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Aanleiding
 
CZ zorgkantoor heeft de ambitie om tot 2025 voor circa 5.000 mensen extra verpleegzorg  
te organiseren. Tot 2030 verwachten we nogmaals een groei van 5.500 mensen in onze 
zorgkantoorregio’s die aangewezen zijn op langdurige verpleegzorg.  
Wij zien het als onze taak om toekomstbestendige verpleegzorg organiseren. Dat kunnen  
we niet alleen.  Dat doen we graag samen en met een beweging richting thuis met  
behoud van kwaliteit van leven. In dit document schetsen we onze visie op de combinatie 
van wonen en zorg.   

Een zorgzame gemeenschap
Wij willen dat toekomstige Wlz-cliënten en hun naasten 
goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden én 
grenzen van Wlz-zorg op de plek waar zij deze wensen 
te ontvangen. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat 
het belangrijk is om ‘vandaag te praten over later’. Een 
zorgzame gemeenschap waarin iemand oud kan worden 
is de toekomst. Dorpen, wijken en kernen moeten zo 
worden georganiseerd dat ouderen zo lang mogelijk 
thuis kunnen wonen en kunnen blijven deelnemen aan 
de maatschappij. Voorzieningen, een mix van huis- 
vestingsvormen en de mogelijkheid tot ontmoeting zijn 
daar onderdeel van. Voor een zorgzame gemeenschap, 
moeten alle onderdelen goed ingebed zijn in de buurt en 
de buurt faciliteert die beweging. Doel is om te komen 
tot een inclusieve samenleving; een open samenleving 
waar iedereen ertoe doet en van waarde is ongeacht ver- 
schillen. Ieder mens draagt op zijn of haar manier bij aan 
de samenleving en juist dankzij de verschillen tussen men- 
sen, is deze samenleving zo waardevol en betekenisvol!  

Meer zorg (zoals) thuis in 
 verschillende woonvormen
Onze visie is dat (extra) verpleegzorg thuis georgani-
seerd wordt; ‘Meer zorg (zoals) thuis’. In de toekomst 
blijft langdurige zorg georganiseerd op de plek waar dat 
 verantwoord is en waar de cliënt dat graag wil. Dat kan:  
•  In de eigen woonomgeving: zoals het eigen huis, 

corporatiewoning of levensloopbestendige woning. 
•  In een nieuwe woonomgeving: bijvoorbeeld een 

seniorenwoning of mantelzorgwoning . 
•  In een nieuwe, geclusterde woonomgeving: 

bijvoorbeeld een kleinschalig wooninitiatief, modern 
hofje, wooncomplex of serviceflat met 
gemeenschappelijke voorzieningen.  

•  In een verpleeghuis waar een beschermde 
woonomgeving beschikbaar is.   

•  In een expertisecentrum waar de meest complexe zorg 
beschikbaar is voor een kleine groep mensen met een 
specifieke zorgvraag.   
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De kwaliteit van zorg is van belang, maar ook het wel- 
bevinden en de kwaliteit van de leef- en woonomgeving. 
Om toekomstbestendige, duurzame zorg te kunnen 
realiseren, is innovatie en de inzet van technologie 
onmisbaar. Dit draagt bij aan het ondersteunen en 
ontlasten van de zorgverleners en mantelzorgers en 
draagt bij aan een goede balans tussen kwaliteit van 
leven, toegankelijkheid en betaalbaarheid.  

Bekostiging van verpleegzorg
Cliënten wonen op de plek waar zij dat prettig vinden  
en waar dat verantwoord is. Het zorgaanbod sluit aan  
op deze plek, totdat het niet meer verantwoord kan. 
Uitbreiding van zorgaanbod vindt met name plaats via 
Scheiden Wonen en Zorg, in de vorm van een Modulair 
Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT). 
Behandeling is daarbij modulair mogelijk, maar niet 
standaard inclusief. De zorg moet voor iedereen toegan-
kelijk zijn, ook voor de financieel minder daadkrachtigen. 
  
Waar nodig, is een verpleeghuis of expertisecentrum 
beschikbaar waarin het verblijf en de zorg gecombineerd 
zijn. Het uitbreiden van plaatsen met nieuwe  
verpleeghuizen past niet in onze visie. We zien liever dat 
bestaande verpleeghuizen worden gerenoveerd of 
opnieuw worden opgebouwd. De afspraken van de Green 
Deal Zorg zijn een randvoorwaarde.  

Allemaal één stap naar elkaar toe  
Waar CZ zorgkantoor samenwerkt met zorgaanbieders 
raakt dit de verschillende bekostigingsdomeinen. Hierbij 
proberen we over de grenzen van ons eigen domein heen 
te kijken en het gezamenlijke en maatschappelijke 
belang als uitgangspunt te nemen. Natuurlijk is dat 
spannend en best moeilijk, maar wij zien het als een taak 
voor alle maatschappelijke partijen. Als we als zorgkan-
toor, technologieleverancier, verzekeraar, gemeente, 
woningcorporatie, welzijnsinstelling, buurthuis, oplei-
dingsinstituut, zorgorganisaties en alle andere lokale 
stakeholders allemaal één stap in elkaars richting zetten 
om elkaars werelden te leren kennen en begrijpen, maakt 
dat de kans op succes groter. Mogen we op u rekenen?

Met alle partijen stappen zetten richting een gezamenlijk, 
maatschappelijk belang.
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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 februari 2023.




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		255.000_CZ_zorgkantoor_Visiedocument Wonen en Zorg_V2.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Joost van Alphen

		Bedrijf: 

		




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 2

		Goedgekeurd: 28

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Overgeslagen		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven


