Overeenkomst
om in de Nederlandse V&V-sector te gaan werken op grond van de integrale principes van het

PersoonsVolgendBudget
Met het ondertekenen van de overeenkomst verklaar ik:
Actief deel te willen nemen aan het – met plusminus 20 WLZ-VV-zorgaanbieders – traject iPVB-proof
worden van mijn organisatie. Het iPVB-proof worden heeft alléén betrekking op cliënten die onder
de WLZ vallen en daartoe een CIZ-indicatie hebben.
De doorlooptijd van het traject om iPVB-proof te worden is 2 jaar. Het streven is om op 1 januari
2018 te starten en (uiterlijk) eind 2019 af te ronden. Eind Q2 2019 zal het bewijslast-eindrapport
o.g.v. het volume-traject beschikbaar zijn.
Onder iPVB-proof worden wordt verstaan: “al datgene wat nodig is aan werkwijze(n) en
instrumenten om iPVB-proof te kunnen werken”. Hieronder wordt tenminste verstaan:
a–
het houden van cliënt-familie-professional gesprekken,
b–
het o.g.v. het iPVB-format berekenen van een kostprijs,
c–
het o.g.v. het iPVB-format werken met een cliënt-iPVB instrument,
d–
het betrekken & informeren van alle geledingen binnen de organisatie,
e–
regelruimte voor cliënten\cliëntsysteem & medewerkers realiseren die nodig is voor het
(zelfstandig) maken van afspraken op zorg- en dienstverleningsgebied.
T.b.v. het traject iPVB-proof worden behoren landelijke, regionale en 2 wekelijkse bijeenkomsten in
de eigen organisatie. Het traject is inhoudelijk gericht op het iPVB-proof worden op de niveaus:
1–
RvB
2–
management & staf (m.n. financials)
3–
leiding zorgteams
4medewerkers zorg (Handen Aan het Bed, H.A.B.)
Het traject kenmerkt zich door een ‘laag’ bedenken\uitvinden gehalte en een ‘hoog’ D.O.E.N.
gehalte. Beschikbare instrumenten die hun nut hebben bewezen in het Waardigheid & Trots traject
terzake van het iPVB zullen uitgangspunt zijn.
Alvorens definitief te starten, zal een start–startdocument met alle ins & outs opgesteld worden.
Alsdan is er 2 weken de tijd om in te stappen (een door de RvB getekende brief is alsdan voldoende).
Deelname aan het traject iPVB-proof worden wordt voorafgegaan door een iPVB-screening. Met
deze screening wordt op eenvoudige wijze in beeld gebracht of de organisatie – gezien opgedane
ervaringen in het W&T-traject – voldoende ‘rijp’ is om deel te gaan nemen.

Mijn organisatie is bereid om gedurende het volume-traject:
In maximale transparantie gegevens beschikbaar te stellen over: 1 - (opbouw van) kostprijzen, 2 prijzen & items in een (eventuele) bijkoop-catalogus en 3 - (alle) gebruikscijfers van het gebruik van
een instrument waarmee het PersoonsVolgendBudget pakbaar, meetbaar en overdraagbaar wordt
gemaakt.
Al die van toepassing zijnde ‘spelregels’ toe te passen die van de essentieel belang zijn voor de
toekomstige toepassing van het iPVB in de sector. Deze spelregels kunnen afkomstig zijn van de
sleutel-ZBO’s in dit traject. Zijnde; VWS, NZa, ZN (resp. het eigen zorgkantoor), ZINL en CIZ.
Tenminste met twéé pilot-afdelingen en 50 cliënten mee te doen; één pilot-afdeling met cliënten die
géén vorm van groepsgebonden zorg gedurende dag nodig hebben en één pilot-afdeling met cliënten
die voor kwalitatief goede zorg dagelijks afhankelijk zijn van groepsgebonden zorg die wij zelf
leveren.
De interne menskracht in te zetten die nodig is om: 1 - de voor de eigen organisatie gekozen
(minimale) pilot-omvang en 2 – de met het iPVB-proof samenhangende werkwijzen\instrumenten te
realiseren. Hieronder valt ook het benoemen van een eigen interne projectleider-iPVB.
Een keuze te maken uit de mogelijke aanvullingen op het basis zelf-betaal-pakket. En hiertoe zelf de
benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen. Onder de pakketten vallen zaken als: 1 begeleiding\training bij de interne bijeenkomsten, 2 - benodigde voorbeeld-documenten, 3 benodigde software t.b.v. kostprijzen en PVB’s, 4 - regionale en landelijke bijeenkomsten. De hoogte
van de pakket-bedragen zullen in samenspraak en onder toezicht van Vilans berekend en tot stand
komen. Vilans zal de middelen van de zelf-betaal-pakketten innen, beheren en verantwoorden.
NB: indien een volume-deelnemer eigen kostprijs en\of iPVB software heeft die leidt tot eenzelfde
uitkomst als de beschikbare software, dan zal dit onderdeel op het zelf-betaal-pakket in mindering
worden gebracht. E.e.a. zal worden vastgelegd in de screeningsfase.
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Disclaimer: het traject iPVB-proof worden is op diverse manieren en door diverse partijen reeds bij besluitvormende partijen bij VWS
onder de aandacht gebracht en ‘in behandeling’. Met de kennis van ‘nu’ kan gemeld worden dat VWS het werken volgens het concept
van het iPVB omarmt en een vaste plek in de zorgsector wil geven. Tevens heeft VWS te kennen gegeven een vorm van verder opschalen
en toepassen in de komende jaren te willen organiseren\faciliteren. Tenslotte kan gemeld worden dat de intentie geuit is om vanaf het
jaar 2020 het werken conform de principes van het iPVB in het inkoopkader van toepassing te laten zijn.
Aan hetgeen in dit document is opgenomen kunnen géén rechten worden ontleend.
Hetgeen in onderhavig document is opgenomen is integraal van toepassing gedurende het volume-traject.

