
Regioplan West-Brabant 2021 – 2022
Sector gehandicaptenzorg Wlz

Team Zeeland
Kim Jenneskens
Susan van Schijndel
Renate Jutten

09-08-2021



 

 

Inhoud 

• Inleiding 
• Introductie regioplan 
• Regionale uitdagingen en doelen 
• Doelenkaart 
• Hoe verder 
• Zorgaanbieders West-Brabant 

09-08-2021 



            

                 
                      

              
           
                  

               
  

              
                 

                 
               

 

Inleiding 

Voor u ligt het regioplan West-Brabant 2021 – 2022 voor de sector gehandicaptenzorg Wlz. 

De afgelopen maanden hebben wij met zorg gewerkt aan dit regioplan. De regionale uitdagingen voor West-Brabant zijn 
in juni met u besproken in de regiobijeenkomst. Uw input hebben wij verwerkt in dit regioplan en delen wij graag met u. 
Periodiek zullen wij de voortgang met u evalueren en waar nodig de regionale doelen en aanpak bijstellen. 
Het regioplan draagt bij aan de missie en visie van CZ zorgkantoor. 
CZ zorgkantoor heeft de missie langdurige zorg te regelen, die past bij de zorgbehoefte van de individuele cliënt. 
Kwaliteit van leven en welbevinden staan daarbij centraal. Met betrokken en deskundige medewerkers werken we aan 
duurzame langdurige zorg. 
Onze zorgvisie staat voor een toekomstbestendige zorg, waarbij we de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid 
voor de Wlz-cliënten kunnen garanderen en wij hen willen ondersteunen bij het maken van persoonlijke keuzes in het 
zorgaanbod. Door te innoveren, samen te werken en te blijven werken aan structurele vooruitgang, verbeteren we de 
langdurige zorg continu. We dagen u uit om samen met ons de langdurige zorg duurzaam te houden. 
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Introductie regioplan 

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

Doel voor West-Brabant: 
“In samenwerking met alle relevante stakeholders passende, toegankelijke en 

betaalbare zorg organiseren voor alle cliënten.” 

Doormiddel 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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Regionale uitdagingen West-Brabant 
In 2021 en 2022 werkt CZ zorgkantoor met zorgaanbieders aan 

Thema’s 

Passende zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek 

VPT, DTV en MPT 

Crisis- en ondersteuningsteam (COT) 

 

 

         

  

 

 

 

                  
                   

   

Regionale taskforce 

Arbeidsmarktproblematiek 

Wachtlijst 

In dit regioplan leest u aan welke uitdagingen wij samen met zorgaanbieders werken, hoe deze uitdagingen tot stand zijn gekomen en 
hoe de regio hier aan werkt. Meer achtergrondinformatie over de regio West-Brabant kunt u lezen in de Regio- & marktanalyse West-
Brabant 2021 sector gehandicaptenzorg. 
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Verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek 
Uitdaging:  In  West-Brabant  is  er  onvoldoende  passend  aanbod  voor  cliënten  met  een  verstandelijke  beperking  
en verslavingsproblematiek 

Wat zien we 
Een grote uitdaging in West-Brabant is het creëren van voldoende passend aanbod voor cliënten met een verstandelijke beperking en 
verslavingsproblematiek. We horen al een tijd dat er onvoldoende aanbod is waardoor zorgvragen van cliënten onvoldoende beantwoord 
worden. Samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is hierbij van groot belang.
Zowel de gecontracteerde zorgaanbieders, onafhankelijke cliëntondersteuners en het zorgkantoor erkennen dit tekort in het aanbod. 

Doelstelling 
Wij werken samen met zorgaanbieders om binnen de regio passend aanbod voor cliënten met een verstandelijke beperking en 
verslavingsproblematiek te creëren, zodat de klantvraag beantwoord wordt binnen de regio. 

Hoe werken wij aan de uitdaging 
Naar aanleiding van de regiobijeenkomst in juni hebben Amarant, SDW en Lievegoed aangeboden om mee te denken over de inhoud en 
omvang van de problematiek waarbij gezamenlijk gezocht wordt naar een passende oplossing. 
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VPT, DTV en MPT 
Uitdaging: Goede balans in leveringsvormen 

Wat zien we 
Wij zien al lange tijd dat het aandeel van leveringsvormen voor zorg thuis ten opzichte van verblijf laag is en achterblijft. Het aandeel 
volledig pakket thuis (VPT) ontwikkelt zich traag en voor Deeltijd verblijf (DTV) is nog geen aanbod in West Brabant. Tegelijk weten we 
dat er wel klantvragen zijn voor deze zorgvormen. Het VPT biedt cliënten keuzevrijheid en bevordert het zelfstandig wonen met zorg 
dichtbij. 

Doelstelling 
Wij zorgen er samen met zorgaanbieders voor dat de levering van zorg beter aansluit bij de diversiteit van zorgvragen en de wooncarrière 
van de cliënt waarmee het aandeel VPT en DTV stijgt ten opzichte van verblijf bij een zorgaanbieder. 

Hoe werken wij hieraan 
Op basis van de huidige verhouding in leveringsvormen en de klantsignalen blijven wij gesprekken voeren met zorgaanbieders om meer 
diversiteit te creëren in het aanbod. Wij nodigen zorgaanbieders uit ook zelf actief te werken aan een betere verhouding in 
leveringsvormen. 

Wij hebben in gesprekken met zorgaanbieders en cliënten ervaring opgedaan over de wenselijkheid, inzet en haalbaarheid van het VPT.
Deze inzichten en handvatten zijn gebundeld in een handboek dat online met zorgaanbieders is gedeeld. Wij blijven in gesprek met 
zorgaanbieders en nieuwe kennis verzamelen en zorgen voor een doorontwikkeling van het handboek VPT. 
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Crisis- en ondersteuningsteam (COT) 
Uitdaging: Doorontwikkelen crisis- en ondersteuningsteam West-Brabant 

Wat zien we 
Vanuit het programma Volwaardig leven zijn in 2020 landelijke crisis- en ondersteuningsteams (COT’s) opgezet. In West-Brabant is het 
COT opgezet waarin zorgaanbieders Amarant, Prisma, SOVAK en S&L participeren in de eerste schil. Doel van het COT is het 
voorkomen of verkorten van crisisplaatsing of het bevorderen van een succesvolle terugplaatsing gericht op cliënt en context. De 
crisisregisseur is poortwachter voor het COT en bepaalt of in geval van een crisissituatie het COT wordt ingeschakeld. 

Doelstelling 
Wij werken samen met de stuurgroep COT en de crisisregisseurs aan het doorontwikkelen van het COT. 

Hoe werken wij hieraan 
Periodiek evalueren wij het COT met de stuurgroep, het team en de crisisregisseurs waarbij continue leren en verbeteren centraal staat. 
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Regionale Taskforce 
Uitdaging: Doorontwikkelen Taskforce West-Brabant - Zeeland 

Wat zien we 
Vanuit het programma Volwaardig leven zijn in 2020 landelijk regionale Taskforces opgezet. In West Brabant is het PPI West-Brabant -
Zeeland overgegaan als Taskforce. De Taskforce West-Brabant – Zeeland zet zich in voor cliënten met een zeer complexe zorgvraag die 
geen passende plek hebben. In het overleg wordt cliëntcasuïstiek besproken zoals die is aangedragen door zorgaanbieders. Gezamenlijk 
wordt gezocht naar een passende plek binnen de regio, buiten de regio en eventueel kan verwijzing plaatsvinden naar de landelijke 
Taskforce of een maatwerkplek. Kenmerkend zijn korte lijnen en snelle besluitvorming. 

Doelstelling 

Wij werken samen met de Taskforce West-Brabant – Zeeland aan het doorontwikkelen van de Taskforce. 

Hoe werken wij hieraan 
Wij werken samen met de deelnemers van de Taskforce West-Brabant – Zeeland aan de doorontwikkeling van de Taskforce door
gezamenlijk de doelstelling en werkwijzen vast te leggen in een notitie en op deze manier uit te voeren. 
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Arbeidsmarktproblematiek 
Uitdaging: Arbeidsmarktproblematiek 

Wat zien we 
In West-Brabant zien we een daling van personeelscapaciteit in de zorg. Dit zal in de nabije toekomst in ernst toenemen. In de 
gehandicaptenzorg maken zorgaanbieders zich grote zorgen om het tekort aan personeel. Voor een regionale aanpak van de 
arbeidsmarktproblematiek is samenwerken belangrijker dan ooit. 

Doelstelling 

Wij werken samen met zorgaanbieders aan het tegengaan van personeelstekorten in de gehandicaptenzorg, zodat wij de
toegankelijkheid van zorg voor cliënten kunnen behouden. 

Hoe werken wij hieraan 
Wij voeren gesprekken met zorgaanbieders over het effect dat de arbeidsmarktproblematiek heeft op de zorgaanbieder, delen goede 
voorbeelden en brengen zorgaanbieders in contact met andere aanbieders om te leren en verbeteren. Wij inventariseren met 
zorgaanbieders op welke onderdelen een regionale aanpak noodzakelijk is en dragen eraan bij om dit te realiseren. 
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Wachtlijst 
Uitdaging: Het terugbrengen van de wachtlijst in West-Brabant 

Wat zien we 
In West-Brabant kende de wachtlijst het afgelopen jaar een piek van 66 wachtenden voor een verblijfplaats in juni 2020. Deze wachtlijst is 
geleidelijk afgenomen tot 53 wachtenden in mei 2021. De meeste cliënten die wachten op een verblijfsplaats hebben een ZZP 3VG of 
4VG. 

Doelstelling 

Wij werken er samen met zorgaanbieders aan dat cliënten tijdig passende zorg ontvangen en ontwikkelen en implementeren van een 
regionale werkwijze om de wachtlijst te bespreken en terug te brengen. 

Hoe werken wij hieraan 
Wij monitoren de wachtlijst en verzilvering van de indicatie binnen de streefnormen. Wanneer wij of zorgaanbieders knelpunten 
signaleren in het aanbod gaan wij hierover in gesprek en zoeken wij gezamenlijk actief naar oplossingen. 

Samen met zorgaanbieders werken wij aan de ontwikkeling van een regionale werkwijze om de wachtlijst te bespreken en terug te 
brengen. 
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Doelenkaart 

Thema Doel 

   Verstandelijke beperking en 
verslavingsproblematiek 

              Wij werken samen met zorgaanbieders om binnen de regio passend aanbod voor cliënten met een 
         verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek te creëren, zodat de klantvraag beantwoord 

   wordt binnen de regio. 
 Verhouding leveringsvormen                  Wij zorgen er samen met zorgaanbieders voor dat de levering van zorg beter aansluit bij de diversiteit van 

                zorgvragen en de wooncarrière van de cliënt, waarmee het aandeel VPT en DTV stijgt ten opzichte van 
   verblijf bij een zorgaanbieder. 

 Crisis- en ondersteuningsteam            Wij werken samen met het COT en de crisisregisseurs aan het doorontwikkelen van het COT. 

 Regionale taskforce            Wij werken samen met de Taskforce West-Brabant – Zeeland aan het doorontwikkelen van de Taskforce. 

Arbeidsmarktproblematiek            Wij werken samen met zorgaanbieders aan het tegengaan van personeelstekorten in de 
         gehandicaptenzorg, zodat wij de toegankelijkheid van zorg voor cliënten kunnen borgen. 

Wachtlijst               Wij werken er samen met zorgaanbieders aan dat cliënten tijdig passende zorg ontvangen en ontwikkelen 
             en implementeren van een regionale werkwijze om de wachtlijst te bespreken en terug te brengen. 
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Hoe verder 

Mei 2022 

• Evalueren 

Januari 2022 

• Uitvoeren regioplan 

Juli 2021 

• Regioplan 2.0 met 
doelen en aanpak 

• Welke aanbieder of 
aanbieder pakt welk 
onderdeel op 

Juni 2021 

• Bespreken regioplan 
• Aanvullen regioplan 
• Vaststellen regionale 

uitdagingen 

Fase I Fase IV Fase III Fase II 
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Zorgaanbieders West-Brabant 

18 gemeenten: 
1. Aalburg 
2. Alphen 
3. Chaam 
4. Baarle-Nassau 
5. Bergen op Zoom 
6. Breda 
7. Drimmelen 
8. Etten Leur 
9. Geertruidenberg 
10. Halderberge, Moerdijk 
11. Oosterhout 
12. Roosendaal 
13. Rucphen 
14. Steenbergen 
15. Werkendam 
16. Woensdrecht 
17. Woudrichem 
18. Zundert 

26 Zorgaanbieders 

1. Amarant 
2. ASVZ 
3. De Driestroom 
4. De Oude Apotheek 
5. Educura 
6. Hesterhuizen 
7. Humanitas 
8. Koninklijke Visio 
9. Lievegoed 
10. Novafarm-Grip 
11. Philadelphia 
12. Pluryn 
13. Prisma 
14. Professionals in NAH 
15. Samenwerkende Zorgboeren Zuid 
16. SDW 
17. S Heeren Loo 
18. SMO Breda 
19. S&L zorg 
20. Sovak 
21. Stichting PIM 
22. Syndion 
23. Titurel 
24. Villa Boerebont 
25. Zorgboerderij Chaamdijk 
26. Zuidwester 
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