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Inleiding 

Voor u ligt het regioplan Zeeland 2021 – 2022 voor de sector gehandicaptenzorg Wlz. 

De afgelopen maanden hebben wij met zorg gewerkt aan dit regioplan. De regionale uitdagingen voor Zeeland 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 Zeeland: 
“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 Zeeland 
In 2021 en 2022 werkt CZ zorgkantoor met zorgaanbieders aan 

Inhoudelijke thema’s Randvoorwaardelijke thema’s 

Hoog complexe zorg Crisis- en ondersteuningsteam (COT) 

Logeren en/of Deeltijd wonen 18- Regionale taskforce 

Huisartsenzorg en AVG Wachtlijst 

 

 

    

 

  

 

 

                  
                    

      

VPT, DTV en MPT Arbeidsmarktproblematiek 

Meerzorg Samenwerking zorgaanbieders 

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 Zeeland kunt u lezen in de Regio- & marktanalyse Zeeland 2021 
sector gehandicaptenzorg en in het regiobeeld Zeeland. 
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Hoog complexe zorg 
Uitdaging: In Zeeland is er onvoldoende passend aanbod hoog complexe zorg voor kinderen en volwassenen 

Wat zien we 
Een grote uitdaging in Zeeland is het creëren van voldoende passend aanbod voor kinderen en volwassenen met een hoog complexe 
zorgvraag. We zien al lange tijd dat er onvoldoende aanbod is waardoor cliënten uitwijken naar een andere regio. 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 hoog complexe zorg te creëren, zodat de klantvraag
beantwoord wordt binnen de regio. 

Hoe werken wij aan de uitdaging 
Zorgaanbieder Tragel zorg is bezig met de ontwikkeling van kindplaatsen in Zeeuws Vlaanderen met een regionale functie. Tragel hoopt 
in 2021 dit nieuwe initiatief te kunnen realiseren. 

Zorgaanbieder s Heeren Loo is van plan om binnen de nog te bouwen nieuwbouwlocatie in Goes aanbod te creëren voor jeugdigen en 
volwassenen met een hoog complexe zorgvraag. Dit initiatief zal een regionale functie hebben. 
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Logeren en/of Deeltijd wonen 18-
Uitdaging: In Zeeland is er onvoldoende aanbod van logeren en deeltijdverblijf voor kinderen en jongeren 

Wat zien we 
Logeren en deeltijdverblijf dragen eraan bij dat cliënten langer thuis in het eigen gezin kunnen opgroeien, kunnen wennen aan verblijf in 
een instelling en/of mantelzorger(s) tijdelijk te ontzien. Uit diverse signalen is gebleken dat er behoefte is aan logeren en deeltijdverblijf en 
dat er nog te weinig aanbod beschikbaar is in Zeeland. Wij vinden het dan ook belangrijk dat deze zorgvormen nog verder worden 
ontwikkeld voor cliënten die hiervan graag gebruik willen maken. 

Doelstelling 
Wij werken samen met zorgaanbieders om binnen de regio meer aanbod te creëren voor logeren en deeltijd wonen, zodat de klantvraag 
beantwoord wordt binnen de regio. 

Hoe werken wij aan de uitdaging 
Naar aanleiding van klantvragen heeft zorgaanbieder Lentekind onlangs extra logeerplekken gerealiseerd in haar nieuwbouwlocatie in
Goes. Ook zorgaanbieder ‘t Huus realiseert in 2021 Deeltijd verblijf waarmee zij een klantvraag beantwoord. 

Op basis van het huidige aanbod en de klantsignalen blijven wij gesprekken voeren met zorgaanbieders om meer capaciteit te creëren.
Wij nodigen zorgaanbieders uit ook zelf actief te werken aan de ontwikkeling van de zorgvormen logeren en Deeltijd verblijf. 
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Huisartsenzorg en AVG 
Uitdaging: Toegankelijkheid huisartsenzorg en AVG in Zeeland 

Wat zien we 
In Zeeland is een tekort aan huisartsenzorg en AVG dat de komende jaren in ernst zal toenemen. Toegankelijkheid is in de toekomst niet 
vanzelfsprekend. We staan in Zeeland voor de uitdaging om deze toegankelijkheid te borgen. Het sterke gevoel van urgentie om de 
toegankelijkheid tot huisartsenzorg en zorg door AVG's te borgen leeft bij alle zorgaanbieders in de regio. Voor deze grote uitdaging waar 
Zeeland voor staat is regionale samenwerking van groot belang. 

Doelstelling 
Wij werken samen met zorgaanbieders en andere regionale partners aan het behouden van de toegankelijkheid tot huisartsenzorg en 
zorg door AVG's voor cliënten in Zeeland. 

Hoe werken wij aan de uitdaging 
Vanuit de sector gehandicaptenzorg werkt het samenwerkingsverband Zeeland Onbeperkt aan toekomstbestendige medische zorg 
voor cliënten in Zeeland. Zeeland Onbeperkt is bezig met de ontwikkeling van een medisch centrum voor de gehandicaptenzorg met 
een regionale functie. 

Vanuit de Zeeuwse zorgcoalitie is het programma Toekomstbestendige huisartsenzorg gestart. Dit programma richt zich onder andere op
taakherschikking, digitalisering en gezondheidscentra volgens een nieuw concept. Informatie is terug te vinden op de website van de 
Zeeuwse zorgcoalitie. 
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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 deeltijdverblijf is nog geen aanbod in Zeeland. 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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Meerzorg 
Uitdaging: Remmen / terugbrengen uitgaven aan meerzorg 

Wat zien we 
Wij signaleren een stijging van het aantal mensen dat gebruik maakt van meerzorg. In Zeeland zien we dat de uitgaven aan meerzorg ten 
opzichte van de andere regio's van CZ het meest zijn gestegen. Om meerzorg ook in toekomst betaalbaar te houden is het belangrijk dat 
we ons hierop richten. 

Doelstelling 

Wij zorgen er samen met zorgaanbieders voor dat we de uitgaven aan meerzorg remmen en waar mogelijk terugbrengen, zodat 
meerzorg ook in de toekomst betaalbaar blijft. 

Hoe werken wij hieraan 
Via individuele gesprekken en meerzorgdialogen werken wij samen met zorgaanbieders aan het remmen en waar mogelijk terugbrengen 
van meerzorg. Wij maken hierbij gebruik van benchmarkgegevens en brengen zorgaanbieders met elkaar in contact, zodat men van 
elkaar kan leren. 
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Crisis- en ondersteuningsteam (COT) 
Uitdaging: Door ontwikkelen crisis- en ondersteuningsteam Zeeland 

Wat zien we 
Vanuit het programma Volwaardig leven zijn in 2020 landelijke crisis- en ondersteuningsteams (COT’s) opgezet. In Zeeland is het COT 
opgezet als onderdeel van het reeds bestaande Specialistisch ondersteuningsteam (SOT). 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 het COT en de crisisregisseurs aan het door ontwikkelen van het COT. 

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

Wat zien we 
Vanuit het programma Volwaardig leven zijn in 2020 landelijk regionale Taskforces opgezet. In Zeeland 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 i.c.m. identiteit, opleiding en regionale samenwerking 

Wat zien we 
Zoals ook in het regiobeeld Zeeland is geschetst krimpt de bevolking in Zeeland door ontgroening en vergrijzing. Daarnaast is een daling 
zichtbaar 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 HBO geschoold 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 borgen. 

Hoe werken wij hieraan 
Vanuit de Zeeuwse zorgcoalitie is het project Deltaplan gestart. Het Deltaplan kent vier pijlers. De eerste pijler is het verkrijgen van kennis 
van en inzicht in de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De andere pijlers zijn: Kiezen & toe leiden, Leren & opleiden en 
Werken & behoud. 

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 Zeeland 

Wat zien we 
In Zeeland kende de wachtlijst het afgelopen jaar een piek van 34 wachtenden voor een verblijfplaats in mei 2020. Deze wachtlijst is 
geleidelijk afgenomen tot 24 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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Samenwerking zorgaanbieders 
Uitdaging: Samenwerking van zorgaanbieders in Zeeland 

Wat zien we 
In Zeeland hebben 17 zorgaanbieders een Wlz -overeenkomst voor de sector gehandicaptenzorg. Vanwege de regionale uitdagingen 
waar Zeeland voor staat is samenwerking tussen zorgaanbieders belangrijker dan ooit. Gelukkig weten verschillende zorgaanbieders 
elkaar al te vinden. Zo hebben vijf zorgaanbieders een geformaliseerd samenwerkingsverband onder de naam Zeeland Onbeperkt.
Hiernaast zijn er verschillende samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders onderling. 

Doelstelling 
Wij werken samen met zorgaanbieders aan een nog betere samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio Zeeland. 

Hoe werken wij hieraan 
Wij dragen bij aan een betere samenwerking tussen zorgaanbieders in Zeeland door het organiseren van periodieke regionale 
bijeenkomsten. 
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Doelenkaart 
Thema Doel 

  Hoog complexe zorg               Wij werken samen met zorgaanbieders om binnen de regio passend aanbod voor hoog complexe zorg te  
       creëren, zodat de klantvraag beantwoord wordt binnen de regio. 

 Logeren en/of Deeltijd wonen                 Wij werken samen met zorgaanbieders om binnen de regio meer aanbod te creëren voor logeren en Deeltijd 
       wonen, zodat de klantvraag beantwoord wordt binnen de regio. 

  Huisartsen en AVG              Wij werken samen met zorgaanbieders en andere regionale partners aan het borgen van de toegankelijkheid 
   tot huisartsenzorg en zorg door AVG'    s voor cliënten in Zeeland. 

 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. 

Meerzorg              Wij zorgen er samen met zorgaanbieders voor dat we de uitgaven aan meerzorg remmen en waar mogelijk 
     terugbrengen, zodat meerzorg ook in de toekomst betaalbaar blijft. 

 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. 

 Samenwerking zorgaanbieders             Wij werken samen met zorgaanbieders aan een nog betere samenwerking tussen zorgaanbieders in de 
 regio Zeeland. 
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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 Zeeland 

13 gemeenten: 

Borsele 
Goes 
Hulst 
Kapelle 
Middelburg 
Noord-Beveland 
Reimerswaal 
Schouwen-Duiveland 
Sluis 
Terneuzen 
Tholen 
Veere 
Vlissingen 

17 Zorgaanbieders 

CKZ 
De Okkernoot 
De Schutse 
Gors 
Juutsom 
Juvent 
Lentekind 
Philadelphia 
s Heeren Loo Zeeland 
Siloah 
Sjaloom 
Stichting de Driestroom 
Stichting KIO 
SZZ 
’t Huus 
Tragel Zorg 
Zuidwester 
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Waarom moeilijk doen als 
het samen kan 

09-08-2021 Regioplan Zuidoost-Brabant 



Regioplan Zeeland




