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De organisaties voor verpleging en verzorging (V&V), onderwijsorganisaties, het regionale 
werkgeversverband Care2Care en het zorgkantoor in zorgkantoorregio Midden Holland hebben de 
handen in elkaar geslagen om de huidige en toekomstige vraagstukken rond de kwaliteit van de 
zorgverlening te beantwoorden. In 2017 is er een grote impuls gegeven aan de sector op basis van het 
Kwaliteitskader verpleeghuizen. Voor de implementatie van dit kader zijn 2,1 miljard euro extra middelen 
beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er transitiemiddelen om op regionaal niveau vraagstukken op te 
lossen die individuele organisaties helpen bij de implementatie van het kwaliteitskader.  
 
Een van de grootste vraagstukken van nu en straks is het voorhanden hebben van voldoende en 
gekwalificeerde medewerkers. In de regio zijn inmiddels gezamenlijk plannen opgesteld om concreet te 
werken aan deze opgave. Plannen die zorgen dat nieuwe en huidige mensen beter behouden blijven 
voor de sector bijvoorbeeld door beter werkbegeleiding. Of initiatieven waardoor de instroom wordt 
verhoogd of er meer gedaan kan worden met minder mensen (technologie en anders werken).  
 
Bij het maken van de plannen hebben regio’s vaak onvoldoende precies inzicht in maat en getal. 
Bijvoorbeeld wat is de ontwikkeling van het zorggebruik voor de V&V in Midden Holland? Welke mensen 
van welk niveau vraagt dit precies? Zijn die er überhaupt wel in de aantallen die we nodig hebben? 
Moeten we daarvoor de zorg misschien anders organiseren? Wat is de invloed van technologie? Etc. 
Om meer zicht te krijgen op de toekomstige ontwikkelingen en gezamenlijk te bepalen welke visie we 
hebben hoe we hiermee omgaan, zijn er met bestuurders bijeenkomsten gehouden. De ontwikkelingen 
zijn gekwantificeerd en geprognosticeerd aan de hand van het model Zorggebruik van Prismant. 
Vervolgens is er een dialoog geweest over de implicaties en of dit mogelijk leidt tot bijstelling of 
aanvulling van de huidige plannen. De werkwijze is zo ingericht dat deze gemakkelijk herhaalbaar is. 
Daarmee kan de regio, nu en in de toekomst, blijven vooruitkijken en proactief haar acties inzetten. 
Deze rapportage is een eerste proeve van de regiovisie zorgkantoorregio Midden Holland. 
 
Wij wensen dat deze vooruitblik op de toekomst ons helpt bij het maken van rake keuzes. 
 
 
 
 
 
Bestuurders van zorgkantoorregio Midden Holland 
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1 Huidige ontwikkelingen in zorgkantoorregio Midden Holland 

Om te komen tot kwantitatieve inzichten en prognose is gebruik gemaakt van het model Zorggebruik 
van Prismant. In figuur 1 is een vereenvoudigde versie van het model weergegeven. Dit model is 
aangepast voor de V&V en daarna verrijkt met specifieke informatie van het zorgkantoor. Het betreft de 
geprognosticeerde inzet van de kwaliteitsmiddelen en de eerste realisatie daarvan. Daarnaast is deze 
aangepast op de schaal van zorgkantoorregio Midden Holland. Daarmee heeft de regio voor het eerst 
zeer specifieke getallen over de ontwikkeling van het gebruik van zorg enerzijds en de hoeveelheid en 
de kwaliteit van mensen anderzijds. Het model maakt gebruik van de meest actuele en gevalideerde 
databases van bijvoorbeeld het CBS, AZW, Vektis, OC&W en DUO. Deze databases worden periodiek 
ge-update zodat ook in de toekomst met relatief weinig moeite een kwantitatief beeld van de sector kan 
worden gemaakt.  
 
Het model zorgt voor een regiobeeld met als belangrijkste functie dat bestuurders een scherpe dialoog 
kunnen voeren over de korte en langere termijn. De beelden. In gezamenlijkheid kunnen dan keuzes 
worden gemaakt hoe met de vraagstukken om te gaan. In dit hoofdstuk zullen we eerst een actueel 
regiobeeld maken op met name de personele aspecten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1 Model zorggebruik Prismant 
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1.1 Epidemiologische ontwikkelingen 
 
Figuur 2 laat de demografische ontwikkeling zien voor Midden-Holland tot 2030. Uit het figuur valt 
duidelijk op te maken dat er de komende jaren sprake zal zijn van een dubbele vergrijzing. Het aandeel 
65+-ers neemt toe ten opzichte van degene jonger dan 65 en daarnaast stijgt ook de gemiddelde leeftijd 
van de 65+-ers (de oudste leeftijdscategorieën stijgen het sterkst). Figuur 3 laat vervolgens zien dat 
deze ontwikkeling niet stopt in 2030 maar juist versterkt doorzet tot in ieder geval 2050. Het aantal 
vijfennegentig plussers zal in Midden-Holland tussen 2017 en 2050 verviervoudigen (!), het aantal 
mensen tussen de vijfentachtig en vijfennegentig verdriedubbelt en het aantal mensen tussen de 80 en 
84 verdubbelt. Het straatbeeld zal drastisch veranderen. Het aantal mensen tussen de 18 en 65 jaar 
blijft juist gelijk. Dit betekent dat het gat tussen de werkende beroepsbevolking en het aantal ouderen 
sterk zal toenemen. De opgave van nu is al groot maar valt in het niet als we 10 jaar verder kijken. 
 
Figuur 2 Demografische ontwikkeling tot 2030           Figuur 3 Demografische ontwikkeling tot 2050 

1.2 Zorggebruik 
Naast dat het straatbeeld zal veranderen zal ook het zorggebruik flink toenemen. Wanneer voor de 
verschillende leeftijdsgroepen het zorggebruik per persoon ongewijzigd blijft, dan zal het zorggebruik 
even hard toenemen als de groei van de leeftijdsgroepen. Figuur 4 laat zien dat dit voor het zorggebruik 
binnen de WLZ vooral een forse groei betekent van de ZZP’s 4, 5, 6, 7 en 9. De druk op de (medische)  
behandelcapaciteit zal flink oplopen door deze groei en de reeds nu relatief lage beschikbaarheid.  
 
Hier komt bij de verwachting dat mensen 
langer thuis zullen wonen. Het aandeel 
van de extramurale WLZ zal toenemen. 
Dit stelt weer specifieke eisen aan 
medewerkers. Werken in een 
intramurale verpleeghuis omgeving is 
relatief gemakkelijker in termen van 
toezicht, protocollering etc. Bij iemand 
thuis zorg verlenen stelt andere eisen 
aan vermogens zoals improvisatie en 
aanpassen aan de omstandigheden.  
                Figuur 4 Prognoses ZZP’s Midden-Holland 2017-2030 
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1.3 Regionale werkgelegenheid V&V 
In het eerste kwartaal 2019 zijn 4.300 werknemers actief binnen de V&V in Midden-Holland. Dit is een 
groei van 10% vergeleken met het eerste kwartaal 2017. Figuur 5 laat zien dat deze groei vooral te 
maken heeft met nieuwe instroom in de sector. Met uitzondering van de transitiejaren ’14-’16 is de 
uitstroom van V&V-personeel in de 
regio Rijnstreek1 behoorlijk stabiel. De 
instroom daarentegen stijgt sinds 2016 
vrijwel continu met een piek tweede 
helft 2018.  
Naast het positieve saldo op de 
instroom van zorgpersoneel naar de 
V&V geldt ook dat de gemiddelde 
leeftijd van medewerkers in Rijnstreek 
iets lager ligt (0,2 jaar) dan het landelijk 
gemiddelde (43,3 jaar tweede kwartaal 
2019). En ook het regionale verzuim 
voor de V&V in Midden-Holland (5,9% 
1e kwartaal 2019) ligt een stuk lager dan 
het landelijk gemiddelde (7,5% in het 1e 
kwartaal 2019).                                             Figuur 5 Mobiliteit V&V Rijnstreek 2010-2019 

 
  

 
1 Er is geen data beschikbaar specifiek over de mobiliteit in de regio Midden-Holland 
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2 Prognose per kwalificatie en eerste scenario’s 

Met het model Zorggebruik van Prismant is nagegaan voor de regio Midden-Holland wat de personele 
effecten zullen zijn tot 2022 en 2030 van de demografische groei en de invoering van het kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Tabel 1 geeft hiervan de uitkomsten weer, waaruit een tekort volgt voor 2030 van 
bijna 1.000 medewerkers. Dus ondanks de huidige positieve ontwikkeling van de werkgelegenheid zal 
dat onvoldoende zijn om de vraag naar verpleeghuiszorg te beantwoorden wanneer deze in 2030 op 
dezelfde manier aangeboden wordt als op de huidige wijze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1 Prognose arbeidsmarkttekorten V&V Midden Holland 

2.1 Overwegingen bij de prognose 
De tekorten concentreren zich vooral rondom de niveaus 1 t/m 3. In de regio is men niet verbaasd over 
deze verhouding en aantallen. Vooral de groeiende inzet op de niveaus 1 en 2 volgt enerzijds uit de 
veronderstelling dat van deze groep een grotere beschikbaarheid is. Anderzijds is de verwachting dat  
(een deel van) deze groep de potentie in zich heeft om via scholing door te stromen naar niveau 3. 
 
Het terugdringen van deze tekorten 
puur vanuit beleid gericht op extra 
instroom en behoud zal een 
majeure inzet vragen van HR. Tabel 
2 geeft de impact op het tekort weer 
van verschillende beschikbare HR-
instrumentaria. Nog los van de 
vraag hoe haalbaar de genoemde 
interventies zijn, zal het inzetten van 
alle acties het tekort nog maar voor 
krap 50% terugdringen.              Tabel 2 Impact van beleid op verwachte tekorten 
 

2.2 Effecten van extramuralisering binnen de verpleeghuiszorg 
Hoewel in de regio Midden Holland de inzet van Volledige Pakketten Thuis (VPT) en Modulaire 
Pakketten Thuis (MPT) langzaam groeit is de verwachting dat dit wel steeds meer zal gebeuren. Om 
deze ontwikkeling mee te nemen in de analyse van de toekomstige arbeidsmarktsituatie zijn enkele 
scenario’s uitgewerkt voor de extramuralisering en de impact daarvan op de verwachte tekorten. 
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• Groei van de VPT naar 15% van het totaal 
• Groei van de VPT naar 25% van het totaal 

Om zicht te krijgen op de effecten zijn eerst de huidige aantallen VPT voor de regio in beeld gebracht. 
Uit figuur blijkt dat dit nog een klein deel is van de totale zorgomvang (2,6%). Het betreft alleen cliënten 
die zijn geïndiceerd voor zorgzwaarte pakketten 4,5 en 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3 Aantal cliënten Midden-Holland naar ZZP en het aandeel VPT 
 
De groei van VPT is vertaald naar de impact in personele zin (figuur 14). Hiervoor zijn de onderleggers 
van de Nza tarieven gebruikt en de recente studie naar de functiemix van KPMG. Uit het groeiscenario 
voor VPT blijkt dat dit op termijn om minder medewerkers vraagt dan in een scenario waar minder wordt 
geëxtramuraliseerd. Het aantal benodigde verpleegkundigen neemt wel toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4 Personele behoefte bij groei VPT 
 

Enerzijds neemt door de versterkte inzet op VPT het aantal verwachte tekorten af. Tegelijkertijd stijgt het verwachte 
aantal tekorten voor verpleegkundigen en nemen de verwachte tekorten op niveau 1 en 2 wat af in vergelijking met 
het scenario zonder extra inzet op VPT. Het extra kunnen aantrekken van verpleegkundigen op minimaal mbo 
niveau is daarmee een vereiste om succesvol in te zetten op zorg via VPT. 
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3 Dialoog over de toekomst 

Aan de hand van de inzichten zoals gepresenteerd in hoofdstukken 1 en 2 is er een bestuurlijke dialoog 
gevoerd. De dialoog is gevoerd aan de hand van een aantal vragen: 

• Welke eerste inzichten geven deze cijfers u? 
• Welke regionale ontwikkelingen denkt u dat deze trends zullen beïnvloeden? Denk hierbij aan 

factoren als extramuralisering (VPT en MPT), toename complexiteit, leegloop dorpen/ 
platteland etc. 

• Welke scenario’s zou u uitgewerkt willen zien op grond van deze cijfers. 
• Welke vervolg maatregelen hebben prioriteit? 
• Hoe deze te realiseren op middellange en lange termijn? 

 
De volgende thema’s komen voort uit de dialoog: 
 
Relatief korte doorlooptijd om grote vraagstukken op te pakken 
De regionale cijfers maken duidelijk dat reeds nu een uitdaging is in de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd valt 
uit getallen op te maken dat de uitdaging nu nog relatief beperkt is ten opzichte van de verwachte situatie 
over acht jaar. Feitelijk is dit dus de doorlooptijd voor het moeten maken van fundamentele keuzes in 
de verdeling van de steeds schaarser wordende mensen en middelen en het groeiende zorggebruik in 
de VVT. Acht jaar lijkt veel maar is relatief kort. 
Op dit moment leggen is de focus vooral op de korte termijn. We nemen nu relatief veel mensen van 
niveau 1 en 2 aan. Dit is logisch omdat deze groep relatief het gemakkelijkst is om te werven en men 
daarmee voldoet aan de eisen van het kwaliteitskader, inclusief de inzet van de kwaliteitsmiddelen. De 
grotere inzet van deze niveaus staan (mogelijk) op gespannen voet met het feit dat de zorgvraag 
complexer wordt. Positief is wel dat deze functies een directe bijdrage leveren aan het geven van meer 
aandacht en toezicht aan cliënten. Dat is overigens een directe doelstelling van het nieuwe 
kwaliteitskader. 
Een ander inzicht is dat het verloop en verzuim in de V&V bovenmatig is. Het verzuim in de regio Midden 
Holland is relatief laag maar wel hoger dan het totaal landelijk gemiddelde. De fundamentele vraag 
waarom juist in deze sector zoveel mensen uitvallen of weggaan wordt onderzocht in het landelijke 
uitstroomonderzoek van RegioPlus. Het onderzoek, gestart in april 2019, heeft onlangs de eerste 
resultaten opgeleverd (zie bijlage). Hieruit werd duidelijk dat ruim één op de vier werknemers korter dan 
1 jaar in dienst was bij zijn of haar werkgever. Meest genoemde vertrekredenen betroffen (gebrek aan) 
loopbaanmogelijkheden en behoefte aan meer uitdaging in de werkzaamheden. Genoemde 
maatregelen die vertrek hadden kunnen voorkomen waren betere communicatie met de (direct) 
leidinggevende en/of betere ontwikkel- doorgroeimogelijkheden. Pas de laatste tijd krijgt dit thema meer 
aandacht. Mede door het in kaart brengen van de omvang van de vraagstukken is in de sector het besef 
ontstaan dat de wijze van werken en organiseren in de zorg sterk moet veranderen. Het is van belang 
om de komende periode tijd en energie te steken om richting te geven aan de oplossingsrichtingen voor 
de vraagstukken op de lange termijn.  
 
Naar een nieuwe mentaliteit rond ouder worden 
Gelet op de prognoses voor het stijgende zorggebruik en de verminderde beschikbaarheid zijn er een 
aantal vraagstukken voor de lange termijn. Reeds nu wordt veel gesproken over een regionaal 
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maatschappelijk debat over de inrichting van de ouderenzorg. Een gesprek met de omgeving, klanten 
en toekomstige klanten over (toekomstige) verwachtingen. Een belangrijk onderdeel is het eerlijke 
verhaal over de toekomstige vraag en beschikbaarheid. Dat deze mismatch straks niet langer kan 
worden opgelost door (nog) meer (collectief) geld. Dat burgers zich eerder en beter moeten 
voorbereiden op het verouderen in alle facetten van hun leven (financieel, gezondheid, sociaal netwerk, 
wonen, etc.). Daarmee wordt de kans dat mensen een beroep moeten doen op collectief gefinancierde 
professionele systemen lager. We willen bewustwording creëren bij de burger en het eerlijke verhaal 
vertellen. Het samen met informele zorg organiseren en het ondersteunen van mantelzorgers zijn 
belangrijke thema’s.  
Het realiseren van een nieuwe mentaliteit rond ouder worden of gezond, sociaal, financieel ‘verouderen’ 
in een goede woonomgeving is een zaak van lange adem. Daarom kunnen we daar niet vroeg genoeg 
mee beginnen. Inmiddels zijn er al verschillende initiatieven gericht op ouderen zelf en professionals. 
Bijvoorbeeld Positieve Gezondheid van Machteld Huber, de activiteiten van de Leiden Academy, Beter 
Oud en mijnvolgendehoofdstuk.nl. In deze bewegingen zit reeds voldoende inspiratie en verhalen om 
te komen tot een relevant gesprek over anders omgaan met ouder worden. De kern van een 
mentaliteitsverandering is enerzijds het organiseren van de communicatieve boodschap gevolgd door 
concrete mogelijkheden tot actie. De mentaliteitsverandering rond stoppen met roken is een goed 
voorbeeld van hoe zo’n een mentaliteitsverandering kan worden bereikt. 
 
Domeinoverstijgend samenwerken 
In de regio Midden Holland wordt de verdeling van verstrekkingen voor complexe ouderenzorg in drie 
domeinen gezien als een belangrijke ingewikkeldheid De meeste ouderen met complexe vraagstukken 
maken, vaak tijdsvolgordelijk, gebruik van verstrekkingen uit alle drie de domeinen. Elk domein kent 
haar eigen aanspraak, toegankelijkheid en wettelijke grondslag. Daar waar de Wmo 
inkomensafhankelijk is, als een vangnet om mee te blijven doen, geldt voor de Zvw vaak een aanspraak 
in het verlengde van een medische handeling (artikel 2). In de Zvw zitten de verstrekkingen om ziektelast 
te verlichten en in de Wmo de verstrekkingen om ouderen te voorzien van voldoende aandacht en 
middelen zodat zij beter hun dagelijks leven in stand kunnen houden. Wanneer het beroep “te groot” 
wordt op deze verstrekkingen wordt doorgeschakeld naar de Wlz. Vaak in de vorm van een intramurale 
opname. Deze opname is feitelijk een gelimiteerd “all-inclusive” pakket van wonen, zorg, behandeling 
en welzijn. De overgang van de Zvw en Wmo naar de Wlz is vrijwillig en op basis van indicatie en 
daarmee geen vanzelfsprekende overgang. 
Er is een groot positief effect op vermindering van de inzet van “schaarse” mensen en middelen te 
verwachten in de V&V door een opname in het verpleeghuis zo lang mogelijk uit te stellen. Daarmee 
blijven mensen langer in de eigen omgeving en wordt er meer natuurlijk een beroep gedaan op de 
krachten in de directe aanwezigheid van ouderen (community). De focus blijft dan meer gericht op 
welzijn en is de inzet van medische en verpleegkundige professionals meer ondersteunend. Dat zorgt 
voor een lagere inzet van professionele zorg omdat zorg deels wordt ingeruild voor welzijn. Daarnaast 
wordt gemiddeld €12.000 euro collectief gefinancierde huisvestingskosten per plaats per jaar 
uitgespaard. Tegelijkertijd is er (financiële) druk vanuit de Wmo en Zvw om mensen wel snel naar de 
Wlz over te laten gaan. Verzekeraars sturen krachtig om de premie zo laag mogelijk te houden. 
Gemeenten worstelen op dit moment met de het beslag op de Wmo budgetten. Feitelijk zijn dit 
contraproductieve prikkels. Momenteel worden er door verzekeraars samen met gemeenten, 
businesscases gemaakt waarin zichtbaar wordt dat (kleine) extra investeringen in de WMO zoals 
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dagopvang en meer welzijn en aandacht thuis leiden tot relatief grote opbrengsten in de Wlz. Het moet 
dan wel wettelijk mogelijk worden gemaakt om vanuit de Wlz de extra inzet in de Wmo te verevenen. 
Daarnaast is het een randvoorwaarde om een sterke eerste lijn te hebben en goede klant logistieke 
samenwerking in de regio. De goede voorbeelden laten zien dat een sterke inhoudelijke samenwerking 
plaats vindt tussen gemeenten, woningbouwcoöperaties, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Los van 
de inhoudelijke consensus is de mogelijkheid om maatschappelijk geld zo efficiënt mogelijk in te zetten 
dus nog regelmatig een barrière. In deze lijn past ook de ontwikkeling van zorg op afstand waarbij 
technologische ontwikkelingen ingezet worden om cliënten langer in de thuissituatie te kunnen 
ondersteunen. Het loskomen van oude financieringsstromen zou hierbij kunnen helpen.  
 
Technologie als trekkende kracht 
Het algemene gevoel is dat er een wereld valt te winnen met (arbeidsbesparende) technologie. Dit 
varieert van toezicht op afstand, sensortechnologie maar ook digitale pakketten voor betere 
dossiervorming en overdracht. In de regio is hierop nog geen groot trackrecord op de inzet van 
technologieën. Een eerste kentering is hierin wel te zien. Sterker, een belangrijke inzet vanuit de huidige 
transitiemiddelen is gericht op het meer digitaal vaardig maken van medewerkers. Voorts heeft iedere 
individuele organisatie zijn eigen focus (of het gebrek daar aan) op het thema technologie. Door deze 
versnippering in aandacht en kracht heeft is het moeilijk te komen tot echte doorbraken die arbeid 
besparen en de zorg kwalitatief verbeteren. Veel nieuwe ontwikkelingen zijn gekoppeld aan leveranciers 
samen met individuele aanbieders. Dit kost veel inspanning en levert alleen op microniveau enig succes 
op. Opschaling daarentegen wordt bemoeilijkt als gevolg van het “not-invented here” syndroom en het 
gebrek aan investeringskracht. In de regio’s wordt nu nagegaan om juist de ontwikkeling, opschaling en 
investering meer samen te doen. Hierdoor is men krachtiger ten opzichte van leveranciers en leidt een 
brede opschaling van beproefde concepten sneller tot een grotere impact in termen van kwaliteit en 
kosten. Veel bestuurders erkennen dat technologie als strategische paragraaf nog weinig is ontwikkeld. 
Hierop moet de komende periode de nodige kracht komen. In een aantal regio’s hebben zorgkantoor 
en zorginstellingen wel de noodzakelijke verbindingen gemaakt waardoor snel stappen gezet kunnen 
worden. Belangrijke minimale randvoorwaarden zijn de aanwezigheid van verandercapaciteit en een 
gedegen plan van aanpak in lijn van de toekomstige ontwikkelingen in de regio.  
 
Huisvestingsopgave voor geclusterde woonvormen 
In de dialoog constateren we dat op grond van de demografie er een forse huisvestingsopgave ligt. Met 
name de ontwikkeling van geclusterde woonvormen waar met inzet van VPT en MPT zorg kan worden 
geboden is van belang. Momenteel is dat een lastige opgave omdat er te weinig grondposities zijn in de 
regio die voor dit doel ontwikkeld kunnen worden. De huizenmarkt zit vast en de gemeenten kunnen 
zich niet gemakkelijk bewegen. Het is daarom van belang om op niet al te lange termijn het gesprek 
over de stip op de horizon te verbreden met de gemeenten en coöperaties. In het particuliere domein 
is, met de nodige creativiteit, nog wel het een en andere mogelijk.  
 
Regionaal organiseren in wisselende coalities 
De noodzaak om de verdeling van de wel beschikbare mensen en middelen voor ouderenzorg steeds 
raker en preciezer te laten plaats vinden is groot. De zorgkantoorregio (of subregio Midden Holland) lijkt 
de beste maat om dit goed te doen. Er is op regionaal niveau vaak sprake van logische en 
samenhangende samenwerking rond ouderen in de vorm van bijvoorbeeld dementienetwerken, 
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transferpunten, crisis en spoed, avond-nacht en weekend, nieuwe vormen van onderwijs etc. De huidige 
VVT-tafel die is ontstaan op basis van de kwaliteits- en transitiemiddelen is een goed voorbeeld. Deze 
tafel maken ons als individuele aanbieder meer kansrijk om goede en zinnige zorg te realiseren op de 
juiste plek. Vraagstukken, obstructies en ontwikkelingen kunnen op deze schaal van de regio het beste 
ter hand worden genomen. Partijen kennen elkaar, er is sprake van voelbare onderlinge afhankelijkheid 
en de specifieke regionale omstandigheden zijn bekend. In veel regio’s worden reeds nu afspraken 
gemaakt over het leveren van complexe zorg. 
Wat moet worden voorkomen is dat de huidige regionale aanpak ontaard in een nieuwe institutie. In de 
afgelopen twee jaar is er een redelijk succesvolle werkwijze ontstaan in de regio’s. Elke individuele 
organisatie is uitgenodigd bij het regionale gesprek aan de VVT-regiotafel over het verbeteren voor de 
zorg van ouderen. Aan de hand van gezamenlijk geformuleerde concrete opgaven, nu en in de 
toekomst, verzamelen organisaties in de regio zich rond het vraagstuk. Deze organisaties vormen een 
“Coalition of the willing”. Deze kunnen per vraagstuk wisselend zijn. Zij zorgen voor (een begin) van de 
oplossing uiteindelijk alle individuele organisaties in de regio dient. Zij beleggen daarbij het bestuurlijk 
eigenaarschap voor de aanpak van het vraagstuk. Bestuurders maken zich daarmee aanspreekbaar 
voor de voortgang, het resultaat en eventuele beëindiging van een aanpak. De huidige transitiemiddelen 
als “smeermiddel” voor de regionale samenwerking geven genoeg power om te komen tot actie in plaats 
te verzanden in ingewikkelde gesprekken over wie uit welk budget moet investeren. Deze nieuwe 
regionale samenwerkingsvorm voorziet in de behoefte. Enerzijds uit efficiency overwegingen, anderzijds 
omdat betrokkenen behoefte hebben aan duidelijkheid (besluitvorming, doorzettingsmacht). Er is een 
nieuwe vorm van governance ontstaan in de vorm van een soort regiobestuur. Vooral de organisaties 
met een divers samengesteld portfolio van wijkverpleging, GRZ en intramurale zorg zouden samen met 
het regionale zorgkantoor een voortrekkersrol kunnen nemen omdat zij alle facetten van het spel zien 
en ervaren. Deze voortrekkersrol moet worden verdiend maar ook gegund. Voorts moet worden gewerkt 
vanuit heldere en regionaal erkende probleemstelling liefst vergezeld met een gezamenlijke 
(maatschappelijke) businesscase en een analyse op de verwachte impact. Het moet helder zijn waar 
de investeringen worden gedaan en welke dat zijn en wat dit de gehele keten oplevert. Opbrengsten en 
besparingen die worden gehaald worden verdeeld (shared benefits), zodat alle stakeholders worden 
beloond voor ‘goed gedrag’. 
Het zorgkantoor heeft de afgelopen twee jaar ook een nieuwe rol gekregen. Zij is, vanuit haar zorgplicht, 
als het ware toezichthouder geworden voor de regionale samenwerking. Zij ziet toe dat de inzet van 
energie en middelen evenwichtig verloopt met acties die organisaties in staat stelt de zorg kwalitatief 
goed te verlenen. Daarnaast voorziet zij de regio continu van relevante data over zorggebruik, 
arbeidsmarkt en beschikbare middelen zodat er goed zicht blijft op de opgave en de impact van de 
gevonden oplossingen. 
 
Tot slot stellen we vast dat de dialoog over de Stip op de horizon eigenlijk een constante moet zijn in 
onze ontmoetingen aan de V&V tafel. Over anderhalf jaar zullen een nieuw overzicht produceren van 
de cijfers en inzichten zoals in deze rapportage zijn gepresenteerd. Daarmee behouden we een actueel 
beeld en kunnen nagaan of onze aanpakken leiden tot gewenste veranderingen. 
 

 


