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Inleiding 

 

In het coalitieakkoord ‘omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ 2021-2025, 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, het bevorderen van technologie en innovatie en het scheiden van wonen en 

zorg. Een omslag naar anders werken is nodig. Het realiseren van deze veranderingen en 

besparingen gaat niet vanzelf. Het ministerie van 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 regionaal inkoopbeleid van Menzis Zorgkantoor. Wij adviseren u beide 

documenten te lezen om goed geïnformeerd te zijn over de transitiemiddelen. 

 



 

1.1  Aanvullend regionaal inkoopbeleid van Menzis Zorgkantoor voor de 

transitiemiddelen 2022 en 2023 

 

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. Er zijn plannen om vanaf 2024 een 

wettelijke mogelijkheid te creëren om middels lumpsum de transitiemiddelen te 

financieren. Menzis Zorgkantoor kan niet vooruitlopen op deze ontwikkelingen, derhalve is 

dit aanvullend regionaal inkoopbeleid alleen gericht op de jaren 2022 en 2023. In dit 

aanvullend inkoopbeleid leest u meer over de inzet van de transitiemiddelen 2022 en 2023 

voor de regio’s van Menzis Zorgkantoor en de manier waarop Menzis Zorgkantoor afspraken 

maakt over de inzet van de transitiemiddelen. Voor deze aanvullingen geldt dat bij 

tegenstrijdigheden het zorgkantoor specifieke deel voor gaat op de aanvulling op het 

landelijke inkoopkader. 

  



 

In 2022 en in 2023 bestaat dus de mogelijkheid om regionale projecten te financieren.  

 

Landelijke transitiemiddelen 2022-2026  

Regionaal stimuleringsbudget  

V&V en GZ 

Regiobudget scheiden wonen 

zorg V&V 

 

Landelijk beschikbaar budget: 

30 miljoen per jaar 

Landelijk beschikbaar budget: 

40 miljoen per jaar 

 

Beschikbaar voor de sectoren V&V 

en GZ in de periode 2022-2026 

Beschikbaar voor de sector V&V in 

de periode 2022-2026 

 

Gericht op: 

• Regionale samenwerking 

• Arbeidsmarkt / modern 

werkgeverschap 

• Technologie en innovatie 

Gericht op: 

• Regiomonitor 

capaciteitsplannen 

verpleegzorg 

• Community care 

concepten 

• Sociale infrastructuur 

• Digitale infrastructuur 

 

 

 

Het beschikbare bedrag aan transitiemiddelen 2022 voor Menzis Zorgkantoor is op basis van 

een voorlopige berekening bekend. Het beschikbare bedrag aan transitiemiddelen die voor 

2023 zal op een later moment gedeeld worden met de zorgaanbieders. In onderstaande tabel 

ziet u de verdeling van de budgetten. Deze verdeling tussen sectoren is gemaakt naar rato 

van de contracteerruimte.  

Menzis Zorgkantoor behoudt zich het recht voor om op basis van de ingediende plannen 

voor het regionaal stimuleringsbudget een andere afweging te maken in de verdeling van de 

gelden tussen de sectoren V&V en GZ.  



 

Beschikbare transitiemiddelen 2022 

Zorgkantoor Transitiemiddelen 

totaal 

 Regionaal 

stimuleringsbudget 

Scheiden wonen en 

zorg 

Groningen €    2.473.733  €          1.064.172 €     1.409.561 

Twente €    2.970.226  €          1.277.757  €    1.692.468  

Arnhem €     4.253.237  €          1.829.694 €     2.423.542 

 

  



 

1.2  Zorgaanbieders met een overeenkomst kunnen aanspraak maken 

op de transitiemiddelen via een projectplan 
 

Zorgaanbieders V&V en GZ die op de publicatiedatum 8 augustus 2022 van het aanvullende 

regionale inkoopbeleid transitiemiddelen een overeenkomst hebben met Menzis 

Zorgkantoor kunnen aanspraak maken op het stimuleringsbudget (V&V en GZ) en/of het 

regiobudget scheiden wonen en zorg (V&V) voor 2022 en 2023, mits zij aan de voorwaarden 

voldoen die in dit aanvullende regionale inkoopbeleid en het landelijke aanvullende 

inkoopkader zijn gesteld. Om aanspraak te kunnen maken dient u een projectplan in.  

Projecten moeten op de volgende wijze worden ingediend: 

• Het projectplan mag worden ingediend met het format dat als bijlage aan dit 

aanvullend regionaal inkoopbeleid is toegevoegd.  

• Het projectplan mag ook op andere wijze worden ingediend als de elementen 

genoemd in het format hierin terugkomen.  

• Het projectplan richt zich op 2022 én/of 2023 of alleen op 2023 

• Het projectplan mailt u naar uw zorginkoper.  

 

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. Er 

moet dus sprake zijn van een samenwerking tussen twee of meer zorgaanbieders Wlz V&V 

en/of GZ in de (sub)regio. Met regio wordt niet uitsluitend de Zorgkantoorregio bedoeld. Ook 

bovenregionale plannen en sector overstijgende plannen zijn toegestaan. Per plan fungeert 

één van de zorgaanbieders als kassier. Dit betekent dat de kassier de benodigde middelen 

ontvangt en verdeelt onder de betrokken partijen. Uit het projectplan moet blijken wat de 

kosten zijn, wat de verdeling is per betrokken partij en de wijze waarop de kosten verdeeld 

worden.  

  



 

Beoordeling plannen transitiemiddelen 2022 en 2023 

2022  

Menzis Zorgkantoor beoordeelt en selecteert de plannen en kent de transitiemiddelen toe 

aan de kassier die het geselecteerde plan heeft ingediend. De middelen worden alleen 

toegekend aan plannen of delen van plannen waarvoor niet reeds een bekostiging 

beschikbaar is, hiermee wordt dubbele bekostiging voorkomen. Het projectplan kan zich 

richten op het jaar 2022 en 2023. Het is in dat geval mogelijk dat de besteding plaats vindt in 

2023. 

2023 

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. 

 

   

 

 

  

 

 

  



 

1.3 Tijdpad inzet transitiemiddelen 

 

De transitiemiddelen 2022, zowel het regionaal stimuleringsbudget als het regiobudget 

scheiden wonen - zorg, worden toegevoegd aan de contracteerruimte 2022. Hierdoor dienen 

deze middelen opgenomen te worden in het herschikkingsformulier 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: 

 

Datum    Omschrijving 

Tot 29 augustus 2022  vragen indienen voor de Nota van Inlichtingen via 

Negometrix. 

Uiterlijk 8 september 

2022 

 publiceren zorgkantoren de Nota(‘s) van Inlichtingen. Na 

publicatie Nota van Inlichtingen kunnen projectplannen 

worden ingediend.   

Uiterlijk 7 oktober 2022  moeten de projectplannen bij het zorgkantoor zijn 

ingediend via uw zorginkoper.  

 

Uiterlijk 21 oktober 2022  informeert Menzis Zorgkantoor de zorgaanbieders over 

welke projecten zijn toegekend en voor welk bedrag. 

Uiterlijk 28 oktober 2022   leggen we de financiële afspraken vast met de kassier 

ten behoeve van het herschikkingsformulier. 

 

Uiterlijk 31 oktober 2022  is het NZa formulier ondertekend en ingediend bij de 

NZa. 

 

 

 

 



 

1.4 Gemaakte afspraken leggen we vast 

 

De afspraken die naar aanleiding van toegekende transitiemiddelen worden gemaakt, 

worden per betrokken kassier vastgelegd door de zorginkoper van Menzis Zorgkantoor bij de 

herschikking. De afspraken over goedgekeurde plannen worden vastgelegd in een 

addendum bij de WLZ overeenkomst tussen de kassier en het zorgkantoor.  

1.5 Vragen over het aanvullend regionaal inkoopbeleid 

transitiemiddelen 

 

Omdat dit aanvullende regionaal en landelijk inkoopbeleid transitiemiddelen mogelijk om 

verduidelijking vraagt, bieden wij de mogelijkheid om vragen te stellen over eventuele 

onduidelijkheden. Hierbij is het alleen mogelijk om vragen te stellen over dit nieuwe 

aanvullende beleid.  

Vanaf de publicatiedatum op 8 augustus 2022 tot en met 29 augustus 2022 kunnen de 

vragen uitsluitend via Negometrix gesteld worden. Voor de wijze waarop deze vragen 

kunnen worden gesteld verwijzen we naar de bijlage ‘Werkinstructie Vraag en Antwoord’. 

Bij elke vraag moet nadrukkelijk worden aangegeven welk (sub)onderdeel van welk 

document of bijlage het betreft. De vragen worden beantwoord in een landelijk Nota van 

Inlichtingen en regionaal Nota van Inlichtingen Menzis Zorgkantoor.  

Uiterlijk 8 september publiceren zorgkantoren de Nota(‘s) van Inlichtingen. Deze maken 

integraal onderdeel uit van het inkoopbeleid transitiemiddelen. De regionale Nota van 

Inlichtingen is aanvullend op de landelijke Nota van Inlichtingen. In geval van 

tegenstrijdigheden, gaat de regionale Nota van Inlichtingen voor.  

 

 


