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Introductie 

Wijkverpleging maakt sinds 1 januari 2015 onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 2015 

werd beschouwd als overgangsjaar in de totale transformatie van de verpleegkundige zorg in de 

wijk, dat een meerjarig proces is. Dit betekent onder andere dat de inkoop van wijkverpleging in 

2015 in representatie is vormgegeven.  

In 2016 krijgt de transformatie van verpleegkundige zorg in de wijk verder gestalte. Dit houdt in, dat 

het representatiemodel voor de toewijsbare zorg komt te vervallen en dat de eerste stappen richting 

het nieuwe bekostigingsmodel op basis van zorgzwaarte worden gezet. Deze stappen vertalen zich 

onder andere in mogelijkheden tot het belonen van uitkomsten. Dit model moet aansluiten bij het 

bekostigingsmodel voor huisartsenzorg.  

Visie DSW Zorgverzekeraar 

DSW Zorgverzekeraar vindt wijkverpleging  een belangrijke vorm van zorg. Onze verzekerden 

moeten in staat worden gesteld zo lang mogelijk in het eigen huis  te blijven wonen ondanks ziekte, 

beperking of ouderdom. De focus ligt hierbij op zelfredzaamheid, eigen regie,  kwaliteit van leven en 

gepast zorggebruik.  

DSW Zorgverzekeraar is van mening dat goede wijkverpleging, in combinatie met een sterke eerste 

lijn en ondersteuning vanuit het sociale domein, de kwaliteit van leven van verzekerden in de 

thuissituatie kan vergroten. Ook kan het een beroep op zwaardere zorg en escalatie naar de tweede 

lijn zoveel mogelijk voorkomen of uitstellen. 

 

De primaire focus van DSW Zorgverzekeraar ligt bij de inkoop 2016 op het komen tot wijkverpleging 

die: 

- Kwalitatief van hoog niveau is; 
- Is afgestemd met/op de andere zorg die een verzekerde ontvangt; 
- Aansluit bij de behoefte van onze verzekerden; 
- Doelmatig wordt ingezet. 
 

Met name wordt ingezet op de samenhang tussen huisartsenzorg en wijkverpleging.  Tevens blijft 

DSW Zorgverzekeraar  zich richten op risicobeheersing en monitoring.  
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1. Wijkverpleging  

1.1  De Aanspraak 

De aanspraak, waarop dit inkoopbeleid berust, is gebaseerd op artikel 2.10 van het Besluit 

zorgverzekering, dat luidt: 

 

Concreet ziet de aanspraak er als volgt uit: 

- De taken die nu worden uitgevoerd in Segment 1. Dit betreft onder andere het signaleren 

van mogelijke zorgvragen. In het kader van deze taken wordt de wijkverpleegkundige 

doorgaans aangehaakt bij een sociaal wijkteam; 

- Extramurale verpleging (VP); 

- Extramurale persoonlijke verzorging (PV) bij cliënten met somatische aandoeningen en/of 

primaire medische problematiek1;  

- Extramurale palliatief terminale zorg, zowel in de thuissituatie als in een hospice; 

- Intensieve Kindzorg (IKZ); 

- Casemanagement dementie;  

- Advies, Instructie en Voorlichting (AIV); 

- Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT). Dit betreft verpleging die mensen onder 

verantwoordelijkheid van een medisch specialist ontvangen.  

Nota bene: MSVT valt in 2016 onder het kader MSZ  en  wordt op eenzelfde wijze ingekocht als in 

voorgaande jaren. In deze publicatie wordt MSVT verder niet behandeld.  

                                                           
1
 De PV voor cliënten met een andere grondslag valt onder de Wmo. 

Artikel 2.10 van het Besluit zorgverzekering 

1. Verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg: 

a. verband houdt met de behoefte aan de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, of een hoog risico 

daarop, 

b. niet gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12, en 

c. geen kraamzorg als bedoeld in artikel 2.11 betreft.  

2. Onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, valt niet verzorging aan verzekerden tot achttien jaar, tenzij er 

sprake is van verzorging vanwege complexe somatische problematiek of vanwege een lichamelijke 

handicap, waarbij: 

a. sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of 

b. vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een 

of meer specifieke verpleegkundige handelingen. 
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Er is sprake van wijkverpleging als deze wordt geleverd door een van de volgende zorgprofessionals: 

de verpleegkundig specialist, de verpleegkundige, de zorgkundige en de verzorgende individuele 

gezondheidszorg.   

DSW Zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor deze zorg, totdat de verzekerde indicatie heeft voor 

zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), dan wel de inzet van zorg niet (meer) noodzakelijk 

is volgens de verpleegkundige. Deze laatste situatie kan ontstaan doordat de verzekerde 

bijvoorbeeld (weer) voldoende in staat is om zelfredzaam te zijn of is overleden.  

1.2  NZa-prestaties 

In de beleidsregel Verpleging en verzorging (Br/CU-7138) worden de volgende prestaties 

onderscheiden: 

1. Persoonlijke verzorging; 

2. Oproepbare verzorging; 

3. Verpleging; 

4. Oproepbare verpleging; 

5. Gespecialiseerde verpleging; 

6. Advies, instructie en voorlichting (AIV); 

7. Wijkgericht werken; 

8. Prestatiebeloning; 

9. Regionale beschikbaarheidsfunctie onplanbare zorg. 

Wijkverpleging wordt ingekocht en bekostigd in twee segmenten, te weten niet-toewijsbare zorg 

(S1, nummer 7 in bovenstaande lijst) en toewijsbare zorg (S2, nummers 1 t/m 6). Tevens bestaat met 

de introductie van de prestaties ‘Prestatiebeloning’ in 2016 de mogelijkheid om afspraken te maken 

over beloning van uitkomsten met als doel de kwaliteit van de geleverde wijkverpleging te verhogen 

en/of de kosten te verlagen.  De nieuwe prestatie ‘Regionale beschikbaarheidsfunctie onplanbare 

zorg’ maakt het mogelijk om infrastructuur en personele voorzieningen te bekostigen die het leveren 

van onplanbare zorg mogelijk maken. DSW Zorgverzekeraar zal uitsluitend afspraken maken voor de 

prestaties 1 t/m 7, waarmee ook de onplanbare zorg wordt bekostigd.  

 

S1 betreft de deelname aan het sociaal wijkteam.  Op bladzijde 6 is te lezen hoe DSW 

Zorgverzekeraar deze deelname uitwerkt.  

Het grootste segment is S2. Dit bestaat uit zorgverlening aan individuele cliënten met een duidelijk 

te identificeren zorgbehoefte. Tevens valt de indicatiestelling onder S2.  

1.3 Financiële beheersing 

De partijen in de zorg, inclusief de brancheorganisaties van de sector Wijkverpleging hebben in het 

Onderhandelaarsresultaat Verpleging en Verzorging 2014-2017 afgesproken dat er een bezuiniging 

van ruim 20% op de functie PV wordt doorgevoerd. De aanbieders hebben aangegeven deze 

taakstelling te kunnen realiseren door reductie van het volume van de zorg per cliënt. Indien, 

ondanks de gemaakte afspraken, toch overschrijdingen optreden van het macrokader wijkverpleging 

herstelt de minister van VWS deze overschrijding  via het Macro Beheersinstrument (MBI). Ten tijde 
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van het publiceren van dit inkoopbeleid, heeft de NZa de beleidsregel die de werking van het MBI 

beschrijft nog niet gepubliceerd.  

Zoals reeds eerder aangegeven zet DSW Zorgverzekeraar in op risicobeheersing en monitoring met 

als doel om overschrijdingen te voorkomen.  

2. Wijze van inkoop 

2.1 S1 

In 2016 wordt S1 ingekocht in representatie, gebaseerd op Wmo-regio’s. DSW Zorgverzekeraar is 

verantwoordelijk voor de inkoop van wijkverpleegkundige taken voor de gemeenten Delft, Midden-

Delfland, Westland, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland, Maassluis, Vlaardingen en 

Schiedam.  

2.2 S2 

S2 wordt ingekocht voor eigen verzekerden. DSW Zorgverzekeraar verzorgt de inkoop mede voor 

Stad Holland Zorgverzekeraar en InTwente Zorgverzekeraar  en sluit contracten  door heel 

Nederland.  

Samenvatting Inkoop Wijkverpleging:  

Niet-toewijsbare zorg Toewijsbare zorg

Segment 1 2

Doelgroep Wijk/buurt Individuele verzekerde

Taken

Signaleren

Netwerktaken

Stimuleren

Opstellen zorgplan

Uitvoering van zorg

Coordinatie van zorg

Inkoop door Representant Zorgverzekeraar  
 

3. Inkoopbeleid DSW Zorgverzekeraar 

3.1 Inkoop S1  

De prestatie ‘wijkgericht werken’ is door de NZa als volgt geformuleerd in de beleidsregel Verpleging 

en Verzorging: 

De activiteiten die vallen binnen de prestatie wijkgericht werken zijn niet toewijsbaar aan de 

individuele cliënt. De activiteiten zijn te kenschetsen als een verbinding tussen het medische en 

sociale domein waarbij signaleren, regisseren en coördineren de kern vormen.  

De niet-toewijsbare zorg wordt door een wijkverpleegkundige geleverd. De wijkverpleegkundige is 

rechtstreeks toegankelijk. Naast de collectieve taken levert de wijkverpleegkundige ook incidentele, 

kortdurende zorgtaken die niet noodzakelijkerwijs door een andere verpleegkundige in S2 geleverd 

hoeven te worden. Bij niet-toewijsbare zorg is nadrukkelijk geen sprake van een aparte functie. 

Wijkverpleegkundige taken worden uitgevoerd door een verpleegkundige die ook toewijsbare zorg 

levert.  

In de Voorhangbrief bekostiging wijkverpleging d.d. 19 mei 2015 geeft de staatssecretaris aan dat 

vanaf 2017 geen sprake is meer is van de prestatie Wijkgericht werken. De staatssecretaris vindt dat 
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bij verpleegkundige zorg sprake moet zijn van een integrale benadering. Het over de grenzen van het 

medische domein heen kijken is onderdeel van het verpleegkundig handelen.  

DSW Zorgverzekeraar deelt de mening van de staatssecretaris. Om die reden kiest DSW 

Zorgverzekeraar er voor om de prestatie Wijkgericht werken in 2016 in alle gemeenten waar DSW 

Zorgverzekeraar representant is (m.u.v. Rijswijk) al in te kopen bij alle aanbieders die in 2015 een 

overeenkomst Wijkverpleging met DSW Zorgverzekeraar als representant hebben gesloten voor  

toewijsbare zorg in de regio DWO/NWN, waarbij de zorgaanbieder: 

 Zich in de wijk organiseert en draagvlak heeft voor de methodiek van wijkteams;  

 Werkt volgens de geldende beroepsstandaarden en –protocollen; 

 Zich conformeert aan het beschikbare budget voor toewijsbare en niet-toewijsbare zorg; 

 Niveau 5 (wijk)verpleegkundigen in dienst heeft; 

 De wijkverpleegkundige randvoorwaardelijk in staat stelt onafhankelijk door te verwijzen 

indien nodig. De zorgaanbieder kan ook aantonen hoe dit is geregeld.  

 Als uitgangspunt heeft dat de wijkverpleegkundige volgens het normenkader van de V&VN 

werkt. En in het verlengde daarvan werkt de wijkverpleegkundige volgens de principes 

ontzorgen/eigen kracht/inzetten informele zorg/regie bij de verzekerde en actief betrekken 

bij het sociale domein. De aanbieder moet dit kunnen aantonen door resultaten te 

overleggen die aantonen dat de wijkverpleegkundige /aanbieder werkt volgens deze 

principes; 

 Aantoont dat er een samenwerkingsrelatie is met het sociaal domein binnen de gemeenten 

waar de zorgaanbieder actief is. 

 

Voor Rijswijk geldt dat de overeenkomst voor S1 gecontinueerd wordt. Voor S1 vindt derhalve geen 

inschrijfprocedure plaatst.  

Net als in 2015 maakt  DSW Zorgverzekeraar in 2016 afspraken ten aanzien van de positie van S1- 

aanbieders ten opzichte van het sociale wijkteam. Deze afspraken worden vastgelegd in de 

overeenkomst.  

3.2 Inkoop toewijsbare zorg 
Voor de zorginkoop wordt er een onderscheid gemaakt tussen bestaande aanbieders en nieuwe 
aanbieders.   
 
Bestaande zorgaanbieders 

Een bestaande zorgaanbieder is een aanbieder met een overeenkomst Wijkverpleging 2015, niet 

zijnde een afbouwcontract.  Het maakt daarbij niet uit met welke zorgverzekeraar de zorgaanbieder 

een contract had.  ZZP-ers met een reguliere overeenkomst Wijkverpleging 2015 worden niet als 

bestaande aanbieders beschouwd. 

 

DSW Zorgverzekeraar stuurt bestaande zorgaanbieders uiterlijk 15 oktober 2015 een overeenkomst 

Wijkverpleging 2016 toe. In de overeenkomst is terug te vinden onder welke voorwaarden de 

verschillende prestaties geleverd en gedeclareerd mogen worden. DSW Zorgverzekeraar hanteert 

hierbij het principe van ‘high trust, high penalty’, waardoor de administratieve lasten tot een 
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minimum beperkt blijven. Het is voor bestaande aanbieders niet nodig om bewijslast aan te leveren. 

Indien DSW Zorgverzekeraar op enig moment constateert dat niet aan de regelgeving en/of eisen in 

de overeenkomst wordt voldaan, dan houdt DSW Zorgverzekeraar zich het recht voor om 

maatregelen te treffen, met als ultimum remedium het ontbinden van de overeenkomst.  

 

Nieuwe zorgaanbieders 

Een nieuwe zorgaanbieder is een aanbieder op wie één van de onderstaande situaties in 2015 van 

toepassing is: 

- Er is geen overeenkomst Wijkverpleging;  

- De overeenkomst Wijkverpleging betreft een afbouwcontract;  

- De zorgaanbieder levert wijkverpleging als onderaannemer;  

- De zorgaanbieder levert uitsluitend zorg die door een of meer verzekerde(n) met een PGB is 

ingekocht.  

 

Nieuwe aanbieders dienen uiterlijk 1 oktober 2015 een verzoek tot het verkrijgen van een 

overeenkomst in te dienen via inkoopwijkverpleging@dsw.nl. Daarbij dient de ingevulde en 

ondertekende bestuursverklaring aangeleverd te worden. Tevens dient de zorgaanbieder 

aantoonbaar aan de volgende voorwaarden te voldoen:   

 De aanbieder overlegt de inschrijving Toelating WTZi, waaruit blijkt dat hij 
wijkverpleegkundige zorg mag leveren en aantoonbaar voldoet aan de vereisten voor deze 
toelating; 

 De aanbieder overlegt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 januari 
2015), de statuten van de inschrijvende zorgaanbieder en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
voor rechtspersonen (RP) niet ouder dan 1 januari 2015 en specifiek aangevraagd ten 
behoeve van deelname aan deze inkoopprocedure; 

 De aanbieder toont aan dat er samenwerkingsrelaties zijn met huisartsen en het sociaal 

domein binnen gemeenten waar de zorgaanbieder voornemens is Wijkverpleging te leveren;  

 De aanbieder borgt dat het zorgplan is afgesproken met de verzekerde en up-to-date blijft 

voor aard, volume en duur van de zorg (PDCA); 

 De aanbieder heeft voldoende verpleegkundigen niveau 5 in dienst die de toegang bepalen, 

indiceren, coördineren en zorgplannen opstellen; 

 De aanbieder heeft als uitgangspunt dat de wijkverpleegkundige bij de indicatiestelling het 

normenkader van de V&VN hanteert en in het verlengde daarvan werkt volgens de principes 

ontzorgen/eigen kracht/inzetten informele zorg/regie bij de verzekerde en actief betrekken 

van het sociale domein. De aanbieder moet dit kunnen aantonen door resultaten te 

overleggen die staven dat de wijkverpleegkundige /aanbieder werkt volgens deze principes; 

 De aanbieder heeft in 2015 wijkverpleging geleverd aan verzekerden van DSW 

Zorgverzekeraar, Stad Holland of InTwente met een totale omzet van minimaal € 25.000; 

 De aanbieder heeft bij inschrijving zelf zorgverlenend personeel in loondienst  en zet het 

productiebudget niet door aan onderaannemers;  

 De aanbieder beschikt op het moment van inschrijving over een AGB-code voor 

zorgdeclaraties en –registratie; 

mailto:inkoopwijkverpleging@dsw.nl
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 De aanbieder verkeert niet in staat van faillissement of van liquidatie, noch heeft hij zijn 

werkzaamheden gestaakt of geldt een surseance van betaling of een akkoord, of is sprake 

van een vergelijkbare andere toestand in gevolge een soortgelijke procedure die voorkomt 

in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU; 

 De aanbieder is in het verleden geen onderwerp geweest van een (fraude)onderzoek of 

strafrechtelijk onderzoek door een zorgkantoor, gemeente, zorgverzekeraar, de Fiscale 

Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) of een andere toezichthoudende instantie zoals de 

IGZ, met als uitkomst het oordeel dat de zorgaanbieder tekort geschoten is in de nakoming 

van de op hem rustende verplichtingen;  

 De zorgaanbieder dient een ondernemingsplan aan te leveren dat bestaat uit de onderdelen 

zoals opgenomen in bijlage 1.  

 
Het niet of niet volledig aanleveren van de gevraagde (aanvullende) documentatie kan leiden tot een 
afwijzing van het contractverzoek.  
Indien aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, krijgt de zorgaanbieder een overeenkomst 
aangeboden. In de overeenkomst is terug te vinden onder welke voorwaarden de verschillende 
prestaties geleverd en gedeclareerd mogen worden. 
Indien DSW Zorgverzekeraar op enig moment constateert dat niet aan de regelgeving en/of eisen in 
de overeenkomst wordt voldaan, dan houdt DSW Zorgverzekeraar zich het recht voor om 
maatregelen te treffen, met als ultimum remedium het ontbinden van de overeenkomst. 
 
3.2.1 Samenvatting in te dienen documenten 
 

Bestaande aanbieder  Niet van toepassing 

Nieuwe aanbieder  Bestuursverklaring, inclusief onderbouwing 

 Ondernemingsplan 

  
3.2.2 Indicatiestelling 
De V&VN heeft een normenkader opgesteld, waaraan bij het stellen van indicaties moet worden 
voldaan. Zo dient een verpleegkundige bij het stellen van de indicatie rekening te houden met de 
zelfredzaamheid van de verzekerde en de mate waarin familie en mantelzorg kunnen ondersteunen. 
Indien de cliënt verpleging en/of verzorging na ziekenhuisopname nodig heeft, vindt de 
indicatiestelling plaats door de transferverpleegkundige. 
 
3.3 Productieafspraken  

3.3.1 Niet-toewijsbare zorg 

Het beschikbare budget voor S1 zal naar rato van de productieafspraken 2015 worden verdeeld over 

alle aanbieders die in 2015 een overeenkomst Wijkverpleging met DSW Zorgverzekeraar als 

representant hebben gesloten voor  toewijsbare zorg in de regio DWO/NWN. Deze bestaande 

zorgaanbieders zullen zowel een overeenkomst S1 als S2 aangeboden krijgen voor 2016.  

3.3.2 Toewijsbare zorg 

DSW Zorgverzekeraar hanteert twee type afspraken, te weten een prijsafspraak en een 

omzetplafond.  
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Zorgaanbieders met een schadelast boven de €100.000 in 2015 ontvangen een overeenkomst met 

een omzetplafond. Het te hanteren tarief en het volume worden separaat met zorgaanbieders  

afgesproken. Zorgaanbieders die in aanmerking komen voor een overeenkomst, maar een 

schadelast lager dan €100.000 hadden, ontvangen een overeenkomst met uitsluitend een 

prijsafspraak.  

 

3.3. Wijze van contracteren 
Het sluiten van overeenkomsten met uitsluitend een prijsafspraak verloopt via het 
zorginkoopportaal van Vecozo. De aanbieder dient dus in het bezit te zijn van een Vecozo certificaat.  
Overeenkomsten met een omzetplafond zullen per e-mail (dus buiten het inkoopportaal om) 
toegestuurd worden.  
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Bijlage 1 – Onderdelen ondernemingsplan  

1. Organisatie-inrichting 

Van nieuwe zorgaanbieders wordt verlangd dat zij in het ondernemingsplan beschrijven: 

 Aanwezigheid en samenstelling Raad van Bestuur of directie; 

 Aanwezigheid en samenstelling van een onafhankelijk, statutair geborgd toezichthoudend 

orgaan (bijvoorbeeld Raad van Toezicht); 

 Aanwezigheid en samenstelling van een onafhankelijke klachtencommissie; 

 Implementatie van de Zorgbrede Governancecode; 

 Levering van de zorg door voldoende gekwalificeerd personeel; 

 Toelichting op een eventuele holding- of concernconstructie of andere samenwerkingsvorm. 

 

2. Missie en strategie 

Dit onderdeel is een korte beschrijving van de algemene bedrijfsdoelstelling en bevat: 

 De algemene doelstelling (doelgroep, de behoefte van de potentiële cliënt die de 

zorgaanbieder gaat vervullen en de manier waarop dat gebeurt); 

 Beschrijving van de te leveren producten en diensten; 

 De bedrijfsactiviteit (wat gaat er concreet gebeuren); 

 De kwantitatieve vertaling (omzet, winst, cliënten, marktaandeel); 

 De kwalitatieve vertaling (de bedrijfsfilosofie, te hanteren methodieken en de voor de sector 

geldende kwaliteitsstandaarden). 

 

3. Omgevingsanalyse 

De omgevingsanalyse resulteert in een duidelijk beeld van alle factoren die wel van invloed zijn op 

het bedrijfsplan, maar waarop de organisatie geen directe invloed kan uitoefenen. De 

omgevingsanalyse dient te zijn toegespitst op de regio’s/gemeenten waar de zorgaanbieder 

voornemens is wijkverpleging te leveren. De volgende onderwerpen kunnen hierbij benoemd 

worden: 

 De (toekomstige) rol en/of functie in samenwerkingsverbanden waaraan de nieuwe 

zorgaanbieder reeds deelneemt of gaat deelnemen. Op welke wijze gaat de nieuwe 

zorgaanbieder samenwerking zoeken met bijvoorbeeld gemeenten, ketenpartners, andere 

zorgaanbieders? 

 Concurrenten: wie wordt gezien als de (grootste) concurrent, hoe ziet de marktverdeling er 

volgens de nieuwe zorgaanbieder uit, welk aandeel denkt de nieuwe zorgaanbieder te 

kunnen verwerven? 

 

4. Bedrijfsplan 

Een adequaat bedrijfsplan dat voldoet aan de richtlijnen van de Kamer van Koophandel en waaruit 

daarnaast ten minste blijkt: 

 Welke zorgprestaties de zorgaanbieder wil gaan leveren; 

 Waar de zorgaanbieder deze zorgprestaties wil gaan leveren; 

 De doelgroep, waarop  deze zorg zich richt; 
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 De wijze, waarop het geoffreerde aanbod zich onderscheidt van andere zorgaanbieders; 

 Hoe de zorgaanbieder zal zorgen voor een snelle en juiste administratieve afhandeling van 

de geleverde zorg. 

 

5. Marketingplan 

Een marketingstrategie uitgewerkt in een apart strategisch marketingplan waarbij de missie en visie 

van een onderneming worden vertaald naar een strategie. Onderwerpen die hier beschreven 

kunnen worden zijn: 

 Promotie: wat is de promotiedoelgroep? Wanneer moet het doel bereikt zijn? 

 Plaats: op welke fysieke plaats of in welke omgeving wordt de dienst geleverd en met welke 

bestemming (bijvoorbeeld zorg in de wijk)? 

 

6. Financieel plan 

Nieuwe zorgaanbieders kunnen de uitwerking van het ‘compleet financieel plan’ zoals is opgesteld 

door de Kamer van Koophandel gebruiken als basis voor het financieel plan (onderdeel van het 

ondernemingsplan). De uitwerking is te vinden op www.ondernemersplein.nl/ondernemen/bedrijf-

starten/een-ondernemingsplan-maken/. De volgende onderdelen moeten hierbij helder en duidelijk 

zijn uitgewerkt:  

- de investeringsbegroting;  

- de realistische omzetprognose;  

- de balans;  

- de liquiditeitsprognose;  

- de resultatenrekening. 

 


