
 

Inkoopbeleid Wlz 
Aanvulling 2023 
 

Inleiding 
De zorgkantoren hebben op 1 juni 2022 een aanvulling gepubliceerd op het landelijk inkoopkader 

2021-2023. Het beleid is slechts op enkele punten aangevuld. Daarnaast zijn er aanvullingen 

verschenen op het regionale beleid. In deze notitie wordt ingegaan op de belangrijkste aanpassingen 

en aanvullingen ten opzichte van 2022. De belangrijkste punten uit het inkoopbeleid voor 2022 vindt 

u hier.   

Aanvulling landelijk inkoopkader 2023 
In de aanvulling op het landelijk is het landelijk akkoord Transitie naar een toekomstbestendige 

gehandicaptenzorg dat ZN en de VGN hebben gesloten opgenomen. In het regionaal beleid wordt 

aangegeven hoe zorgkantoren daarmee om gaan.  

Verder zijn er aanvullingen over de volgende punten: 

• Er is een gezamenlijk formulier ontwikkeld waarmee een beroep kan worden gedaan op de 

hardheidsclausule.  

• Het streven is om de nieuwe systematiek voor meerzorg per 1 oktober te laten ingaan. 

• Er is meer aandacht voor digitale zorg als middel voor kwaliteit van zorg en leven en 

toegankelijkheid tot zorg. Zorgkantoren willen de ontwikkeling en inzet van digitale zorg 

samen met zorgaanbieders versnellen. 

• Enkele wijzigingen rond aanpassingen in de WZD zijn opgenomen. 

Specifieke afspraken voor SGLVG verblijf met behandeling  

Vanwege het vervallen van toelatingen voor plaatsen SGLVG hebben de zorgkantoren voorwaarden 

geformuleerd voor zorgaanbieders die deze zorg willen leveren. Alleen wanneer sprake is van een 

leemte in het aanbod worden extra SGLVG plaatsen ingekocht. De voorwaarden hebben betrekking 

op de expertise en organisatiestructuur. Zorgaanbieders moeten aangesloten zijn bij het 

kenniscentrum en kwaliteitsdocument van de Borg. 

Spraakvervangende hulpmiddelen  

Spraakvervangende hulpmiddelen behoren tot het instellingsbudget indien er sprake is van verblijf 

met behandeling. Er is echter een uitzondering mogelijk bij hulpmiddelen voor primaire 

communicatie (functioneel noodzakelijk voor communicatie tussen client en zorgverlener). Hiervoor 

kan 50% van de kosten, met een maximum per cliënt van €5000,- inclusief BTW , bovenbudgettair 

vergoed worden.

https://www.vgn.nl/nieuws/vgn-teleurgesteld-over-aanvulling-inkoopkader-2022


 

Regionaal inkoopbeleid Wlz 2023 
Zorgkantoren1 Zilveren Kruis CZ VGZ Zorg en Zekerheid Eno DSW 

Tarief 95,8% (flankerend 
beleid vervallen) 
 

95,8% (flankerend 
beleid vervallen) 
VPT, DTV, logeren 
100% 
 

95,8% start; 
+0 - 0,2% 
klantfricties, zorg 
dichtbij huis 
Zinnige zorg 
&innovatie opslag 
 

95,8% 
(flankerend beleid 
vervallen) 
Maatwerkafspraken bij 
bijdrage aan regionale 
knel- en speerpunten 
of innovatie. 

95,75%; 
96% voor extramurale 
zorg; differentiatie bij 
bijdrage knelpunten, 
specialistisch aanbod, 
spoed/crisiszorg, 
volledig zorgpalet 

Zelfde als in 2022 
 

Nieuwe 
zorgaanbieders 

93,8% 93,8% Passend tarief obv 
bijdrage thema’s 
en bedrijfsvoering 

Lager tarief 95,75%/ 96% voor 
extramuraal 

91% 

NHC 100% 100% 100% Niet benoemd (100%?) 100% 100% 

Regionale 
ontwikkeling 

0,2%, per regio 
afspraken over 
werkagenda, niet 
reguliere activiteiten, 
afspraak door ophogen 
tarief% 

0,2%, in dialoog per 
regio wordt 
bepaald welke 
opgave, vergoeding 
niet reguliere 
activiteiten, 1 
aanbieder is kassier 

Gedifferentieerd 
inkopen obv 
regionale situatie 

Hoger tarief mogelijk 
voor regionale 
knelpunten (ook deels 
buiten domein Wlz), 
plan indienen 

Beperkte ruimte 
wordt gereserveerd 
voor regionale 
knelpunten, 
maatwerkoplossingen 
en 
stimuleringsafspraken 

Regiovisie 

Landelijk 
akkoord 

Dialoog over uitvoering 
akkoord in 2022 en 
2023. Zorgaanbieders 
geven zelf aan waar zij 
inhoudelijk staan (o-
meting) 

In het najaar van 
2022 in gesprek 
over hoe vervolg 
aan akkoord. 
Praatplaat over 
woonzorgvisie voor 
gesprek 4e kanslijn 
of 
vastgoedstrategie 

Kanslijnen worden 
verwerkt in de visie 

Gezamenlijk met 
zorgaanbieders een 
visie GHZ 2024 
opstellen 

Gesprek over de 
kanslijnen 

Krachten in de regio 
gebundeld om invulling te 
geven aan akkoord; in 
gesprek met aanbieders 
over ambulantiseren; 
stimuleren van innovaties 
als onderdeel monitor 
bepaling financiële 
afspraken, 
innovatiemarkten 

Doelmatigheid Gesprek met 
aanbieders eenjarig 
contract over lagere 
tarieven 

 Duurzaam 
betaalbare zorg, 
lagere tarieven 

Lager tarief bij 
doelmatige 
zorglevering 

Vrijwillig lager tarief 
mogelijk 

 

 

 
1 Menzis heeft geen aanvulling 2023 gepubliceerd 


