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Nr. Paragraaf Vraag Antwoord 

1 1.1 Er is een budget van 30 mln. per jaar voor de stimuleringsregeling 

transitiemiddelen voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Is er een 

min/ max. bedrag wat aan een zorgaanbieder wordt toegewezen? 

Zorgkantoren hebben geen minimum- of maximumbedrag vastgesteld. 

2 1.1 Of deze gelden ook beschikbaar zijn voor een organisatie die puur WLZ en 

MPT levert. We hebben wel 4% korting op tarief. 

In het verleden zijn we niet in aanmerking gekomen voor kwaliteitsgelden 

en differentiatieruimte. 

De transitiemiddelen zijn ook beschikbaar voor zorgaanbieders die louter 

Wlz-zorg leveren middels leveringsvorm modulair pakket thuis (MPT). 

 

3 1.1 Kan aanspraak gemaakt worden op transitiemiddelen 2022 t.b.v. kosten die 

eerder dit jaar gemaakt zijn? Dus voordat het projectvoorstel is ingediend 

bij het zorgkantoor. 

Ja, dat is mogelijk indien het project voldoet aan de voorwaarden. De 

kosten moeten wel in 2022 gemaakt zijn en er mag geen sprake zijn van 

dubbele financiering van dezelfde kosten. 

5 1.1 Gaat u het landelijke richttariefpercentage voor 2022 en 2023 verhogen? 

Toelichting: In de Aanvulling 2022 op het Inkoopkader is opgenomen dat 

voor alle sectoren een richttariefpercentage van 95,8 % geldt. In de 

voetnoot daarbij wordt aangetekend: “De definitieve contracteerruimte en 

de NZa-beleidsregels voor 2022-2023 zijn op het moment van publicatie 

van dit document nog niet bekend. Wij behouden ons daarom het recht 

voor om de tariefpercentages 2022 -2023 voor zorgprestaties aan te passen 

zodra de contracteerruimte en de NZa-beleidsregels bekend zijn.” In de 

Voorlopige Kaderbrief Wlz 2023 staat de bijstelling van het budgettaire 

kader Wlz 2022. Voor 2022 wordt € 70 miljoen aan het financiële kader 

toegevoegd vanuit de twee nieuwe regelingen. Op basis van de voetnoot is 

er dus ruimte om de tariefpercentages aan te passen en wel in positieve zin. 

Nee, het landelijk richttariefpercentage wordt niet verhoogd.  

VWS heeft specifieke middelen toegekend voor het Regionaal 

stimuleringsbudget en voor het Regiobudget scheiden wonen-zorg.  

Deze middelen kunnen niet worden ingezet voor reguliere zorg. Er is geen 

relatie met het landelijk richttariefpercentage.  
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6 1.1 Wat gebeurt er met de resterende middelen als het Regionaal 

stimuleringsbudget en/of het Regiobudget scheiden wonen-zorg voor 2022 

niet geheel wordt benut? 

De middelen 2022 die niet benut zijn kunnen we niet voor andere 

doeleinden inzetten. Middelen voor 2022 die toegekend  zijn kunnen 

deels in 2023 benut worden. 

7 1.1 Kunnen de budgetten van de 2 nieuwe  geldstromen onderling uitgewisseld 

worden als voor de één meer aanvragen worden ingediend dan het 

beschikbare budget en bij de ander budget resteert? 

Nee, dit kan niet. VWS heeft specifieke middelen toegekend voor het 

Regionaal stimuleringsbudget en voor het Regiobudget scheiden wonen-

zorg.  

8 1.2 Bij Modern werkgeverschap wordt er gesproken over het steeds meer 

onderkennen van de kracht en de mogelijkheden van de regio. Wat wordt 

hier concreet mee bedoeld? 

Onder modern werkgeverschap wordt verstaan dat er een goede 

afstemming is tussen wensen en behoeften van werknemers en de eisen 

die vanuit de werkgever gesteld worden aan het werk.  

9 1.3.1 Hoe breed mogen we sociale infrastructuur interpreteren? Het gaat om Wlz 

middelen en daarmee snel over zorgorganisaties en zorginfrastructuur. Wat 

we eigenlijk willen, is dat ondersteuningsvragen zo lang mogelijk bij de zorg 

weg blijven en dat kwetsbare groepen (tijdig) een eigen sociale 

ondersteuningsstructuur opbouwen en onderhouden. Kunnen ook "niet 

zorg partijen" projecten indienen of deelnemen in projecten en waarbij hun 

uren wel meetellen? 

Alleen Wlz-gecontracteerde aanbieders kunnen  een project indienen. Een 

aanvraag voor transitiemiddelen dient ingediend te worden namens 

meerdere Wlz-zorgaanbieders. Daarnaast is het ook mogelijk dat andere 

partijen betrokken zijn indien hiervoor draagvlak is in de regio en het plan 

ten behoeve van  Wlz-cliënten is. 

 

10 1.3.1 Wat valt er onder een digitale infrastructuur (en wat niet)? Hiermee wordt o.a. bedoeld de infrastructuur die nodig is om 24 uurs zorg 

via digitale mogelijkheden te kunnen leveren en gegevensuitwisseling. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan versterking van digitale mogelijkheden voor 

leveren van zorg op afstand en/of digitaal organiseren van bereikbaarheid 

of toezicht. 

11 1.3.1 Wat verstaat ZN onder community care concepten? Concepten die bijdragen aan zorg in de samenleving door de 

samenleving.  

12 1.4 Geldt er voor de voorwaarden die in paragraaf 1.4 worden genoemd, dat er 

aan alle voorwaarden moet worden voldaan? 

Er staat bijvoorbeeld dat meerdere zorgaanbieders zijn betrokken bij het 

plan en dat er draagvlak moet zijn binnen de regio voor het plan. Moet 

Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan zoals genoemd onder 

paragraaf 1.4. Het is derhalve ook niet mogelijk om een project uit te laten 

voeren door één zorgaanbieder. Er moeten altijd meerdere 

zorgaanbieders deelnemen aan een project. 
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1 Bij de beantwoording van de vragen wordt gesproken over aanvraag. De procedure verschilt per zorgkantoor, niet alle zorgkantoren hanteren aan aanvraagprocedure. U leest hierover 
meer in de regionale aanvulling. 

beide gelden, of is één van beide voorwaarden voldoende?  

Betekent dit dat er ook plannen door een enkele zorgaanbieder kunnen 

worden uitgevoerd, zolang daar voldoende draagvlak voor is gebleken in 

regionaal overleg? Of moeten er altijd meerdere zorgaanbieders uit de 

regio deelnemen aan een project? 

13 1.4 Indien het antwoord op voorgaande vraag is, dat aan al de voorwaarden 

moet worden voldaan, mag er dan wel een project worden ingediend door 

één zorgaanbieder in afwachting van aansluiting door collega-

zorgaanbieders? 

We stellen deze vraag omdat de doorlooptijd voor indiening van 

projectvoorstellen erg kort is, zeker voor 2022. 

Een aanvraag1 voor transitiemiddelen dient ingediend te worden namens 

meerdere zorgaanbieders. Afstemming voorafgaand aan de indiening 

over de aanvraag is dus noodzakelijk. Aanvragen waarbij dit niet heeft 

plaatsgevonden kunnen niet beoordeeld en toegekend worden. 

14 1.4 Is er een mogelijkheid om, indien op bepaalde onderdelen een 

zorgorganisatie in een andere fase zit, voor een deel zelf aanvragen in te 

dienen. Bijv. op het gebied van innovatie/ICT? 

Een aanvraag dient door meerdere aanbieders plaats te vinden en kan niet 

per organisatie alleen. 

15 1.4 Is het voor organisaties die in meerdere zorgkantoorregio's werkzaam zijn 

mogelijk om aanspraak te maken op middelen in elke regio? 

Ja dit is mogelijk, maar vraagt u niet meer aan dan noodzakelijk is. De 

aanvraag per regio moet wel betrekking hebben op projectkosten die in 

die regio worden gemaakt.  

16 1.4 Is het mogelijk om samen te werken met partijen buiten de eigen 

zorgkantoorregio? 

Ja dat is mogelijk. De aanvraag moet ingediend worden in alle regio(‘s) die 

het betreft. Er dient wel regionaal draagvlak te zijn voor het plan en er 

moet een specificatie van de kosten per regio aangeleverd worden. 

17 1.4 Is het de bedoeling dat we projecten aangaan met de gehandicaptenzorg? 

 

 Vanuit het stimuleringsbudget is dit wel mogelijk. Vanuit het regiobudget 

scheiden wonen-zorg is dat niet mogelijk, aangezien dit budget alleen 

beschikbaar is gesteld voor de ouderenzorg.  

18 1.4 Jullie geven aan dat er sprake moet zijn voor draagvlak binnen de regio. Dit moet blijken uit de ingediende aanvraag en wordt zo nodig besproken 
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Hoe beoordelen jullie dat? in de regionale overleggen. 

19 1.4 Hoe gaan jullie om met vergelijkbare plannen die in verschillende regio’s 

worden gemaakt ten opzichte van het beschikbare budget? 

Dit hangt af van de aard en de inhoud van het plan. Op uw vraag is dus op 

voorhand geen antwoord te geven. Neemt u zo nodig contact op met uw 

zorginkoper. 

20 1.4 Wat zijn de ideeën om van een project naar structurele borging in de 

reguliere financiering kan komen, waarbij de uitkomst nog onzeker is en 

betaaltitels mogelijk nog niet bestaan? Hoe gaan we hiermee om als het 

project wel de gewenste beweging in gang zet? 

De bedoeling van de financiële middelen is om een beweging in gang te 

zetten in de regio. De regio dient na deze transitie zelf te zorgen voor 

structurele borging. 

21 1.4 Mag het toegewezen budget voor randzaken gebruikt worden, zoals extra 

scholing van personeel of het betalen van derden die hebben geholpen met 

projectplan o.i.d. of is het budget enkel voor de aanschaf van middelen?   

Dit is afhankelijk van de inhoud van het plan en de daarover met het 

betreffende zorgkantoor gemaakte en vastgelegde afspraken.  

22 1.4 Is het mogelijk om een project als individuele aanbieder aan te vragen of 

dient dit altijd in samenwerking met andere partijen te geschieden? 

Een aanvraag voor transitiemiddelen dient ingediend te worden namens 

meerdere Wlz- zorgaanbieders in de betreffende regio. 

23 1.4 Kunnen er ook meerjarige projecten worden ingediend, bijvoorbeeld voor 

de perioden 2022-2023, 2022-2024 0f 2023-2024?  

De transitiemiddelen die toegekend worden voor 2022, mogen deels in 

2023 besteed worden. De transitiemiddelen die voor 2023 toegekend 

worden, dienen in 2023 besteed te worden. Dit beleid heeft betrekking op 

2022 en 2023. We gaan nu om deze reden niet in op de periode na 2023.  

24 1.4 Hoe wordt omgegaan met projectvoorstellen die starten in 2022 en 

doorlopen in 2023? De goedgekeurde aanvragen voor 2022 worden 

vastgelegd bij de herschikking 2022, maar de goedgekeurde aanvragen 

voor 2023 pas enkele maanden later. Het is wenselijk om bij een dergelijke 

projectaanvraag bij aanvang helder te hebben of het al dan niet wordt 

goedgekeurd door het zorgkantoor, voor de gehele looptijd van het project. 

De transitiemiddelen die toegekend worden voor 2022, mogen deels in 

2023 besteed worden. De transitiemiddelen die voor 2023 toegekend 

worden, dienen in 2023 besteed te worden. Indien organisaties voor een 

project aanspraak willen maken op de transitiemiddelen van zowel 2022 

als 2023 dan dient hiervoor draagvlak te zijn in de regio en wordt dit 

verder besproken met de zorginkoper (mede afhankelijk van het regionaal 

beleid van het zorgkantoor). 

25 1.4 Moet de looptijd van een project vallen binnen een kalenderjaar of mag een 

project ook doorlopen naar het volgende jaar? 

De transitiemiddelen die toegekend worden voor 2022, mogen deels in 

2023 besteed worden. De transitiemiddelen die voor 2023 toegekend 
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worden, dienen in 2023 besteed te worden. 

26 1.4 In het beleid staat dat de transitiemiddelen, specifiek het regionale 

stimuleringsbudget, o.a. benut kunnen worden voor: '(Opschaling van) 

bewezen effectieve technologie en innovatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

de innovaties zoals genoemd in het onderzoek 'Tijdbesparende 

technologieën in de ouderenzorg'.' Specifiek worden via de link o. a. de 

volgende voorbeelden genoemd: inzet smart-glass / heupairback / 

leefcirkels etc.. Een voorwaarde voor het aanvragen van transitiemiddelen 

is dat meerdere zorgaanbieders betrokken dienen te zijn bij de uitvoering 

van het plan. Wij bieden intramurale complexe zorg aan ouderen. Wij 

zouden het budget mogelijk willen benutten voor innovaties als de smart-

glass / heupairbag / leefcirkels. Dit kunnen wij intern realiseren. Hiervoor is 

geen samenwerking met een andere zorgaanbieder noodzakelijk.- 

Betekent dit dat wij, zonder samenwerking met een andere 

zorgorganisatie, geen aanspraak kunnen maken op de middelen voor het 

realiseren van de bovenstaande innovaties?- Wanneer dit zo is, kunt u dit 

nader toelichten?- Wanneer dit zo is, maken wij hiertegen bezwaar. 

VWS stelt dit als voorwaarde en dit staat om deze reden ook als 

voorwaarde in het inkoopbeleid. Het volgende is onder andere 

opgenomen: Meerdere  Wlz zorgaanbieders zijn betrokken bij de 

uitvoering van het plan, binnen de kaders van de Mededingingswet en er 

dient draagvlak te zijn binnen de regio voor het plan. Indien u niet voldoet 

aan deze en overige voorwaarden, komt u niet in aanmerking.  

De bezwaarprocedure is onderdeel van het regionale beleid van de 

zorgkantoren. 

 

 

27 1.4 In paragraaf 1.4 van de aanvulling op het landelijke inkoopkader staat over 

afspraken over de inzet van middelen: “er mag geen sprake zijn van 

dubbele financiering.” Betekent dit dat voor een project geen middelen uit 

het Regionaal stimuleringsbudget en middelen uit het Regiobudget 

scheiden wonen-zorg kunnen worden ingezet? 

Een project met meerdere componenten kan gefinancierd worden met 

middelen vanuit verschillende budgetten.  Met dubbele financiering 

bedoelen we  dat onderdelen twee keer voor vergoeding in aanmerking 

komen. Dit is uiteraard niet mogelijk. 

28 1.4 In paragraaf 1.4 van de aanvulling op het landelijke inkoopkader staat over 

afspraken over de inzet van middelen: “er mag geen sprake zijn van 

dubbele financiering.” Kunt u uitleggen wat dit betekent? Wanneer is 

spraken van dubbele financiering? 

Met dubbele financiering wordt hier bedoeld dat dezelfde kosten uit een 

project niet vanuit meerdere verschillende financieringsbronnen 

bekostigd mogen worden. Een project dat meerdere componenten bevat 

kan wel gefinancierd worden met middelen vanuit verschillende 

budgetten. 

29 1.4 Waarom ontbreekt de mogelijkheid om een meerjaren plan in te dienen? Er 

wordt ontwikkeling op grote thema’s gevraagd, hiervoor is een meerjaren 

We hebben ervoor gekozen om aan te sluiten bij de tijdslijnen van het 

inkoopbeleid van de zorgkantoren. Het beleid heeft betrekking op 2022 



7 

 

perspectief en plan noodzakelijk. en 2023. Over de periode na 2023 doen wij daarom nog geen uitspraken. 

30 1.4 Is het mogelijk om  nu aangekondigde transitiegelden vanuit VWS  in te 

zetten binnen eigen organisaties, op de benoemde thema’s en 

voorwaarden in aanvullend beleid, namelijk voor de (interne) projecten die 

bijdragen aan de regionale veranderopgave en de rol als partner in het 

regionale samenwerkingsverband?  

Nee, er moet aan alle voorwaarden worden voldaan zoals genoemd onder 

paragraaf 1.4. Het is derhalve ook niet mogelijk om een project uit te laten 

voeren door één zorgaanbieder. Er moeten altijd meerdere 

zorgaanbieders deelnemen aan een project. 

31 1.4 Moeten de betrokken zorgaanbieders zorg leveren in dezelfde regio? Is dit 

beperkt tot zorgaanbieders van dezelfde sector? Of kan er ook een 

sectoroverstijgend plan worden gemaakt (zoals bijvoorbeeld een 

samenwerking met ouderenzorg voor oudere VG cliënten (met dementie)? 

 

Nee, dat is niet verplicht. De aanvraag mag betrekking hebben op 

meerdere regio’s. De aanvraag moet ingediend worden in alle regio(‘s) die 

het betreft.  Er dient regionaal draagvlak te zijn voor het plan en er moet 

een specificatie van de kosten per regio aangeleverd worden.  

Vanuit het regionaal stimuleringsbudget mogen plannen betrekking 

hebben op de sector V&V en GZ. Vanuit het regiobudget scheiden wonen-

zorg is het niet mogelijk, aangezien dit budget alleen beschikbaar is 

gesteld voor de ouderenzorg. 

32 1.4 Hoe kan een zorgaanbieder aantonen dat er draagvlak is binnen de regio 

voor een plan? 

U kunt in de aanvraag toelichten op welke wijze u heeft gezorgd voor 

draagvlak. De manier waarop u zorgt voor draagvlak is aan u.  

33 1.4 Wat is de definitie van regio? En welke zorgaanbieders horen bij een regio 

(eigen sector of sector overstijgend?) 

Uitgangspunt is de zorgkantoorregio’s. Zie bijlage van de overeenkomst. 

Het betreft de gecontracteerde V&V- en GZ zorgaanbieders.   

34 1.4 Welke kosten worden vergoed. Gaat het ook om materiele kosten? 

 

De kosten die noodzakelijk zijn om de beweging in gang te zetten 

waarvoor de transitiemiddelen bedoeld zijn, plannen zijn goedgekeurd en 

niet op andere wijze gefinancierd kunnen worden. Hierbij kan het ook 

gaan om materiële kosten.   

35 1.4 In hoeverre mogen ook cultuurprogramma's onderdeel zijn van een 

aanvraag bijvoorbeeld bij opschaling van bewezen effectieve technologie? 

In de praktijk blijkt dat medewerkers en cliënten nog onvoldoende 

digitaalvaardig zijn. 

Cultuurprogramma’s kunnen onderdeel zijn van een aanvraag. We 

merken hierbij wel op dat we het trainen van de digitale 

basisvaardigheden voor medewerkers vanuit reguliere bedrijfsvoering 

gefinancierd dienen te worden. Het moet gaan om meerdere partijen die 

samenwerken, waarbij het ook kan gaan om zorgaanbieders die ervaring 
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 hebben en partijen ondersteunen bij de implementatie of opschaling van 

bewezen effectieve technologie.   

36 1.4 Is het mogelijk om samen te werken met partijen buiten de eigen 

zorgkantoorregio? 

Ja, dat is mogelijk. Een aanvraag voor transitiemiddelen dient ingediend 

te worden namens meerdere zorgaanbieders. De aanvraag moet 

ingediend worden in alle regio(‘s) die het betreft. Daarnaast is het ook 

mogelijk dat andere partijen betrokken zijn, indien hiervoor draagvlak is in 

de regio en het plan ten behoeve van  Wlz-cliënten is. Er moet wel een 

specificatie van de kosten per regio aangeleverd worden.  

37 1.4 Er geen sprake mag zijn van dubbele financiering. Hoe toetst het 

zorgkantoor dit? 

Het is verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om dubbele 

financiering te voorkomen. Het zorgkantoor neemt dit ook mee bij de 

beoordeling van het project. 

38 1.4 Er geen sprake mag zijn van dubbele financiering. Op welke andere 

regelingen toets het zorgkantoor? 

Het is verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om dubbele 

financiering te voorkomen. Het zorgkantoor neemt dit ook mee bij de 

beoordeling van het project. 

 Hierbij kunt u denken aan reguliere bedrijfsvoering, subsidieregelingen 

e.d. 

39 1.5 U schrijft dat financiering plaatsvindt via een kassier, zijnde één van de 

betrokken zorgaanbieders of direct aan betrokken zorgaanbieders. 

Ten aanzien van de kassiersfunctie hebben wij de volgende vraag: hoe stelt 

u de middelen ter beschikking aan de kassier? Is dat via een opslag op het 

tarief? 

Of kunt u ook een lumpsum in het budget opnemen, of simpelweg 

overmaken? 

Lumpsum is voor 2022-2023 niet mogelijk. In de regionale nota van 

inlichtingen leest u hoe uw zorgkantoor de financiering regelt. 

40 1.5 Indien u de middelen beschikbaar stelt via een opslag op het tarief, hoe 

voorkomt u dan dat het NZa maximumtarief niet wordt overschreden? 

Zeker indien er één kassier is voor de hele regio? 

De afspraak dient te passen binnen 100% NZa tarief. Er kunnen wel 

afspraken gemaakt worden met meerdere zorgaanbieders om te borgen 

dat de afspraak binnen 100% NZa- tarief blijft. 
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41 1.5 Paragraaf 1.5 voetnoot 2: De financiële afspraken kunnen niet boven 100% 

van het Nza-tarief uit. Betekent dit dat de toekenning van de 

transitiemiddelen via de tarieven verrekend wordt? Zo ja, waarom niet via 

lumpsum financiering? 

Lumpsum is voor 2022-2023 niet mogelijk. In de regionale nota van 

inlichtingen leest u hoe uw zorgkantoor de financiering regelt. 

42 1.5 Waarom zijn deze middelen niet doorvertaald in de ZZP-tarieven? De transitiemiddelen hebben een specifiek doel, het betreft geen 

reguliere zorg. De middelen zijn  tijdelijk. Landelijk is daarom vanuit VWS 

en de NZa gekozen voor deze financieringswijze. 

43 1.5 Is het mogelijk (een gedeelte van) het budget van lopend jaar mee te 

nemen naar het opvolgende jaar? 

De transitiemiddelen die toegekend worden voor 2022, mogen deels in 

2023 besteed worden. De transitiemiddelen die voor 2023 toegekend 

worden, dienen in 2023 besteed te worden. 

44 1.5 Kunnen middelen die voor een regio in 2022 niet aangevraagd of benut 

worden, beschikbaar gehouden worden voor een volgend jaar? 

Alleen projecten die in 2022 zijn gestart, komen voor budget in 

aanmerking. De transitiemiddelen die toegekend worden voor 2022, 

mogen deels in 2023 besteed worden. We kunnen geen budget dat niet is 

aangevraagd meenemen naar 2023.  

45 1.5 Goedgekeurde projectaanvragen voor 2022 worden vastgelegd in de 

herschikking 2022. Op welke wijze dient dit budget opgenomen te worden 

in het herschikkingsformulier? 

Na goedkeuring van het plan wordt bekeken of de toegekende middelen 

passen binnen het maximum NZa-tarief   van de kassier. Dit is in 

samenspraak met het eigen Zorgkantoor. Projecten die goedgekeurd 

worden in 2022 in het kader van regionale stimuleringsmiddelen en/of het 

regiobudget scheiden wonen zorg zullen moeten worden afgesproken in 

de herschikking 2022 onder de post "Productieafspraak algemeen 

(exclusief innovatie)". 

46 1.5 Op welke wijze dienen de goedgekeurde projecten voor 2022 meegenomen 

te worden in de jaarverantwoording en in het nacalculatieformulier? 

De toegekende transitiemiddelen dienen in de nacalculatie 2022 

verantwoord te worden via de post "Realisatie productieafspraak 

algemeen (exclusief innovatie)".  

Voor wat betreft de verantwoording: dit is afhankelijk van de gemaakte 

en vastgelegde afspraken over de monitoring en verantwoording met het 

eigen zorgkantoor.  
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47 1.5 In paragraaf 1.5 van de aanvulling op het landelijke inkoopkader staat: “De 

afspraken die we maken voor de transitiemiddelen 2022 gaan over plannen 

die uitgevoerd worden in 2022 of 2023.” Betekent dit dat ten laste van de 

transitiemiddelen die beschikbaar zijn voor 2022, zowel het regionaal 

stimuleringsbudget Wlz als het regiobudget wonen-zorg voor de 

ouderenzorg, ook nog in 2023 (dus na 2022) plannen ingediend kunnen 

worden? 

Nee, de financiële afspraken voor de transitiemiddelen 2022 leggen we 

vast bij de herschikking 2022. Dit betekent dat de afspraken ook 

inhoudelijk gemaakt moeten zijn. 

48 1.5 In paragraaf 1.5 van de aanvulling op het landelijke inkoopkader staat: “De 

afspraken die we maken voor de transitiemiddelen 2022 gaan over plannen 

die uitgevoerd worden in 2022 of 2023.” Kunt u precies aangeven wat met 

deze zin wordt bedoeld? Kunnen de middelen voor 2022 ook in 2023 

worden ingezet? Graag met voorbeelden over onder meer startdata van 

projecten, afrondingsdata en verantwoording middelen 2022. 

De transitiemiddelen die toegekend worden voor 2022, mogen deels in 

2023 besteed worden. Bij het maken van afspraken wordt vastgelegd op 

welke partijen de voortgang en resultaten monitoren en verantwoorden. 

De verantwoording vindt plaats op basis van de gemaakte afspraken. 

49 1.5 In paragraaf 1.5 van de aanvulling op het landelijke inkoopkader staat: “De 

afspraken die we maken voor de transitiemiddelen 2022 gaan over plannen 

die uitgevoerd worden in 2022 of 2023.” Betekent dit dat de 

transitiemiddelen die beschikbaar zijn voor 2022, zowel het regionaal 

stimuleringsbudget Wlz als het regiobudget wonen-zorg voor de 

ouderenzorg, over de jaargrens van 2022 ook ingezet mogen worden in 

2023? Wij kunnen ons dat voorstellen, omdat de middelen voor 2022 pas 

heel laat beschikbaar komen en projecten die nog in 2022 starten veelal 

niet voor 2023 kunnen worden afgerond. 

De transitiemiddelen die toegekend worden voor 2022, mogen deels in 

2023 besteed worden. Dit geldt zowel voor   het regionaal 

stimuleringsbudget Wlz als het regiobudget wonen-zorg voor de 

ouderenzorg. 

50 1.6 Indien afspraken zijn nagekomen en plannen zijn uitgevoerd maar 

opschaling van bewezen technologie in de praktijk uitblijft waardoor 

doelstellingen niet worden gehaald, is er dan ook een 

terugbetalingsverplichting? Gaat het om een inspanningsverplichting of 

een resultaatverplichting? 

Dat hangt af van de gemaakte en vastgelegde afspraken met het 

betreffende zorgkantoor. 

51 1.6 Wie verstaat u onder partners, kunnen dat ook partners buiten de 

zorgorganisaties zijn? Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld onderwijs, 

Een aanvraag voor transitiemiddelen dient ingediend te worden namens 

meerdere Wlz-zorgaanbieders. Daarnaast is het ook mogelijk dat andere 



11 

 

 

 

 

 

 

 

ondernemers, ontwikkelaars van soft- en hardware? partijen betrokken zijn, indien hiervoor draagvlak is in de regio en het plan 

ten behoeve van  Wlz-cliënten is. 

52 1.6 Wat is de maximale termijn waarbinnen het resultaat gerealiseerd moet 

worden? 

Dit hangt af van het project en de afspraken die daarover gemaakt en 

vastgelegd worden. 


