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Regionaal beleid regio WSD 



Inleiding

In het landelijke coalitieakkoord is een aantal extra maatregelen opgenomen om de zorg in 

Nederland zo goed mogelijk te organiseren. VWS stelt daartoe voor de jaren 2022-2026 

transitiemiddelen beschikbaar voor de V&V en GZ die zorgkantoren regionaal kunnen inzetten. 

Er zijn twee verschillende budgetten, te weten een regionaal stimuleringsbudget (voor de V&V en 

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

Hierna leest u wat deze budgetten inhouden en hoe Zorgkantoor DSW deze budgetten inzet in de 

regio. 

Dit document is ter aanvulling op het contracteerbeleid Wlz 2022 en 2023 van Zorgkantoor DSW 

en hangt samen met het landelijk addendum “Aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-

2023”. 



Regionaal stimuleringsbudget

Met het regionaal stimuleringsbudget wordt de noodzakelijke omslag ondersteund die 
zorgaanbieders in de ouderen- en gehandicaptenzorg moeten maken naar een 
toekomstbestendige, betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede Wlz-zorg. 

Stimuleringsbudget regio WSD 2022: circa 0,8 miljoen euro

Dit budget kan worden ingezet om: 

- Regionale samenwerking te versterken zodat in gezamenlijkheid kan worden gewerkt 
aan toekomstbestendige zorg; 

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



Regiobudget scheiden wonen en zorg Wlz

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

wonen en zorg in de ouderenzorg te realiseren. 

Budget scheiden wonen en zorg regio WSD 2022: circa 1 miljoen euro

Dit budget kan worden ingezet voor de volgende doelen: 

- Ontwikkeling van nieuwe woonoplossingen;
- Ondersteuning en versterking sociale infrastructuur;
- Versterking digitale infrastructuur.



Aanvullende uitgangspunten 

- De projecten moeten passen binnen het doel van het Regionale Programma Aanpak 
Ouderenzorg en de regiovisie GZ - in lijn met de WOZO danwel de geformuleerde kanslijnen in 
de GZ. 

- Wlz gecontracteerde zorgaanbieders kunnen een projectvoorstel indienen (max 1 A4), door te 
mailen naar contractering.wlz@dsw.nl. 

- Voorafgaand aan het indienen van een projectvoorstel moet de zorgaanbieder contact 
opnemen met de vaste relatiebeheerder.  

- Het beschikbare stimuleringsbudget en het budget voor scheiden wonen en zorg kunnen niet 
worden uitgewisseld. 

- Conform landelijk geldende regels is de vergoeding van deze budgetten gemaximeerd tot de 
door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Hieronder volgt een rekenvoorbeeld: 

*Rekenvoorbeeld* 

Zorgaanbieder A heeft een Wlz afspraak van € 1.000.000 en een afgesproken tariefpercentage van 96% van het max NZa-
tarief. Het maximaal beschikbare budget voor deze Zorgaanbieder is dus (100% - 96% = ) 4% x € 1.000.000 = € 40.000. 



Proces 

Uiterste datum Actie Door

29 augustus 2022 Vragen stellen Zorgaanbieder

16 september 2022 Plannen/aanvraag 

indienen

Zorgaanbieder

14 oktober 2022 Communiceren 

uitkomst beoordeling

Zorgkantoor

1 november 2022 Toegekend budget 

verwerken in de 

herschikking

Zorgaanbieder + 

Zorgkantoor

Omdat de twee budgetten onderdeel zijn van de reguliere contracteerruimte 2022, sluiten we 

wat betreft de planning aan op de reguliere planning ten behoeve van de herschikking 2022.


