
 
 
 

   
 

Regionaal beleid transitiemiddelen 2022 en 2023 

In het coalitieakkoord staat een aantal maatregelen dat nodig is om kwalitatief goede zorg organi-
seerbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden. Er liggen uitdagingen op het terrein van arbeids-
markt, regionale samenwerking en het bevorderen van technologie en innovatie. Een omslag naar 
anders werken is nodig. Het realiseren van deze veranderingen en besparingen gaat niet vanzelf. 
VWS stelt voor 2022 – 2026 transitiemiddelen beschikbaar voor de V&V en GZ. Dit zijn tijdelijk extra 
middelen om de beweging in gang te zetten.  
 
Er is door de zorgkantoren gezamenlijk een aanvulling op het landelijk inkoopkader gepubliceerd. Het 
document dat u nu voor u heeft, is de regionale uitwerking van het landelijke beleid voor de transi-
tiemiddelen. De regionale uitwerking is een aanvulling op het regionale inkoopbeleid langdurige zorg 
van VGZ Zorgkantoor. Deze aanvulling gaat over de inzet van de transitiemiddelen van 2022 en 2023 
in de zorgkantoorregio’s van VGZ Zorgkantoor.  
 
De transitiemiddelen bestaan uit twee regiobudgetten: 
- Een regionaal stimuleringsbudget Wlz gericht op ouderenzorg en gehandicaptenzorg.  
- Een regiobudget scheiden wonen – zorg voor de ouderenzorg. 
VGZ Zorgkantoor verdeelt het regionaal stimuleringsbudget Wlz op basis van de contracteerruimte 

naar rato over de sectoren. Dit leidt tot de volgende verdeling.  

Transitiemiddelen Beschikbare bedrag 
2022* 

Beschikbare 
bedrag 2023* 

Een regionaal stimuleringsbudget Wlz gericht op 
ouderenzorg 

€ 3,8 mln. € 3,8 mln. 

Een regionaal stimuleringsbudget Wlz gericht op 
gehandicaptenzorg 

€ 2,5 mln. € 2,5 mln. 

Een regiobudget scheiden wonen – zorg voor de 
ouderenzorg 

€ 8,4 mln. € 8,4 mln. 

* Bedragen zijn indicatief en bedoelt om richting te geven. Bedragen zijn afgerond en gebaseerd op huidige verdeelsleutel 

van de contracteerruimte.  Zorgkantoor VGZ behoudt zich het recht voor om op basis van de ingediende plannen voor het 

regionaal stimuleringsbudget een aangepaste verdeling te maken van de gelden tussen de sectoren V&V en GZ. 

1. Regionaal Stimuleringsbudget gericht op ouderenzorg en gehandicaptenzorg 
Zoals beschreven in het landelijke beleid dient het stimuleringsbudget te worden ingezet voor het 
versterken van de regionale samenwerking, modern werkgeverschap en (opschaling van) bewezen 
effectieve technologie en innovatie.  
  

1.1 Gehandicaptenzorg 
Het stimuleringsbudget kan alleen worden ingezet als dit aansluit bij één of meerdere actielijnen uit 
de Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’1 of bij éen of meer-
dere kanslijnen uit het Landelijk Akkoord VGN-ZN ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandi-
captenzorg’.2  
 
 

 
1 Meer informatie over de actielijnen uit de Toekomstagenda kunt u vinden op https://www.rijksover-
heid.nl/documenten/publicaties/2021/04/30/toekomstagenda-zorg-en-ondersteuning-voor-mensen-met-een-
beperking  
2 Meer informatie over de kanslijnen uit het Landelijk Akkoord VGN-ZN kunt vinden op: https://www.vgn.nl/do-
cumenten/vgn-zn-transitie-toekomstbest-ghz  

https://www.vgz-zorgkantoren.nl/-/media/project/vgz-zorgkantoren/zorgkantoren/zorgkantoren-nl/documenten-zorgaanbieders/contracteren/zorg-inkopen/inkoop-2023/transitiemiddelen/aanvullend-inkoopbeleid-transitiemiddelen-2022-2023-zorgverzekeraars-nederland.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/30/toekomstagenda-zorg-en-ondersteuning-voor-mensen-met-een-beperking
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/30/toekomstagenda-zorg-en-ondersteuning-voor-mensen-met-een-beperking
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/30/toekomstagenda-zorg-en-ondersteuning-voor-mensen-met-een-beperking
https://www.vgn.nl/documenten/vgn-zn-transitie-toekomstbest-ghz
https://www.vgn.nl/documenten/vgn-zn-transitie-toekomstbest-ghz


 
 
 

   
 

 
1.2 Ouderenzorg 

Het stimuleringsbudget kan alleen worden ingezet als dit aansluit bij één of meerdere actielijnen 

vanuit het programma WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen).3  

 
2. Regiobudget scheiden wonen – zorg voor de ouderenzorg  

In het landelijke beleid over de transitiemiddelen is opgenomen hoe het regiobudget scheiden 

wonen – zorg voor de ouderenzorg dient te worden ingezet. Daarin staat dat het regiobudget ingezet 

moet worden voor:   

1. Ondersteuning bij de concretisering van de regionale capaciteitsplannen verpleegzorg naar 

passende realisatie. Bij de inzet van het regiobudget gaat het om ondersteuning bij de om-

vorming van plannen van intramurale capaciteit naar extramurale oplossingen. 

2. Ondersteuning van pilots met betrekking tot community care concepten om meer VPT in de 

wijk te realiseren en samenwerking Wlz-zorg in de wijk met wijkverpleging. 

3. Ondersteuning en versterking sociale infrastructuur (integrale oplossingen in de wijk). 

4. Versterking digitale infrastructuur (zoals domotica), om de bereikbaarheid en beschikbaar-

heid van 24-uurs zorg te kunnen leveren wanneer zorg in toenemende mate zonder verblijf 

wordt georganiseerd.  

 
3. Wat verwachten wij van u bij een aanvraag voor transitiemiddelen 2022 en/of 2023? 

Als u in aanmerking wilt komen voor een deel van de transitiemiddelen van 2022 of een combinatie 
van de middelen van 2022 en 2023moeten de volgende stappen doorlopen worden: 

- U dient uiterlijk 1 oktober 2022 een verzoek in via inkoopwlz@vgz.nl met uw inkoper in CC 
om in aanmerking te komen voor de transitiemiddelen 2022 en/of 2023. Dit is een uiterlijke 
deadline omdat bij de herschikking 2022 duidelijk moet zijn hoe we de transitiemiddelen van 
2022 gaan inzetten.  

- In dit verzoek geeft u minimaal aan voor welk budget (regionaal stimuleringsbudget of regio-
budget scheiden wonen-zorg) u in aanmerking wil komen, op welk jaar/welke jaren uw aan-
vraag betrekking heeft, de hoogte van het budget en met wie u deze aanvraag indient.  

- Vervolgens dient u via het format ‘Aanvraagformat transitiemiddelen’ uiterlijk 1 november 
2022 een SMART voorstel in via inkoopwlz@vgz.nl (met uw inkoper in CC) waarin u uw ver-
zoek verder heeft uitgewerkt. Het format is als bijlage toegevoegd. De doelen in het voorstel 
zijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dat betekent dat u aan-
geeft wat de tijdsplanning is en hoe u de voortgang en resultaten gaat monitoren.  

- In uw voorstel geeft u aan op welk(e) inhoudelijke onderwerp(en) zoals beschreven in hoofd-
stuk 1 u zich gaat inzetten 

- In het voorstel geeft u aan welke zorgaanbieders betrokken zijn bij de uitvoering.  
- Uit het voorstel moet blijken dat er draagvlak is binnen de regio voor het plan. 
- Het voorstel voorziet in structurele borging van de beoogde verandering vanuit reguliere fi-

nanciering, omdat het tijdelijke extra middelen zijn. 
- U geeft aan hoe u het voorstel gaat financieren (aangeven of u gebruik maakt van kassiers-

functie) 

 
3 Meer informatie over het programma WOZO kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documen-
ten/rapporten/2022/07/04/wozo-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen  

mailto:inkoopwlz@vgz.nl
mailto:inkoopwlz@vgz.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/04/wozo-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/04/wozo-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen


 
 
 

   
 

- Bij de beoordeling van het voorstel kijken we of u volledig bent en of de kosten niet gedekt 
zijn in de reguliere tarieven of via andere financieringsbronnen. Ook kijken we hoe de kosten 
zijn opgebouwd en of de aanvraag proportioneel is.  

- U ontvangt uiterlijk 6 weken na indiening van uw voorstel (uiterlijk 13 december 2022) een 
reactie op uw voorstel. 

 
4. Wat verwachten wij van u bij een aanvraag voor transitiemiddelen 2023? 

Als u in aanmerking wilt komen voor een deel van de transitiemiddelen van 2023 moeten de vol-
gende stappen doorlopen worden: 

- U dient uiterlijk 1 oktober 2022 een verzoek in via inkoopwlz@vgz.nl met uw inkoper in CC 
om in aanmerking te komen voor de transitiemiddelen 2023.  

- In dit verzoek geeft u minimaal aan voor welk budget (regionaal stimuleringsbudget of regio-
budget scheiden wonen-zorg)  u in aanmerking wil komen, de hoogte van het budget en met 
wie u deze aanvraag indient.  

- Vervolgens dient u via het format ‘Aanvraagformat transitiemiddelen’ uiterlijk 15 december 
2022 een SMART voorstel in via inkoopwlz@vgz.nl met uw inkoper in CC waarin u uw verzoek 
verder heeft uitgewerkt. Het format is als bijlage toegevoegd. De doelen in het voorstel zijn 
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dat betekent dat u aangeeft 
wat de tijdsplanning is en hoe u de voortgang en resultaten gaat monitoren. 

- In uw voorstel geeft u aan op welk(e) inhoudelijke onderwerp(en) zoals beschreven in hoofd-
stuk 1 u zich gaat inzetten 

- In het voorstel geeft u aan welke zorgaanbieders betrokken zijn bij de uitvoering.  
- Uit het voorstel moet blijken dat er draagvlak is binnen de regio voor het plan. 
- Het voorstel voorziet in structurele borging van de beoogde verandering vanuit reguliere fi-

nanciering, omdat het tijdelijke extra middelen zijn. 
- U geeft aan hoe u het voorstel gaat financieren (aangeven of u gebruik maakt van kassiers-

functie) 
- Bij de beoordeling van het voorstel kijken we of u volledig bent en of de kosten niet gedekt 

zijn in de reguliere tarieven of via andere financieringsbronnen. Ook kijken we hoe de kosten 
zijn opgebouwd en of de aanvraag proportioneel is.  

- U ontvangt uiterlijk 31 januari 2023 een reactie op uw voorstel. 
 

5. Hoe maken we afspraken met u? 
We maken voor 2022 en 2023 resultaatafspraken met u. Afspraken over 2022 leggen we vast via een 
extra addendum bij de overeenkomst. Afspraken over  2023 leggen we vast in het addendum bij de 
overeenkomst van 2023. Deze afspraken evalueren we gedurende het jaar. We gaan met u in ge-
sprek over uw inspanningen en de behaalde resultaten op basis van redelijkheid en billijkheid. 
 
Bij de nacalculatie toetst het zorgkantoor of de gemaakte afspraken zijn uitgevoerd. Wanneer dat 
niet het geval is volgt (gedeeltelijke) verrekening of terugbetaling. 
 

6. Tijdslijnen 

Datum Wat Wie 

8 augustus 2022 Publicatie aanvullend beleid transitiemiddelen Zorgkantoren 

Uiterlijk 29 augus-
tus 2022 

Vragen stellen door zorgaanbieders over aanvullend 
beleid transitiemiddelen 

Zorgaanbieders 

Uiterlijk 1 oktober 
2022 

Zorgaanbieder geeft aan of hij gebruik wil maken van 
de transitiemiddelen 2022 of een combinatie van de 
transitiemiddelen 2022 en 2023 

Zorgaanbieder 

mailto:inkoopwlz@vgz.nl
mailto:inkoopwlz@vgz.nl


 
 
 

   
 

Uiterlijk 1 novem-
ber 2022 

Indienen SMART plannen voor inzet transitiemiddelen 
2022 of combinatie van 2022 en 2023 

Zorgaanbieders 

Uiterlijk 13 decem-
ber 2022 

VGZ Zorgkantoor reageert binnen 6 weken op het in-
gediende voorstel voor 2022 en 2022/2023 

VGZ Zorgkantoor 

Uiterlijk 15 decem-
ber 2022 

Indienen SMART plannen voor inzet transitiemiddelen 
2023 

Zorgaanbieders 

Uiterlijk 31 januari 
2023 

VGZ Zorgkantoor reageert uiterlijk 31 januari 2023 op 
het ingediende voorstel voor 2023 

VGZ Zorgkantoor 

Uiterlijk 1 juni 2023 Uiterlijke datum start uitvoering plannen voor inzet 
transitiemiddelen 

Zorgaanbieders 

Gedurende de 
looptijd van het 
voorstel 

Monitoring door zorgaanbieders en delen met betrok-
ken zorginkoper 

Zorgaanbieders en 
VGZ Zorgkantoor 

September/okto-
ber 2023 

Herschikking VGZ Zorgkantoor 

 
7. Vragen en bezwaren 

Vanaf publicatiedatum, 8 augustus 2022, tot uiterlijk 29 augustus 2022 kunt u vragen stellen over 

zowel het landelijke als regionale beleid over transitiemiddelen. Deze vragen beantwoorden we 

uiterlijk op 8 september 2022. Heeft u een vraag? Stel deze dan via het format. Wij behandelen 

alleen vragen die via het format binnenkomen. U kunt het ingevulde format met vragen sturen naar 

inkoopwlz@vgz.nl (met uw inkoper in CC). Vermeld in de titel van de e-mail ‘Vragen over 

transitiemiddelen’. Vergelijkbare vragen bundelen wij en beantwoorden we gezamenlijk.  

Heeft u bezwaren tegen (onderdelen van) de aanvulling op het inkoopbeleid Transitiemiddelen van 

VGZ Zorgkantoor, waaronder de Nota van Inlichtingen? Dan dient u uw bezwaar op de kortst 

mogelijke termijn, maar in ieder geval binnen 20 kalenderdagen na publicatie van de Nota van 

Inlichtingen (dus uiterlijk 28 september 2022) aan VGZ kenbaar te maken via inkoopwlz@vgz.nl (met 

uw inkoper in CC). Vermeld in de titel van de e-mail ‘Bezwaar transitiemiddelen’. U kunt alleen een 

bezwaar indienen ten aanzien van een onderdeel waarover u eerder een vraag heeft gesteld. Van 

belang is dus een proactieve houding van de zorgaanbieder met betrekking tot het stellen van vragen 

naar aanleiding van de publicatie van de aanvulling op het inkoopbeleid om de mogelijkheid tot het 

maken van bezwaar open te houden. Als u geen vragen heeft gesteld en/of niet tijdig bezwaar heeft 

gemaakt, dan heeft u uw rechten verwerkt om tegen dit onderdeel van het inkoopbeleid op te 

komen.  

Heeft u wel een vraag gesteld én tijdig bezwaar gemaakt in voornoemde periode? Dan bestaat voor u 
de mogelijkheid om over het onderwerp waarop de vraag en het bezwaar zijn eveneens binnen 20 
kalenderdagen na publicatie van de Nota van Inlichtingen (dus uiterlijk 28 september 2022) een kort 
geding aanhangig te maken. Als u in het kort geding wilt opkomen tegen het inkoopbeleid, waaron-
der de Nota van Inlichtingen, dient aldus eerst inhoudelijk bezwaar te worden gemaakt. Het maken 
van bezwaar schorst de procedure niet: de inkoopprocedure wordt dus ondanks het bezwaar voort-
gezet. Het kort geding dient aanhangig te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter bij de Recht-
bank te Den Haag. Een eventueel aangespannen kort geding heeft geen schorsende werking. Als u 
niet tijdig bezwaar maakt en een kort geding aanhangig maakt, dan heeft u uw rechten verwerkt om 
(in een later stadium) tegen het inkoopbeleid op te komen.  
 

https://www.vgz-zorgkantoren.nl/-/media/project/vgz-zorgkantoren/zorgkantoren/zorgkantoren-nl/documenten-zorgaanbieders/contracteren/zorg-inkopen/inkoop-2023/transitiemiddelen/vragenlijst-transitiemiddelen-2022-en-2023_vgz.xlsx
mailto:inkoopwlz@vgz.nl
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Kunt u zich als zorgaanbieder niet vinden in besluit van VGZ Zorgkantoor over uw aanvraag? Dan 
dient u als zorgaanbieder binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van het besluit, een bezwaar-
schrift in te dienen en/of een kortgedingprocedure aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Den Haag. Deze termijn is een vervaltermijn.  
 


