
Beleidskeuzes uitgelegd 
 Onderbouwing doeltreffendheid, doelmatigheid en evaluatie (CW3.1) 

Onderdelen In deze tabel worden de beleidskeuzes uitgelegd van de volgende 4 
onderdelen uit het WOZO-programma: 
 

1. Stimuleren wooncombinaties jongeren en ouderen 
2. Woon-zorg combinaties en stimuleren langer thuis wonen 
3. Regiobudget scheiden wonen en zorg 
4. Stimuleringsbudget Wlz 

 
 
Doel(en)  

Welke doelen worden nagestreefd met het voorstel in termen van 
beoogde prestaties en effecten? 

1. Doelstellingen van de maatregel zijn het verhogen van de sociale 
cohesie en samenredzaamheid en het verhogen van gezondheid 
en welzijn van ouderen en jongeren.  

2. Zorgen dat we als samenleving voorbereid zijn op een ouder 
wordende populatie, ouderen langer in hun eigen omgeving 
kunnen blijven wonen en minder snel een beroep doen op 
(zwaardere vormen van) ondersteuning en zorg en het vergroten 
van de inzet van digitale zorg en ondersteuning. 

3. Het doel is zorgkantoren sturingsinstrumenten geven om de 
beweging scheiden wonen en zorg op gang te brengen.  

4. Het coalitieakkoord beoogt de doelmatigheid binnen de Wlz te 
verbeteren door het verplicht meerjarig contracteren en de 
doorontwikkeling van het kwaliteitskader. Met de 
doorontwikkeling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zal er 
meer ruimte zijn voor flexibele roosters en technologie en 
innovatie om kwalitatief goede zorg te leveren. Het realiseren van 
deze maatregelen gaat niet vanzelf. Het regionaal 
stimuleringsbudget ondersteunt zorgaanbieders in de ouderen- en 
gehandicaptenzorg de noodzakelijke omslag te maken naar meer 
toekomstbestendige, betaalbare, toegankelijke en kwalitatief 
goede Wlz-zorg. 

 
 
Beleidsinstrument(en) 

Welke beleidsinstrumenten worden ingezet om deze doelen te 
realiseren? 
1. Via een landelijke subsidieregeling wordt het aanbod van 

intergenerationele woonvormen (tussen jongeren en ouderen) 
gestimuleerd. 

2. Er worden diverse instrumenten ingezet: 
3. De volgende subsidies zullen worden ingezet voor woon-

zorgcombinaties en het stimuleren langer thuis wonen; de 
subsidieregeling voor werkplaatsen sociaal domein gericht op 
betere samenwerking in de wijk, bevorderen van de regionale 
samenwerking,  opschaling en randvoorwaarden voor digitale 
ondersteuning en zorg in de ouderenzorg d.m.v. de inzet van 
coaches.  

4. Daarnaast zullen de volgende opdrachten worden ingezet voor 
deze maatregel; communicatie in het kader van ‘voorbereiden 
op ouder worden’ en een ondersteuningsstuctuur die de 
totstandkoming van geschikte woonplekken voor ouderen 
stimuleert en ondersteunt, stimuleren van een passende 
leefomgeving voor ouderen, inzet op reablement. 

a. SPUK: ondersteuning aan gemeenten voor ONE 
(omzien naar elkaar) plan per wijk. 

5. In het coalitieakkoord is aangegeven dat via de zorginkoop de 
transitie scheiden wonen en zorg wordt ingezet. Het 
regiobudget geeft zorgkantoren een instrument om de 
beweging actief te kunnen stimuleren.  

6. Het stimuleringsbudget geeft zorgkantoren een instrument om 



een aantal gewenste ontwikkelingen te stimuleren. Hierbij 
maken we gebruik van de goed werkende regionale structuur 
rond de transitiemiddelen verpleeghuiszorg in de periode 
2018-2021. 

Financiële gevolgen voor 
het Rijk 

De financiële gevolgen zijn weergegeven in tabel 2 van de 
financiële bijlage van het WOZO-programma. 

Nagestreefde 
doeltreffendheid 

Op welke wijze en in welke mate wordt verwacht dat het 
beleidsinstrumentarium gaat bijdragen aan de beoogde prestaties en 
effecten? (beknopte beleidstheorie) 
1. Met de subsidieregelingen wordt gestimuleerd dat organisaties 

dergelijke plekken gaan creëren en dat jongeren korting krijgen op 
de huur. Met deze regelingen wordt het mogelijk gemaakt om 
bestaande succesvolle initiatieven op te schalen. 

2. Gemeenten worden met een SPUK gestimuleerd om planmatig en 
specifiek budget en capaciteit in te zetten voor de te behalen doelen. 
Ook voor de subsidieregelingen geldt dat er een plan moet worden 
ingediend om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen. 
Om via campagnes invloed te hebben op gedrag wordt kennis benut 
die voortvloeit uit een doelgroeponderzoek en maken we gebruik 
over kennis die er is over impactvolle overheidscampagnes. 

3. Het regiobudget kan niet worden ingezet voor de reguliere 
zorgverlening, maar enkel voor een aantal vastgestelde 
bestedingsdoelen die bijdragen aan de transitie scheiden wonen en 
zorg. Het gaat hierbij om ondersteuning bij vertaling van de 
regiomonitor ‘bouwplannen voor ouderen’ naar passende realisatie 
per subregio; ondersteuning van pilots met betrekking tot 
communitycare concepten (zoals VPT in de wijk) en samenwerking 
Wlz-zorg in de wijk en met wijkverpleging; ondersteuning en 
versterking sociale infrastructuur en versterking digitale 
infrastructuur.  

4. Het stimuleringsbudget voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg 
wordt ingezet voor a) het versterken van de regionale samenwerking, 
om gezamenlijk de toekomstige uitdagingen op verschillende 
terreinen aan te gaan (arbeidsmarkt, innovatie, 
capaciteitsontwikkeling); 2) Modern werkgeverschap (anders werken 
in de zorg); en 3) (Opschaling van) bewezen effectieve technologie en 
innovatie, zoals de innovaties genoemd in het onderzoek 
‘Tijdsbesparende technologieën in de ouderenzorg’ (brief van de 
minister van VWS d.d. 12 juli 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 27 
529, 266). 

 
Nagestreefde 
doelmatigheid 

Waarom is het voorgestelde instrumentarium een efficiënte manier om 
de beoogde prestaties en effecten te bereiken? 
1. Met een subsidieregeling kunnen middelen gericht worden verstrekt 

aan de organisatie die huisvesting gaan realiseren voor jong en oud. 
Door bepaalde eisen in de subsidieregelingen vast te leggen, zoals 
een maximaal budget per wooneenheid, wordt geborgd dat met de 
beschikbare middelen een maximaal aantal wordt gerealiseerd. 

2. Deel van de regelingen heeft betrekking op uitbreiding en/of 
verlenging van bestaande regelingen waardoor er optimaal 
gebruikgemaakt kan worden van de opgedane kennis en 
infrastructuur en partijen al goed zijn betrokken bij de uitvoering.  

3. Om aanspraak te kunnen maken op de middelen, dienen 
zorgaanbieders plannen in bij zorgkantoren. De zorgkantoren toetsen 
de plannen van zorgaanbieders en maken op basis daarvan met de 
zorgaanbieders. 

4. Om aanspraak te kunnen maken op de middelen, dienen 
zorgaanbieders plannen in bij zorgkantoren. De zorgkantoren toetsen 
de plannen van zorgaanbieders en maken op basis daarvan met de 
zorgaanbieders. 



 
Evaluatieparagraaf 

Hoe wordt het voorstel gemonitord en geëvalueerd?  
1. Een onafhankelijke partij zal worden gevraagd periodiek hierover te 

rapporteren. Dit wordt nader uitgewerkt.  
2. Jaarlijks zal aan de Tweede Kamer op basis van een nader uit te 

werken set indicatoren worden gerapporteerd over de verschillende 
regelingen behorend bij Woon-zorg combinaties en stimuleren langer 
thuis wonen. 

3. Er worden nadere afspraken gemaakt met Zorgverzekeraars 
Nederland over monitoring en evaluatie. 

4. Er worden nadere afspraken gemaakt met Zorgverzekeraars 
Nederland over monitoring en evaluatie. 

 


