Goed voorbereid op de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

3 juni 2021
10:00 – 16:00 uur
online scholing
Voor wie?
Nieuwe en bestaande kleinschalige zorgaanbieders die kwalitatief goede zorg willen leveren in de
Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
Heb je te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz)? PGB of ZiN gefinancierd? Ben je ZZP-er, hoofdaannemer of
onderaannemer? Deze scholing geeft je inzicht wat de Wtza voor jouw bedrijf betekent.
Wat gaan we bespreken?
Deze praktische NBEC scholing zorgt ervoor dat je bekend bent met de verschillende eisen van de Wtza en hoe
je daar als bedrijf aan kunt voldoen. In deze scholing wordt breed ingegaan op bestaande kwaliteitseisen en
randvoorwaarden uit overige wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld in de Wkkgz en de Wmcz2018. De IGJ
toetst deze eisen nu al. De volledige checklist krijgt aandacht in deze scholing.
Informatie over de meldplicht
Je bent trots op wat je doet en laat aan alle betrokkenen zien dat je activiteiten landelijk bekend
zijn.
Voldoen aan alle kwaliteitseisen voor je zorgverlening;
je kunt op voorhand al een kwaliteitscheck doen op:

https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck-wtza
Voor wie is de meldplicht?
Informatie over het LRZa (Landelijk register zorgaanbieders)

Informatie over vergunningsplicht en onafhankelijk toezicht
Wanneer moet je een vergunning aanvragen?
Hoe regel je het onafhankelijke intern toezicht?
Aan welke eisen dient het onafhankelijk intern toezicht te voldoen?
Rol van het CIBG
Jaarverantwoording
Zorgaanbieders die met collectieve middelen worden bekostigd zijn transparant, integer en
professioneel. In hun zorg én in hun bedrijfsvoering en organisatie.
De uitvoering zal beknopt aan bod komen, er komt namelijk een overgangsfase.
Transparante financiële bedrijfsvoering
Inhoudelijk blijven de transparantie eisen hetzelfde als in de WTZi.
Nieuw: gaat ook voor onderaannemers gelden.
Toezicht van IGJ naar NZa
Kosten en aanmelding
Aanmelden kan via info@nbec.nl of 036-5483146 (tot 20 mei 2021) *
Niet-NBEC leden: € 225,- excl. BTW p.p. Elke 2e deelnemer (en volgende) € 199,- excl. BTW.
* Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Deze wordt pas – nà betaling – definitief. Zie verder de algemene
voorwaarden.

