
Bijlage bij brief ruimte voor ambitieuze zorgaanbieders 

Via de aanmeldlink op de website www.waardigheidentrots.nl/nieuweinstroom kunt u uw voorstel 

indienen. Tevens ontvangen wij via het bijbehorende aanmeldformulier onderstaande informatie 

van u. 

Uw voorstel en de bijbehorende informatie kunt u tot en met 17 juni 2016 insturen. Voor eventuele 

vragen kunt u contact opnemen via het e-mailadres kwaliteitwlz@minvws.nl  

 

Van de zorgaanbieder: 

 Naam en adres zorgaanbieder 
 Naam en contactgegevens bestuurder  
 Naam contactpersoon en contactgegevens 
 Wat is uw visie op kwaliteit en hoe sluit deze aan bij het plan 'Waardigheid en Trots, liefdevolle 

zorg voor onze ouderen’. 

 

Van de locaties: 

 Namen en adressen van alle deelnemende locaties 
 Aantal cliënten per locatie 

 Aantal medewerkers per locatie  
 Aard van de zorg die geleverd wordt per locatie (somatiek, pg, korsakoff, Huntington, andere) 
 Is er sprake geweest van verscherpt toezicht op één of meer van de deelnemende locaties, de 

afgelopen 2 jaar? 
 Is de basis kwaliteit van zorg nu op orde?  

 

Toelichting op uw voorstel (indien per locatie een andere aanpak wordt voorgesteld, graag apart 

toelichten):   

 Omschrijving van het voorstel (doelstelling, te bereiken resultaat, welke betrokkenheid 

bestuurder, cliëntenraad, OR en VAR, RvT), wijze waarop draagvlak wordt gecreëerd.  
 Omschrijving op welke wijze het voorstel de positie van de cliënt verbetert en versterkt.   
 Indien reeds gestart project: wat is de stand van zaken? Hoe wilt u uw voorstel realiseren? (hoe 

organiseert u dit, welke stappen ziet u voor zich?) 
 Hoe wilt u het resultaat binnen en buiten uw organisatie inzichtelijk maken (bijvoorbeeld via 

Mijnverbetermeter?) 
 Indien onderdeel is van uw voorstel om vanuit kwaliteit van leven een andere risicoafweging te 

maken dan nu gebruikelijk, graag daar expliciet op ingaan. 

 Indien vermindering van regeldruk nodig is, dit graag zo expliciet mogelijk uitwerken (welke 
regeldruk verminderen met welk effect voor kwaliteit). 

 Gaat u met externe partners samenwerken zoals opleidingsorganisaties of andere 
zorgaanbieders? Indien daarvan sprake is, graag aangeven welke partners en hoe u met hen 
gaat samenwerken.  

 

Indien beschikbaar ontvangen wij graag van u: 

- De meest recente IGZ rapportage van de deelnemende locaties;  

- De meest recente reviews op www.zorgkaartnederland.nl van de betrokken locaties. 

  

Belangrijke informatie: 

- Actieve deelname aan zorgkaartnederland.nl is een voorwaarde voor deelname. 
- U moet bereid zijn om uw ervaringen en kennis te delen en te communiceren daarover.  
- Het voorstel dat u indient voor Waardigheid en Trots kan ook worden ingediend als 

verbetertraject bij de zorgkantoren voor de inkoop van 2017. Zorgkantoren publiceren het 
inkoopkader 2017 begin juni en zullen niet vragen om aanlevering in een verplicht format. Bij 

de beoordeling van de verbeterplannen wordt door zorgkantoren gekeken of het aansluit bij het 

inkoopbeleid. Anders gezegd deelname aan Waardigheid en Trots betekent niet automatische 
meerjarenafspraken of tariefopslag bij de inkoop. Indien u het voorstel voor Waardigheid en 
Trots ook wilt indienen bij het zorgkantoor voor de inkoop 2017 is het raadzaam rekening te 
houden met de inkoopbeleid van het zorgkantoor. 

Voor de hand ligt dat kennisinstellingen onderzoek zullen willen gaan doen naar de ervaringen van 

de deelnemende zorgaanbieders en de resultaten die zij boeken. Van deelnemende zorgaanbieders 

wordt verwacht dat zij in beginsel bereid zijn om deel te nemen.  
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