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Voorliggend regioplan is de eerste stap in het samen verder opstellen van een regioplan 2.0. 
Met behulp van AT Osborne hebben wij verder inzicht gekregen in de prognoses van de zorgvraag. 
Op basis van verdiepende analyses vanuit zorgcontrol, aangekaarte knelpunten vanuit zorgadvies en 
OCO, input vanuit de taskforce overleggen, strategiesessies en de aanbieders die zijn aangesloten in 
de regiobijeenkomst 8 juli j.l., is echt ‘ons’ gezamenlijk regioplan 2.0 ontstaan. Wij zijn trots op ons! 
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Resumerend op de prognose zorgvraag: 
- Toename uitstaand recht (afgegeven indicaties), vooral opvallend VG 7/ VG 6 en LVG (Volume 

groei ook op VG4). 
- De toename van indicaties wordt.. verklaard door de demografie, de afgegeven indicaties groeien 

veel harder dan het aantal inwoners. 
- De indicatieprevalentie geeft beter beeld op de situatie: De indicatieprevalentie is in Nederland op 

alle profielen hoger dan in Haaglanden. Vooral VG 7 scoort erg laag ten opzichte van Nederland. 
- Verhoudingsgewijs, indien we kijken naar de mix tussen de verschillende profielen ligt het aandeel 

VG 3/ VG4 en VG6 hoger dan in Nederland (mix is in Haaglanden minder complex). Het denken in 
de 'woonketen' is van cruciaal belang in de regio Haaglanden. 

- De prognose van de zorgvraag tot 2035, laat een flinke toename zien. Vooral veel 
meer geindiceerde jongeren en indien deze een zorgvraag blijven behouden zorgt ook dit voor een 
stijging in andere leeftijdsgroepen op termijn. Tevens zien we ook dat de doelgroep steeds ouder 
wordt. Hierdoor neemt de indicatieprevalentie verder toe. 

Hoe ziet de inkoop in de regio Haaglanden er momenteel uit en hoe passend en ‘toekomst proof’ is dat 
eigenlijk? 
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Inzicht in het ‘zorglandschap’ regio Haaglanden 
Hoe  toekomst 'proof' is  dat? 
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Inzicht  krijgen  in  ‘wat  leveren  we  nu’  en  hoe  passend  is dat  eigenlijk? 
Alle leveringsvormen ‘in zorg’ bij CZ, in een oogopslag: Overall lichte toename 
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Wat valt op    als we  inzoomen: 
Verblijf:  stijging  LVG/VG  4/VG6   PGB: Stijging in alle profielen  MPT:  Stijging  in  VG7,  verder  stabiel e n  vooral d aling  lagere  profielen   
VPT:  weinig,  stabiel/daling 
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Alle  leveringsvormen  ‘in  zorg’  ,  wat  overzichtelijker  beeld  in  aantallen  cliënten!  Opvallende  stijging  PGB  op  alle  profielen 

Absolute  aantallen  cliënten  per  jaar/  per  leveringsvorm 
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Alle  leveringsvormen  ‘in  zorg’  in  verhouding  per  ZZP.  Opvallend: verhouding  verblijf  VG3  en  aandeel P GB  in  de  diverse  profielen. 
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         Leveringsvorm regulier en overbrugging? Overbrugging verklaart deze verhouding minimaal. 
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Resumerend op het ‘zorglandschap’ regio Haaglanden 

• Lichte  toename  in  absolute  aantallen  cliënten  ‘in  zorg’  over  alle  profielen; 

• Echter  toename  aantallen  cliënten  'in  zorg'  vooral ve roorzaakt  door  PGB  en  in  MPT  voor  VG7; 

• Toename  ‘in  zorg’   ook zichtbaar  voor  de  doelgroep  LVG,  hier  is ook in  de  regio  samen  met  zorgkantoor  reeds op  ingezet,  deze  lijn 
samen  verfijnen  en  uitbouwen; 

• Geen  groei o p  VG7  in  de  leveringsvorm  ‘Verblijf’  in  de  regio  Haaglanden,  hier  willen  we  komend  jaar  echt  concrete  plannen  op  gaan 
maken  samen; 

• Fors aandeel V G3  Verblijf  t.o.v.  VG  4/  VG  5/  VG  8;  Kansen  VPT!  CZ  zal d eze  kansen  ook echt  oppakken  met  de  individuele  
aanbieders. 

Deze inzichten nemen we mee in het verder richting geven aan ons regioplan. Zie hiervoor de doelstellingen voor de regio Haaglanden 
en de werkgroepen die de regio hiervoor graag opstart (sheet Planning & Afspraken). 
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Cyclus regioplannen 

Visie CZ Zorgkantoor 
“Iedereen inspireren en stimuleren tot duurzame langdurige zorg” 

Doel voor Haaglanden: 
“In samenwerking met relevante stakeholders kwalitatief goede en passende zorg 

organiseren voor alle cliënten.” 

Door middel van: 
Een regioplan dat in samenwerking met de zorgaanbieders en CZ zorgkantoor is 

ontwikkeld. 

Regioplan 

Input 
zorgaanbieders 

Regioplan 2.0 

Gerichte 
oplossingen 
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Doelstellingen regioplan Haaglanden 2021-2022 

Passende en betaalbare zorg voor cliënten met een Wlz indicatie in de regio 
Haaglanden (HGL) 

Samenwerking verbeteren in de regio 

Voldoende logeer en DTV faciliteiten 

Goede balans in leveringsvormen: VPT/ MPT 

Passend zorg & voldoende aanbod 

Meerzorg / Maatwerk (daar waar het echt nodig en passend/rechtmatig is) 
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Vastgoed (capaciteit/flexibiliteit/doorstroom); Beter benutten van de huidige capaciteit om wachtlijsten (ook onder de radar) aan te pakken 
en beter te passen bij de zorgvraag van de toekomst. Wat is er mogelijk binnen de huidige capaciteit, wat hebben we extra/anders nodig? 
Hoe organiseren we dit met elkaar? 

Aanpakken arbeidsmarkt problematiek op een duurzame manier, met (gezamenlijke) visie; 

Creëren van volledige Zorgketens/ netwerken. 

Nog beter samenwerken in de regio! 

• Vastgoed: Concrete afspraken maken met betrekking tot samenwerking. Op basis van de prognoses (o.a. presentatie AT Osborne) 
vraag, vergelijken met wat hebben we in zorg. Zicht krijgen op wat, voor wie en hoeveel hebben we nodig? We krijgen er steeds 
meer gevoel bij met meer data, maar we zijn er nog niet. Het regioplan zal derhalve ook steeds verder worden aangescherpt en 
aangevuld. Mogelijk interessant om hier specifiek een bijeenkomst voor te organiseren. 

• Bijdragen aan een duurzame aanpak van de arbeidsmarktproblematiek in Haaglanden. Denk aan Freddify. 

• Doelstellingen m.b.t. zorgketen zijn geformuleerd onder Passende zorg. 

Doelen voor 2021-2022 

Wat willen we bereiken? Samenwerking op verschillende niveaus o.a. 
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Oplossen van knelpunten/ delen van verantwoordelijkheid: 

We moeten het samen regelen voor cliënten! Breder denken dan dossierhouderschap en indien nodig over domeinen heen. 

Passend zorg & voldoende aanbod: 
Aandacht voor complexe (maar ook minder complexe) doelgroepen / EMB / forensisch/ combi GGZ / MVG+/ LVB / uitstoom 

mogelijkheden na crisis / ouderen VG maar ook de jongeren! 

• Hoe creëren we betere doorstroommogelijkheden o.a. na crisis / IBS / WZD? Welke concrete oplossingen kunnen we hiervoor 
bedenken. Kennen we hiervoor al goede voorbeelden? Hoe organiseren we dit in onze regio? Wat hebben hiervoor nog nodig? En 
wie hebben we hierbij nodig? 

• Doelstelling LVB (+) / LVB p / LVB j en forensisch. Concrete afspraken maken om deze keten(s) te versterken. Partijen hebben al 
een start gemaakt, wat is hierop nog verder nodig? En wie hebben we hiervoor nog nodig? 

• Hoe creëren we meer passende zorg VG7 (met meer diversiteit in geslacht en leeftijd). Soms is dit wenselijk in PGB en MPT, maar 
lang niet altijd passend? Wie steken de koppen bij elkaar om meer in zicht te geven in wat we dan precies nodig hebben in de 
regio…en waar kunnen we dit het beste realiseren? 

Doelen voor 2021-2022 

Wat willen we bereiken? 
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Voldoende aanbod, om ouders/ verzorgers te ontlasten. Voorkomen dat mensen onnodig in crisis raken! 

Voldoende logeer en DTV faciliteiten 

• Concrete afspraken maken: Wat hebben wij nodig om de langer thuiswonende client te kunnen laten logeren en wie gaat ons hierin 
helpen? 

Doelen voor 2021-2022 

Wat willen we bereiken? 
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Betaalbare zorg en regie voor de client! 

Goede balans in leveringsvormen: VPT/ MPT 

• Wij zetten in op het stimuleren van VPT om dit met aanbieders meer mogelijk te maken. Er ligt wat ons betreft zeker een opgave 
voor VG3 in deze regio, maar er zijn ook zeker meer mogelijkheden. Geen makkelijke weg, zeker niet in de regio Haaglanden, 
maar laten we er samen voor gaan en ook met elkaar blijven beoordelen of het passend is. 

Doelen voor 2021-2022 

Wat willen we bereiken? 
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Betaalbare zorg, stel doelen en ben kritisch op Meerzorg. Wat is echt nodig, waar kunnen we afbouwen?! Zit de client op een passende 
plek, met passende begeleiding? 

Afspraken om de Meerzorg kosten te verminderen 

• Kritisch kijken naar Meerzorg en afbouwen waar mogelijk moet een gezamenlijk streven worden. 

Doelen voor 2021-2022 

Wat willen we bereiken? 
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Planning & Afspraken 

Sept /Januari (2021/2022) 
Aan de slag met: 
• CZ bijeenkomst vastgoed, 

duurzamer en passender inzetten 
capaciteit in de regio/ combi met 
verbeteren doorstroming in de regio 
(o.a. ook crisis/Ibs/WZD). 

• Werkgroep clientreis LVB (j/p/+) in 
brede zin 

• Werkgroep clientreis VG 7, wat 
hebben we voor wie nodig? 

Mei 2022 

* Evaluatie 
* Bijsturen/ 
aanscherpe 
n 

juli 2021 

• Regioplan 
publiceren 1 
augustus 

Juni 2021 

• Bespreken regioplan 
• Ophalen 

aanvullende punten 
• Inzicht krijgen in 

openstaande vragen 
• Welke aanbieder(s) 

pakt welk onderdeel 
op 

Fase I Fase III Fase II 

Okt/nov 
2021 

• Vervolg 
bijeen-
komst 

• Bijsturen/ 
aan-
scherpen 

Fase V 
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Contactgegevens CZ 

Team Haaglanden: 

Lotte Somers: Lottte.somers-ament@cz.nl 

Karin van Pareren: Karin.van.pareren@cz.nl 

Petra Stoop – Coenen:

Sandra Stultiens (kwaliteitsmedewerker): sandra.stultiens@cz.nl 

  Petra.stoop@cz.nl 
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Contactgegevens AT  Osborne 
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