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Inleiding 
Beste Lezer, 

Voor u ligt het regioplan 2021 van en voor de regio Zuid-Limburg. 

De doelen in dit regioplan zijn in samenspraak met de zorgaanbieders in Zuid-Limburg uit de sector gehandicaptenzorg gemaakt. 
CZ zorgkantoor heeft daarvoor een eerste aanzet van dit regioplan gemaakt en heeft hiervoor zo veel mogelijk informatie opgehaald. 

Vervolgens is op 31 mei 2021 de eerste versie van het regioplan besproken met de betrokken zorgaanbieders in de regio 
Zuid-Limburg. Na deze bijeenkomst is het regioplan door zorgkantoor aangepast en vastgesteld. De doelstellingen voor de komende 
periode kunt u lezen op de volgende pagina’s. 

Daarbij nodigen wij alle betrokken partijen in Zuid-Limburg uit om met het zorgkantoor in gesprek te gaan over dit regioplan en hoe uw 
organisatie hier aan bij zou kunnen dragen. Zodat het regioplan een actueel en passend plan blijft van de regio en past bij wat nodig is 
om de regio Zuid-Limburg steeds steker te maken. 

Met vriendelijke groet, 

Regionaal inkoopteam Zuid-Limburg 
Bob Jansens- Zorginkoper
Babette Verdult- Zorginkoper 
Renate Jutten- Zorginkoopondersteuner
Sandra Stultiens- Kwaliteitsadviseur 
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Introductie – Beeldvorming regioplannen 

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

Doel voor Zuid-Limburg: 
“Door onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders en met andere relevante 

partijen kwalitatieve en passende zorg organiseren voor alle cliënten in 
Zuid-Limburg.” 

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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Regioplan Zuid-Limburg 2021-2022 
Door onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders en met andere relevante partijen 

kwalitatieve en passende zorg organiseren voor alle cliënten in Zuid-Limburg 

Stimuleren en vergroten van de onderlinge samenwerking op het gebied van o.a. zorg, 
innovatie en arbeidsmarkt 

Een betere verhouding in het aanbod tussen de leveringsvormen MPT/VPT/ZZP 

Vergroten van het aanbod Logeren en Deeltijdverblijf 

De zorgketen voor LVB cliënten in Zuid-Limburg in samenwerking met de betrokken 
zorgaanbieders versterken en vergroten 

Het aanbod voor cliënten met een EMB en/of ZEVMB beter laten aansluiten bij de huidige 
vraag 

Het doel voor 
Zuid-Limburg 

Het eerste 
Regionale doel 

Het tweede 
Regionale doel 

Het derde 
Regionale doel 

Het vierde 
Regionale doel 

Het vijfde 
Regionale doel 
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GGZ
Verslaving 

Innovatie Veranderende 
zorgvraag 

Arbeidsmarkt 

Stimuleren en vergroten van de onderlinge samenwerking op het gebied van o.a. zorg, 
innovatie en arbeidsmarkt 
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• De huidige arbeidsmarkt zorgt binnen alle sectoren voor een steeds groter wordende uitdaging, waarbij de mogelijkheden en keuze 
voor werknemers groot zijn. 

• (Technologische) innovaties kunnen een van de oplossingen zijn voor vraagstukken rondom arbeid, vastgoed, groeiende zorgvraag en 
het op pijl houden van de kwaliteit van zorg. Enkel is het implementeren van innovaties vaak kostbaar en vraagt het grote 
organisatiekracht. 

• De levensverwachting van cliënten neemt toe en de vraag naar zorg verandert. 

• Het aantal cliënten met een verslaving stijgt en het aantal keren dat de inzet van GGZ zorg nodig is voor een cliënt met een Wlz 
indicatie neemt toe. 

Stimuleren en vergroten van de onderlinge samenwerking op het gebied van o.a. zorg, innovatie en 
arbeidsmarkt 

• Binnen de sector gehandicaptenzorg bepalen de zorgaanbieders uiterlijk in 2022 de gezamenlijke pijlers waarbinnen in de sector 
gehandicaptenzorg wordt samengewerkt. 

• De betrokken zorgaanbieders en het zorgkantoor komen in 2022 met een regionale agenda, deze agenda is er op gericht om de
beschikbaarheid van de behandeling voor en de expertise over alle cliënten met een Wlz indicatie te vergroten. 

• Zorgaanbieders werken samen om (complexe) zorgvragen van cliënten structureel regionaal op te lossen. 

Regionale subdoelen voor 2021-2022 

Wat zien we? 
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De zorgketen voor LVB cliënten in Zuid-Limburg wordt versterkt en verbreed 
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• Cliënten met een licht verstandelijke beperking die de behoefte hebben aan intensieve zorg en behandeling vinden vaak geen
passende plek binnen de regio Zuid-Limburg. 

• Alle cliënten met een LVB zorgvraag, welke in crisis raken, kunnen enkel buiten de regio Zuid-Limburg terecht met hun zorgvraag 
(of deze zorgvraag nu gemiddeld of zwaar is). 

• Verschillende onderdelen van de zorg voor een cliënt met een LVB zorgvraag zijn in veel gevallen onvoldoende aanwezig en/of 
onvoldoende op elkaar afgestemd. 

• In 2021 brengen de betrokken zorgaanbieders en het zorgkantoor de volledige zorgketen voor LVB cliënten in beeld en stellen we 
gezamenlijk vast waar de huidige zorgketen moet worden versterkt. 

• In 2022 is het aanbod voor cliënten met een licht verstandelijke beperking, welke gebaat zijn bij intensievere zorg en behandeling,
in samenspraak met de betrokken zorgaanbieders structureel vergroot. 

• In de regio Zuid-Limburg is uiterlijk in 2022 een crisisplek beschikbaar voor cliënten met een LVB zorgvraag. 

Regionale subdoelen voor 2021-2022 

Wat zien we? 

De zorgketen voor LVB cliënten in Zuid-Limburg in samenwerking met de betrokken zorgaanbieders 
versterken en vergroten 
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Het aanbod voor cliënten met een EMB en/of ZEVMB beter laten aansluiten bij de huidige vraag 
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• Het huidige aanbod binnen de regio Zuid-Limburg sluit niet altijd aan op de vraag binnen de verschillende levensfases van de cliënt, dit 
kwam mede naar voren uit de regionale sessies met ouders en verwanten als onderdeel van het landelijke project Wij Zien je Wel. 

• De vraag voor sommige vormen van zorg is groter dan het aanbod voor deze doelgroep, bijvoorbeeld voor logeren en passende 
dagbesteding. 

• Zorgaanbieders kennen elkaars aanbod (voor ZEVMB) niet/onvoldoende, dit kwam naar voren uit de inventarisatie tijdens een van de
bijeenkomsten rondom het project Wij Zien je Wel. 

• In 2021-2022 ontwikkelt het Zorgkantoor in samenspraak met een groep ouders vanuit het project Wij Zien je Wel een
woonvorm/initiatief voor cliënten met een EMB/ZEVMB. Met als doel: Een woonvorm ontwikkelen die aansluit bij de behoeftes van de
cliënt en zijn netwerk. Hiervoor is met deze groep ouders een traject gestart met Nabij Netwerk, wat zal resulteren in het realiseren van 
een Mooi Leven Huis in Zuid-Limburg. 

• In 2022 wordt een leerplatform opgericht met ouders en zorgaanbieders om de toekomstige zorg voor de EMB en ZEVMB cliënten 
beter op elkaar te laten aansluiten. 

Regionale subdoelen voor 2021-2022 

Wat zien we? 

Het aanbod voor cliënten met een EMB en/of ZEVMB beter laten aansluiten op de huidige vraag 
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Een betere verhouding in het aanbod tussen de leveringsvormen MPT/VPT/ZZP 
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• De woonvraag van cliënten en hun verwanten lijkt te veranderen met de jaren, het is daarbij van belang om een flexibel aanbod te 
hebben binnen de regio welke aansluiten bij de vraag van de cliënt. 

• Het aantal cliënten dat zorg ontvangt op basis van de verschillende leveringsvormen neemt in 2020 en begin 2021 toe. 

• Binnen de regio Zuid-Limburg zijn de verhoudingen in het aanbod op basis van de verschillende leveringsvormen het afgelopen jaar 
relatief stabiel gebleven, daarbij is het aandeel ZZP (57,1%) VPT (2,3%), MPT (10,07%) en PGB (30,4%). 

• Het aantal VPT plekken is in 2021 t.o.v. 2020 met 12 plekken toegenomen. 

• Zorgaanbieders geven aan dat het lastig is om de leveringsvorm VPT in te kunnen zetten, waar dit mogelijk wel zou passen bij de 
zorgvraag van de cliënt. Het zorgkantoor heeft daarom een VPT-handboek ontwikkeld om zorgaanbieder te ondersteunen bij het 
creëren van meer VPT aanbod. 

• Het aanbod in VPT binnen de regio Zuid-Limburg is met minstens 50 plekken toegenomen in 2022. 

• Het zorgkantoor verspreidt en bespreekt goede voorbeelden van zorgaanbieders die succesvol op andere wijzen leveringsvormen 
inzetten welke passen bij de vraag van hun cliënten. 

• Het zorgkantoor haalt informatie bij aanbieders om een goed beeld te krijgen van de leveringsvorm VPT in de regio. 

Regionale subdoelen voor 2021-2022 

Wat zien we? 

Een betere verhouding in het aanbod tussen de leveringsvormen MPT/VPT/ZZP 
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Vergroten aanbod Logeren en Deeltijdverblijf 

Pergamijn 

Koraal 

Radar 

Talent 

Daelzicht 

Adelante 

SGL 
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• Vraag naar de mogelijkheden voor Logeren is groot in de regio Zuid-Limburg, vanuit o.a. MEE ontvangt het zorgkantoor regelmatig 
signalen over de beperkte mogelijkheden voor logeren in de regio. 

• Binnen de regio Zuid-Limburg worden op dit moment bij 7 zorgaanbieders op basis van zorg in natura de prestatie logeren
ingekocht, in totaal werd bij deze 7 zorgaanbieders in 2019 en 2020 enkel voor minder dan 365 dagen aan logeren ingezet. 

• Vragen over de mogelijkheden voor leveringsvorm Deeltijd Verblijf zijn groeiend vanuit de cliënt en zijn netwerk. 

• Zorgaanbieders worstelen met de leveringsvorm Deeltijd Verblijf en hoe deze op een goede manier kan worden ingezet. 

• In 2021 en 2022 inventariseert het Zorgkantoor met alle relevante partijen welke doelgroepen er met een logeervraag zijn in de regio en 
of dit aanbod aansluit bij deze vraag. 

• In 2021 en 2022 voert het zorgkantoor actief de dialoog met zorgaanbieders over de leveringsvorm Deeltijd Verblijf, om het aanbod van
Deeltijd Verblijf waar nodig bij een zorgaanbieder te versterken of te ontwikkelen. 

Regionale subdoelen voor 2021-2022 

Wat zien we? 

Aanbod van Deeltijd Verblijf en Logeren beter laten aansluiten op de vraag 
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De cyclus en tijdlijn van het regioplan Zuid-Limburg 2021-2022 

Augustus 2021 
• Publicatie regioplan 2021-2022 

Mei-Juni 2021: 
• Regioplan regionaal besproken: 

• Aanvullende punten 
opgehaald 

• Inzicht gekregen in 
Regioplan 2.0 

Juli-december 2021 
openstaande vragen en • Concrete oplossingen bespreken met 
doelen alle betrokken partijen 

Mei 2022 

Regioplan 

Gerichte 
oplossingen 

Input
zorgaanbieders 

• Nieuwe regionale 
bijeenkomst 
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Laten we door onderling samen te werken met alle 
betrokken partijen, gaan voor kwalitatieve en passende zorg 

voor alle cliënten in Zuid-Limburg. 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit regioplan of heeft u een concrete oplossing voor een van 
de doelstellingen? 

Neem dan contact op met het regionaal inkoopteam Zuid-Limburg 
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