijn ons met ingang van de periode waarin
de voorlichtingsbijeenkomsten en onderzoek naar
cliëntondersteuning vaker gaan bellen. We zien
het absolute aantal stijgen. We zijn tevreden dat
de klant ons vaker weet te vinden. De groei van
het aanbod heeft ook effect op het servicelevel. We
streven er in 2019 naar om dit weer naar een hoger
niveau te krijgen.

Zo hebben we het onderzoek naar de gewenste
cliëntondersteuning opgezet en uitgevoerd. Op deze
manier verkregen we inzicht in welke groep cliënten
op welk moment welke informatie nodig heeft. De
cliënten die we via het onderzoek hebben bevraagd,
hebben aangegeven dat zij bij de ondersteuning
door het zorgkantoor geen zaken gemist hebben.
De informatiebijeenkomsten zijn door deelnemers
als waardevol ervaren. Het heeft ze meer inzicht
gegeven waar zij het zorgkantoor voor kunnen
benaderen en wat de Wlz kan betekenen in
verschillende zorgsituaties. We zullen deze
informatiebijeenkomsten continueren.

In het najaar van 2018 kwam onze
nieuwe website online.
Via www.zorgkantoorzorgenzekerheid.nl
leggen we met behulp van filmpjes en tekst aan
cliënten, potentiële cliënten en hun naasten uit
wat het zorgkantoor voor hen kan betekenen.
Bezoekers krijgen via onze website antwoorden
op vragen als: Wat is de Wlz? Welke soort zorg
past bij mij? Waar kan ik terecht voor zorg bij mij
in de buurt? Via de keuzehulp op de homepage
worden cliënten begeleid in hun keuze voor zin,
pgb of een combinatie van zin en pgb.

Daarnaast hebben we een nieuwe website ontwikkeld die de bezoeker met tekst en animatiefilmpjes
van informatie voorziet. Ook wordt er uitgebreid
toegelicht wat de Wlz precies inhoudt en wat de
mogelijkheden in zorgvormen zijn. Verder hebben
we een zoekfunctie met filters ingebouwd, zodat de
cliënt tot op locatieniveau kan bekijken welke zorg
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6
Doelmatige zorg voor de cliënt
tijdens looptijd indicatie
Als zorgkantoor streven we er keer op keer naar om
onze cliënten zo goed mogelijk te helpen. We willen
de expert zijn in cliëntondersteuning en passende
en doelmatige Wlz-zorg inkopen. Daar hoort ook bij
dat cliënten tijdig de zorg ontvangen die ze nodig
hebben. Ons doel is dan ook om goed inzicht te
krijgen in wat een cliënt wenst en ervaart.

om het proces dat de afdeling Klantondersteuning
doorloopt te verbeteren. Daarbij hoort onder
andere dat er werkinstructies zijn opgezet en er is
eigenaarschap ingevoerd.

6.1 Ingezette middelen

Ook wilden we er strak op toezien dat actief
wachtende cliënten de juiste zorg krijgen in een
situatie die bij hen past (voor 2019 wordt daarin de
focus verlegd naar niet actief wachtende cliënten).

Om dat inzicht te verkrijgen, zijn er in 2018 een
aantal middelen ingezet. Zo maakten we plannen

Verder stond samenwerking met gemeenten en
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aanbieders op de planning voor de casuïstiek
die domeinoverschrijdend is. We wilden een
regionaal platform creëren waarin er passende
zorg voor complexe cliënten wordt georganiseerd,
kennis en ervaring wordt uitgewisseld om zorg
voor Wlz-cliënten zo passend mogelijk te maken,
partijen regionaal met elkaar aan de slag kunnen
om samen middellange-termijnoplossingen te
bedenken en waarin marktontwikkelingen, trends
en regionale knelpunten gesignaleerd kunnen
worden.

Categorieen doorlooptijd toegekende
aanvragen in kalenderdagen.

We zetten regiotafels op voor de VG-sector om tot
oplossingen te komen voor knelpunten bij passende
beschikbare zorg.

6.2 Resultaten
We zijn blij te kunnen melden dat we veel hebben
bereikt als het gaat om doelmatige zorg voor de
cliënt tijdens de looptijd van zijn indicatie. Zo zijn
de doorlooptijden voor het aanvragen van het pgb
verbeterd, zowel doordat we het proces hebben
verbeterd als door het eigenaarschap dat is
ingevoerd.

Aantallen in jaar t
toegekende pgb-
aanvragen

1. <= 28 dagen
2. > 28 dagen maar <= 42 dagen
3. > 42 dagen maar <= 60 dagen
4. > 60 dagen
Totaal

99
80
81
64
324

Clientenraadpleging pgb
Adequate afwikkeling administratieve processen:
- Voorbereiding: score kwaliteitsschaal;
- Beschikking(en): score kwaliteitsschaal;
Adequate informatievoorziening en bereikbaarheid:
- Informatievoorziening pgb: score kwaliteitsschaal;
- Bereikbaarheid Zorgkantoor: score kwaliteitsschaal.
Adequate kwaliteit medewerkers zorgkantoor:
- Bejegening: score kwaliteitsschaal;
- Deskundigheid medewerkers: score kwaliteitsschaal.
Goed oordeel cliënten:
- Oordeel dienstverlening: rapportcijfer;
- Oordeel uitvoering pgb: rapportcijfer.
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Percentages in jaar t Gemiddelde
toegekende pgb-
doorlooptijd in jaar t
aanvragen.
per categorie
30,6%
24,7%
25,0%
19,8%
100,0%

12
35
51
82
41

2018
7,32
7,94
7,43
6,92
8,03
7,12
7,45
7,43
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Daarnaast zijn alle actief wachtende cliënten binnen de Treeknorm in zorg gemeld. Wel zijn er nog wat
afwijkingen op administratief gebied. Ook hebben we inzicht gekregen in de oorzaken van het wachten.
Actief wachtenden, langer dan de treeknormen zonder zorg uit de Wlz per regio Stand per 1 januari 2019
6 tot 13 weken

Amstelland en De Meerlanden (5516)

Verpleging en verzorging
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Totaal 6 tot 13 weken

Zuid Holland Noord (5517)

0
Nvt.
0
0

2
Nvt.
0
2

Actief wachtenden, langer dan de treeknormen zonder zorg uit de Wlz per regio Stand per 1 januari 2019
> 3 maanden

Amstelland en De Meerlanden (5516)

Verpleging en verzorging
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Totaal langer dan 3 maanden

Zuid Holland Noord (5517)

2
1
0
3

1
0
1
2

Actief wachtenden, langer dan de treeknormen zonder zorg uit de Wlz per regio Stand per 1 januari 2019
6 tot 13 weken

Amstelland en De Meerlanden (5516)

Verpleging en verzorging
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Totaal 6 tot 13 weken

Zuid Holland Noord (5517)

1
Nvt.
0
1

3
Nvt.
0
3

Actief wachtenden, langer dan de treeknormen zonder zorg uit de Wlz per regio Stand per 1 januari 2019
> 3 maanden

Amstelland en De Meerlanden (5516)

Verpleging en verzorging
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Totaal langer dan 3 maanden

0
1
0
1

19

Zuid Holland Noord (5517)
0
5
0
5
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Niet-actief wachtenden zonder zorg uit de Wlz per regio. Stand per 1 januari 2019
Amstelland en De Meerlanden (5516)
Verpleging en verzorging
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Totaal

Zuid Holland Noord (5517)

49
8
0
57

45
30
0
75

Niet-actief wachtenden zonder zorg uit de Wlz per regio. Stand per 1 januari 2019
Amstelland en De Meerlanden (5516)
Verpleging en verzorging
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Totaal

Zuid Holland Noord (5517)

328
38
0
366

540
111
0
651

Binnen de regio Zuid-Holland Noord werd 93% van crisisgevallen tijdig opgenomen. In het vierde kwartaal
bleek dat er een aanbieder was die halverwege 2018 eenzijdig zijn crisisbed had ingetrokken. Vanaf half januari
2019 is het crisisbed weer in gebruik
Resultaatgerichte indicator spoedzorg 2018 AM

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Tijdige realisatie spoedopnamen v&v

65%

85%

82%

88%

Resultaatgerichte indicator spoedzorg aantallen 2018 AM Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Totaal aantal spoedopnamen v&v
Aantal tijdige spoedopnamen v&v

23
15

Resultaatgerichte indicator spoedzorg 2018 ZHN

13
11

34
28

16
14

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Tijdige realisatie spoedopnamen v&v

90%

Resultaatgerichte indicator spoedzorg aantallen 2018 ZHN
Totaal aantal spoedopnamen v&v
Aantal tijdige spoedopnamen v&v

Tijdige realisatie spoedopnamen ghz

96%

96%

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
21
19

Resultaatgerichte indicator spoedzorg 2018 AM & ZHN

88%

16
14

22
21

26
25

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
33%

67%

75%

75%

Resultaatgerichte indicator spoedzorg aantallen 2018 AM & ZHN Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Totaal aantal spoedopnamen ghz
Aantal tijdige spoedopnamen ghz
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6.3 Actie-, leerpunten en risico’s voor 2019

Er is een werkgroep gestart voor domeinoverschrijdende casuïstiek. Er zijn namelijk cliënten waar problemen zijn bij het vervullen van hun zorgvraag door
de scheiding van zorg in verschillende domeinen.
Deze werkgroep zorgde ervoor dat er een algemeen
e-mailadres werd aangemaakt voor gemeenten en
aanbieders. Daarnaast werden er bijeenkomsten
georganiseerd en samenwerkingsverbanden gestart
om de cliënten zo goed mogelijk te helpen. Voor de
casussen die bij de werkgroep werden aangemeld is
binnen één maand een oplossing gevonden.

We zijn blij dat we al zo veel vooruitgang hebben
kunnen boeken door onder andere de regiotafels en
andere samenwerkingsverbanden.
We hebben meer inzicht gekregen in hoe het
komt dat sommige cliënten wachten op zorg. Die
conclusies nemen we mee in de plannen en acties
voor 2019, zodat we daar actief mee aan de slag
kunnen.
Zoals in paragraaf 6.2 is gemeld, werd 93% van de
crisisgevallen tijdig opgenomen. Wel kregen we het
signaal dat er veel bedden bezet zijn in de VV-sector.
En voor de regio Amstelland en de Meerlanden
waren er in 2018 veel bovenregionale plaatsingen.
Dat vraagt in 2019 om verdere actie. We gaan
uitzoeken wat de mogelijke oorzaken zijn en streven
naar oplossingen om tijdige opname te verbeteren.

We hebben regiotafels opgezet voor de VG-sector. Die
tafels fungeren als kennisplatform waar aanbieders
met elkaar meedenken over werkwijzen en
oplossingen. Ook een OGGZ-aanbieder sloot aan om
kennis en oplossingen voor cliënten met een dubbele
grondslag (VG-GGZ) te delen. Door de regiotafels
konden we in kaart brengen dat er dertien cliënten
waren die moeilijk naar passende zorg te bemiddelen
waren. In 2018 is voor vier van hen een passende
plek gevonden in overleg tussen de aanbieders en
het zorgkantoor. De overige negen monitort het
zorgkantoor intensief.

Daarnaast bleek er meer agressiviteit plaats te
vinden in crisissituaties. Aanbieders geven aan dat
ze agressieve cliënten vaak niet kunnen plaatsen.
Het dossierhouderschap bij cliënten die moeilijk
te plaatsen zijn, blijkt lastig. In 2019 willen we
analyseren waar deze situaties spelen en tijdens het
voorjaarsgesprek willen we hierop de focus leggen.
Verder zijn we in bestuurlijk overleg om te bespreken
hoe we met dergelijke situaties omgaan.

Sinds 2 januari 2018 lopen crisisaanmeldingen in
de regio Zuid-Holland Noord via het RAP (regionaal
aanmeldpunt). Dat is het regionale meldpunt in ZuidHolland Noord voor verwijzers om acute ouderenzorg
(ELV/crisis) te regelen. Alle zorgaanbieders die
gecontracteerd zijn binnen Zuid-Holland Noord voor
crisiszorg en eerstelijnsverblijf werken daarin samen
voor een actueel overzicht van alle beschikbare
bedden voor acute zorg. Zorgkantoor Zorg en
Zekerheid had hierin de regierol. Op bestuurlijk
niveau hebben we daarom meegedacht over de
werkwijze van het aanmeldpunt en leverden we
beleidsmatige input. Door het RAP is er een betere
samenwerking ontstaan tussen de ketenpartijen als
het gaat om crisisplaatsingen. Mensen bleken elkaar
beter en sneller te vinden.

Uit het onderzoek naar de gewenste
cliëntondersteuning) bleek dat cliënten/
contactpersonen een grote behoefte hebben aan
contact met het zorgkantoor, vlak nadat ze de
CIZ-indicatie hebben ontvangen. Per 1 januari 2019
bellen we daarom elke nieuwe Wlz-cliënt. Zoals
in paragraaf 6.2 beschreven heeft het onderzoek
veel opgeleverd. Toch willen we het onderzoek
met meer verdieping uitvoeren; in het huidige
onderzoek is namelijk onvoldoende onderscheid
tussen de doelgroepen inzichtelijk geworden, terwijl
we dit wel verwachtten. In 2019 evalueren we de
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onderzoeksmethode zoals we die nu gehanteerd
hebben en wordt er een nieuwe aanpak bepaald en
uitgevoerd.

De doorlooptijden van de aanvraag voor een
pgb zijn verbeterd. We hebben er namelijk
voor gekozen om eerder en vaker telefonisch
contact op te nemen met een cliënt als we
nog niet alle gegevens hebben ontvangen en/
of als de ontvangen gegevens incompleet zijn.
Eerder stuurden we een brief, maar dat duurt
altijd langer dan bellen. Daarnaast hebben we
eigenaarschap ingevoerd. Dat houdt in dat er
één iemand verantwoordelijk is voor het proces
van de cliënt. Dat leidt ertoe dat we eerder
signaleren als de informatie voor een cliënt
niet helemaal duidelijk is of als er vertraging in
het proces optreedt. De cliënt wordt zo sneller
geholpen en de medewerker voelt zich meer
verantwoordelijk en kan dus ook trots zijn op
zaken die hij/zij vlot heeft geregeld.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat mantelzorgers
behoefte hebben aan ondersteuning hoe om te gaan
met de veranderingen als hun naasten (meer) zorg
nodig hebben. Binnen het project ‘Leven zoals je
wilt’ hebben we een aantal factsheets gemaakt. In
2019 onderzoeken we hoe we deze factsheets voor
mantelzorgers in 2019 gaan toepassen in de praktijk.
Alle aangeleverde casussen voor de werkgroep
domeinoverschrijdende casuïstiek zijn in 2018 binnen
een maand opgelost. Voor 2019 is ons doel om dat
binnen twee weken te doen.
Het zorgkantoor heeft reguliere budgethoudersbijeenkomsten. Bij een bijeenkomst is door ouders
van minderjarige budgethouders aangegeven dat
ze eerder geïnformeerd willen worden over wat
er gaat gebeuren als hun kind 18 wordt en welke
consequenties dit heeft. In 2019 zullen we daarom
een brief sturen naar alle 17,5-jarige cliënten. We
informeren de cliënten en hun ouders daarmee over
de (mogelijke) veranderingen in hun zorg en ondersteuningssituatie.
Aan de hand van een casus is gebleken dat het
noodzakelijk is een kritische blik te behouden op de
bedrijfsvoering van aanbieders die al langer cliënten
verzorgen en van ons een (meerjarig) contract krijgt.
Een hoog weerstandsvermogen bij een aanbieder
kan betekenen dat er zorgen zijn rondom diens
kwaliteit. We willen beleid opstellen om te bepalen
hoe we hiermee omgaan.
Voor de VV-sector willen we in 2019 ook regiotafels
invoeren. Binnen de regiotafels willen we ons naast
de casuïstiek ook gaan bezighouden met trends,
knelpunten en middellange-termijnoplossingen.
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7
Financiële middelen voor Wlz-zorg
doelmatig besteed
7.1 Ingezette middelen

De middelen die het zorgkantoor heeft om goede
zorg in te kopen moeten ons inziens zo worden
ingezet, dat we netjes binnen de contracteerruimte
blijven en aansluiten bij de behoefte van de cliënt.
Onze contracteerruimte bestaat uit zin (Zorg in
natura) en pgb (persoonsgebonden budget). Door
het jaar heen proberen we onze middelen doelmatig
te verdelen over beide deelkaders en doelmatige
zorgverlening te bevorderen.

Om de doelmatige zorgverlening te bevorderen,
zetten we in 2018 verschillende middelen in. De
behandelcomponent is niet verder uitgebreid, zodat
er meer geld beschikbaar was voor de levering van
Wlz-zorg. Om te borgen dat alle cliënten voldoende
zorg ontvangen wordt georganiseerd dat de
behandeling uit de Zvw goed verloopt.
Verder verdeelden we budget in kavels, zodat er
geld beschikbaar bleef voor extramurale zorg dat
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niet werd opgesnoept door intramurale zorg. Ook
voerden we M&KC-onderzoeken (Materiële en
Kwaliteitscontrole) uit.

De verdeling van de zorgkosten in de regio zijn
onderstaand als percentage weergegeven.
Indicatoren kosten verschillende zorgvormen
Verpleging en Verzorging en Gehandicaptenzorg
afgezet tegen totale kosten

Bij de verdeling van budgetten houden we het
principe ‘geld volgt klant’ aan. Dat betekent dat de
wens van de cliënt leidend is bij het kiezen van een
zorgaanbieder. Een aanbieder krijgt vooraf dus geen
vastgestelde productieafspraak, maar ontvangt pas
een bedrag als we weten naar welke aanbieder de
cliënt graag toe wil. Het zorgkantoor bepaalt dat
maandelijks aan de hand van de goedgekeurde
ingediende declaraties.

PGB-kosten afgezet tegen
totale kosten in de regio
Zin intramuraal laag ZZP afgezet tegen
totale kosten in de regio
Zin intramuraal hoog ZZP afgezet tegen
totale kosten in de regio
ZIN Vpt/Mpt laag ZZP afgezet tegen
totale kosten in de regio
Zin Vpt hoog ZZP afgezet tegen
totale kosten in de regio
Totaal

7.2 Resultaten
In 2018 hebben we verschillende resultaten
geboekt. Voor de Materiële en Kwaliteitscontrole
is onder andere onderzoek gedaan naar vervoer
en naar samenloop. Het onderzoek vervoer
gaf voldoende zekerheid over levering. Bij het
onderzoek naar samenloop checkten we of
huisartsen voor de VG-sector dubbele declaraties
hadden ingediend (zowel voor de Wlz als de Zvw).
Dat was niet het geval; de middelen zijn doelmatig
besteed.

2%
87%
0%
6%
100%

7.3 Plannen voor 2019
Door het OOT (Organisatie Ontwikkel Traject) kwam
de afdeling M&KC een tijd stil te liggen. Inmiddels
is deze afdeling weer op volle sterkte en wordt er
hard gewerkt om de onderzoeken af te ronden en
nieuwe op te starten.

Verder hebben we geen groei op productie
toegestaan in verband met de effecten van het
nieuwe verdeelmodel. We willen namelijk geen
gelden toekennen die we naar verwachting een jaar
later weer moeten intrekken.

Om hetzelfde volume aan zorg in te kopen als in
2018, hebben we een hoger budget nodig dan het
regiobudget voor 2019. We hebben er daarom voor
gekozen om de prijs van de zorg gelijk te houden,
maar geen afspraken te maken over een vast
volume.

Er zijn landelijk 2 indicatoren om uniforme
informatie met betrekking tot doelmatigheid op te
stellen. Hieronder zijn de resultaten van de regio’s
weergegeven.

Huisartsen geven aan dat zij moeite hebben met
het organiseren van de juiste zorg als cliënten een
zware indicatie hebben. In 2019 inventariseren we
daarom met Wlz-aanbieders waar de problemen
spelen, om zo inzicht te krijgen en tot een passende
oplossing voor behandeling te komen.

Doelmatigheid kosten uitvoering Wlz.
kosten uitvoering per inwoner
kosten uitvoering per indicatie

6%

€ 10,54
€ 642,00
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Voorkomen of corrigeren van
onjuiste bestedingen
Zoals in hoofdstuk 7 al aangegeven doen we
ons best om goede zorg in te kopen die precies
binnen de contracteerruimte blijft en aansluit
bij de behoefte van de cliënt. Om de declaraties
voor de zorg te verwerken maken we gebruik van
een systeem met geautomatiseerde controles.
Alleen goedgekeurde declaraties die binnen het
afgesproken budget vallen, worden betaalbaar
gesteld. Voor de risico’s die niet geautomatiseerd
zijn afgedekt, voeren we handmatig controles uit.
Het is ons doel om tijdens het proces van de pgb

aanvraag fraude te signaleren en te voorkomen.
Ook willen we onrechtmatige pgb-betalingen
voorkomen en corrigeren.

8.1 Ingezette middelen
We zetten een aantal middelen in om onjuiste
bestedingen te voorkomen en te corrigeren.
Zo werkten we verder aan onze visie en beleid
gericht op preventie van fraude op de afdeling
Klantondersteuning. Ook organiseerden we
trainingen, ontwikkelden we een signalenlijst en

25

8
2

Voorkomen
Inkoop
van kwalitatief
of corrigeren
goede
vanzorg,
passendbestedingen
onjuiste
bij de cliënt

levering van zorg in relatie tot de toegekende
kwaliteitstoeslag. We willen zorgdragen dat de
gelden bij pgb bijdragen aan de kwaliteit van zorg
in de wooninitiatieven. Hiertoe hebben we een
folder ontwikkeld voor cliënten over hoe zij de
kwaliteitstoeslag bij V&V-wooninitiatieven op een
goede manier in kunnen zetten.

8.2 Resultaten
Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid werkt
nauwkeurig aan het signaleren en voorkomen
van fraude. In totaal hebben we voor het pgb een
fraude geconstateerd van €34.000. Deze fraude
werd veroorzaakt doordat er in acht dossiers
een samenloop was van pgb en MSZ (Medisch
Specialistische Zorg). In de eerste twee maanden
van 2019 hebben we naar aanleiding van het
vernieuwde fraudeproces drie fraudesignalen
ontdekt en doorgezet naar de afdeling Speciale
Zaken.
gaven we presentaties om het fraudebewustzijn van
medewerkers te vergroten.

Uit de rapporten van de IGJ bleek dat er één
pgb-aanbieder was met een slechte score. Het
zorgkantoor heeft daarom afspraken gemaakt
met deze aanbieder, een pgb-wooninitiatief, over
verbeteringen en het borgen van de kwaliteit van de
zorg voor pgb-cliënten. Op deze manier worden de
pgb-bestedingen bij dit wooninitiatief goed ingezet.

Voor zin en pgb-leveranciers hielden we de
onderzoeken bij van de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ). Verder informeerden en
ondersteunden we de budgethouders waar nodig.
Om de uitvoering van het vorderingenproces beter
te laten verlopen, ontwikkelden we een vernieuwd
proces met daarin een werkwijze voor eenduidig
onderzoek bij het vaststellen van een vordering.

We hebben het vorderingenproces in concept
opgezet. De eerste proef met de vordering is begin
2019 van start gegaan. In 2019 willen we het proces
en de geldstroom van vorderingen pgb verder
verbeteren.

De Langhenkel Groep leidde medewerkers van
de afdeling Klantondersteuning op binnen het
thema rechtmatigheid. Zo zorgen we ervoor dat
alle handelingen die we als zorgkantoor uitvoeren
rechtmatig zijn.

Cliënten bellen ons naar aanleiding van de folder
over de kwaliteitstoeslag bij V&V-wooninitiatieven.
Met de folder en de gesprekken die we telefonisch
voerden, hebben we onze cliënten persoonlijke
informatie kunnen geven en hen kunnen
ondersteunen om de inzet van de kwaliteitsgelden
op een goede manier met de aanbieder te regelen.

Bij V&V-wooninitiatieven is het belangrijk dat
een budgethouder goede uitleg krijgt over de
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We hebben een beoordelingskader ontwikkeld om
de kwaliteit van de pgb-aanbieders te meten. Op
deze manier worden klanten goed ondersteund bij
het inkopen van kwalitatief goede pgb-zorg.
De afspraken die we met zorgaanbieders maakten,
bleven binnen het gecontracteerde kader. We
bewaakten steeds de verdeling van budget
tussen zin en pgb. Als de kavels moesten worden
bijgesteld, deden we dat ten gunste van het pgb, om
ervoor te zorgen dat cliënten vrij konden kiezen.

8.3 Risico’s voor 2019
In 2019 zijn er punten waar we rekening mee
moeten houden:
1. Het is niet mogelijk om tussen de verschillende
domeinen gegevens uit te wisselen over
fraudezaken. Als een gemeente fraudesignalen
ontvangt, dan mag ze die niet met ons delen.
2. We ontvangen verschillende signalen over
wijkverpleging die zorg levert vanuit de Zvw.
Zo zouden er niet bevoegde zorgverleners zijn,
wordt er zorg gedeclareerd die niet verleend is
en wordt de zorgbehoefte van de cliënt zwaarder
voorgesteld dan in werkelijkheid het geval is
(upcoding van indicaties). Als cliënten overgaan
naar Wlz-zorg, kunnen deze signalen ook daar
effect hebben. In 2019 willen we nagaan of dat
daadwerkelijk het geval is.
3. Onvoldoende bevoegdheden om te handhaven
bij onrechtmatige pgb bestedingen of degelijke
opsporingsonderzoeken te doen.
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9
Verlenen van zorg en uitvoeren
verzekering volgens wet- en regelgeving
9.1 Ingezette middelen

De zorg die we regelen willen we zo persoonlijk en
passend mogelijk maken voor onze cliënten. We
hebben daarbij voor ogen dat we ons werk uitvoeren
volgens wet- en regelgeving als semi-bestuursorgaan.
Ook willen we onze kennis vergroten van en onze
werkzaamheden beter afstemmen op de Algemene
Wet Bestuursrecht. Waar dat nodig is, stellen we
aanvullend beleid op.

In 2018 hebben we de wet- en regelgeving op
verschillende manieren bijgehouden. Zo bleven we
op de hoogte doordat het zorgkantoor deel uitmaakt
van het beleidsoverleg waar klanten samenkomen
van dezelfde (en dus ook onze) softwareleverancier
van applicaties voor iWlz en pgb Trekkingsrechten.
Tijdens dat overleg werd een overzicht bijgehouden
van nieuwe/gewijzigde wet- en regelgeving.
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Deelname aan werkgroepen in ZN verband waar
voorgenomen beleidswijzigingen vanuit VWS en het
Zorginstituut concept wet- en regelgeving kenbaar
worden gemaakt.

aan de hand van de verplichtingen die de Algemene
Wet Bestuursrecht (AWB) ons oplegt. Zo worden
cliënten nu meer begeleid in het aanvragen van een
pgb en zijn we concreter geworden richting onze
cliënten als er nog informatie ontbreekt. Daarnaast
zijn onze afwijzende beschikkingen beter gemotiveerd
en worden besluiten rechtmatig genomen. We zijn
dus meer specifiek AWB-conform gaan werken. Niet
alleen onze communicatie met de cliënten, maar ook
de doorlooptijd van het proces is daardoor verbeterd.

Om de geldige wet- en regelgeving verder bij te
houden gaven we een training, bestaat er nu een
handboek, zijn er infographics en hebben we een
opleiding(splan) ontwikkeld om beschikkingen goed
te motiveren en rechtmatig handelen te borgen bij
personeelswisselingen.

In onze werkwijze hebben we de AVG
geïmplementeerd door verwerkersovereenkomsten
met alle leveranciers te sluiten en alle medewerkers
van het zorgkantoor een training te laten volgen over
de AVG.

We hebben een kernteam opgezet als
Zorgverzekeraar en Wlz-uitvoerder dat zich
bezighoudt met de privacy en de AVG. Op die manier
borgen we dat we voldoen aan de nieuwe eisen die
gesteld worden vanuit de privacy wet- en regelgeving.
Dit kernteam heeft onder andere een instrument
beschikbaar gesteld om privacy-risico’s in processen
te analyseren: een DPIA (data protection impact
assessment).

We ontdekten vanuit een signaal dat de
leveringsvoorwaarden van een zorgaanbieder niet
juist waren volgens de wet- en regelgeving. Hier is de
zorgaanbieder op aangesproken en inmiddels heeft de
zorgaanbieder de informatie aangepast. In het nieuwe
document op de website van de zorgaanbieder zijn de
juiste gegevens inmiddels toegevoegd.

9.2 Resultaten
Resultaten die we geboekt hebben in 2018 zijn onder
andere dat we onze procesinrichting hebben herzien
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9.3 Plannen voor 2019
Op basis van onze resultaten in 2018 zouden we in
2019 graag verder gaan met een aantal onderdelen.
Door het OOT (Organisatie Ontwikkel Traject) zullen
taken en bevoegdheden anders worden ingericht.
We moeten daarom herzien wie ervoor zorgt dat
wij als zorgkantoor blijven voldoen aan de weten regelgeving. Daarnaast willen we in 2019 ook
nadenken over de manier waarop we dat het beste
kunnen aanpakken.

We zien dat de doorlooptijden van het pgb
verkort zijn. Dat is goed nieuws! Het is een
gevolg van onze herziene procesinrichting. We
hebben ons proces herzien aan de hand van de
verplichtingen die de AWB ons oplegt. Zo worden
cliënten nu meer begeleid in het aanvragen van
een pgb en zijn we concreter geworden richting
onze cliënten als er nog informatie ontbreekt.
We zijn dus meer AWB-conform gaan werken.
Zowel onze communicatie met de cliënten als
de doorlooptijd van het proces is daardoor
verbeterd.

We willen de informatie over de wijzigingen in de
wet- en regelgeving op onze website beschikbaar en
up-to-date houden. En daarmee ook kenbaar maken
aan onze klanten.
We bereiden de overheveling van de GGZ naar de Wlz
voor. Dat doen we onder andere door deel te nemen
aan een landelijke werkgroep over de overheveling
van de GGZ naar de Wlz. Die werkgroep maakt
domeinoverstijgende afspraken die vervolgens
regionaal verder uitgewerkt en geïmplementeerd
moeten worden. Verder zijn we voornemens om in
2019 intern een werkgroep te starten die zorg moet
dragen voor de implementatie van deze overheveling
binnen ons zorgkantoor.
De werkwijze die we in 2018 zijn gestart met de DPIA
willen we borgen. De werkwijze moet passen in de
nieuwe organisatie-indeling. Ook moet er bedacht
worden hoe we de DPIA inpassen in de nieuwe rollen
die er ontstaan door het OOT van het zorgkantoor.
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Een kwalitatief goede
organisatie en aansturing
Het zorgkantoor is adequaat ingericht. De taken en
rollen die er binnen de organisatie zijn voldoen aan
de wet- en regelgeving als het gaat om de uitvoering
en de privacybewaking. Wij willen graag dat niet
alleen binnen het zorgkantoor duidelijk is wat we
doen en welke ontwikkelingen we doormaken, maar
dat ook de cliënten daarvan op de hoogte zijn. Een
van onze doelen is dan ook dat hun betrokkenheid
bij onze ontwikkelingen wordt vergroot. Ook willen
we gestructureerd onze plannen vertalen naar
doelstellingen en activiteiten voor het zorgkantoor. Op

die manier krijgen we inzicht in onze performance.
Ook kunnen we zo de voortgang op doelen en
resultaten borgen.

10.1 Ingezette middelen
Om onze doelen te bereiken, zorgden we met onze
managementrapportage en kwartaalrapportage voor
inzicht in de performance. Ook brachten we structuur
aan door jaarplannen te schrijven met daarin
doelstellingen en een planning.
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We ontwikkelden formats die ervoor zorgen dat alles
wat we vastleggen uniform wordt vastgelegd en
gebruikten een PDCA-cyclus (Plan Do Check Act)
om te borgen dat we steeds bewust blijven van onze
doelen, ingezette middelen en behaalde resultaten.

Verder hebben we een nieuwe website ontwikkeld op
basis van de wensen en vragen van de cliënt. Via een
klantpanel hebben we de verzekerden betrokken bij
de ontwikkeling van de dienstverlening via de website.
Het zorgkantoor heeft aanbieders samengebracht om
van elkaar te leren. Ze deelden hun best practices, in
2019 verwachten we de resultaten hiervan te kunnen
zien.

We analyseerden het pgb proces op basis van lean.
Deze geanalyseerde processen leggen we in 2019
digitaal vast. Verder zetten we dit jaar een klantpanel
in voor de ontwikkeling van onze website.

Voor alle subonderdelen van het betalingsproces
hebben we het vierogenprincipe doorgevoerd,
zodat er altijd meer dan één persoon checkt of het
betalingsproces goed verloopt. Als er afwijkingen
worden gesignaleerd in het reguliere proces van
betalingen leggen we dat structureel vast.

10.2 Resultaten
De middelen die we inzetten om onze doelen
te bereiken zorgden ervoor dat we nu uniforme
werkinstructies hebben voor de klantondersteuning.
We borgen de kennis die er intern is met een
startdocument voor nieuwe medewerkers.

Resultaatgerichte indicator 2018
Tijdige aanbieding declaraties
Tijdige afhandeling declaraties
Volledige afhandeling declaraties
Tijdige afhandeling
bovenbudgettaire verstrekking

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
100 99,6 96,3 99,5 99,2 100 99,5 100 99,0 99,6 97,7 98,4
99,7 99,6 100 100 100 98,7 100 96,7 86,6 83,3 95,9 54,2
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100

100

100

De afhandeling van declaraties geeft in 2018 een
minder goed beeld dan in voorgaande jaren. De
tijdige afhandeling is vanaf september beïnvloed
door het starten van het Organisatie Ontwikkel
Traject bij de afdeling administratie. Door een
lagere personeelsbezetting in combinatie met het

100

100

100 100

100

100

100

100 100

vertrek van kennishouders is de doorlooptijd van
declaratieverwerking te lang geworden. Er is een
projectleider aangesteld om de declaratieverwerking
weer binnen SLA te brengen. Dit heeft in het eerste
kwartaal van 2019 al verbetering opgeleverd.

Klachten en bezwaren, percentages 2018

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

a.Tijdige afhandeling klachten
b.Tijdige ontvangstbevestiging bezwaarschriften
c.Tijdige afhandeling bezwaarschriften

0% (*)
100%
100%

100%
100%
0% (*)

100%
100%
100%

100%
100%
0% (*)

(*) 0% volgens Nza norm, maar 100% volgens wettelijke norm. Verdaging van de afhandeldatum/datum conclusie
na instemming van betrokkene en daarmee in overeenstemming met Awb.
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Aard van de klacht inzake de uitvoering Wlz, zorgkantoor				

Aantallen

Privacy-schending				
Bejegening door personeel zorgkantoor				
Bereikbaar (incl. telefonische bereikbaarheid)
Uitvoering pgb
Overig				
Totaal aantal klachten over functioneren zorgkantoor				

Aard van de klacht inzake de uitvoering Wlz, zorgkantoor				

5

2
7

Aantallen

Privacy-schending				
Bereikbaar (incl. telefonische bereikbaarheid)
Bejegening door hulpverleners				
Kwaliteit zorgverlening				
Overig				
Totaal aantal klachten over functioneren zorgaanbieder				
Aard van het bezwaarschrift
inzake de Wlz

Aantallen
gegrond

Aantallen
ongegrond

Aantallen
overig

Besluit Zorg in natura			
1
Besluit pgb
3
1
5
Overig			
2
Totaal aantal bezwaarschriften				

10.3 Risico’s en knelpunten

2
5
7
Totaal
1
9
2
12

van de zorgverlenersadministratie verbeteren.
De BI-omgeving (Business Intelligence) werd
meerdere keren verstoord. Deze omgeving vormt
de basis van onze data- en informatievoorziening.
Door de verstoringen ontstond er vertraging in de
verwerking van de declaratiegegevens en konden
analyses onvoldoende uitgevoerd worden.

Als we terugkijken op de resultaten, signaleren
we ook een aantal risico’s en knelpunten in de
organisatie van ons zorgkantoor. Er is helaas
kennis verloren gegaan door het vertrek van een
aantal medewerkers. De borging van die kennis
was onvoldoende geregeld. Daarom is er een
startdocument opgesteld voor nieuwe medewerkers.
De basiskennis is daarmee vastgelegd.

10.4 Plannen voor 2019
Om onze organisatie verder te verbeteren hebben
we een aantal plannen voor 2019 geformuleerd.
Zo willen we een CRM invoeren voor een
gestructureerde vastlegging van klantdata, zodat

Het proces waarin rekeningnummers en AGB-codes
worden aangepast duurt te lang en functioneert niet
goed. In 2019 willen we de efficiëntie van het proces
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er ook analyses mogelijk zijn. Verder willen we
de uniforme, eenduidige werkinstructies ook
doorvoeren op de overige processen die te maken
hebben met klantcontact.

We moeten onderzoeken op welke manier we een
klantenpanel van mantelzorgers en/of pgb-cliënten
kunnen inzetten om de betrokkenheid van de
cliënten bij de ontwikkelingen van het zorgkantoor te
verbeteren en te stimuleren.

De beschikbare data in de BI-omgeving moeten
worden verbeterd. Er is nu nog veel onbekend over
de datastructuur. Ook moet de beschikbaarheid van
de BI-omgeving worden verhoogd.

Met een klantenpanel hebben we verzekerden
betrokken bij de ontwikkeling van de
dienstverlening op onze website. Onze nieuwe
website kon niet worden gemaakt zonder de
wensen en vragen van onze cliënten. We zijn
er erg blij mee dat we hen hebben kunnen
betrekken bij onze nieuwe website!

Er wordt een project opgestart om
procesmanagement voor zowel de Zorgverzekeraar
als de Wlz-uitvoerder te uniformeren. We nemen
deel in dit project en zullen in 2019 de nieuwe
werkwijze toe gaan passen voor het zorgkantoor.
In 2019 streven we naar een betere verwerking van
de declaraties. Voor de mondzorg Wlz starten we met
een pilot in een ander systeem.
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11
Geen onnodige kosten en
administratieve lasten
Voor de uitvoering van de Wlz krijgt het zorgkantoor
budget om de kosten te beheersen. We hebben
onze organisatie zo ingericht dat de kosten voor de
uitvoering van onze taken passen binnen het budget.
Daarbij is ons doel om geen onnodige administratieve
lasten te creëren voor de aanbieders van zorg.

van het kwaliteitskader. Die afspraken gaan onder
andere over hoe je de dialoog aangaat. Ook zijn er
landelijke tools ontwikkeld die we gebruiken om de
dialoog richting te geven en die ondersteunen bij het
vaststellen van de kwaliteit van zorg.
Er kwamen geen aanvullende uitvragen vanuit het
zorgkantoor. Verder zorgden we ervoor dat contracten
met zorgaanbieders meteen de deur uit gingen met
een handtekening van het zorgkantoor om zo het
proces te versnellen.

11.1 Resultaten
Om onnodige kosten en administratieve lasten te
voorkomen, sloten we ons in 2018 aan bij de landelijke
werkafspraken die zijn gemaakt bij de invoering
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Ook hebben we voorbereidingen getroffen voor
een pilot met een geïntegreerde inkoop Zvw/Wlz.
Daarnaast hebben we een webinar ontwikkeld en
gegeven om aanbieders te informeren over het
regionaal inkoopbeleid.

kwaliteitskader. Dat kunnen ze doen met een eigen
PDCA-cyclus. Aanbieders kunnen de plannen dan zo
organiseren dat er geen extra activiteit nodig is, maar
dat alles onderdeel is van de reguliere bedrijfsvoering.
Op die manier voorkomen ze onnodige administratieve
belasting en stimuleren ze efficiency bij de uitvoering.

11.2 Plannen voor 2019
In 2019 hopen we de ontwikkelingen die we
doormaakten in 2018 verder te kunnen doorzetten.
Zo willen we voor minimaal één aanbieder de pilot
starten van de geïntegreerde inkoop wijkverpleging/
Wlz.

We vervullen een regierol in de bemiddeling
tussen huisartsen en Wlz-zorgverleners.
Daarom organiseren we in 2019 een bijeenkomst
om huisartsen te wijzen op de rol die ze hebben
en om samen te komen tot een oplossing van de
problemen die er leven.

We krijgen signalen dat huisartsen niet altijd genoeg
betrokken zijn als het gaat om behandeling waarbij
een specialist ouderengeneeskunde (SO) wordt
ingezet. Die betrokkenheid is noodzakelijk, omdat
behandeling niet op alle plekken vergoed wordt. Ons
plan is daarom om die betrokkenheid van huisartsen
bij de Wlz-cliënt te verbeteren. Het zorgkantoor werkt
daarvoor samen met de verzekeraar.
We hebben signalen ontvangen dat er bij huisartsen
onduidelijkheid heerst over de wijze van financieren
van door hen geleverde zorg in de Wlz. Het
zorgkantoor wil hen inzage geven in de organisatie
van het zorgkantoor en hen helpen bij de zorg en
de manier van financieren. Als zorgkantoor hebben
we hierin een regierol. We willen een bijeenkomst
organiseren voor de huisartsen om hen daarin te
wijzen op de rol die ze hebben. Daarnaast willen we
bemiddelen tussen Wlz-aanbieders en huisartsen om
zo te komen tot een oplossing.
We hebben geconstateerd dat de kwaliteitsplannen
van aanbieders soms heel uitgebreid waren, maar
niet voldoende aansloten bij het kwaliteitskader. Ze
hebben er veel tijd aan besteed, maar dat heeft nog
onvoldoende geleid tot kwalitatief goede plannen.
In de voorjaarsgesprekken van 2019 zullen we de
aanbieders erop attenderen dat ze vooral moeten
aansluiten bij de interne plannen die passen in het
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12
Mandatering en volmacht
12.1 Inleiding
In het Convenant Wlz-uitvoerings- en verantwoordingsstructuur, dat geldig is tot en met 2020, is de
regionale uitvoering van de Wlz door zorgkantoren
geregeld via een mandateringsconstructie vanuit
de Wlz-uitvoerders.
Een belangrijk aspect in het Convenant is de
onderlinge verantwoording tussen Wlz-uitvoerders ten aanzien van de zorgplicht. Ondanks dat
zorgkantoren de Wlz feitelijk uitvoeren in de regio
voor de verzekerden van alle Wlz-uitvoerders,
blijven de Wlz-uitvoerders verantwoordelijk voor
de uitvoering van de Wlz voor hun eigen verze-

kerden. Dat betekent dat iedere Wlz-uitvoerder
goed zicht moeten hebben op de uitvoering van
door hen aan zorgkantoren gemandateerde taken.
Dit maakt een goede onderlinge verantwoording
noodzakelijk.
In dit door Wlz-uitvoerders gezamenlijk
opgestelde hoofdstuk staan wij stil bij de stappen
die hierin in 2018 zijn gezet, de inhoudelijke
resultaten die wij met elkaar hebben bereikt en
het vervolg dat wij hier in 2019 aan willen geven.
Daarbij wordt eerst nog kort stilgestaan bij
de verschillende overlegstructuren tussen
Wlz-uitvoerders in 2018, waarmee onderlinge
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afstemming en het delen van ervaringen op een
structurele wijze wordt geborgd.

uitvoering waarbij zorgkantoren voldoende ruimte
behouden voor het aanpakken van regio specifieke
knelpuntensituaties. Zo wordt individuele of regiospecifieke casuïstiek na het bespreken van de situatie
doorverwezen naar het betreffende zorgkantoor
met het verzoek om Wlz-uitvoerders op de hoogte te
houden.

12.2 Vormgeving afstemming tussen
Wlz-uitvoerders
Net als in voorgaande jaren is er in 2018 frequent
gesproken over de uitvoering van de Wlz met alle
Wlz-uitvoerders/zorgkantoren. Hiervoor bestaan in
ZN-verband verschillende structurele overleggen,
ieder met een eigen inhoudelijke focus.

Met deze overlegstructuur waarborgen we dat Wlzuitvoerders de Wlz zoveel mogelijk uniform uitvoeren,
en dat iedere Wlz-uitvoerder zicht heeft en houdt op
de door hen aan zorgkantoren gemandateerde taken.
Door het continu delen van ontwikkelingen, verbeterpunten en best-practices in de verschillende regio’s,
maken we maximaal gebruik van (leer-)ervaringen.
Ook dat vinden we een belangrijk onderdeel van de
onderlinge verantwoording. De constante informatieuitwisseling in de werkgroepen en de Commissie leidt
tot meer transparantie over de uitvoering van de Wlz
in de verschillende regio’s.
12.3 Resultaten uitvoering Wlz in 2018
Wlz-uitvoerders zijn, op basis van alle informatie die
de Wlz-uitvoerders met elkaar hebben uitgewisseld
, tevreden over de uitvoering in 2018. Hierna lichtten
we een aantal specifieke resultaten van de uitvoering
in 2018 toe.

Overzicht overlegstructuren
Bestuur ZN
Bestuurscommissies ZN: Zorg en
Verzekerden en Uitvoering
Commissie Wlz;
Werkgroep Mandaat/Volmacht
Werkgroep Managementinformatie
Werkgroep Zorginkoop Wlz;
Werkgroep Uitvoering;
Werkgroep PGB;
Werkgroep Beheerskosten;
Werkgroep Cliëntondersteuning.
De Commissie Wlz moet gezien worden als een
overkoepelend orgaan, dat in belangrijke mate de
koers bepaalt. Deelnemers zijn veelal managers van
de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren.
De werkgroepen acteren in opdracht van de
Commissie en bestaan uit inhoudelijk experts van
de verschillende Wlz-uitvoerders / zorgkantoren. De
werkzaamheden van een werkgroep zijn afhankelijk
van de specifieke opdracht en verschillen sterk.
Soms zijn het vragen die leiden tot een specifiek
product (bijvoorbeeld een advies over een vraagstuk,
of het landelijk inkoopbeleid) en soms richt het zich
op de structurele werkzaamheden die noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van de Wlz (bijvoorbeeld
onderhoud van de techniek rondom declaraties en
gegevensuitwisseling).

Cliëntondersteuning
In het voorjaar 2018 is de gezamenlijke visie op
cliëntondersteuning opgeleverd vanuit het project
“Inkopen op kwaliteit”. In die visie staat beschreven
wat Wlz-uitvoerders en zorgkantoren minimaal
moeten doen om hun klanten te informeren en
ondersteunen. De werkgroep mandaat/volmacht heeft
deze visie gebruikt om in april 2018 een nulmeting
te doen bij alle Wlz-uitvoerders aan de hand van
een checklist. De conclusie van deze nulmeting
was dat Wlz-uitvoerders en zorgkantoren op dit
moment voor 80-85% voldoen aan het overgrote
deel van de uitgevraagde criteria . Afgesproken is
dat alle Wlz-uitvoerders aan de slag gaan met de
individuele verbeterpunten. In het eerste kwartaal

Wlz-uitvoerders streven naar een uniforme
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van 2019 is opnieuw een meting gedaan om te zien
of er verbeteringen zijn doorgevoerd. Daarbij worden
bijzonderheden en good-practices ook onderling
gedeeld en besproken, zodat we hierin ook van elkaar
leren.

van de kwartaalrapportages vanuit de werkgroep
Managementinformatie. Wlz-uitvoerders
hebben elkaar geïnformeerd over relevante
wachtlijstontwikkelingen.
Nadat in de loop van 2018 werd geconstateerd dat
het macro-budgettair kader mogelijk ontoereikend
zou zijn, hebben gesprekken plaatsgevonden met de
NZa en VWS om de oorzaken van deze tekorten te
duiden en oplossingen te verkrijgen. Naar verwachting
resteert over 2018 een kleine overschrijding van het
macrokader.
De toegekende middelen voor onafhankelijke
cliëntondersteuning (OCO) waren in 2018 op
concessiehouderniveau en totaalniveau toereikend.

Bespreking uitvoeringsverslagen 2017
In het najaar zijn in de werkgroep mandaat/volmacht
alle uitvoeringsverslagen 2017 geanalyseerd. Daarbij
is aandacht besteed aan bevindingen van de NZa per
Wlz-uitvoerder, en de door de Wlz-uitvoerder gekozen
follow-up.
Ook is een aantal specifieke thema’s besproken
en verder uitgewerkt. De conclusie is dat op de
uitgevraagde thema’s geen signalen zijn die nader
besproken of uitgewerkt moeten worden. Wel ziet de
werkgroep dat sommige doelen nog vatbaar zijn voor
interpretatieverschil. Dit punt wordt meegenomen
in de evaluatie van het referentiekader voor de
onderlinge verantwoording.
De thema’s die specifiek besproken zijn:
- Invloed cliënten op zorginkoop;
- Naleving van afspraken met zorgaanbieders;
- Keuze cliënten tussen leveringsvormen en
zorgaanbieders.
De conclusie is dat alle Wlz-uitvoerders bovenstaande
gedurende het jaar of periodiek monitoren.

Als gevolg van de invoering van iWlz 2.0 in 2018 was
het inzicht in de wachtlijsten niet optimaal. Hierdoor
konden de zorgkantoren de Wlz-uitvoerders niet
goed informeren over de bestaande wachtlijsten.
Er is door de zorgkantoren hard gewerkt om het
inzicht in de wachtlijsten te verkrijgen. Wel hebben de
zorgkantoren daar waar sprake was van knelpunten
de noodzakelijke maatregelen genomen om deze op
te lossen. Zo vindt er bijvoorbeeld onderling (tussen
zorgkantoren) overleg plaats om de problematiek van
moeilijk plaatsbare mensen op te lossen.
Doelmatigheid
De werkgroep mandaat/volmacht heeft in 2018 de
eerste stappen gezet naar een thematisch onderzoek
naar doelmatigheid. Naast een beperkt theoretisch/
literatuur onderzoek is er een uitvraag gedaan onder
Wlz-uitvoerders over wat zij als doelmatigheid zien
en wat zorgkantoren al doen om dit te bevorderen.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de Wlzuitvoerders op hoofdlijnen dezelfde definitie hanteren.
Ook is geconstateerd dat alle zorgkantoren acties
ondernemen om doelmatigheid te bevorderen. Echter,
zoals de NZa ook heeft geconstateerd, is het nog wel
een uitdaging om het resultaat/effect van deze acties
in kaart te brengen.

De uitkomsten van de analyse met de resultaten
van alle Wlz-uitvoerders is in de Commissie Wlz van
december 2018 besproken. De Commissie heeft
geconcludeerd dat alle zorgkantoren voldoen aan de
gestelde doelen zoals deze zijn uitgevraagd.
Uit de evaluatie van de bespreking van de
uitvoeringsverslagen is gebleken dat een eerdere start
van de analyse van de verslagen 2018 gewenst is zodat
we in oktober 2019 de uitkomsten kunnen delen en
bespreken.
Besteding budgetten en wachtlijstontwikkeling
Mogelijke financiële (regionale) knelpunten zijn
gedurende het jaar geïnventariseerd op basis
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In 2019 wordt het themaonderzoek voortgezet. Wlzuitvoerders hebben de intentie om een gezamenlijke
visie te ontwikkelen op doelmatigheid en op basis van
deze visie na te gaan welke instrumenten (al dan niet
bestaand) hierbij gebruik kunnen worden.
We verwachten dat op basis van een gezamenlijke
visie op doelmatigheid, beleidskeuzes beter gemaakt
kunnen worden, en dat deze duidelijker kunnen
worden vertaald naar externe stakeholders. Ook
kunnen dan de bereikte resultaten vergeleken en
gezamenlijk beoordeeld worden.

Naar aanleiding van de verbeterplannen ‘Zichtbaar
zorgkantoor en wachtlijstbemiddeling’ zijn
bijvoorbeeld in de commissie Wlz de good practices
van CZ en VGZ gepresenteerd. Dit heeft de commissie
geïnspireerd om nog meer informatie met elkaar te
delen en van elkaar te leren. Ook de werkgroepen
worden ertoe gestimuleerd dit nog meer te doen. Voor
2019 gaan we na hoe we hierin een volgende stap
kunnen zetten, bijvoorbeeld door het vormgeven van
een lerend netwerk.
Doorontwikkeling referentiekader
Wlz-uitvoerders gebruiken het referentiekader als
een hulpmiddel voor Wlz-uitvoerders om door het jaar
heen een actueel beeld te hebben van de uitvoering
van de gemandateerde taken in de Wlz.
In 2018 hebben we het referentiekader voor het eerst
toegepast. Mede aan de hand hiervan zijn de eerder
genoemde resultaten gedeeld.

12.4 Doorontwikkeling onderlinge
verantwoording
In 2018 hebben Wlz-uitvoerders ook stappen gezet om
de onderlinge verantwoording te verbeteren.
Invoering portefeuillehouderschap bij commissie Wlz
Vanaf de zomer van 2018 wordt binnen de
Commissie Wlz gewerkt met portefeuillehouders.
Ieder kernthema (bijvoorbeeld voor Zorginkoop
en Kwaliteit, PGB en Verantwoording) heeft twee
portefeuillehouders. De portefeuillehouders zijn
de verbindende schakel tussen de werkgroepen
en commissie. Zij zijn verantwoordelijk voor de
opdrachten aan de werkgroep en nemen een
proactieve rol aan naar buiten. Daarmee is een
duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling
bewerkstelligd en wordt effectiever gestuurd op
de gezamenlijk bepaalde doelen. Daarnaast zorgt
het voor meer draagvlak op inhoud, en kunnen
de commissieleden elkaar onderling goed op
de hoogte houden en informatie ophalen als de
portefeuillehouder namens alle zorgkantoren aan een
overleg deelneemt.

In het najaar van 2018 heeft de werkgroep mandaat/
volmacht het referentiekader voor de onderlinge
verantwoording geëvalueerd en herijkt voor gebruik
in 2019. De belangrijkste aanpassingen maken
voor de werkgroepen (bijvoorbeeld Inkoop of
Managementinformatie) scherper welke bijdrage van
hen wordt verwacht. Ook is beter gewaarborgd dat de
op basis van het referentiekader uitgevoerde acties
aansluiten op de reguliere uitvoering.
Ook hebben we in 2018 kwartaalrapportages
aan de Commissie Wlz geïntroduceerd. Door
verdere verbetering in de opzet, bieden de
kwartaalrapportages de Commissie Wlz goed houvast
om het goede gesprek over de uitvoering van de Wlz te
voeren.

Ervaringen en good practices worden steeds meer
gedeeld
Het afgelopen jaar is er in de commissie Wlz veel
aandacht geweest voor de onderlinge verantwoording
en het leren van elkaar. Er is een grotere bereidheid
om informatie met elkaar te delen en elkaar van
feedback te voorzien waar nodig.

Uitkomsten en doorontwikkeling prestatie-indicatoren
(in samenwerking met de NZa)
In 2018 zijn stappen gezet in de doorontwikkeling van
de prestatie indicatoren. De samenwerking tussen de
zorgkantoren de NZa in dit proces was niet optimaal
en daardoor waren de uitkomsten niet geheel naar
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tevredenheid. Het proces is met de NZa en de
zorgkantoren geëvalueerd en voor 2019 zijn er nieuwe
werkafspraken gemaakt om in gezamenlijkheid de
prestatie indicatoren door te ontwikkelen. De NZa is
de trekker van het proces, maar de Wlz-uitvoerders (in
de vorm van de werkgroep mandaat/volmacht) leveren
de inhoudelijke input om gezamenlijk te komen tot
een verbeterde set van PI’s.
In 2018 zijn door de zorgkantoren criteria opgesteld
waarop de prestatie indicatoren zijn getoetst
om te bezien of de indicatoren een toegevoegde
waarde hebben en daadwerkelijk resultaten laten
zien. Deze criteria worden in 2019 gebruikt voor de
doorontwikkeling.
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13
Monitoring
13.1 Raad van Bestuur
In 2018 is een wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur doorgevoerd.
Dhr H.H.B. Limberger is vanaf 01-01-2018 tot en met 31-03-2108 Lid van de Raad van Bestuur geweest.
Dhr H.P.J. Gerla is met ingang van 01-03-2108 lid van de Raad van Bestuur.
Zijn nevenfuncties zijn:
• Bestuurslid Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars
• Lid Raad van Toezicht VZVZ
• Lid raad van Commissarissen VECOZO
• Lid Aandeelhoudersvergadering VECOZO
• Lid Bestuurscommissie Verzekeringen & Uitvoering, Zorgverzekeraars Nederland
• Voorzitter Bestuur Stichting Orde van Sint Pieter
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Dhr A.M. van Houten MHA heeft een wijziging in
nevenfunctie.
Per 01-07-2018 is hij geen onderdeel meer van Raad
van Advies CAK.

13.2 Raad van Commissarissen
Er zijn wijzigingen in nevenfuncties van leden:
Mevrouw L.C.M. Boonekamp heeft een nieuwe
nevenfunctie, Voorzitter van de Stichting Tuingezel
Support te Zoetermeer.
Mevrouw drs. J.C.W. Vlug heeft de nevenfunctie :
Directeur Duurzaamheid Ministerie van Infrastructuur
en Milieu niet meer.
Als nieuwe nevenfunctie is zij Directievoorzitter van
de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en
Bedrijfsleven (SBB)
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14
Bestuursverklaring bij het
Uitvoeringsverslag
Het bestuur van Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en
Zekerheid stelt zich verantwoordelijk voor de in het
uitvoeringsverslag over 2018 opgenomen informatie
over de uitvoering van de Wlz.

• Het uitvoeringsverslag een juist en volledig beeld
geeft van de naleving van de wettelijke doelen en
taken van de Wlz-uitvoerder;
• Het uitvoeringsverslag is opgesteld in
overeenstemming met de daarvoor geldende
regels zoals geformuleerd in de Regeling
Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlzuitvoerder.

De Wlz-uitvoerder verantwoordt zich eveneens over
de gemandateerde en aangewezen Wlz-taken in de
zorgkantoorregio’s Amstelland en de Meerlanden en
Zuid Holland Noord.

Was getekend:
A.M. van Houten MHA

Het bestuur geeft hiermee aan dat:
• Het de verantwoordelijkheid is van het bestuur om
de Wlz op een rechtmatige en doelmatige wijze uit
voeren;

Datum: 28 juni 2019
Plaats: Leiden
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