
                                     
 

Transitiemiddelen voor de V&V en GZ 
 

In het coalitieakkoord en de voorlopige kaderbrief van 7 juli jl. staan een aantal maatregelen die nodig 
zijn om kwalitatief goede zorg organiseerbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden. Er liggen 
uitdagingen op het terrein van arbeidsmarkt, 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. Er is door de zorgkantoren een aanvulling op het landelijk inkoopkader gepubliceerd. Het 
document dat u nu voor u heeft is een aanvulling op het Zilveren Kruis inkoopbeleid Wlz van Zilveren 
Kruis zorgkantoor.  

1. Een aanvulling op het Zilveren Kruis inkoopbeleid voor de transitiemiddelen 2022 

In de landelijke aanvulling op het inkoopkader leest u waar de transitiemiddelen voor bestemd zijn en de 
kaders waarbinnen de zorgkantoren afspraken met zorgaanbieders maken over de inzet van de middelen 
voor 2022 en 2023. In deze aanvulling op het inkoopbeleid van Zilveren Kruis  leest u meer over de inzet 
van de transitiemiddelen 2022 voor de Zilveren Kruis regio’s. Voor deze aanvullingen geldt dat bij 
tegenstrijdigheden het zorgkantoorspecifieke deel voor gaat op de aanvulling op het landelijke 
inkoopkader. Voor de transitiemiddelen 2023 publiceren we later dit jaar een aparte aanvulling. U leest 
hier meer over in de laatste alinea van dit document. 

2. Er is regionaal € 24,9 mln. beschikbaar voor transitiemiddelen 2022 

De transitiemiddelen bestaan uit twee regiobudgetten: 

- Een regionaal stimuleringsbudget Wlz gericht op de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Dit is 
landelijk € 30 mln. per jaar voor de jaren 2022-2026.  

- Een regiobudget scheiden wonen – zorg voor de ouderenzorg. Dit is landelijk € 40 mln. per jaar voor de 
jaren 2022-2026. 

De NZa heeft de middelen verdeeld (Beleidsregel Budgettair kaderWlz 2022 - BR/REG-22117c) over de 
zorgkantoren. Zilveren Kruis verdeelt het regionaal stimuleringsbudget Wlz op basis van de 
contracteerruimte 2022 naar rato over de sectoren. Dit leidt tot de volgende verdeling.  

 

Transitiemiddelen Beschikbare bedrag 

Een regionaal stimuleringsbudget Wlz gericht op de ouderenzorg € 6,5 mln. 
Een regionaal stimuleringsbudget Wlz gericht op de gehandicaptenzorg € 4,2 mln. 
Een regiobudget scheiden wonen – zorg voor de ouderenzorg € 14,2 mln. 

 



 

 

 
3. We sluiten voor de inzet van de transitiemiddelen 2022 aan op de afspraken over 

regionale ontwikkeling 

Afgelopen periode hebben we bij VWS ingezet op extra middelen voor regionale ontwikkeling. We zijn 
ervan overtuigd dat regionale ontwikkeling de beweging ondersteunt die nodig is om een 
toekomstbestendig zorglandschap te realiseren. We zijn dan ook blij dat VWS transitiemiddelen 
beschikbaar stelt.  

In het huidige inkoopbeleid van Zilveren Kruis hebben we middelen vanuit de contracteerruimte 
vrijgemaakt om in te zetten voor regionale ontwikkeling. De afgelopen periode hebben we in de regio 
gesproken over regionale ontwikkeling, zijn regioanalyses gemaakt en regioplannen opgesteld. Op basis 
van het inkoopbeleid maken we met zorgaanbieders afspraken over de regionale ontwikkeling. Voor de 
inzet van de transitiemiddelen sluiten we hierop aan. Voor de afspraken die gemaakt zijn voor de 
regionale ontwikkeling 2022 beoordelen we of deze gefinancierd kunnen worden vanuit de 
transitiemiddelen. 

We kiezen er voor om voor 2022 niet opnieuw in gesprek te gaan over de inzet van de transitiemiddelen 
en de huidige middelen voor regionale ontwikkeling. Hierbij spelen de volgende afwegingen een rol. De 
belangrijkste afweging is dat we zien dat er voor 2022 in de meeste regio’s voldoende financiële 
middelen beschikbaar zijn voor regionale ontwikkeling. Daarnaast zijn de tijdslijnen voor het maken van 
afspraken over de transitiemiddelen krap, dit moet uiterlijk bij de herschikking 2022. We voorkomen dat 
er opnieuw in de regio afstemming plaats moet vinden over de inzet van de extra middelen. Door een 
deel van de afspraken voor regionale ontwikkeling te vergoeden vanuit de transitiemiddelen wordt een 
kleiner deel van de beschikbare middelen voor regionale ontwikkeling benut. Het resterende deel van de 
regionale ontwikkeling vloeit conform het inkoopbeleid terug in de contracteerruimte van de betreffende 
sector. Hiermee verkleinen we een eventuele onzekerheid bij de herschikkingsafspraak.  

We hebben deze lijn de afgelopen periode getoetst bij een aantal zorgaanbieders, we krijgen terug dat er 
draagvlak is voor deze lijn.  

4. Zilveren Kruis beoordeelt welke plannen voor regionale ontwikkeling vergoed 
kunnen worden vanuit de transitiemiddelen 

De inkopers en kwaliteitsadviseurs beoordelen welke plannen (of onderdelen van plannen) gefinancierd 
kunnen worden vanuit de transitiemiddelen. We maken hierbij onderscheid tussen: 

- Een regionaal stimuleringsbudget Wlz gericht op de ouderenzorg.  
- Een regionaal stimuleringsbudget voor de gehandicaptenzorg.  
- Een regiobudget scheiden wonen – zorg voor de ouderenzorg. 

De transitiemiddelen zijn hierbij voorliggend op de middelen vanuit regionale ontwikkeling. Als de 
transitiemiddelen volledig benut zijn vindt vergoeding plaats vanuit de middelen voor regionale 
ontwikkeling. De plannen die inhoudelijk niet passen onder de transitiemiddelen blijven we eveneens 
financieren vanuit middelen voor regionale ontwikkeling.  



Voor de zorgaanbieders verandert er door deze omzetting inhoudelijk niets. Bij de herschikking koppelen 
we de uitkomst van deze beoordeling terug.  

5. We leggen de afspraken vast bij de herschikking 

Bij de herschikking leggen we de afspraken voor de transitiemiddelen vast. We sluiten hierbij aan op de 
tijdslijnen vanuit het herschikkingsproces. Dit betekent dat wij uiterlijk 7 oktober 2022 bij de 
terugkoppeling van de voorlopige herschikking inzichtelijk maken of gemaakte afspraken gefinancierd 
worden vanuit de transitiemiddelen of vanuit de middelen voor regionale ontwikkeling.  
 

6. De gemaakte afspraken over monitoring en verantwoording blijven van 
toepassing 

Bij de plannen voor regionale ontwikkeling is vastgelegd op welke wijze partijen de voortgang en 
resultaten monitoren en verantwoorden. Deze afspraken blijven ongewijzigd van toepassing. 

7. U kunt tot 29 augustus 2022 vragen stellen over of bezwaar aantekenen tegen de 
aanvulling op het inkoopbeleid  

We bieden de mogelijkheid aan zorgaanbieders om vragen te stellen over eventuele onduidelijkheden. U 
kunt tot 29 augustus 2022 vragen stellen. Gebruikt u voor het stellen van vragen het formulier dat wij 
hiervoor beschikbaar stellen op onze website en stuurt u deze naar ZorginkoopWlz@zilverenkruis.nl. 
Vermeld in de titel van de e-mail ‘vragen over transitiemiddelen’. We beantwoorden de gestelde vragen 
uiterlijk 8 september 2022. Veel voorkomende vragen nemen we niet letterlijk op, maar voegen we 
samen en voorzien we van een antwoord. De gepubliceerde Nota van Inlichtingen gaat voor op deze 
aanvulling en maakt onderdeel uit van deze inkoopprocedure. Wilt u bezwaar maken op deze aanvulling? 
Stuurt u dan uiterlijk 29 augustus 2022 uw bezwaar naar ZorginkoopWlz@zilverenkruis.nl. Vermeld in de 
titel van de e-mail ‘bezwaar transitiemiddelen’.  

8. Voor de inzet van de transitiemiddelen 2023 publiceren we uiterlijk 1 november 
2022 een aanvulling op het inkoopbeleid.  

Op deze manier hebben we meer tijd om hier invulling aan te geven. Voor de GZ willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij de kanslijnen vanuit het Landelijk Akkoord VGN-ZN. Voor de V&V bekijken we hoe 
we de transitie van scheiden wonen – zorg samen met zorgaanbieders kunnen versnellen.  
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