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Daarbij spelen de groei van het aantal mensen met een 
Wlz-indicatie, de zorgvraag die complexer wordt, de 
toename van de zorgkosten en de krappe arbeidsmarkt 
een doorslaggevende rol. Er zijn te weinig mensen be-
schikbaar op de arbeidsmarkt om de zorg die nodig is te 
kunnen leveren. Het moet anders, maar hoe? Dat is de 
grootste uitdaging waarvoor we staan. Eén oplossing is 
er niet. Er moet op meerdere vlakken actie ondernomen 
worden om de uitdagingen het hoofd te bieden. 

CZ zorgkantoor werkt eraan om de langdurige gehandi-
captenzorg nu en in de toekomst toegankelijk, van goede 
kwaliteit en betaalbaar te houden. Op welke wijze wij dat 
doen, lichten we toe in dit document. 

Onze visie

Regionaal aanvliegen van de vraagstukken wordt het 
credo voor de komende jaren. Dit doen we met zorg-
aanbieders aan de hand van onze regiobeelden en door 
samen de kanslijnen te verwezenlijken. Deze kanslijnen 
zijn benoemd in het ‘Landelijk akkoord VGN-ZN 2022 
-2026’ en passen bij de uitdagingen waar we voor staan. 
De kanslijnen zijn de bewegingen die we moeten maken 
om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. 

De kanslijnen 

1.  Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling 
passend bij de wensen, talenten en vermogens.

2.  Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden 
door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de 
eigen zorgpraktijk.

3.  Alle clienten ontvangen een passend zorgniveau bij 
hun zorgvraag.

4.  Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig 
mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving.

5.  Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd 
en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en 
ondersteuning. 

Zelf als het kan, thuis als het kan, 
digitaal als het kan

Iemand met een verstandelijke beperking heeft per 
levensfase een andere woon- en  zorgbehoefte. Dit 
begint met zorg en ondersteuning thuis (in de gezinssi-
tuatie) en verandert in de wens om elders, al dan niet 
zelfstandig, beschermd en/of beveiligd te wonen met 
bijpassende zorg en ondersteuning. 

Urgentie tot veranderen
 
De langdurige gehandicaptenzorg (GZ) staat voor grote uitdagingen. Willen we de komende 
jaren voldoende, passende en kwalitatief goede zorg bieden, dan zijn veranderingen nodig. 
Hoe kunnen wij als maatschappij, en daarmee ook als zorgkantoor, ervoor zorgen dat mensen 
met een Wlz-indicatie een zo goed mogelijk leven kunnen leiden, met de zorg en ondersteuning 
die nodig is.    
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De uitwerking van de kanslijnen vraagt om een andere 
visie op wonen en zorg, waarbij begrippen als  ‘zelf als 
het kan’, ‘thuis als het kan’ en ‘digitaal als het kan, 
centraal staan. Cliënten, die dat aankunnen, hebben een 
zo zelfstandig mogelijk en veilige plek in de samenleving 
en ervaren een gevoel van thuis met eigen regie. Om de 
transitie naar méér zorg in een thuisomgeving te 
realiseren, verwachten wij van zorgaanbieders om met 
cliënten (en hun naasten) te bespreken wat de wensen 
en mogelijkheden zijn. De insteek is om aan nieuwe 
cliënten in de vorm van een Modulair Pakket Thuis (MPT) 
of Volledig Pakket Thuis (VPT) zorg te verlenen. Ook voor 
cliënten die al in zorg zijn, kunnen mogelijkheden worden 
onderzocht of het wonen in een zelfstandigere woonom-
geving met het principe van scheiden wonen en zorg tot 
de mogelijkheden behoort. 

 
Complexe zorg

Voor een groep cliënten met een intensievere, complexe 
zorgvraag ervaren we dat het moeilijk is een passende 
plaats te vinden. We willen in samenwerking met zorg- 
aanbieders zoeken naar mogelijkheden om ook voor deze 
groep een passende woon- en zorgsituatie te creëren. 
(Boven) regionale samenwerking, uitwisseling van 
deskundigheid en expertise tussen zorgaanbieders  
is hierbij van groot belang. 

Innovatie

De uitwerking van de kanslijnen vraagt ook om de zorg 
anders vorm te geven door onder andere gebruik te maken 
van innovatie, inzet van technologie en inzet van het 
netwerk van de cliënt.  Dit draagt bij aan de kwaliteit van 
de leef- en woonomgeving en daarmee aan het welbevin-
den van de cliënt. Zorgverleners worden op die manier 
ontlast en dat draagt bij aan een goede balans tussen 
kwaliteit van leven, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Verandering vraagt om intensieve 
samenwerking 
 
De gezondheidszorg is een contextgevoelig, dynamisch 
systeem dat veerkracht nodig heeft om oplossingen te 
vinden voor regionale uitdagingen. Wij organiseren een 
regionale overlegstructuur met zorgaanbieders om 

samen knelpunten ten aanzien van het zorgaanbod te 
signaleren, identificeren en aan te pakken en om samen 
te innoveren. Door in een regio samen de verantwoorde-
lijkheid te nemen, zorgen aanbieders voor het best 
passende aanbod en kijken zij gezamenlijk vooruit met 
de cliënt. Op deze wijze ontstaat er een sterk (regionaal) 
zorgaanbod  voor onze cliënten.

Waar CZ zorgkantoor samenwerkt met zorgaanbieders 
raakt dit de verschillende bekostigingsdomeinen. Daarbij 
is het noodzakelijk om over de domeinen heen te kijken 
om zorg voor de maatschappij betaalbaar en organiseer-
baar te houden. Wij zien dat als een taak voor alle 
maatschappelijke partijen. Als zorgkantoor, technologie-
leverancier, verzekeraar, gemeente, woningcorporatie, 
welzijnsinstelling, buurthuis, opleidingsinstituut, 
zorgorganisaties en alle andere lokale stakeholders één 
stap in elkaars richting zetten, draagt dit bij aan deze 
veranderopgave.

Zo zorgen we samen voor een veerkrachtige, langdurige 
GZ die nu en in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en 
van goede kwaliteit is. Mogen we op uw inzet rekenen?
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Service & Contact

Kijk op 
cz-zorgkantoor.nl

Exemplaren kunt u downloaden op cz-zorgkantoor.nl

Disclaimer
Hoewel de inhoud van deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, bestaat 
de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) correct is. U kunt geen rechten ontlenen 
aan de informatie in deze uitgave. De informatie is bijgewerkt tot en met maart 2023.
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