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Inleiding 

Voor u ligt het regioplan Zuid-Hollandse Eilanden 2021 – 2022 voor de sector gehandicaptenzorg Wlz. 
De afgelopen maanden hebben wij met zorg gewerkt aan dit regioplan. De regionale uitdagingen voor Zuid-Hollandse 
Eilanden zijn in juli 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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     Inzicht in het ‘zorglandschap’ Zuid-Hollandse 
eilanden 
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Weinig beweging in de leveringsvorm verblijf op alle 
zorgprofielen 

Leveringsvorm; Verblijf 
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In de leveringsvorm VPT liggen kansen tot 
uitbreiding scheiden wonen zorg 

Leveringsvorm; VPT 
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Is de toename op de 7VG in MPT en PGB een klantkeuze of een 
noodzaak? Deze groei kan in de toekomst meer druk geven op de 
crisisregeling 

Leveringsvorm; MPT en PGB 
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Grootste gedeelte zorg wordt in verblijf verzilverd, 
hier liggen nog kansen voor ZHE om meer scheiden 
wonen zorg te gaan realiseren 
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Verwachtingen vanuit de kick-off 

09-08-2021 Regioplan Zuid-Hollandse Eilanden 



 

  
       

   
     

    

 
         

  

 

Introductie regioplan 

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

Doel voor Zuid-Hollandse Eilanden: 
“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 

09-08-2021 Regioplan Zuid-Hollandse Eilanden 



   

    
  
  

 

 

Doelstellingen regioplan Zuid-Hollandse eilanden 

• Verbetering samenwerking in de regio 
• Hoog complexe zorg 
• Ouder wordende cliënten 
• Logeren en/of Deeltijd wonen 
• Doelmatigheid 
• Verhouding leveringsvormen 
• Arbeidsmarktproblematiek 
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Verbetering samenwerking in de regio 
Uitdaging: Samenwerking van zorgaanbieders en gemeenten in de Zuid-Hollandse eilanden 

Wat zien we 
In de Zuid-Hollandse eilanden hebben 15 zorgaanbieders een Wlz overeenkomst voor de sector gehandicaptenzorg, en zijn er 9 
gemeenten. De opdracht waar de regio Zuid Hollandse eilanden voor staat vereist een goede samenwerking in de regio op verschillende 
vlakken. Er is daarnaast nog ruimte voor verbetering in de samenwerking over domeinen en sectoren heen. 

Doelstelling 

Wij werken samen met zorgaanbieders en gemeenten om binnen de regio passend en betaalbaar aanbod te realiseren voor onze 
clienten. Zodat de klantvraag beantwoord kan worden binnen de regio. Onder andere de toestroom van de ingewikkelde LVG 
problematiek, dit vereist een goede samenwerking wat uitstroom uit de WLZ kan realiseren. 

Hoe werken wij aan de uitdaging 
Wij dragen bij aan een betere samenwerking tussen zorgaanbieders in de Zuid-Hollandse eilanden door het organiseren van
periodieke regionale bijeenkomsten waaronder de taskforce overleggen. Daarnaast willen we met een aantal zorgaanbieders gezamenlijk 
verschillende doelstellingen/thema’s voor de regio gaan oppakken. Als regio moet er een gezamenlijke visie gevormd gaan worden op oa 
de arbeidsproblematiek en huisvesting. Om in- en doorstroom goed te borgen, gaan we in gesprek met de belangrijke stakeholders zoals 
de gemeenten en woningbouwverenigingen. Tevens willen we als zorgkantoren bovenregionaal ook de samenwerking uitbreiden, vooral 
voor de hoogcomplexe zorg moeten we goed beslissen waar en wat het beste aan aanbod geboden kan worden. 
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Hoog complexe zorg 
Uitdaging: In de Zuid-Hollandse eilanden is er onvoldoende passend aanbod hoog complexe zorg 

Wat zien we 
Er is onvoldoende passend aanbod voor hoog complexe zorg. Zowel de gecontracteerde zorgaanbieders, onafhankelijke
cliëntondersteuners en ook de andere zorgkantoren erkennen dit tekort in het aanbod. 

Mede door onvoldoende aanbod in omliggende regio’s wijken cliënten ook uit naar de regio Zuid-Hollandse Eilanden. We zijn ook 
afhankelijk van een goede samenwerking met de GGZ, de druk neemt toe op de complexe casuïstiek. 

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 
Ook op dit thema meer de samenwerking opzoeken, onderzoeken wat er mogelijk is vanuit ambulante zorg. Goede afstemming tussen de 
zorgaanbieders waar hun plannen voor de toekomst op inzetten. Ook de samenwerking met de GGZ opzoeken. En bovenregionaal de 
afstemming met de andere zorgkantoren op dit thema optimaliseren. 
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Ouder wordende   cliënten 
Uitdaging: 

Wat zien we 

In aantallen is Zuid-Hollandse Eilanden niet een hele grote regio, maar er is dus wel een hoge mate van vergrijzing, welke ook van 
invloed zal zijn op de zorgvraag binnen de gehandicaptenzorg. 

Doelstelling 

Wij werken samen met zorgaanbieders om binnen de regio passend aanbod voor de ouder wordende client te realiseren, zodat de
klantvraag beantwoord wordt binnen de regio. 

Hoe werken wij aan de uitdaging 

Ook op dit onderdeel de samenwerking met de V&V instellingen opzoeken, door op deze doelgroep van elkaar leren, actief kennis delen
en elkaars expertise benutten. Scholing op eigen personeel voor deze nieuwe problematieken van belang. 
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Logeren en/of Deeltijd wonen 
Uitdaging: In Zuid-Hollandse Eilanden 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 meer behoefte is aan logeren en 
deeltijdverblijf. Wij vinden het dan ook belangrijk dat deze zorgvormen nog verder worden ontwikkeld voor cliënten die hiervan graag 
gebruik willen maken. 

Doelstelling 
Voldoende aanbod logeren en/of deeltijd wonen te creëren, om ouders/ verzorgers te ontlasten. Teven willen we voorkomen dat mensen 
onnodig in crisis raken. 

Hoe werken wij aan de uitdaging 
Bij SZZ is reeds de vraag gesteld of er bij leden ook logeeraanbod gerealiseerd kan worden. Zodat de spreiding van het aanbod beter 
verdeelt kan worden over de Zuid-Hollandse eilanden. Daarnaast gaan we onderzoeken waar gebrek is in aanbod voor bepaalde 
doelgroepen en voor welke leeftijd. Zodat ook gericht invulling gegeven kan worden aan de zorgvraag voor het logeren. 

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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Doelmatigheid 
Uitdaging: In Zuid-Hollandse Eilanden liggen er nog kansen om de zorg doelmatiger in te zetten 

Wat zien we 
Het aandeel behandeling bij de lage zorgprofielen is in vergelijking met andere regio’s hoger, het gemiddeld meerzorgbedrag per client 
per dag is in vergelijking met andere zorgkantoorregio’s in deze regio aanzienlijk hoger. 

Doelstelling 

Zorgen dat de zorg inzet geoptimaliseerd wordt, zodat de zorg op de langere termijn betaalbaar blijft. 

Hoe werken wij aan de uitdaging 
We vragen zorginstellingen kritisch te kijken wat echt nodig is rondom de inzet van behandeling op de lage zorgprofielen en of er 
afschaling mogelijk is. We voeren jaarlijks het meerzorgdialoog en kijken met het CCE wat aan meerzorgkosten afgebouwd kan worden.
De regio Zuid-Hollandse Eilanden kan door betere samenwerking op dit thema ook nog verbeterslagen maken. 
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Verhouding leveringsvormen 
Uitdaging: Goede balans in leveringsvormen die bijdraagt aan de toegankelijkheid en duurzaamheid in de Wlz 

Wat zien we 
Het aandeel verblijf laat in de meeste zorgprofielen nog weinig ontwikkeling zien. Het aandeel volledig pakket thuis (VPT) ontwikkelt zich 
traag. Voor deeltijdverblijf is er aanbod in Zuid-Hollandse Eilanden maar er blijft vraag naar. 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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Arbeidsmarktproblematiek 
Uitdaging: Arbeidsmarktproblematiek i.c.m. identiteit, opleiding en regionale samenwerking 

Wat zien we 
De naam van regio Zuid-Hollandse Eilanden geeft al aan dat het verschillende eilanden betreft waarin sub-regio’s gevormd zijn. De 
infrastructuur is niet optimaal, wat ervoor zorgt dat de (arbeids)mobiliteit tussen de eilanden lastig is. Daarnaast hebben de eilanden te 
kampen met het wegtrekken van jonge mensen, wat lastig is voor de arbeidsmarkt. 

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 
Een mooi resultaat in 2021 is een eerste sessie met Freddify, waarbij gekeken wordt welke arbeidsmarktproblemen in de regio zullen 
ontstaan of al aanwezig zijn en versterkt zullen worden door ontwikkelingen. Daarnaast zullen we als regio een gezamenlijke visie gaan 
vormen op dit thema voor de toekomst. 
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Fase I Fase II Fase IV Fase III 

Juli 2021 

• Bespreken regioplan 

• Aanvullen regioplan 

• Vaststellen regionale 

uitdagingen 

Juli 2021 

• Regioplan 2.0 met 

doelen en acties 

• Welke aanbieder of 

aanbieder pakt welk 

onderdeel op 

Januari 2022 

• Invulling geven aan 

de speerpunten en 

knelpunten uit het 

regioplan 

Mei 2022 

• Evaluatie 

Hoe verder 
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Zorgaanbieders Zuid-Hollandse Eilanden 

9 gemeenten 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Brielle 
Hellevoetsluis 
Ridderkerk 
Westvoorne 
Goeree-Overflakkee, 
Nissewaard 
Hoeksche Waard 

15 Zorgaanbieders 

Adullam 
ASVZ 
Cavent 
Gemiva svg groep 
Humanitas DMH 
Ijsselmonde-Oost 
Ipse de Bruggen 
Middin 
Pameijer 
Philadelphia 
Profila Zorg 
SZZ 
Sjaloom Zorg 
Stichting Zomerkind 
Zuidwester 
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