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  Vraag en Antwoord 

  Dit onderdeel is een weergave van de via de tender van Negometrix gestelde vragen en de antwoorden die daarop zijn gegeven. 

1.1. Aanvullend regionaal inkoopbeleid van Menzis Zorgkantoor voor de 
transitiemiddelen 2022 en 2023 

   

   
Nummer Vraag Antwoord  

1 In deze paragraaf staat dat het regionaal 
stimuleringsbudget V&V en GZ is gericht op 
Regionale samenwerking, Arbeidsmarkt/modern 
werkgeverschap, Technologie en innovatie. Dit 
zijn thema's die (deels) ook naar voren kwamen 
in de vorige tranche van transitiemiddelen (2018-
2021) . Is het mogelijk om projecten die al zijn 
opgestart en gefinancierd zijn uit de 
transitiemiddelen 2018-2021, te vervolgen en 
daarvoor een plan in te dienen voor de 
transitiemiddelen 2022-2023? 

Wanneer de plannen passen onder de huidige thema's en de 
voorwaarden van het beleid Transitiemiddelen 2022-20223  
kunnen de plannen doorgezet en ingediend worden onder deze 
transitiemiddelen. Hierbij mag geen sprake zijn van dubbele 
financiering op gemaakte kosten 
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1.2 Zorgaanbieders met een overeenkomst kunnen aanspraak maken op de 
transitiemiddelen via een projectplan 

   
Nummer Vraag Antwoord  

3 
 

In paragraaf 1.2 staat het volgende genoemd: 
'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.' Is deze eis om 
een aanvraag te doen met twee of meer 
gecontracteerde aanbieders enkel van toepassing 
op het regionaal stimuleringsbudget? Of ook op 
het budget voor 'scheiden wonen en zorg'? 

Zoals verwoord in paragraaf 1.4. van het aanvullend landelijk 
inkoopbeleid geldt dit voor beide. De door u genoemde passage 
uit paragraaf 1.2. van het regionaal inkoopbeleid is bedoeld als 
aanvulling op het landelijke deel voor het onderdeel regionaal 
stimuleringsbudget. 

4 Wij bieden intramurale complexe zorg aan 
ouderen. Graag zouden wij het regionale 
stimuleringsbudget o.a. gebruiken voor de uitrol 
van technologie en innovatie (voorbeelden zoals 
beschreven in het stuk 'tijdbesparende 
technologieën in de ouderenzorg ' / wordt in het 
landelijk beleid naar verwezen / denk o.a. aan 
persoonsvolgende systemen en leefcirkels). Voor 
de technologieën die wij binnen onze organisatie 
willen implementeren, is geen samenwerking met 
andere zorgorganisaties noodzakelijk (wat een 
voorwaarde is). Betekent dit dat wij dan geen 
aanspraak kunnen maken op het regionale 
stimuleringsbudget? Zo ja, dan 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.   
 
Wij zien gezien het voorgaande geen reden het beleid aan te 
passen en nemen uw bezwaar derhalve voor kennisgeving aan. 

5 Is het aan zorgaanbieders om consensus met 
elkaar te vinden over beoogde plannen, of speelt 
het zorgkantoor hierin ook een rol? 

Menzis verwacht (een) plan(nen) waarbij meerdere 
zorgaanbieders betrokken zijn bij de uitvoering; het vinden van 
consensus hierover ligt bij de zorgaanbieder(s). 

6 Op basis waarvan beoordeelt Menzis de 
plannen? Wat zijn de criteria waaraan de plannen 
moeten voldoen? 

De plannen worden getoetst aan de voorwaarden, zoals 
genoemd in de paragrafen 1.2 tot en met 1.4 in het Aanvullend 
landelijk inkoopkader en paragraaf 1.2 van het Aanvullend 
regionaal inkoopkader. 
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7 De plannen moeten voor 7 oktober worden 
ingediend. Dat is korte termijn voor het opstellen 
van nieuwe plannen van samenwerkingsprojecten 
waarbij meer organisaties zijn betrokken 
(zorgaanbieders en andere partijen). Is het 
mogelijk om het plan t.b.v. toekenning 28 oktober 
op hoofdlijn in te dienen en later de nadere 
uitwerking te geven? 

Wij verwachten een plan waarin de elementen uit het format 
projectplan, dat is gepubliceerd als bijlage bij het aanvullend 
beleid transitieplannen, terugkomen.  

8 Is het, gezien de strakke deadline, ook mogelijk 
na het indienen van het projectplan voor 2023 
nog (kleine) aanpassingen door te voeren (na 
moment van indienen op 7/10/2022)? 

Wij verwachten een plan waarin de elementen uit het format 
projectplan, dat is gepubliceerd als bijlage bij het aanvullend 
beleid transitieplannen, terugkomen. 
Geringe aanpassingen/aanvullingen zijn mogelijk als dit ten 
gunste is van de doelstelling van het project en mits het project 
aan de voorwaarden blijft voldoen. Hierover worden afspraken 
gemaakt en vastgelegd tussen zorgaanbieder en zorgkantoor bij 
de toekenning van de middelen. 

9 De afgelopen periode hebben de vvt bestuurders 
in de provincie Groningen samengewerkt aan het 
opstellen van een regiovisie. Het doel van deze 
visie is het samen optrekken in de vraagstukken 
die nu en in de komende jaren op ons afkomen in 
de ouderenzorg. Door het formuleren van een 
heldere visie ontstaat de mogelijkheid om elkaar 
te vertegenwoordigen in andere regionale 
overleggen zodat we slagvaardiger kunnen zijn. 
In de visie zijn vijf pijlers opgenomen die door 
een aantal bestuurders worden getrokken. In 
deze pijlers zullen we door coalitievorming 
activiteiten ontplooien waarvan de resultaten 
uiteindelijk beschikbaar zijn voor de hele sector in 
de regio. De pijlers sluiten voor een deel aan bij 
actielijnen uit andere regionale overleggen. Dit 
alles past binnen de doelstellingen van het 
regiobudget scheiden van wonen en zorg. Kunnen 
wij onze regiovisie indienen als plan, met als doel 
het verder te concretiseren (met een adequate 
governance) zodat wij kunnen komen tot het 
formuleren én uitvoeren van een concreet 
programma? 

Wij verwachten een plan waarin de elementen uit het format 
projectplan, dat is gepubliceerd als bijlage bij het aanvullend 
beleid transitieplannen, terugkomen. Tevens moet duidelijk zijn 
wie de kassiersfunctie gaat vervullen. Het door u genoemde 
regioplan kan onderdeel uitmaken van dit plan. 

10 Is er een maximum gesteld aan de middelen die 
je als organisatie kunt aanvragen? 

Zorgkantoren hebben geen minimum- of maximumbedrag 
vastgesteld.  
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11 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? 

De middelen mogen worden gebruikt om de doelstellingen, 
waarvoor de middelen bedoeld zijn, te behalen. Deze 
doelstellingen, wat daarvoor nodig is en met welk resultaat 
moet blijken uit het ingediende projectplan. Antwoord op uw 
vraag is afhankelijk van de inhoud van het plan en de daarover 
met het zorgkantoor te maken en vast te leggen afspraken.   

12 Hoe en bij wie toets het zorgkantoor of er 
draagvlak is binnen de regio voor het plan? 

Dit draagvlak zal moeten blijken uit het ingediende projectplan.  

13 Kunnen samenwerkingsprojecten met 
woningcorporaties ook in aanmerking komen voor 
de inzet van de transitiemiddelen? 

De middelen mogen worden gebruikt om de doelstellingen, 
waarvoor de middelen bedoeld zijn, te behalen. Deze 
doelstellingen, wat daarvoor nodig is en met welk resultaat 
moet blijken uit het ingediende projectplan. Antwoord op uw 
vraag is afhankelijk van de inhoud van het plan en de daarover 
met het zorgkantoor te maken en vast te leggen afspraken.   

14 In de projecten van het Groninger Zorgakkoord is 
subsidie gegeven voor het vastgoed. Niet voor de 
inhoudelijke innovaties voor zover die aan de 
criteria voldoen. Komen deze projecten ook in 
aanmerking voor de transitiemiddelen? 

De middelen mogen worden gebruikt om de doelstellingen, 
waarvoor de middelen bedoeld zijn, te behalen. Deze 
doelstellingen, wat daarvoor nodig is en met welk resultaat 
moet blijken uit het ingediende projectplan. Antwoord op uw 
vraag is afhankelijk van de inhoud van het plan en de daarover 
met het zorgkantoor te maken en vast te leggen afspraken.   

15 Als samenwerkende VVT zorgorganisaties in 
Groningen hebben wij een gezamenlijke visie 
opgesteld en op basis daarvan pijlers benoemd 
waar wij ons op gaan richten met onze 
activiteiten. Er zijn bestuurlijke trekkers voor al 
deze pijlers. De pijlers passen binnen de 
doelstellingen van het regiobudget scheiden van 
wonen en zorg VVT , maar zijn nog niet 
uitgewerkt in een concreet programma, 
doelstellingen en resultaten. Kunnen wij de 
transitiemiddelen inzetten om onze pijlers eerst te 
concretiseren en vervolgens uit te voeren? 

Wij verwachten een plan, waarin de elementen uit het format 
projectplan, dat is gepubliceerd als bijlage bij het aanvullend 
beleid transitieplannen, terugkomen. Tevens moet duidelijk zijn 
wie de kassiersfunctie gaat vervullen. De door u genoemde visie 
en pijlers kunnen onderdeel uitmaken van dit plan. 
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1.3 Tijdpad inzet transitiemiddelen 

   

Nummer Vraag Antwoord  

16 De planning van Menzis is gezien de vakantie en 
inspanning erg krap. Is hier rekening mee 
gehouden en hoe realistisch is deze planning? 

De transitiemiddelen, zowel het stimuleringsbudget als het 
regiobudget scheiden wonen-zorg, worden toegevoegd aan de 
contracteerruimte 2022. Hierdoor dienen deze middelen 
opgenomen te worden in de herschikkingsformulieren 2022 van 
de Nza. De deadline voor indiening van dit formulier via het Nza 
portaal is uiterlijk 31 oktober 2022. Dit betekent een strak 
tijdpad voor het indienen en beoordelen van plannen. 

17 De tijdspaden zijn verschillende per zorgkantoren. 
Is men zich hiervan bewust en is deze unaniem te 
maken? 

Dit is een bewuste keuze geweest van Zorgkantoren om zo aan 
te kunnen sluiten bij de tijdslijnen die al bekend zijn in de regio. 

18 Kan de deadline voor het moment van indienen, 
voor in ieder geval 2023, later plaatsvinden? De 
deadline van 7 oktober is mede gezien de 
vakantieperiode erg krap. Ons voorstel is de 
aanvraag te splitsen voor 2022 en 2023 (zie bijv. 
aanvullend inkoopbeleid CZ), waarbij de gelden 
voor 2023 een latere deadline kennen. Wanneer 
dit niet mogelijk is maken wij bezwaar tegen de 
deadline. 

De transitiemiddelen, zowel het stimuleringsbudget als het 
regiobudget scheiden wonen-zorg, worden toegevoegd aan de 
contracteerruimte 2022. Met daarbij de bedoeling dat gestart 
wordt met de plannen in 2022. Wij gaan daarom de 
mogelijkheid voor aanvragen niet splitsen voor 2022 en 2023 
en handhaven ons beleid.  
Wij nemen uw bezwaar voor kennisgeving aan.   

  
 


