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Aanleiding

• VCZA-bijeenkomst 18 juni 2019

• Proces zorg- en 
dienstverleningsovereenkomsten: hoe 
doen anderen dat?

• Uitwerken met een aantal VCZA-
leden
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Uitwerking

• 6 juli: start inventarisatie 

• 27 augustus: alle input ontvangen

• 26 september: hoe verder? 

• 7 november: afstemming bij Oktober in Bladel

• 19 november: conclusie en best practices



Conclusies

• Geen algemene ‘beste werkwijze’

• ‘Best practices’ van anderen: ideeën of verbetermogelijkheid 
voor eigen organisatie.



Verantwoordelijk voor proces OVK

• Verschillen: 
• van zorgbemiddeling tot cliëntenadministratie tot regievoerder tot 

gastvrouw tot zorgteam

• Best practice / wens: 
• degene die de zorg regelt kan zelf, samen met de cliënt, de juiste OVK 

opstellen en laten ondertekenen,
• daarbij kan diegene meteen zorgen voor BSN- en WID-registratie en 

controle



OVK maken

• Verschillen: 
• Aantal overeenkomsten varieert van 1 tot 11. Meestal 1 per financieringsvorm en per leveringsvorm. 

Hoe meer varianten, hoe meer werk bij wijziging en hoe belastender voor client.
• Algemene voorwaarden: afhankelijk van brancheorganisatie of opstellen door zorgaanbieder.
• Word-sjabloon of samenvoegen vanuit cliëntenadministratiesysteem.

• Best practices:
• 1 overeenkomst.
• Indien dat niet mogelijk is: bij wijziging in financierings-/leveringsvorm client brief sturen over wat er 

wijzigt, met een addendum/aanvulling op de reeds getekende OVK. Client hoeft niet opnieuw te 
tekenen.

• Samenvoegen vanuit cliëntenadministratiesysteem. OVK is dan meteen opgeslagen in dossier.
• In OVK aanvinken welke modules van toepassing zijn, en verwijzen naar website. Cliënt kan 

aanvinken: graag per post opsturen.

• Wens, en wat nodig is om dit te bereiken: 
• Software geschikt voor samenvoegen OVK vanuit systeem. Verzoek neerleggen bij 

softwareleverancier om dit mogelijk te maken.



OVK aanbieden

• Verschillen: 
• Allen leveren de OVK nog aan op papier, soms in een informatieset.
• Per post, per mail of tijdens huisbezoek of intake

• Best practice: 
• Huisbezoek vóór aanvang zorg

• Wens, en wat nodig is om dit te bereiken: 
• Mogelijkheid tot digitaal aanbieden van de uit het systeem 

samengevoegde OVK
• Vóór aanvang zorg



Ondertekenen door cliënt

• Verschillen: 
• Geen. Bij iedereen tekent de cliënt nog op papier. 

• Wens, en wat nodig is om dit te bereiken:
• Digitaal laten ondertekenen. Dit is nog niet mogelijk met de huidige 

software. 
• Verzoek neerleggen bij softwareleverancier om dit mogelijk te maken.



Controleren op ontbrekende OVK

• Verschillen: 
• Controle door CA of door iemand anders. 
• Van digitale controle tot handmatige controle tot geen controle. 

• Best practices: 
• Signaleringsrapport ontbrekende getekende OVK. 
• Na 3 weken herinneringsbrief + OVK, na 6 weken brief ontbreken OVK waarin 

staat dat de zorg inmiddels met wederzijds vertrouwen is gestart en dat 
daarmee de OVK sluitend is.

• Wens, en wat nodig is om dit te bereiken: 
• Geautomatiseerde controle, zichtbaar op dashboard. Hiervoor is 

gestructureerde digitale opslag van aangemaakte en ondertekende OVK 
nodig.



Zorg leveren zonder getekende OVK?

• Verschillen: 
• Sommige aanbieders doen dat wel, sommige niet.

• Best practices:
• Indien papieren niet op tijd in orde kunnen zijn omdat cliënt maar kort 

in zorg komt: vragen om zwart op wit toestemming voor declaratie.
• Indien client getekende OVK niet op tijd kan retourneren: cliënt 

verzoeken om reply voor akkoord m.b.t. inhoud OVK.

• Wens, en wat nodig is om dit te bereiken:
• Beleid van de zorginstelling moet duidelijk zijn. Daarop kun je de 

werkwijze aanpassen.



Wat eisen de externe relaties?

• Wlz en Zvw: 
• Vanuit Actiz is een overeenkomst geen verplichting meer. Met het ondertekenen 

van het zorgplan accepteert client de zorg en alles wat erbij hoort. 
• Wel handig om een OVK te hebben, om op terug te vallen als er iets mis gaat.
• => Bij Oktober gaan we uitzoeken: is verstrekken goed genoeg, met deze 

voorwaarden: zorgplan binnen 6 weken ondertekenen, in dossier melden dat 
zorgplan besproken is. Bij een wijziging van het zorgplan moet in het ECD staan 
dat de wijzigingen besproken zijn met de client. Het gewijzigd zorgplan hoeft dan 
niet opnieuw getekend te worden door de cliënt.

• Wmo:
• Gemeentes hebben te maken met landelijk controleprotocol, de 

accountantscontrole is daarop gebaseerd. 
• OVK kan verplicht zijn. Afhankelijk van gemeente staat dat in het contract. 

• Particulier:
• Voor PGB is een OVK verplicht. De SVB-overeenkomst volstaat, een OVK van de 

zorgaanbieder is niet nodig.



Inventarisatie

• Complete inventarisatie: verkrijgbaar via VCZA

• Vragen?
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Op naar het volgende 
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