NvI aanvulling transitiemiddelen 2022-2023 Midden IJssel
Paragraaf
Vraag
Wat beogen wij met de inzet van deze transitiemiddelen "De toekomstbestendigheid van langdurige zorg passend binnen de doelstellingen van de
transitiemiddelen". Dit is de enige keer dat doelstellingen worden genoemd. Kunnen de
doelstellingen waar hierover wordt gesproken worden toegelicht?

Antwoord
Deze zinsnede (in de paragraaf 'Hoe komen wij tot planvorming in de regio Midden IJssel') refereert
aan de doelstellingen die zijn genoemd bij de beoogde inzet van de transitiemiddelen. In lijn met het
coalitieakkoord van de huidige regering en bijvoorbeeld het programma WOZO en het Bestuurlijk
Akkoord Gz zetten partijen zich onder meer in om de regionale samenwerking te versterken,
innovaties (verder) te implementeren en op te schalen, het scheiden van wonen en zorg te bevorderen
en werk te maken van modern werkgeverschap. Dit alles draagt bij aan de toekomstbestendigheid van
de langdurige zorg. Zie hiervoor paragraaf 1.2 en 1.3 uit het landelijk aanvullend inkoopbeleid
transitiemiddelen 2022-2023.

Hoe komen wij tot planvorming in de regio Midden
IJssel

Wij herkennen de richting in het regionale aanvullend beleid voor de transitiemiddelen.
Aangegeven in het document is dat alle aanvragen voor de eerste tranche uiterlijk 15
september 2022 dienen te worden aangeleverd. Tevens staat vermeld dat aanlevering
voor de tweede tranche tussen 15 september 2022 en 31 januari 2023 dient plaats te
vinden. Echter staat ook vermeld dat de tweede tranche alleen is bedoeld voor plannen die
starten in 2023. Wij zijn aangesloten bij Samen voor Sallandse Zorg. Is het toch mogelijk
om binnen de bestaande projectstructuur in Samen voor Sallandse zorg op bekende
regionale thema's naar voortschrijdend inzicht ook na 15 september 2022 nog aanvragen
te doen voor 2022?

De datum van 15 september 2022 hangt samen met de mogelijkheid om nog financieringsafspraken
voor 2022 mee te nemen bij de herschikking van 2022 (deadline 1 november 2022 in te dienen bij de
NZa). Er kunnen na die datum dus geen financieringsafspraken meer voor 2022 worden gemaakt.
Aanvragen voor de tweede tranche, voor plannen die starten in 2023, loopt overigens van 15
september 2022 tot uiterlijk 31 december 2022.

Samenvatting tijdpad

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

Wij zijn ons ervan bewust dat de tijdspaden van de zorgkantoren verschillend kunnen zijn. De korte tijd
die er was om tot aanvullend beleid te komen heeft er mede toe geleid dat ervoor is gekozen om
pragmatische redenen aan te sluiten bij de regionale situatie. Aangezien de plannen zullen zijn
toegespitst op de specifieke regionale situatie ligt het voor de hand de aansluiting te zoeken met het
regionaal zorginkoopbeleid van zorgkantoren en eventueel aanwezige regionale (project)structuren
met inbegrip van de daarvoor geldende regionale procesafspraken. Dit brengt helaas met zich mee dat
uniformering op dit punt lastig is. Bij het opstellen van het zorginkoopbeleid transitiemiddelen vanaf
2024 zullen we uw behoefte aan uniformiteit aan te brengen in proces en tijdspaden meenemen.

Kan er worden toegelicht hoe er objectief wordt beoordeeld tussen partijen die wel- en
partijen die niet zijn aangesloten bij Samen voor Sallandse zorg? Aangeslotenen kunnen
namelijk meevaren op al beoordeelde planvormingen, waar niet aangeslotenen deze zelf
moeten ontwikkelen.

Het zorgkantoor hanteert voor alle initiatieven die vanuit de transitiemiddelen worden gefinancierd
dezelfde beoordelingscriteria. Deze gelden dus zowel voor de (nieuwe) plannen die binnen Samen voor
Sallandse Zorg in dit kader worden ingediend als voor plannen van zorgaanbieders die hierbij (nog)
niet zijn aangesloten.

Kan het zorgkantoor toelichten hoe er wordt gemonitord op de inhoud en financiën van de Over de monitoring en verantwoording worden nadere afspraken gemaakt tussen het zorgkantoor en
transitieplannen bij gegunde aanbieders?
de initiatiefnemers.. Deze afspraken zullen mede afhankelijk zijn van de activiteiten, doelen en
resultaten van het betreffende initiatief. Onze inzet is om aan te sluiten bij de afspraken die tot nu toe
gebruikelijk zijn in de regio als het gaat om inzet van regionale middelen, namelijk 1x per kwartaal een
korte schriftelijke rapportage over de voortgang op de doelen via een stoplichtmodel van maximaal 1
A4, aangevuld met een gesprek met zorginkoop.
Hoe verhoudt dit zich tot de regiomiddelen 2022?

De transitiemiddelen voor 2022 zijn aanvullend en geoormerkt beschikbaar gesteld bovenop de
(reguliere) regionale contracteerruimte van het zorgkantoor.

