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Informatiebijeenkomst Zorginkoopbeleid 2024 
Op weg naar een passende toekomstbestendige en duurzame langdurige zorg. 

23 en 25 januari 2023 
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Op weg naar een passende toekomstbestendige en duurzame langdurige zorg 

Wat gaan we vandaag bespreken? 

Denken 
jullie met 

ons 
mee? 

De uitkomsten van de mentimeter zijn als bijlage aan het einde 
van de presentatie toegevoegd. 
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Wat gebeurt er landelijk? 

Ontwikkeling nieuw meerjarig inkoopbeleid 

• Landelijk visie op de langdurige zorg 

• Ontwikkeling gezamenlijke onderbouwing tarief 
• Tarief is vertrekpunt voor zorgkantoren 
• Tariefsystematiek wordt regionaal uitgewerkt 

• Overleg met brancheorganisaties over het nieuwe beleid 

• Publicatiedatum 1 juni 2023 

Wij zijn aan de slag met het regionale beleid. 
Daarover vertellen we jullie in deze bijeenkomst meer! 
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Strategische visie sector GZ 
Op weg naar een passende, toekomstbestendige en duurzame zorg 

Kernwaarden 

Kwaliteit: behoud van kwaliteit waarbij het welbevinden van 
de cliënt centraal staat 

Toegankelijkheid: geen actief wachtenden buiten de 
streefnormen door het verminderen van wachtlijsten en 
wachttijden. 

Betaalbaarheid: met dezelfde middelen meer cliënten in 
zorg nemen door het doelmatig inzetten van de beschikbare 
contracteerruimte. 

Thema’s: wat willen we bereiken? 

- Thuis wonen: Meer cliënten met zorg en begeleiding in een thuisomgeving dmv 
vpt en mpt 

- Complexe zorg: Passende en tijdige zorg voor mensen 

- Innovatie: Inzetten van bewezen technologische innovaties 

- Arbeidsmarkt: Andere manieren van werken en meer betrokkenheid van mantel en 
netwerk. 

- Duurzaamheid Uitvoering geven aan de gestelde doelen van de Green Deal 3.0 

Uitgaande van de kaders 

• Regioperspectief /regionale speerpunten 

• Landelijk akkoord met de vijf kanslijnen 

• Toekomstagenda gehandicaptenzorg 

• Beleidsvisie 2022-2024 met strategische doelen 

• Woonzorgvisie (in ontwikkeling) 

Instrumenten 
- Inkoopsystematiek 
- Regionale budgetten 
- Regionale aanpak om vraagstukken op te 

lossen. 
- Delen van goede voorbeelden 
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Landelijk akkoord VGN-ZN 
Kanslijnen zijn de bewegingen die we moeten maken om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. 

1. Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens.                                      
Ambitie: inzet van vulling geïntegreerd. betekenisvolle daginvulling in de context van de samenleving. Waar mogelijk worden passend 
wonen en daginvulling geïntregreerd 12 

2. Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eige zorgpraktijk. 
Ambitie: aantoonbaar meer arbeidsbesparende technologie wordt ingezet als vervanging van de geleverde zorg door een
zorgprofessional 15 

3. AIle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag. 
Ambitie: cliënten worden omgezet naar een lagere indicatie of stromen door naar een passende plek buiten de Wlz 10 . 

4. Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving. 
Ambitie: cliënten voor wie dat passen is wonen zo zelfstandig mogelijk en ontvangen ambulante zorg 9 

5. Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning. 
Ambitie: inzet van het eigen netwerk in de persoonlijke zorg wordt gefaciliteerd. Nieuwe zorgarrangementen ontwikkelen waarbij het 
netwerk in samenhang met de professional, onderdeel wordt van het primaire proces van zorg en ondersteuning. 11 

De cijfers geven aan voor welke kanslijnen 25 zorgaanbieders hebben gekozen, voor zover op het moment van de presentatie bij het zorgkantoor bekend. 
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Aan de slag met de kanslijnen 
We maken samen de beweging om de GZ zorg betaalbaar en toegankelijk te houden 

We gaan aan de slag 

• Inkopers voeren met de zorgaanbieders het zogenaamde 
startgesprek. 

• M.b.v. de handreikingen van Significant (de stappen, welke 
vragen kun je stellen in het startgesprek). 

• Aanbieder kiest voor het uitwerken van 2 kanslijnen. 
• Zorgkantoor en zorgaanbieder maken uiterlijk mei 2023 

resultaatsafspraken 
• Ophalen goede voorbeelden en aanbieders met elkaar in 

contact brengen. 

Landelijke begeleiding en ondersteuning door Significant 
• Gezamenlijke Werkgroep zorgaanbieders en zorgkantoren 

• Een handvat voor het bepalen van de startpositie en het
vormgeven van de eerste stappen (vgn.nl) 

• Nieuwsbrief 

• Bijeenkomst op 10 febr. 

De resultaatsafspraken 
• Het is nog in ontwikkeling hoe deze er precies uit gaan zien. 
• Het maken van de beweging en de acties die zijn ingezet 

zijn belangrijker dan het meten van het resultaat op 
individueel cliëntniveau. 

• Het is geen beoordeling: weten dat iets niet lukt, is input 
voor nieuw beleid! 

Laten we er samen een succes van 
maken! 

In het belang van de cliënt! 

https://www.vgn.nl/system/files/2022-08/20220830_Eerste%20handvatten%20voor%20het%20bepalen%20van%20de%20startpositie%20en%20de%20eerste%20stappen.pdf
https://www.vgn.nl/system/files/2022-08/20220830_Eerste%20handvatten%20voor%20het%20bepalen%20van%20de%20startpositie%20en%20de%20eerste%20stappen.pdf
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Waarom een andere visie op wonen en zorg? 
Visie draagt bij aan de uitwerking van de kanslijnen 

Minder De zorg moet Er is beperkte Cliënt wil zo Ruimte creëren Wachtlijsten blijven 
beschikbaarheid betaalbaar blijven. beschikbaarheid normaal mogelijk voor de cliënten lang; zorgvraag 

personeel: de van vastgoed en wonen en meer met een neemt toe in 
beroepsbevolking grond eigen regie intensievere aantallen en in 

neemt af zorgvraag intensiteit 



10-02-2023

Woonzorgvisie 
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Ontwikkeling Woonzorg visie 
Scheiden wonen en zorg 

Passende zorg afhankelijk van levensfase invullen voor Uitgangspunten 
woonbehoefte en de zorgvraag 

Waar wil je wonen? Zo thuis als mogelijk; eigen voordeur 

Met wie wil je wonen? Variatie in het zorgaanbod 

Welke zorg en ondersteuning is nodig? Veilig en verantwoord 

Welke leveringsvorm? Betaalbaar voor de cliënt 

Samen met netwerk en burgers 



    

    

      
        
        

 
    
        

     

     

  

       
  

     

        
 

         

        

Woonzorgvisie (nog in ontwikkeling) 

Wat is er nodig? 

• Werken vanuit een gezamenlijke regionale visie: 
- Inzicht in en afstemming over het regionale zorgaanbod: 
- Denken in nieuwe zorgconcepten binnen en buiten de 

sector 
- Afstemming van de strategische huisvestingsplannen 
- Afstemming over de mogelijkheden die zich voordoen als er 

grond of vastgoed beschikbaar komt, 

• Samen optrekken richting gemeenten en woningbouwcorporaties 

• Onderling vertrouwen! 

• Samenwerken ipv concurreren: jullie vissen in dezelfde vijver 
(personeel, woningen, grond) 

Wat doet het zorgkantoor? 

• Bestaand aanbod en capaciteitsuitbreidingen gaan we spiegelen aan 
de woonzorgvisie. 

• Woonvisie kan helpend zijn bij het oplossen van regionale knelpunten. 

• Wij gaan hierover het gesprek aan bij voorkeur in regioverband 

10-02-2023 
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Stimuleringsmiddelen en transitiemiddelen 



 Beschikbaar 

bedrag 

Aantal 

aanvragen 

Bedrag 

aangevraagd 

Aantal 

goedgekeurd 

Bedrag 

goedgekeurd 

Transitiemiddelen 2022 € 1.845.647 12 € 1.938.267 11 € 1.837.288 

Regionaal 

stimuleringsbudget 2023 

 € 2.710.660 31 € 2.767.228 23 € 1.883.989 

 Transitiemiddelen 2023 € 1.845.647 11 € 2.272.960 

– slide 1

14 04 2020

Stimuleringsmiddelen en transitiemiddelen 

- -



Regionale samenwerking Modern werkgeverschap Technologie en innovatie 

 Transitiemiddelen 2022 

(toegekend) 

8 1 2 

 Transitiemiddelen 2023 

(aangevraagd) 

3 1 5 

– slide 2 

14 04 2020

Stimuleringsmiddelen en transitiemiddelen 

Regionale Passende Bedrijfsvoering Duurzaamheid Innovatie 

knelpunten zorg 

Regionaal 8 9 0 0 6 

stimuleringsbudget 

(0,2%) 2023 

(toegekend) 

- -
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Regionale overlegstructuren 

Huidige situatie 

in alle regio’s zijn regionale tafels of 
bijeenkomsten 

het doel en de samenstelling verschilt 

We werken in 2023 toe naar 
regionale tafels die 

het regioperspectief als uitgangspunt 
hebben; 

duidelijke doelen hebben; 

passen bij de regionale context; (zo 
min mogelijk aanvullende 
overlegstructuren!) 

een bestuurlijke vertegenwoordiging 
kennen vanuit de organisaties. 

De belangrijkste doelen 

het gezamenlijk herkennen en 
erkennen van de regionale opgaves; 

het gezamenlijke opstellen van een 
regionale visie en strategie; 

het creëren van een regionaal 
netwerk waarin er onderling 
vertrouwen is; 

het delen van kennis over de 
activiteiten die door de 
zorgaanbieders in de regio worden 
ontplooid; 

bijdragen aan samenwerking op 
vlakken waar dat gewenst is; 

gezamenlijk keuzes maken ten 
aanzien van de beschikbare 
regionale budgetten. 

Ondersteuning in de regio 
door Vilans 

Vilans is een onafhankelijke partij. 

Vilans heeft ervaring vanuit de sector 
V&V v.w.b. de transitiemiddelen. 

Vilans heeft korte lijnen met VWS 
over relevante ontwikkelingen 
rondom de regionalisering. 

Vilans heeft een landelijk beeld van 
de ontwikkelingen op het vlak van 
regionalisering en regionale 
projecten. 

- -
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