
 
 

Overzicht Regionaal Beleid Zorgkantoren 

Hieronder worden de hoofdlijnen van het regionale beleid per zorgkantoor benoemd. In dit 

document vindt u het landelijk aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023. 

Zilver

-en 

Kruis 

 

 

Er zijn een tweetal regiobudgetten 1)stimuleringsbudget Wlz gericht op ouderenzorg 

en gehandicaptenzorg en 2) regiobudget scheiden wonen-zorg voor de ouderenzorg 

Voor 2022 worden de bestaande ingediende plannen voor regionale 

ontwikkelingsbudget gebruikt om waar mogelijk om te zetten naar transitiebudget 

(V&V en GZ). 

Voor 2023 volgt nog een aanvulling (uiterlijk 1 november) waarbij voor de 

gehandicaptenzorg wordt aangesloten bij de kanslijnen uit het Landelijk Akkoord en 

voor de V&V regiobudget ‘scheiden wonen zorg’ zal in overleg met zorgaanbieders 

afspraken worden gemaakt 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/nieuws/transitiemiddelen-

voor-de-venv-en-gz 

Regionaal beleid transitiemiddelen ZK 

VGZ Er zijn een tweetal regiobudgetten 1)stimuleringsbudget Wlz gericht op ouderenzorg 

en gehandicaptenzorg en 2) regiobudget scheiden wonen-zorg voor de ouderenzorg 

Voor 2022 en 2023 kunnen plannen ingediend worden voor 1 oktober 2022 die 

gericht zijn op de actielijnen uit de Toekomstagenda of op de kanslijnen uit het 

Landelijk Akkoord (GZ) of actielijnen WOZO (V&V) 

https://www.vgz-zorgkantoren.nl/zorgaanbieders/nieuws/aanvulling-inkoopkader-

2022-2023-transitiemiddelen 

Regionaal beleid transitiemiddelen VGZ 

CZ Er zijn een tweetal regiobudgetten 1)stimuleringsbudget Wlz gericht op ouderenzorg 

en gehandicaptenzorg en 2) regiobudget scheiden wonen-zorg voor de ouderenzorg 

Plannen voor 1) en 2) zijn gericht op de actielijnen uit de Toekomstagenda of op de 

kanslijnen uit het Landelijk Akkoord (GZ) of actielijnen WOZO (V&V) en sluiten aan bij 

de 3 doelen uit het landelijk kader 

Voor V&V 2022 zijn plannen gemaakt vanuit de differentiatieruimte – deze kunnen 

gebruikt en aangevuld worden (deadline 1 november 2022). Voor 2023 kunnen vanaf 

8 september tot 31 december plannen worden ingediend 

Voor GZ 2022 en 2023 kunnen vanaf 8 september plannen ingediend worden   

Indien er budgetruimte is kunnen in maart 2023 nieuwe projectvoorstellen V&V en GZ 

worden ingediend 

https://www.cz-zorgkantoor.nl/zorgaanbieder/zorginkoop/downloads 
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Regionaal beleid transitiemiddelen CZ 

Men-

zis 

Er zijn een tweetal regiobudgetten 1)stimuleringsbudget Wlz gericht op ouderenzorg 

en gehandicaptenzorg en 2) regiobudget scheiden wonen-zorg voor de ouderenzorg 

Zorgaanbieders met een overeenkomst kunnen aanspraak maken op de 

transitiemiddelen via een projectplan gericht op de actielijnen uit de Toekomstagenda 

of op de kanslijnen uit het Landelijk Akkoord (GZ) of actielijnen WOZO (V&V) en 

aansluiten aan bij de 3 doelen uit het landelijk kader. Projectplannen kunnen 

ingediend worden voor 2022 én/of 2023 of alleen 2023 

Om aanspraak te kunnen maken op het regionaal stimuleringsbudget voor 2022 en 

2023, dienen twee of meer gecontracteerde zorgaanbieders, waar mogelijk in 

samenwerking met relevante stakeholders, zoals een opleidingsinstituut, gezamenlijk 

een projectplan in 

Transitiemiddelen voor 2022  worden toegevoegd aan bestaande plannen. Verzoek 

tot aanvullingen dienen ingediend te worden voor 31 oktober 2022 

Met regio wordt niet uitsluitend de Zorgkantoorregio bedoeld. Ook bovenregionale 

plannen en sector overstijgende plannen zijn toegestaan 

Voor toegekende projecten die zijn aangevraagd voor 2023 geldt dat het voorlopige 

besluit in 2022 wordt genomen en de financiële afspraken ten behoeve van 

herschikkingsformulier in 2023 worden vastgelegd. Als na dit beslismoment middelen 

2023 overblijven, kunnen nog projecten worden ingediend in 2023 (uiterlijk tot 1 

oktober 2023) en worden deze projecten beoordeeld zolang er regionaal en per sector 

middelen beschikbaar zijn. 

https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/medisch-specialistische-

zorg/contractering/inkoopbeleid-2022 

Regionaal beleid transitiemiddelen Menzis 

Zorg 

en 

Zeker

-heid 

Er zijn een tweetal budgetten: Regionaal stimuleringsbudget voor regionale 

samenwerking, modern werkgeverschap en innovaties, bestemd voor initiatieven in 

de sectoren ouderenzorg (V&V) en gehandicaptenzorg (GZ) en Regiobudget voor 

scheiden van wonen zorg, bestemd voor initiatieven in de sector ouderenzorg (V&V) 

Voor 2022 en 2023 kunnen plannen ingediend worden waarbij voorrang wordt 

gegeven aan (opschalen) innovatie; in- en doorstroom; mantelzorg; preventie met als 

uitgangspunt de 3 doelen uit het landelijke kader 

WOZO is leidend bij het regiobudget scheiden wonen en zorg. Aanpassingen in onder 

andere bedrijfsvoering, infrastructuur, samenwerkingsrelaties en zorgverlening, om 

24-uurs zorg in de nabijheid te kunnen blijven waarmaken, zijn nodig om in 

toenemende mate zorg zonder verblijf te organiseren. 

De transitiemiddelen zijn ondersteunend aan het verbeteren van de regionale 

samenwerking. Een plan/initiatief dient dan ook uitsluitend door meerdere 
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aanbieders gezamenlijk uitgevoerd te worden, waarbij één aanbieder als kassier 

optreedt. Gezien de krappe tijdslijnen neemt het zorgkantoor alleen plannen in 

overweging die zowel in 2022 als 2023 worden uitgevoerd. Deadline voor het indienen 

is 1 oktober 2022 

https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/zorgprofessionals-en-

aanbieders/zorginkoop/transitiemiddelen-2022-2023/ 

Regionaal beleid transitiemiddelen  Zorg en Zekerheid 

DSW Er zijn twee verschillende budgetten; een regionaal stimuleringsbudget (voor de V&V 

en GZ) en een regiobudget scheiden wonen en zorg (voor de V&V) 

Het stimuleringsbudget kan ingezet worden om  

1) regionale samenwerking te versterken zodat in gezamenlijkheid kan worden 

gewerkt aan toekomstbestendige zorg en 

2) Bewezen effectieve technologie en innovatie toe te passen (en opschaling hiervan) 

Het regiobudget scheiden wonen en zorg is bedoeld om de eerste stappen in het 

scheiden van wonen en zorg in de ouderenzorg te realiseren. Dit budget kan worden 

ingezet voor: 

- Ontwikkeling van nieuwe woonoplossingen; 

- Ondersteuning en versterking sociale infrastructuur; 

- Versterking digitale infrastructuur 

Projecten moeten passen binnen het doel van het Regionale Programma Aanpak 

ouderzorg en de regiovisie GZ – in lijn met de WOZO dan wel de geformuleerde 

kanslijnen in de GZ.  

Voor 2022 kunnen plannen voor samenwerking voor toekomstbestendige zorg of 

(opschaling) bewezen effectieve technologie worden ingediend. Deadline 16 

september 2022 

https://www.zorgkantoordsw.nl/Zorgaanbieders/Zorgcontractering/Contracteerbelei

d/2022 

Regionaal beleid transitiemiddelen DSW 

ENO De transitiemiddelen vallen uiteen in twee delen:  

 Regionaal stimuleringsbudget voor regionale samenwerking, modern 

werkgeverschap en innovaties, bestemd voor initiatieven in de sectoren 

ouderenzorg (V&V) en gehandicaptenzorg (GZ) en  

 Regiobudget voor scheiden van wonen zorg, bestemd voor initiatieven in de 

sector ouderenzorg (V&V) 

https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/zorgprofessionals-en-aanbieders/zorginkoop/transitiemiddelen-2022-2023/
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Voor 2022 en 2023 wordt aangesloten bij de aangedragen initiatieven van bestaande 

samenwerkingsverbanden (Salland United en Samen voor Sallandse Zorg) die bij de 

doelstellingen van de transitiemiddelen passen. Ook initiateven van andere 

zorgaanbieders kunnen nog worden ingediend. 

https://www.zorgkantoormiddenijssel.nl/zorgaanbieder/zorginkoop-

contractering/transitiemiddelen-2022-2023 

Regionaal beleid transitiemiddelen ENO 

  

 

 

BVKZ heeft met uiterste zorgvuldigheid dit overzicht opgesteld. Ze kan echter niet instaan voor aanwezigheid van eventuele fouten/onvolledigheden, en aanvaardt daarmee als auteur geen 

aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten  
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