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Inleiding 

Voor u ligt het regioplan Zuidoost-Brabant 2021 – 2022 voor de sector gehandicaptenzorg Wlz. 
De afgelopen maanden hebben wij met zorg gewerkt aan dit regioplan. De regionale uitdagingen voor Zuidoost-Brabant 
zijn in juni met u besproken in de regiobijeenkomst. 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 Zuidoost-Brabant: 
“Passende en betaalbare en toegankelijke zorg voor cliënten met een Wlz 

indicatie in de regio Zuidoost-Brabant (ZOB)” 

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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Regionale uitdagingen en doelen  
Zuidoost Brabant 2021  -2022 

Passende, betaalbare en toegankelijke zorg voor cliënten met een Wlz indicatie 

Afname wachtlijst 

De ketenzorg voor cliënten met LVB-P 

Aanbod Logeren 

Verhouding tussen leveringsvormen 

(Her)start Taskforce 

Doorontwikkelen Crisis- en Ondersteuningsteam (COT) 
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Een gerichte regionale aanpak om de wachtlijst van de regio ZOB te laten afnemen 

Wachttijd CZ ZOB 

0 - 1 week 13 2 

1 - 2 weken 9 4 

2 - 4 weken 22 6 

1 - 3 maanden 113 51 

4 - 6 maanden 46 8 

7 - 12 maanden 32 14 

> 12 maanden 82 33 

Totaal 317 118 

• 37,5% van de totale wachtlijst van CZ zorgkantoor GZ wacht op een plek in ZOB 
• 33 cliënten wachten al langer dan een jaar op zorg bij hun plek van voorkeur. 
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Een gerichte regionale aanpak om de wachtlijst van de regio ZOB te laten afnemen 
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Van het totaal aantal wachtenden in ZOB heeft 91 cliënten een VG 3, VG 4 of VG 6 indicatie 
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Een gerichte regionale aanpak om de wachtlijst van de regio ZOB te laten afnemen 

De nieuwe wachtlijstsystematiek geeft meer inzicht in de reden van de wachttijd 
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1) 37,5% van de totale wachtlijst van CZ zorgkantoor GZ wacht op een plek in ZOB. 
2) Van deze 118 wachtenden (april 2021), wachten 91 cliënten met VG 3, 4 en 6 indicatie op een plek, van deze 

groep wachten 33 cliënten langer dan 12 maanden. 

3) Daarnaast is waarschijnlijk dat er nog veel cliënten niet officieel zijn geregistreerd via deze wachtlijst. 

Een gerichte regionale aanpak om de wachtlijst van de regio ZOB te laten afnemen 

Wat zien we? 

• Beter inzicht in de zorgvragen en wachtlijst van de regio. 

• Eind 2021 is de wachtlijst voor ZOB gedaald tot maximaal 100 wachtenden en in 2022 wordt deze daling verder 
door gezet tot maximaal 80 wachtenden eind 2022. 

Doelen voor 2021-2022 
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Een betere verhouding tussen leveringsvormen in de regio Zuidoost-Brabant 
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Regio ZOB 

• Het aandeel VPT groeit zeer beperkt in 2 jaar tijd, van 19 naar 45 plekken. 
• Het aandeel MPT neemt meer toe in dezelfde periode, van 425 naar 526 plekken 
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Een betere verhouding tussen leveringsvormen in de regio Zuidoost-Brabant 

1-1-2021 CZ Zorgkantoor Zuidoost-Brabant 
VPT 2,03% 1,22% 
MPT 15,69% 14,21% 
Verblijf 82,27% 84,57% 

Binnen de sector GZ krijgt slechts 2,03% van de cliënten op basis van de leveringsvorm VPT zorg, in de regio ZOB 
is dit zelfs maar 1,22%. 
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1) Binnen de sector GZ krijgt slechts 2,03% van de cliënten op basis van de leveringsvorm VPT zorg, in de regio 
ZOB is dit zelfs maar 1,22%. 

2) Het aanbod in PGB voor de regio is ruim 23%. Dit komt overeen met de overige regio's. 

3) 2 zorgaanbieders in de regio Zuidoost-Brabant bieden de leveringsvorm Deeltijdverblijf in 2021. 

Wat zien we? 

Een betere verhouding tussen leveringsvormen in de regio Zuidoost-Brabant 

• De levering van de zorg sluit beter aan bij de diversiteit van zorgvragen en de wooncarrière van de cliënt. 

• Het aandeel VPT-plekken in regio ZOB stijgt naar minimaal 2%. 

• Inzicht verkrijgen in klantwens rondom Deeltijdverblijf via onafhankelijk cliëntondersteuners in de regio. 

Doelen voor 2021-2022 

09-08-2021 Regioplan Zuidoost-Brabant 



 

        

              

De ketenzorg voor cliënten met een LVB-P indicatie is versterkt 

Het aantal cliënten met een VG6 en VG7 indicatie neemt de afgelopen jaren flink toe. 
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        De ketenzorg voor cliënten met een LVB-P indicatie is versterkt 
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1) Het aantal cliënten met een VG6 en VG7 indicatie neemt de afgelopen jaren flink toe. 
2) Er is steeds vaker sprake van comorbiditeit. Cliënten met een licht verstandelijke beperking hebben in 

toenemende mate te maken met verslavings en/of psychiatrische problematiek en komen in aanraking met 
justitie. 

3) Deze cliënten verblijven regelmatig in een context die niet aansluit bij hun ondersteuningsvraag, zoals binnen de 
reguliere VG of GGZ, binnen het justitieel kader of langer dan noodzakelijk in een BORG instelling. 

Wat zien we? 

De ketenzorg voor cliënten met LVB-P is versterkt 

• (Door)plaatsing van cliënten met LVB-P gebeurt via een gestroomlijnd, regionaal proces. 

• Samenwerkende zorgorganisaties delen kennis en expertise rondom deze doelgroep. 

• Er is een gedragen businesscase om een specifieke LVB-P locatie in regio ZOB te starten. 

Doelen voor 2021-2022 
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Aanbod Logeren sluit aan op de vraag 

Severinus (2 locaties) 

ORO (2 locaties) 

Lunet zorg (4 locaties) 

Kempenhaeghe (1 locatie) 

SWZ (1 locatie) 

Pluryn- Heimdal (1 locatie) 

SSZ (1 locatie) 
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1) In ZOB zijn 11 locaties waar logeren wordt geboden door een gecontracteerde zorgaanbieder. 
2) Als zorgkantoor kopen wij in de regio ZOB in 2021 ruim 26 plekken in. Dit aantal is hoger in vergelijking met de 

andere CZ zorgkantoorregio’s. 

3) CZ zorgkantoor ontvangt signalen van onafhankelijke clientondersteuners van een tekort aan logeerplekken. 

Wat zien we? 

Aanbod Logeren sluit aan op de vraag 

• Inzicht krijgen in de actuele verzilvering van het aanbod logeren in de regio Zuidoost-Brabant. 

• Indien nodig het logeeraanbod gericht (leeftijd, regio, zorgzwaarte) laten aansluiten. 

Doelen voor 2021-2022 
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1) In 2020 is er een start gemaakt met een regionale Taskforce. Deze functioneerde niet naar behoren. De 
regionale Taskforce ligt daarom tijdelijk stil. 

2) Er is bij diverse zorgaanbieders in de regio en bij CZ zorgkantoor wel een wens voor een regionale Taskforce. 

(Her)start Taskforce 

Wat zien we? 

• De opzet en samenstelling wordt heroverwogen. 
• Na herstart zal de taskforce periodiek bij elkaar komen en zal sectoroverstijgende vertegenwoordiging 

kennen. Men bespreekt cliëntcasuïstiek en zoekt met elkaar binnen en buiten de regio naar een passende 
plek. 

Doelen voor 2021-2022 
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1) In regio Zuidoost-Brabant is een crisis- en ondersteuningsteam (COT) actief als onderdeel van de regeling 
crisiszorg GZ. Deze wordt samen met de regio Midden en Noordoost Brabant uitgevoerd. 

2) Amarant, Cello, Lunetzorg, ORO, Prisma en Stevig participeren in de eerste schil van het COT. 

3) 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. 

Doorontwikkelen Crisis- en Ondersteuningsteam (COT) 

Wat zien we? 

• Wij werken samen met de stuurgroep COT en de crisisregisseurs aan het doorontwikkelen van het COT. 
• Periodiek evalueren wij het COT met de stuurgroep, het team en de crisisregisseurs waarbij continue leren en 

verbeteren centraal staat. 

Doelen voor 2021-2022 
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Bovenregionale en landelijke aandachtspunten 

Arbeidsmarkt Veranderende 
zorg 

Samenwerking
GGZ 
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Doelenkaart 
Thema Doel 

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. 

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.    

Ketenzorg voor clienten met  
LVB-P 

Wij werken samen met een select aantal aanbieders aan het organiseren van een gestroomlijnd, regionaal               
proces voor (door)plaatsing van cliënten met LVB-P. Samenwerking tussen zorgaanbieders organisaties         
m.b.t. het delen van kennis en expertise rondom deze doelgroep is hierbij vanzelfsprekend. Zorgaanbieders            
werken aan een gedragen businesscase om een specifieke LVB-P locatie in regio ZOB te starten.               

Aanbod logeren Wij zorgen voor inzicht in de actuele verzilvering van het aanbod logeren in de regio Zuidoost-Brabant en                  
laten indien nodig het logeeraanbod gericht aansluiten.        

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 regio aan het realiseren van een goedwerkende Taskforce Zuidoost-Brabant. 
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Hoe nu verder? 

2021 – 2022 
• Werken aan oplossingen 
• Bijstellen regioplan 

Juli - Oktober 2021 
• Concrete oplossingen bespreken 

Regioplan 

Input
zorgaanbieders 

Regioplan 2.0 

Gerichte 
oplossingen 

Mei 2022 
• Nieuwe regionale bijeenkomst 

Juni 2021 
• Bespreken regioplan 
• Ophalen aanvullende punten 
• Inzicht krijgen in openstaande vragen en doelen 
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