Van PGB naar Zorg in Natura
Van PGB naar Zorg in Natura (WLZ, ZVW, Jeugdwet, WMO)
Veel (vooral kleinere) zorginstellingen maken gebruik van PGB zorg en kunnen geen Zorg in Natura leveren. Dit
betekent dat cliënten de kosten van ondersteuning door een zorginstelling vanuit hun PGB (Persoons Gebonden
Budget) moeten betalen. Echter dit betekent voor veel cliënten hoofdbrekens om deze PGB aan te vragen. Verder is het
maar de vraag of de regeling met PGB’s er in deze vorm en omvang blijft bestaan.
Om deze reden is het voor de continuïteit van een zorginstelling goed om ook Zorg in Natura te mogen leveren.
Daarvoor zullen er met de externe stakeholders afspraken gemaakt moeten worden. Het verkrijgen van deze
productieafspraken is geen makkelijke taak. Nieuwhuis Consult leidt u door dit proces, van het bekijken tot de
mogelijkheden tot aan het daadwerkelijk indienen van de aanbesteding en maken van productieafspraken bij
Zorgverzekeraar, Zorgkantoor of Gemeente.
Nieuwhuis Consult biedt ondersteuning bij toetreding tot Zorg In Natura -ZIN.

Ondersteuning bij WTZI Erkenning
Een WTZI-erkenning is nodig wanneer een zorginstelling zorg wil aanbieden die wordt vergoed uit de
Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. Maar ook door gemeenten kan de WTZI worden geëist in verband met
een aanbesteding voor de WMO of Jeugdwet. De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen, stelt
regels voor goed bestuur en bepaalt in welke gevallen zorginstellingen winst mogen uitkeren (zie: www.wtzi.nl). De
statuten moeten voldoen aan de eisen van de WTZI.
Door het aanvragen van een WTZi erkenning maakt een zorginstelling zich openbaar én verklaart het tegelijkertijd te
voldoen aan de eisen die gelden voor zorginstellingen. Dit houdt in dat er een toezichthoudend orgaan is ingesteld, dat
er een bestuur is en dat dit statutair en/of middels reglementen geregeld is. Ook moet de zorginstelling aan andere
eisen voldoen zoals de kwaliteitswet zorginstellingen (verantwoorde zorg, kwaliteitssysteem) en moeten de
medezeggenschap cliënten (cliëntenraad) en het klachtenrecht (onafhankelijke klachtencommissie) zijn ingevuld. Het
aanvragen van een WTZi erkenning is dus niet vrijblijvend.
Nieuwhuis Consult ondersteunt bij:
uw WTZI-erkenning bij het Ministerie van VWS (o.b.v. huidige PGB zorg of als startende instelling)
advies over de gevolgen van de WTZI
het wijzigen van de statuten en/of de oprichting van een nieuwe rechtspersoon
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Nieuwhuis Consult helpt organisaties bij voldoen aan de eisen van Zorg in Natura en certificering conform ISO 9001 of
HKZ. Wilt u meer informatie? Vult u dan het contactformulier in of bel ons op 0541-661024.
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