STAPPENPLAN
OM IN AANMERKING
TE KOMEN VOOR

EEN OVEREENKOMST WLZ

Voor het leveren van Wlz-zorg heeft u een overeenkomst Wlz nodig. Hiervoor moet elke organisatie
aan een aantal voorwaarden voldoen en inschrijven middels de inkoopprocedure.
In dit stappenplan schetsen we een overzicht van de documenten waar u kennis van moet nemen en
welke acties doorlopen moeten worden.
Inkooppagina 2022
Op de inkooppagina 2022 staan alle geldende beleidsdocumenten voor 2022, zowel de regionale als de
landelijke kaders. Het is belangrijk hier kennis van te nemen voordat u besluit een inschrijving in te
dienen.
Landelijke toetredingseisen
Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst Wlz moet elke zorgaanbieder minimaal voldoen
aan de landelijk gestelde toetredingseisen. Deze staan vermeld in hoofdstuk 4 van de Aanvulling 2022
op het Landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023. Menzis Zorgkantoor sluit aan bij het beschreven beleid in
dit hoofdstuk, maar hanteert op enkele onderdelen regionaal beleid. Dit staat vermeld in het
Regionaal Inkoopkader.
Regionale inkoopprocedure
In Bijlage 2 – Planning en inkoopprocedure 2022 staat de procedure beschreven die u bij Menzis
Zorgkantoor moet doorlopen. Hier vindt u onder andere meer informatie over de wijze van
inschrijving via Negometrix en wat u moet doen als er vragen zijn over het inkoopbeleid.
Planning
Er zijn drie momenten gedurende het jaar om in te schrijven voor een overeenkomst Wlz in 2022. Dit
betreft de maanden juli 2021, januari 2022 en april 2022. Op de eerste werkdag van de betreffende
maanden worden de links naar Negometrix gepubliceerd op onze inkooppagina 2022.
Voor meer belangrijke data omtrent de aanbesteding verwijzen we u naar het overzicht met
belangrijke data.
Informatieset voor nieuwe zorgaanbieders
Op het moment dat uw inschrijving is goedgekeurd en we een overeenkomst met elkaar aangaan
dient u verdere acties te ondernemen zoals het aanvragen van codes. Om u verder op weg te helpen
hebben we een informatieset voor nieuwe zorgaanbieders samengesteld.
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