
De landelijke zorgakkoorden

23 februari 2023
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Agenda voor vanmiddag

• 15.00 – 16.00 uur
• Welkom
• Informeren over de landelijke zorgakkoorden en programma’s:

• Integraal Zorg Akkoord (IZA)
• Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
• Programma Wonen, Ondersteuning, Zorg voor Ouderen (WOZO)
• Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ)
• Sportakkoord II
• Hervormingsagenda Jeugd

• Vragen en discussie

• 16.00 – 17.00 uur
• Met elkaar in gesprek in groepjes

• 17.00 - 18.00 uur 
• Plenaire afronding en borrel
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Deze mediaberichten laat zien dat er veel aan de hand is in het land, en dat de 
verwachtingen dat gemeenten daarin een oplossing kunnen bieden met de 
aanbieders in de stad.
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Welke akkoorden worden en zijn gesloten

Integraal Zorg Akkoord (IZA)

Wonen Ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO)

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Hervormingsagenda Jeugd

Sportakkoord II
SPUK

Transformatiegelden

De met groen aangegeven akkoorden zijn inmiddels gesloten
De met geel aangegeven hervormingsagenda is nog niet gesloten. Hierop is nog geen 
overeenstemming tussen Rijk en gemeenten. 
Er zit veel overlap in de akkoorden op inhoudelijke thema's.
Aan de akkoorden zijn ook middelen verbonden, zoals de transformatiegelden bij het 
IZA, en de SPUK gelden gekoppeld aan het GALA
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Er bestaat een rijke historie aan zorgakkoorden per medische sector. Edith Schippers 
is daar als minister van VWS mee gestart.
In deze akkoorden werden afspraken vastgelegd per branche, dus één voor 
huisartsen, één voor de ziekenhuizen, één voor de GGZ etc.
Nu voor het eerst een integraal zorgakkoord over de domeinen/branches heen.
Vanuit het integrale denken wordt nu ook het sociaal domein betrokken. In de IZA-
onderhandelingen zijn dan ook de gemeenten in een later stadium aangehaakt.
De VNG heeft het IZA ondertekend omdat de gemeenten achter de beweging staan 
en het aansluit bij haar propositie Winst van het sociaal domein
Wel heeft de VNG onder voorwaarden getekend, er zijn nog geen financiële 
toezeggingen voor de toekomst.
Daarnaast loopt er landelijk ook het onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo
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Rol gemeenten en sociaal domein

• Rol van gemeenten wordt met name genoemd bij:
• Inzetten op gezondheid en welzijn

• Bevorderen gezonde leefstijl en mentale gezondheidsvaardigheden
• Gezonde leefomgeving
• Het versterken van de sociale basis en zelfredzaamheid
• Ondersteuning vanuit het sociaal en publiek domein en het aanpakken van niet- zorg 

gerelateerde vraagstukken zijn van groot belang.

• Afremmen van medicalisering:
• Niet elke hulpvraag is een zorgvraag en vraagt een medisch antwoord
• Vroege signalering en een brede en snelle probleemverheldering zijn nodig om juiste 

vorm van ondersteuning te bepalen

In het IZA wordt de rol van de gemeenten expliciet genoemd bij
bovenstaande thema's.
In hoofdlijnen komt het neer op voorkomen en demedicaliseren van de zorgvraag en
dan zorg en ondersteuning op de juiste plek.
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De aanpak en planning regiobeeld en plannen

Landelijk zijn de tijdslijnen vastgelegd.
Te beginnen met het Regiobeeld. Hiervoor krijgen wij landelijk een dataset 
aangeleverd, dat in de regio moet worden verrijkt.
We zijn nog in afwachting van dit regiobeeld.

Vanuit het regiobeeld worden regioplannen gemaakt die eind van het jaar moeten
worden gepubliceerd.
In 2026 wordt het regiobeeld herijkt, en dat is dan een soort van evaluatie van de 
plannen.
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Het regiobeeld bevat informatie over de zorgvraag, 
zorgaanbod, regionale samenwerking en 
conclusies

8

Z
or

gv
ra

ag • Zorggebruik en 
zorgvraag

• Demografie
• Sociale determinanten
• Risicogebieden fysieke 

leefomgeving
• Specifieke 

risicogroepen 
• Beperkte 

gezondheidsvaardig-
heden

• Kwetsbare ouderen
• Grote zorgvraag

• 10 jaar prognose 
zorggebruik en/of 
zorgvraag

• Vergelijking met 
landelijke gemiddelde

Z
or

ga
an

bo
d • Inzicht in aanbod van 

zorg, welzijn, 
ondersteuning en 
gezondheidsaanbod
• Curatieve zorg
• Sociaal domein
• Preventief aanbod

• Ontwikkelingen 
arbeidsmarkt

• Knelpunten in het 
zorgaanbod (bv 
wachtlijsten)

R
e

gi
on

a
le

 s
a

m
en

w
er

ki
ng • Relevante reeds 

bestaande  
(domeinoverstijgende) 
samenwerkings-
verbanden

• Belangrijkste 
knelpunten waar zij 
aan werken

• Bestaande 
transformatieplannen

• De wijze waarop deze 
initiatieven worden 
gemonitord. 

C
o

nc
lu

si
es • Duiding van feitelijke 

informatie
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Waarschijnlijk in het basisbeeld Niet in het basisbeeld

Het is nog niet bekend wat er precies in het regiobeeld komt te staan. Er wordt 
gebruik gemaakt van openbare bronnen.
In deze sheet een overzicht van wat er verwacht wordt in het beeld. En waar we op 
de verrijking op moeten inzetten.
We zijn zelf wel aan het kijken met welke partijen wij de cijfers kunnen verrijken.
Vervolgens zullen wij nog kijken hoe wij tot de duiding kunnen met partijen in de 
stad/regio.
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En wat is dan de regio?

In het IZA en de uitwerking zien wij de regio op verschilende manieren genoemd.
De bedoeling is dat het regiobeeld en regioplan op Zorgkantoor regio wordt
gepubliceerd.
Zorgkantoorregio Utrecht is erg groot en bestaat uit ca 25 gemeenten.
Met Zilveren Kruis afgesproken dat we dit oppakken vanuit de twee 
centrumgemeenten Eemland en U16.
In U16 verband kennen wij vier wmo-regio's die met elkaar de uitwerking afstemmen.
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Regionale Koers

Voor IZA heeft ZK al met een aantal zorgorganisaties in de U16 regio een analyse
gemaakt vanuit zorggebruik en van daaruit speerpunten benoemd en een aanzet tot 
aanpak gemaakt.
Dit moet verder worden uitgewerkt, waarbij sociaal domein ook wordt aangesloten
Zal ook meegenomen worden In regioplan
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Transformatiemiddelen

Dit geeft een overzicht van de beschikbare transformatiemiddelen voor de komende
vijf jaar.
Deels zijn deze geoormerkt voor de verschillende branches en deels niet al echt
toebedeeld.
Voor deze middelen kunnen plannen worden ingediend bij de zorgverzekeraar.
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Proces transformatieplannen

Hoewel iedereen kan aanvragen, hebben wij de voorkeur om dit in gezamenlijkheid 
te doen. Dit is ook in de bijeenkomst door de aanwezigen als wens geuit.
Als gemeente worden wij daar ook graag bij betrokken omdat het gaat om tijdelijk 
transformatiegeld en wij als gemeente ook goed willen meedenken over de borging 
van de transformatie.
Dit kan ons ook helpen bij het onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en in de 
lobby richting Rijk.

De transformatieplannen kunnen worden ingediend via een digitaal platform en ze 
worden beoordeeld door Zilveren Kruis en een tweede zorgverzekeraar. Nog niet 
bekend welke verzekeraar dit is.
Meer informatie is te vinden op de website van Zilveren Kruis
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Het is Programma Wonen, Ondersteuning en zorg voor ouderen.
Het programma heeft veel overlap met zowel het Gezond en Actief Leven Akkoord en
met het Integraal Zorg Akkoord.
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Wonen ondersteuning zorg ouderen (WOZO)

• Ondertitel: we willen anders, we moeten anders, we kunnen anders

• Houdbaarheid staat onder druk, nu 1 op de 21 mensen 80-plus, in 2040 1 op de 
12, dit zou betekenen in 2040  1 op de 4 werknemers in de zorg (nu 1 op de 6) 
en 19-21% van ons inkomen nodig voor de zorg (nu 13%)

• Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan

De dubbele vergrijzing (meer ouderen, en de ouderen worden ook ouder) geeft
noodzaak om iets anders te doen.
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WOZO – de actielijnen
Actielijn

1. Samen vitaal ouder worden Ouderen houden regie over de inrichting van hun leven

Omzien naar elkaar

Passende ondersteuning als het nodig is

2. Sterke basiszorg voor 
ouderen

Bevorderen samenwerking voor ouderen binnen de 
basiszorg, tussen medisch en sociaal domein, en tussen 
Zvw en Wlz

3. Passende Wlz Zorg Scheiden van wonen een zorg

Inzet regionale middelen

Doorontwikkeling kwaliteitskader

Inbedden van domein overstijgende initiatieven

Kennisinfrastructuur zorg

Passende zorg Wlz als norm

Actielijn 1 en 2 hebben aansluiting bij IZA en GALA.
Het scheiden van wonen en zorg geeft ons een opgave in het ontwikkelen van 
nieuwe woonvormen.
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WOZO – de actielijnen
Actielijn

4. Wonen en zorg voor ouderen Versnellen van de bouw

Doorstroming

Leefbaarheid

5. Arbeidsmarkt en innovatie Acties zorg en welzijn breed

Acties specifiek voor ouderen zorg (inzet en financiering 
zorgtechnologie)

Acties specifiek voor de Wmo (inzet zorgtechnologie)

Actielijn 5 sluit ook aan bij het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en
Welzijn.
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Gezond en Actief Leven Akkoord -
Sportakkoord

Dit plaatje geeft aan hoe de verschillende akkoorden en landelijk beleid een plek
krijgt in het Gezond en Actief Leven Akkoord, waaraan een brede specifieke uitkering
(SPUK) is gekoppeld.
Dit is echter geen nieuw geld, voor een groot deel komen bestaande regelingen in 
deze SPUK terecht.
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Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

• Ondertitel: Samen gezond, fit en veerkrachtig: Meer mensen langer gezond! Gemeenten, 
zorgverzekeraars en VWS bouwen een fundament onder het preventiebeleid

• Gezamenlijke doelen m.b.t.:
• Terugdringen gezondheidsachterstanden
• Een gezonde fysieke en sociale leefomgeving
• Gezonde leefstijl (doelen NPA: roken, overgewicht, alcohol en bewegen)
• Mentaal gezonde samenleving en specifiek jeugd
• Vitale ouderen
• Mantelzorg, eenzaamheid, sociale basis
• Domeinoverstijgende samenwerking vanuit een regionale preventie infrastructuur

• Per doel concrete resultaatafspraken
• Afspraken over governance inclusief (regionale) samenwerking
• Randvoorwaarden en landelijk faciliteren (kennisinfrastructuur en ondersteuning)
• Financieel arrangement (SPUK) dat geld oormerkt én sturingsmogelijkheden biedt
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Sportakkoord II

• Ondertitel: Sport versterkt

• Ondertekend door Ministerie VWS, VNG/VSG, NOC*NSF en Platform Ondernemende Sportaanbieders

• Drie ambities zijn leidend in dit Sportakkoord en geven een kader mee voor de lokale Sportakkoorden en de 
nadere uitwerking met de sportsector:

1. Het fundament op orde
2. Een groter bereik
3. Meer (zichtbare) betekenis

• De ambities worden uitgewerkt in 6 thema's:
1. Inclusie en diversiteit (voorheen: Inclusief sporten en bewegen)
2. Sociaal veilige sport (voorheen: Positieve sportcultuur)
3. Vitale sportaanbieders (voorheen: Vitale sport- en beweegaanbieders)
4. Vaardig in bewegen
5. Ruimte voor sport en bewegen (voorheen: Duurzame sportinfrastructuur)
6. Maatschappelijke waarde van topsport (voorheen: Topsport die inspireert)

• Verplichting tot herijking van de lokale akkoorden (uiterlijk 30 juni)

• Financieel arrangement (SPUK) dat geld oormerkt én sturingsmogelijkheden biedt

Het Sportakkoord bouwt voort op het bestaande Sportakkoord. Ook binnen Utrecht 
moet dit leiden tot herijking van het Utrechts Sportakkoord.
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Brede SPUK – Sportakkoord & GALA

Onderdelen brede Specifieke Uitkering:

• Sport en bewegen:
• 1. Sportakkoord; 2. Brede regeling combinatiefuncties (o.a. buurtsportcoaches)

• Gezondheid:
• 3. Terugdringen gezondheidsachterstanden (voorheen Gezond in de Stad - GIDS); 

4. Kansrijke Start; 5. Valpreventie (ketenaanpak; meerdere geldstromen); 6. Aanpak 
Overgewicht; 7. Lokale en regionale aanpak preventie (preventie-infrastructuur); 8. 
Leefomgeving; 9. Mentale Gezondheid; 10. Alcoholpreventie; 
11.Kennisinfrastructuur GGD

• Sociale Basis:
• 12. Versterken (wijkaanpak) sociale basis; 13. Mantelzorg/respijtzorg; 14. 

Eenzaamheid; 15. Welzijn op recept
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Uitgangspunten Brede SPUK - Sportakkoord & GALA

• Focus op terugdringen gezondheidsachterstanden

• Inzet op resultaatverplichtingen vanuit de doelen in het GALA.
• Voor 1 oktober 2023 moeten gemeenten een integraal plan van aanpak maken 

waarbij moet worden aangegeven hoe de synergie en samenhang tussen de 
onderdelen wordt bevorderd.

• Eenvoudige aanvraagprocedure voor gemeenten voor het budget 2023 waarbij 
moet worden aangegeven op welke thema’s wij inzetten (voor 1 april)

• Middelen worden ter beschikking gesteld voor functionarissen
(organisatie/planvorming/samenwerkingsverbanden) alsmede voor
uitvoering.

• Deels bestaande regelingen, deels nieuw budget en incidenteel

Utrecht: projectleider voor integrale aanvraag

Deze brede SPU bestaat grotendeels uit bestaande regelingen die in deze SPUk bij
elkaar komen, en gaat maar voor een klein deel over extra geldmet name bedoeld
voor versterking van de Sociale Basis.
Daarbij gaat het hier voor een groot deel ook om tijdelijk geld.

Voor 2023 kunnen wij een eenvoudige aanvraag indienen.
Voor latere jaren moet een integraal plan worden ingediend. Wij hebben inmiddels
een projectleider aangenomen die hier mee aan de slag gaat.
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• Er is besloten tot de Hervormingsagenda Jeugd naar aanleiding van het oordeel 
van een arbitragecommissie over de tekorten in de jeugdhulp.

• Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten (vertegenwoordigers), 
professionals en de VNG (ook wel: de vijfhoek) stellen samen de 
Hervormingsagenda Jeugd op.

• De Hervormingsagenda Jeugd heeft 2 doelen, die nadrukkelijk aan elkaar zijn 
gekoppeld:

1. Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig 
is.

2. Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

Hervormingsagenda Jeugd

Hervormingsagenda is nodig vanwege de druk op en de tekorten in de Jeugdhulp.
Inhoudelijk staan wij grotendeels achter de Hervormingsagenda.
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Hervormingsagenda Jeugd

Onderwerpen van agenda zijn:
• Reikwijdte: jeugdhulp moet beschikbaar blijven voor de meest kwetsbare 

jeugdigen en gezinnen
• Jeugdhulp steviger verbinden aan aanpalende domeinen zoals het 

onderwijs, volwassenen-ggz en bestaanszekerheid
• Stevige lokale teams en toegang
• Afbouw residentiële jeugdhulp: zo thuis mogelijk
• Daarnaast over: kwaliteit, inkoop, minder administratieve lasten, data, 

monitoring, etc.

Maatregelen op bovenstaande onderwerpen moeten leiden tot een besparing van
1 miljard euro.

De Hervormingsagenda moet landelijk een flinke besparing op de kosten van de 
Jeugdhulp leiden.
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• Overleggen tussen gemeenten en het Rijk verlopen moeizaam m.b.t. het 
financiële kader van de Hervormingsagenda.

• Streven Rijk en gemeenten om dit voorjaar tot besluitvorming te komen.

• In de tussentijd:
• Al volop bezig met hervorming/verbetering van de jeugdhulp. Ook in Utrecht 

al grote stappen gezet.
• Bezuinigingsopgave Hervormingsagenda is per 2023 al ingeboekt. Tekort zal 

komende jaren verder oplopen.

Hervormingsagenda Jeugd

Deze hervormingsagenda heeft helaas nog niet de overeenstemming van partijen en
is dus ook nog niet getekend. Dit heeft met name te maken met het financieel kader, 
de verwachte besparingen worden door het Rijk al direct ingeboekt, waardoor weinig
ruimte en middelen voor de transformatie en al per direct een grote opgave voor
gemeente en jeugdhulpaanbieders.
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Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
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Toelichting TAZ

• De ‘bodem onder de andere akkoorden en programma’s'
• Uitgangspunt is dat domein overstijgende samenwerking in de regio essentieel 

is voor een succesvolle aanpak van de arbeidsmarktuitdagingen waar we met 
zijn allen voor staan.

• Het beschikbare budget voor arbeidsmarktbeleid
• wordt integraal bezien
• zodat een generiek instrumentarium beschikbaar komt dat ondersteunend is 

aan de noodzakelijke transitie naar:
• Ruimte voor innovatieve werkvormen
• Behoud van medewerkers
• Leren en ontwikkelen

• Vraagt nog verdere uitwerking

TAZ en middelen zijn nog niet echt uitgewerkt. Wel van groot belang voor de 
uitwerking van de andere akkoorden, en vraagt ook om een domeinoverstijgende en
regionale aanpak.
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Duiding van de akkoorden

• Sluit aan bij de Utrechtse visie
• In Utrecht is goede basis voor samenwerking met en 
tussen partners in medisch en sociaal domein, met 
zorgverzekeraar/ zorgkantoor en met de regio

• Akkoorden bieden kansen om stap verder te zetten in 
verbinding sociaal en medisch domein, en sociaal en 
fysiek domein

• Ook grote uitdagingen
• Meeste middelen zijn tijdelijke middelen – hoe borgen bij succes
• Geen heldere toezeggingen over de structurele financiering voor gemeenten – ‘het 

ravijn’
• Schaalgrootte samenwerking wijk – stad - regio

Inhoudelijk zien wij dat de akkoorden aansluiten bij de beweging die wij in Utrecht 
hebben ingezet.
Het biedt dan ook kansen om daarin een extra stap te zetten op hetgeen wat al loopt
of in ontwikkeling is in de stad.
Het stimuleert ook meer dan voorheen de eensgerichtheid vanuit de verschillende
domeinen en financieringsbronnen.
Ook zien wij wel grote uitdagingen: hoe kunnen wij hetgeen met tijdelijk geld wordt
gerealiseerd, voor de toekomst borgen. Gemeenten hebben daarin geen concrete 
toezeggingen van het rijk gekregen.
Daarnaast moeten wij op de verschillende thema's bezien op welke schaal deze
kunnen worden uitgewerkt – regio- stad –of wijk.
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Integraal Zorg Akkoord 
(IZA)

Wonen Ondersteuning en 
zorg voor ouderen 

(WOZO)

Gezond en Actief Leven 
Akkoord (GALA)

Coalitieakkoord

Toekomstbestendige 
Arbeidsmarkt Zorg en 

Welzijn (TAZ)

Wmo beleidsnota

Gezondheid030 (VG nota)

Hervormingsagenda 
Jeugd

Jeugd beleidsnota

Herijking Sportakkoord

Woonzorgvisie

Sportakkoord II

Ld0

De landelijke akkoorden zullen ook verwerkt worden in de verschillende
beleidsnota's (rechter rijtje) die wij het komende jaar aan de Raad zullen voorleggen.
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Dia 28

Ld0 ik mis hier sportakkoord II
Leer, Marjon van der; 2023-02-21T16:29:16.613



Vragen en suggesties
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Gesprek in groepjes 
• Versterken sociale basis/eerste lijn

• Opgave: versterken sociale basis en eerste lijn en domein overstijgende 
samenwerking met focus op preventie en zelfredzaamheid voor alle inwoners én 
reduceren gezondheidsverschillen tussen groepen

• Versterken mentale gezondheid
• Opgave: bevorderen van mentale gezondheid en reductie wachtlijsten GGZ door 

beperken instroom en bevorderen doorstroom

• Gezond oud worden
• Opgave: Optimaliseren van de keten rondom ouderen gericht op zelfstandig en 

zinvol leven met passende zorg en ondersteuning waar nodig

• Gezond opgroeien
• Opgave: Gezondheidsverschillen verkleinen, te beginnen bij de vroegste jeugd
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Het vervolg

• Urgentie vraagt om samenwerking en gezamenlijke focus

• Langs de lijn van de opgaven gezamenlijke doelen en aanpak ontwikkelen

• Uitwerking in organisatie en governance nog in ontwikkeling

• Aansluiten bij bestaande platforms en overlegtafels

• We komen terug op organisatie en proces

• Vandaag mooie start voor ieder om al met de opgaven aan de slag te gaan en 
elkaar op te zoeken

Wij zijn ons bewust dat wij in het kader van de akkoorden en de beleidsnota's vaak
een beroep zullen doen op onze partners in de stad.
Wij zullen kijken hoe wij dat zo efficiënt mogelijk kunnen doen, en bijeenkomsten
voor de verschillende onderwerpen met elkaar combineren.
Ook kijken wij in welke bestaande platforms de opgaven en thema's kunnen worden
belegd voor verdere uitwerking in transformatieplannen en aanvragen voor
transformatiemiddelen.
WIj willen er naar streven om dat zo veel mogelijk in gezamenlijkheid te doen.
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