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De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Aan hoofdstuk 10 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende: 

§ 5. Kwaliteitsbonus voor zorgaanbieders  

Artikel 10.5.1  

1. De Wlz-uitvoerder kent een bescheiden bonus toe aan gecontrac-
teerde zorgaanbieders die in een kalenderjaar een dusdanige kwaliteit 
hebben geleverd, dat de CQ-index hoger is dan 8. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels 
gesteld met betrekking tot het eerste lid. Deze regels zien in elk geval toe 
op:

a. de toekenning van de bonus;
b. de bekostiging van de bonus;
c. de uitbetaling van de bonus, en
d. de hoogte van de bonus. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat zorgaanbieders die in een kalenderjaar een 
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen mate van 
kwaliteit leveren, een bescheiden bonus toegekend krijgen ten behoeve 
van de werkvloer. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
worden nadere regels gesteld. Deze regels zien in elk geval op de 
toekenning, de uitbetaling en de hoogte van de bonus. 

Het gaat er bij dit amendement om dat het zorgkantoor een bescheiden 
bonus geeft aan die zorgaanbieders, die hoger scoren dan het gemiddelde 
op de CQ-index. De Consumer Quality Index (CQI) is de meest actuele 
wetenschappelijk gevalideerde standaard waarmee een betrouwbaar 
inzicht wordt verkregen in de vele dimensies van het begrip kwaliteit 
m.b.t. het zorgproces. Over 2013 was het gemiddelde 7,7. Wij zien dus 
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graag een bescheiden bonus ten behoeve van de werkvloer voor die 
organisaties, die een 8 of hoger scoren. 
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