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Contracten 
afgesloten

Er zijn in afstemming met de Belastingdienst formele contracten afgesloten. 
Deze contracten kunnen als basis dienen voor de contracten voor 2013

Publiciteit De pilot heeft veel (ook landelijke) publiciteit gekregen. Dit versterkt de positie 
van de ZZP’er in de AWBZ-thuiszorg

Administratie 
& Declaratie

Er is speciaal voor de ZZP’ers een nieuwe manier van administreren en 
declareren opgezet. Deze manier dient als blauwdruk voor het administreren en 
declareren in 2013

Cliënten 
Er zijn in de pilot 10 cliënten in zorg genomen. 
28 cliënten (2%) hebben VGZ hulp gevraagd bij keuze, géén van deze heeft voor 
een ZZP’er gekozen. 

Er is een keurmerk ontwikkeld. Het ZOZ-keurmerk dat is gebruikt kan als basis 
dienen voor 2013 (CQ-index metingen volgen)Keurmerk



Terugkoppeling opmerkingen

§ Tarieven : 

1. Enkel PV en VP en geen terminale zorg ACTIE VGZ à Met VWS mogelijk gemaakt ook BG leveren bij terminale indicatie

2. Lage tarieven i.r.t. korte zorgmomenten. ACTIE VGZ à Voor 2013 aangegeven in landelijk begeleidingscommissie 

ACTIE ZZP’ers à geef ons handvaten om landelijke discussie aan te gaan om reëel tarieven vast te stellen. 

1. Gedifferentieerd tarief per zorgmomenten. ACTIE VGZ à Besproken met partijen, in 2012 én 2013 geen gedifferentieerd tarief

§ Werving en Selectie ZZP’ers (selectiecriteria, keurmerkeisen voor deelname)
1) Pilot snel opgestart, meer voorbereiding ACTIE VGZ à Landelijk spoorboekje in voorbereiding om eerder te communiceren

2) Technische zaken moesten nog geregeld worden (certificaten e.d.) Actie VGZ à landelijk 1 meldpunt in oprichting om in 1 aanvraag alles 

aan te vragen voor 2013 (Vektis, Vecozo, Kiwa etc.)

§ Contractvoorwaarden (t.a.v. kwaliteit, informatievoorziening, administratie&declaratie)
1. Standaard contract bruikbaar ACTIE VGZ à landelijk gedeeld, wordt momenteel door alle verzekeraars gereviewed en vormt basis voor 

2013. 

2. 20-uursgrens ACTIE VGZ à Besproken met verzekeraars, eis lijkt te kunnen vervallen bij andere formulering. 

§ Ondersteuning/informatievoorziening (infoavonden, workshops, website, e-mail)
1. Opmerkingen over invulling programma Actie VGZ à programma omgooien

2. Terugkoppeling landelijke overleggen Actie VGZ à maandelijkse terugkoppeling aan ZZP’ers

3. Betrokkenheid andere partijen Actie VGZ à VWS toezegging laten doen laatste bijeenkomst topambtenaar te sturen



§ Werven cliënten:  
1. Naamsbekendheid moeilijk Actie VGZ Factsheet gemaakt à wordt nu verspreid bij ketenpartners Actie VGZ à Media benaderd à

binnenkort verschijnen meerdere berichten in landelijke media. Actie VGZ à ketenpartijen (CIZ, Huisartsen, Ziekenhuizen) informeren 
Actie VGZ à eigen communicatie-uitingen (jaarverslag, magazines, vergaderingen, mails etc.) positief karakter ZZP’ers benadrukken 

2. Enkel cliënten uit regio Tilburg en LvC ACTIE VGZ à Landelijk lobbyen voor brede uitrol. In 2012 blijft enkel Tilburg en LvC

§ Kwaliteitskeurmerk
1. Andere keurmerken toelaten Actie VGZ à besproken met VWS, in 2012 en 2013 1 landelijke set eisen . 

§ ICT
1. Enkel 1 systeem mogelijk ACTIE à in pilot én heel 2012 gratis gebruik van software en ondersteuning

Terugkoppeling opmerkingen



Actuele stavaza landelijke overleggen =

• VGZ heeft erg sterk gelobbyd bij VWS én andere verzekeraars à
WIJ GELOVEN IN ZZP’ers!! 

• De opzet van de VGZ-pilot dient als voorbeeld voor landelijke uitrol à
– 1 op 1 contracteren (geen koepels)
– 1 op 1 declareren/administreren etc. geen gemiddeldes en tussenbureaus
– Kwaliteitskeuringseisen zoals in pilot (mogelijk met kleine aanpassingen)

• ZN (koepel van zorgverzekeraars) reageert positief en wil ook een begin maken met 
contracteren ZZP’ers à
MITS TECHNISCH UITVOERBAAR. 

• VGZ heeft met veel partijen overleg om technische blauwdruk te maken à DIT HELPT DE 
ANDERE VERZEKERAARS OVER DE STREEP TE TREKKEN. 

– Proces maken wij deze maand af. 
– Besluitvorming bij verzekeraars over 2013 begin mei

• VWS (en NZa) informeert de Tweede Kamer begin juni. Wij sturen aan op landelijk contracteren 
ZZP’ers! 

• De Belastingdienst heeft onderzoek nog lopen à laat nu nog niks los, maar politieke druk is erg 
groot



EVALUATIERONDE, 

- CONTRACTVOORWAARDEN

- TARIEF

- KWALITEITSEISEN

…. 

CONTRACTEREN

…. 

ADMINISTREREN / 
DECLAREREN

-

ICT

NIET ALLEEN VOOR PILOT, MAAR KANS OM 
LANDELIJKE BESLUITVORMING TE 
BEINVLOEDEN

- …. 

OVERIG
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We beginnen weer 
om 15:30

K     FFIEPAUZE



Vervolgafspraken – wensen -
verbeterpunten
• Vervolgafspraken:

– 29 mei is de afsluitende evaluatiebijeenkomst
– VWS zal aanwezig zijnà PAK JE KANS
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