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Inventarisatie proces zorg- en dienstverleningsovereenkomsten  

Aanleiding 
Op de bijeenkomst van de VCZA van 18 juni 2019, heeft Inge het onderwerp omtrent het proces zorg- en dienstverleningsovereenkomsten (OVK) ingediend 
en hebben we dit met de aanwezigen besproken. Hoe doen anderen dat? Samenvoegen vanuit het cliëntenregistratiesysteem? Digitaal of op papier 
aanbieden aan de cliënt? Persoonlijk overhandigen en laten ondertekenen of opsturen met de post? In geval van digitaal ondertekenen: met welk 
softwarepakket? Wat als de overeenkomst niet getekend retour komt (bij verzending per post)? Herinnering? Opnieuw aanbieden? 

Er kwamen een aantal knelpunten naar boven. Wie is er verantwoordelijk voor het opstellen? Wat moet er instaan? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid dat de 
OVK ondertekend terugkomt? N.a.v. de bijeenkomst hebben we aangegeven dat dit een onderwerp is om verder uit te werken en eventueel op de volgende 
bijeenkomst van VCZA (dinsdag 19 november) te presenteren. 

Uitwerking 
Enkele VCZA-leden hebben aangeboden om dit onderwerp mee uit te werken, later is er via LinkedIn nog iemand aangesloten. Inge heeft geïnventariseerd 
wat de actuele werkwijze en de gewenste werkwijze is m.b.t. OVK maken, aanbieden, ondertekenen, retourneren, archiveren en controleren op ontbrekende 
overeenkomsten.  

Na de inventarisatie kwam de vraag: hoe verder? Marit van VCZA heeft geadviseerd om verder af te stemmen, op locatie of zie ‘zoom’. Hoe is bepaald wat 
nodig is, per financieringsstroom? Wat eisen de externe relaties? Wat is de ideale situatie? Welke best practices van collega-zorgaanbieders kunnen we 
gebruiken in verzoeken aan onze eigen softwareleverancier? Hoe ziet een OVK bij de anderen eruit? Welke vragen staan uiteindelijk nog open? 

Op 7 november zijn Daniëlle, Simon, Mariet en Els naar Oktober in Bladel gekomen om verder af te stemmen. Vanuit Oktober namen Wilma, Lianne en Inge 
deel. We hebben gezamenlijk de conclusie n.a.v. de inventarisatie gemaakt. 

Op 19 november presenteren we de inventarisatie en de conclusie aan de VCZA-leden, met als doel dat zij gebruik kunnen gaan maken van de best 
practices. En mogelijk komen er ter plekke nog aanvullingen, of antwoorden op eventuele ‘open eindjes’.  

Deelnemers 
 Amaris, Laren: Daniëlle de Boer, medewerker zorgadministratie, wonen en tijdelijk verblijf 
 WIJdezorg, Zoeterwoude Rijndijk: Simon Slof, senior medewerker administratie 
 RIBWGO, Zwolle: Mariet Derckx, team coördinator cliëntenadministratie 
 Lunet zorg, Eindhoven: Els Peters, hoofd cliëntenadministratie 
 Oktober, Bladel: 

o Lianne Wassink, senior beleidsadviseur zorgadvies 
o Wilma Roovers, medewerker cliëntenadministratie 
o Inge de Kroon, senior medewerker cliëntenadministratie 
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OVK maken 
 Nu: Wens: 
Oktober Word-sjabloon vullen we handmatig in. Automatisch gegenereerd vanuit het ECD, uniforme sjablonen 

voor de verschillende financiële stromen (met keuze uit 
aanvullende modules).  
=> Wij zijn inmiddels begonnen dit stap voor stap te maken. 

Amaris Werken met mijnCaress, via communicatie is sjabloon aan te klikken, 
dit moet nog aangepast worden aan de cliëntsituatie. 
 
Eén OVK voor zorg met verblijf (incl. ELV en GRZ) en één OVK voor 
zorg thuis (wijk/huishouding/dagbesteding). 

Geen. 

WIJdezorg Via een Word-Sjabloon in ONS. Gegevens van de cliënt worden 
automatisch ingevuld vanuit het ECD (ONS). Ook met de gegevens van 
de eventueel gevolmachtigde. De overeenkomst wordt aangemaakt door 
de gastvrouw van de betreffende locatie. Er zijn sjablonen voor de 
verschillende leveringsvormen, zoals WLZ, ZVW, MPT, WMO e.d.  

Automatisch de juiste overeenkomst koppelen aan 
de zorglegitimatie. Nu moet nog het juiste sjabloon worden 
gekozen. 

Lunet zorg Overeenkomsten worden automatisch gegenereerd uit het systeem 
o.b.v. sjablonen, er zijn verschillende overeenkomsten voor verschillende 
financieringsstromen. Er zijn nog een aantal gegevens die met de hand 
gevuld moeten worden. Dit wordt door de zorgbemiddelaars gedaan. 

Huidige werkwijze voldoet. 

RIBWGO Via een Word-Sjabloon in ONS. Gegevens van de cliënt worden 
automatisch ingevuld vanuit het ECD (ONS). Ook met de gegevens van 
de eventueel gevolmachtigde. De overeenkomst wordt aangemaakt door 
de regievoerder van de betreffende cliënt. Er is één 
begeleidingsovereenkomst voor zowel ambulante zorg als verblijf. 

- 

 

OVK aanbieden 
 Nu: Wens: 
Oktober  HbH en dagbesteding: OVK wordt aangeboden bij huisbezoek.  

 Zorg met verblijf en thuiszorg: OVK wordt opgestuurd.  
Voor client tijdig, heldere werkwijze. Voor Oktober: een 
werkwijze waarbij client voor aanvang zorg heeft kunnen 
ondertekenen.  

Amaris  Voor zorg met verblijf maken we onderscheid tussen ELV/GRZ en 
langdurig verblijf.  

 ELV/GRZ gaat via email naar afdeling en deze laten de cliënt tijdens de 
intake ondertekenen. 

 Voor langdurig verblijf wordt de OVK gemaild naar 1e contactpersoon 
met het verzoek deze uiterlijk 2 dagen voor opname te retourneren. 

Al door klantcentrum versturen na eerste aanmelding. 
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 Nu: Wens: 
Lukt dat niet, dan in ieder geval een reply dat ze akkoord zijn met de 
inhoud van de OVK. 

 Voor thuiszorg wordt de ovk 2x uitgeprint en per post opgestuurd met 
antwoordenvelop. 

WIJdezorg De gastvrouw bewaakt het aanbieden en ondertekenen en zet dit bij de 
diverse disciplines uit, zoals thuiszorg bij eerste huisbezoek e.d. De OVK 
maakt onderdeel uit van het informatiepakket welke door de gastvrouw 
in orde wordt gemaakt.   
 

Op zich gaat dit goed, in enkele gevallen dient de structuur 
hierin iets aangescherpt te worden. 
 

Lunet zorg Afhankelijk van financieringsvorm / zorgproduct wordt deze opgestuurd 
of tijdens een intake overhandigd / ondertekend. 

Altijd tijdens een ‘live’-moment met de cliënt (waarbij uitleg 
gegeven wordt over het contract en de algemene voorwaarden 
etc.). 

RIBWGO De regievoerder is verantwoordelijk voor het aanbieden en ondertekenen 
van de begeleidingsovereenkomst. De begeleidingsovereenkomst maakt 
onderdeel uit van het informatiepakket/checklist bij instroom nieuwe 
cliënt.   

Op zich gaat dit goed. Toestemmingsformulier is nog een 
apart formulier welk elk jaar wordt ondertekend door de cliënt. 
Dit blijft een discussiepunt of dit eenmalig wordt of zoals het nu 
is jaarlijks ondertekenen. 

 

Ondertekenen 
 Nu: Wens: 
Oktober Op papier. Digitaal, met de mogelijkheid op papier indien de client uit 

deze doelgroep niet anders kan of wil. Actiz: digitaal is 
toegestaan als je dat met client afspreekt vooraf. 

Amaris  Zorg met verblijf uitprinten, ondertekenen en inscannen/opsturen per 
post naar antwoordnummer. 

 Voor thuiszorg op papier. 

digitaal via ipad bij intake 

WIJdezorg Op papier. Digitaal  De overeenkomst hangt al automatisch in het 
cliëntendossier, middels bovenstaande aanmaak. Echter is er 
nog wel een wens om deze dan ook door de cliënt digitaal te 
laten ondertekenen. Wellicht zeer binnenkort mogelijk via 
Office365. Dit wordt momenteel onderzocht.  

Lunet zorg Op papier, dit voldoet op dit moment. Voor onze doelgroep is het niet 
altijd wenselijk digitaal te ondertekenen.  

Altijd voor start van de ondersteuning een ondertekende 
overeenkomst. 

RIBWGO Op papier. Digitaal  De begeleidingsovereenkomst hangt al automatisch in 
het cliëntendossier, middels bovenstaande aanmaak. Echter is 
er nog wel een wens om deze dan ook door de cliënt digitaal 
te laten ondertekenen in ONS. 
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Retourneren 
 Nu: Wens: 
Oktober  HbH en dagbesteding: bij directe ondertekening neemt medewerker 

OVK mee terug naar Oktober. (Als ze niet gaan, dan vragen ze CA op 
te sturen.) 

 Zorg met verblijf en thuiszorg: via antwoordenvelop, of wordt 
ingeleverd op de afdeling.  

Bij digitale ondertekening staat de OVK meteen in het ECD. 

Amaris  ELV/GRZ via afdelingssecretaresse per mail. 
 Langdurig verblijf via mail via eerste contactpersoon. 
 Thuiszorg via de post. 

Als de OVK op de iPad digitaal wordt ondertekend een 
automatisch signaal naar de ZA dat er een getekende OVK 
klaar staat. 

WIJdezorg Betreffende discipline levert de getekende overeenkomst weer in bij de 
gastvrouw. 

Bij digitaal getekende overeenkomst is retourneren niet meer 
van belang. 

Lunet zorg Via post / tijdens een live moment. 
 

N.a.v. bijeenkomst van VCZA gaan we starten, bij het niet 
retour krijgen van de overeenkomst na reminders, 
overeenkomsten ongetekend te archiveren.   

RIBWGO - - 
 

Archiveren 
 Nu: Wens: 
Oktober Handmatig in ECD, per financiële stroom uniform. Geautomatiseerde uniforme opslag in ECD. 
Amaris We gaan net over van alles in het dossier op de N-schijf naar inscannen 

in het ECD, eerst scannen naar e-mail, dan opslaan op eigen schijf en 
dan archiveren in ECD. 

Direct scannen naar ECD (project staat wel op de kalender). 

WIJdezorg Gastvrouw scant de getekende overeenkomst in. Hangt deze dan met 
andere benodigde stukken in het ECD.  

Bij digitale ondertekening is de getekende overeenkomst direct 
aanwezig. 

Lunet zorg Door CA / Zorgbemiddelaar / cliëntbegeleider - 
RIBWGO De regievoerder upload de getekende begeleidingsovereenkomst in 

ONS. 
Om deze begeleidingsovereenkomst door de cliënt digitaal te 
laten ondertekenen in ONS zodat deze niet meer hoeft te 
worden geüpload in ONS. 
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Controleren op ontbrekende OVK 
 Nu: Wens: 
Oktober Handmatig periodieke controle op wat er nog staat in map "verzonden". Geautomatiseerd bericht bij ontbreken van ondertekende OVK 

in ECD. 
Amaris Wekelijks wordt een rapport gedraaid uit mijnCaress voor ontbrekende 

getekende OVK. Na 3 weken herinneringsbrief + OVK sturen, na 6 wkn 
brief ontbreken OVK waarin staat dat de zorg inmiddels met wederzijds 
vertrouwen is gestart en dat daarmee de OVK sluitend is. 

Als de voorgaande punten worden ingevoerd is er hier geen 
wens meer, ja, een leeg rapport!! En anders een 
geautomatiseerd bericht bij ontbreken getekend OVK. 

WIJdezorg Cliëntenadministratie bewaakt de tijdigheid en volledigheid van de 
aanleveringen. Zij hebben een juist inzicht in de nieuwe cliënten en in de 
eventuele wijzigingen van de financieringsstromen. 

Behalve aanwezigheid is ook de volledigheid (datum ingang 
e.d.) én de juiste financieringsstroom van belang. Controle 
hierop zal altijd nodig blijven. Echter deel ik de mening van 
Daniëlle: een leeg rapport als het ECD dit geautomatiseerd 
aanlevert. 

Lunet zorg  Voor Jw, Wmo niet van toepassing (cliënt wordt pas in zorg genomen 
met geldige overeenkomst). 

 Bij Wlz via een maandelijkse controle door CA. 

- 

RIBWGO De regievoerder is verantwoordelijk voor het laten ondertekenen van de 
begeleidingsovereenkomst. De cliëntenadministratie heeft hierin geen rol. 
De interne auditor monitort (stelt vast) door middel van 
deelwaarnemingen of de begeleidingsovereenkomst bij een cliënt in ONS 
is ondertekend door cliënt en de regievoerder en volledig en juist is. 

Indien handtekening digitaal in ONS kan worden ondertekend 
zou het wenselijk zijn dat dit gemonitord kan worden. Welke 
cliënt heeft wel/niet een getekende begeleidingsovereenkomst. 

 

Voorbeeld van een OVK  
Aanwezigen hebben diverse voorbeelden van OVK-en meegebracht ter informatie voor elkaar. 

Wat eisen de externe relaties? 
Wlz en Zvw:  

 Lianne hoorde 5/11, tijdens bijeenkomst over schrapsessies: vanuit Actiz is een overeenkomst geen verplichting meer. Met het ondertekenen van het zorgplan 
accepteert de client de zorg en alles wat erbij hoort. Lianne heeft gevraagd om schriftelijke bevestiging hierover. Er is nog niks over te vinden op Internet. 
o Els: wat vindt jullie juridische afdeling hiervan? Die van Lunet hamert erop: willen heel graag een OVK, vooral voor als er iets misgaat om op terug te vallen. 
o Mariet: bij RIBWGO zegt de accountant ook: het is geen verplichting, behalve voor PGB-cliënten. Geen verplichting, maar wel handig om een overeenkomst te 

hebben. 
=> 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. 
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Lianne heeft 13/11 schriftelijke bevestiging gekregen van senior beleidsadviseur Actiz, die verwijst naar het ledenbericht op 
https://www.actiz.nl/web/ouderenzorg/wet-en-regelgeving/onderwerp/pag/algemene-voorwaarden/leden/model-zorgverleningsovereenkomst 

 

Wmo: 

 Gemeentes hebben te maken met landelijk controleprotocol, de accountantscontrole is daarop gebaseerd. Het kan zijn dat een OVK verplicht is omdat dit in het 
contract met de gemeente staat. 

 Of de verplichting tot een OVK in het contract met de gemeente opgenomen is, hangt af van de gemeente.  
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Particulier: 

 Voor PGB is een OVK verplicht. De SVB-overeenkomst volstaat, een OVK van de zorgaanbieder is niet nodig. 

Conclusies: 
 Iedere zorgaanbieder heeft zijn eigen manier van werken. We kunnen geen algemene ‘beste werkwijze’ opstellen, want die is afhankelijk van de eigen wensen van 

de zorgaanbieder, de eisen van de externe relaties, de mogelijkheden van het softwarepakket, of wat een brancheorganisatie voorschrijft als de zorgaanbieder daar 
lid van is. 

 Deze inventarisatie heeft opgeleverd dat we zien hoe anderen het doen. We kunnen best practices van anderen inbrengen als idee of verbetermogelijkheid in de 
eigen organisatie. 

 Samenvatting van verschillen, best practices en wensen: 
 
o Verantwoordelijk voor het overeenkomstenproces: 

 Verschillen: van zorgbemiddeling tot cliëntenadministratie tot regievoerder tot gastvrouw tot zorgteam. 
 Best practice / wens: in feite kan degene die de zorg regelt zelf, samen met de cliënt, de juiste OVK opstellen en laten ondertekenen. Daarbij kan diegene 

meteen zorgen voor BSN- en WID-registratie en controle.  
 

o OVK maken: 
 Verschillen:  

 Aantal overeenkomsten varieert van 1 bij RIBWGO tot 11 bij WIJdezorg (9 standaard, 1 onderaannemerschap, 1 PGB). Lunet zorg heeft diverse varianten 
(Particulier, Wmo, Jeugd, Wlz, CrisisWlz, CrisisWmo) met het streven deze samen te voegen. Echter, hun juridische afdeling vraagt nu om alles weer 
apart te maken. Meest gebruikelijk is een overeenkomst per financieringsvorm en per leveringsvorm. Hoe meer varianten, hoe meer werk het kost bij 
een wijziging van financieringsvorm of leveringsvorm: vanaf het maken en laten ondertekenen van de nieuwe overeenkomst tot en met controle op 
ontbrekende OVK’s. Tevens is het meer belastend voor de client. 

 Algemene voorwaarden: afhankelijk van brancheorganisatie. Lunet zorg stelt ze zelf op. 
 OVK worden gemaakt in Word of samengevoegd vanuit het cliëntenadministratiesysteem. 

 Best practices: 
 RIBWGO: 1 overeenkomst. 
 Indien dat niet mogelijk is: Amaris verlangt slechts 1 ondertekende overeenkomst. Bij een wijziging in financieringsvorm of leveringsvorm krijgt de client 

een brief over wat er wijzigt, met een addendum/aanvulling op de reeds getekende OVK. Client hoeft niet opnieuw te tekenen. Zie bijlage 1. 
 Samenvoegen van OVK vanuit cliëntenadministratiesysteem. OVK is dan meteen opgeslagen in het clientdossier. 
 In de OVK aanvinken welke modules van toepassing zijn, en vermelden dat ze te vinden zijn op de website. Cliënt kan wel aanvinken: graag per post 

opsturen. 
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 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. 

 
o OVK aanbieden:  

 Verschillen: allen leveren de OVK nog aan op papier, soms in een informatieset. Echter dit gaat per post, per mail of tijdens huisbezoek of intake. 
 Best practices: huisbezoek vóór aanvang zorg. 
 Wens, en wat nodig is om dit te bereiken: allen hebben de wens tot de mogelijkheid tot de uit het systeem samengevoegde OVK digitaal aan te bieden, voor 

aanvang zorg. Verder moet de zorginstelling ook achter het digitaal aanbieden staan en moet de werkwijze duidelijk zijn voor de cliënten. 
 

o Ondertekenen door zorgaanbieder:  
 Verschillen: van digitale handtekening directeur tot i/o tekenen door zorgbemiddelaar/clustermanager. 
 Best practices: digitale handtekening. 
 Wens, en wat nodig is om dit te bereiken: n.v.t. 

 
o Ondertekenen door cliënt:  

 Verschillen: geen. Bij iedereen tekent de cliënt nog op papier.  
 Best practices: n.v.t. 
 Wens, en wat nodig is om dit te bereiken: allen hebben de wens tot de mogelijkheid tot digitaal laten ondertekenen van de OVK. Dit is nog niet mogelijk met 

de huidige software. Verzoek neerleggen bij softwareleverancier om dit mogelijk te maken. 
 

o Retourneren:  
 Verschillen: van persoonlijk tot per post. 
 Best practices: indien per post: zorg voor antwoordenveloppe met antwoordnummer.  
 Wens, en wat nodig is om dit te bereiken: digitaal ondertekenen door cliënt. Dit is nog niet mogelijk met de huidige software. Verzoek neerleggen bij 

softwareleverancier om dit mogelijk te maken. 
 

o Archiveren:  
 Verschillen: n.v.t. 
 Best practices: uniforme werkwijze archiveren, waardoor geautomatiseerde controle op ontbrekende OVK mogelijk is. 
 Wens, en wat nodig is om dit te bereiken: n.v.t. 

 
o Controleren op ontbrekende OVK: 

 Verschillen: controle op aanwezigheid getekende OVK door CA: van digitale controle tot handmatige controle tot geen controle. Er zijn ook zorginstellingen 
waarbij controle op aanwezigheid getekende OVK door iemand anders dan CA wordt gedaan. 

 Best practices:  
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 Signaleringsrapport ontbrekende getekende OVK.  
 Na 3 weken herinneringsbrief + OVK sturen, 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 op aanwezigheid getekende OVK, zichtbaar op dashboard bij verantwoordelijke 

medewerker. Hiervoor is gestructureerde digitale opslag van aangemaakte en ondertekende OVK nodig. 
 

o Zorg leveren zonder getekende OVK? 
 Verschillen: sommige aanbieders doen dat wel, sommige niet. 
 Best practices: 

 Indien cliënten maar kort in zorg zijn geweest (bijvoorbeeld omdat cliënt kort na opname overleden is) of kort in zorg zijn (bijv. eenmalige zorg op 
verzoek van de huisarts) kan het zijn dat de papieren niet op tijd in orde zijn. Bij voorkeur vraag je dan toch op voorhand zwart op wit toestemming voor 
declaratie. Op die manier kan ontbreken van de OVK in elk geval geen reden zijn voor problemen met declaratie achteraf. 

 Indien getekende OVK niet op tijd geretourneerd kan worden, cliënt verzoeken om een reply dat ze akkoord zijn met de inhoud van de OVK. 
 Wens, en wat nodig is om dit te bereiken: beleid van de zorginstelling moet duidelijk zijn. Daarop kun je de werkwijze aanpassen. 

 
o Toestemmingsformulier 

 Toestemmingsformulier voor inzage: sommige zorgaanbieders gebruiken dit niet, bij sommige staat dit in de overeenkomst/algemene voorwaarden, en bij 
andere is jaarlijks apart toestemming nodig.  

 Zorgkantoren geven soms wel door of client Wlz heeft, soms niet en verwijzen zij naar client om daarover zorgaanbieder te informeren. Wlz-controle wordt 
mogelijk in Vecozo (ja/nee Wlz). Landelijks register met startdatum en dossierhouder of coördinatie zorg thuis zou voldoende zijn, zonder inhoudelijke 
informatie kan dit zorgaanbieders veel werk schelen om te achterhalen of client Wlz-indicatie heeft. 
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Bijlage 1: 

Voorbeelden van Amaris: addenda bij gewijzigde OVK: 
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