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De regiomonitor is een vervolg op het 
regioplan 2020 waarin het tekort aan 
verpleegzorg in 2040 is geschetst. 
Weergegeven is: achtergrondinformatie 
over de regio in cijfers, wat de inspanningen 
in de regio zijn geweest en welke resultaten 
dit tot nu toe heeft opgeleverd. 

Kenmerken 
van de 
regio

Aantal inwoners

942.000 

Aandeel  
75-plussers

9,3%
Landelijk aandeel is 8,8%.

Hoger aandeel 
75-plussers 
dan landelijk.

Aantal Wlz-klanten in zorg

Toename van 
het aantal  
Wlz-klanten dat 
zorg ontvangt.

Wachtlijst 2021

Aantal Relatief Landelijk

Urgent 
plaatsen 13 0,0% 0,1%

Actief 
plaatsen 106 1,1% 1,4%

Wacht op 
voorkeur 1.174 12,2% 9,1%

Totaal 1.293 13,3% 10,6%

In 2020 was het totaal aantal  
wachtenden 1.176.

Relatief betekent: het aantal wachtenden t.o.v. 
het aantal Wlz-klanten in zorg.

Ontwikkeling leveringsvormen

Ontwikkeling ZZP-mix

Toename van de 
zorgprofielen VV5, 
VV6, VV7 en VV8-10.

Huidige invulling regionale uitbreidingsopgave

De uitbreidingsplannen van de Wlz-zorgaanbieders 
richting 2025 zijn voldoende om de regionale 
uitbreidingsopgave te halen.

Uitbreidingsplannen niet-geclusterde zorg in  
eigen woonomgeving:

2021 2022 2023 2024 2025

373 914 1.591 2.175 2.771
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2020 2021

9.887
10.843

Intramuraal MPT VPT PGB PGB-MPT Overige

7.313

1.341

521 462
205 45

7.505

1.746

663 550 333
46

VV4 VV5 VV6 VV7 VV8-10

1.997

4.792

2.091

667

219

2.036

5.325

2.349

799

284

2020 2021

2020 2021

Arnhem

Regionale uitbreidingsopgave 
(extra verpleegzorgplekken t.o.v. 2020)  

 
Intramurale uitbreidingsplannen

Geclusterde zorg in eigen woonomgeving 
uitbreidingsplannen 

241

767

1.410
1.540

1.924

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040

227
510

786
1.072

1.312

3.005

5.111

7.257
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Uitvoeringsagenda

We zijn en gaan in alle sub-regio’s in gesprek met gemeenten om vraag en aanbod 
(woningaanbod, levensloopbestendig bouwen, verblijfsaanbod en zorgaanbod) op 
elkaar af te stemmen. Vanuit de Menzis zijn  regiobeelden ontwikkeld. Het regiobeeld 
is de basis om samen te werken met regionale zorgaanbieders, gemeenten, 
inwoners, zorgverzekeraars en andere partijen om het toekomstig zorglandschap 
verder vorm te geven. Een zorglandschap waarin de beschikbaarheid van zorg 
onder druk staat. Samen met de zorgverzekeraar gaan we in de sub-regio’s met 
deze stakeholders in gesprek om deze regiobeelden vorm en inhoud te laten 
krijgen en een uitvoeringsagenda te ontwikkelen. De benodigde Wlz-zorg voor 
V&V-klanten heeft daarin nadrukkelijk een plek. In de komende jaren komt al wat 
extra capaciteit beschikbaar. Om goede en toegankelijke ouderenzorg te blijven 
garanderen, zal de oplossing op langere termijn niet alleen liggen in uitbreiding 
van vastgoedcapaciteit. Gezien de arbeidsmarktproblematiek is het de vraag of 
er voldoende personeel zal zijn voor uitbreiding van de verpleegzorgcapaciteit. 
Daarom zetten we in op het contracteren van partijen die met nieuwe zorgvormen 
(kleinschalig of geclusterd VPT) de markt in beweging brengen.  We onderzoeken met 

een aantal zorgaanbieders of VPT in de wijk een betere oplossing kan bieden dan 
zorg in MPT voor ouderen die met een Wlz-indicatie nog thuis wonen. Tot slot willen 
we via ons inkoopbeleid en op de regionale overlegtafels de inzet van technologie 
stimuleren. Het inzetten van technologie kan het mogelijk maken om ouderen (toch) 
langer thuis te laten wonen. Maar het inzetten van technologie kan ook personeel 
ondersteunen en efficiëntere inzet van personeel mogelijk maken. 
Op verschillende vlakken is er gewerkt aan de regionale uitvoeringsagenda 
Capaciteit V&V. Alle V&V-zorgaanbieders zijn bevraagd op hun capaciteit 
ontwikkelingen voor de komende jaren , regionale data over te verwachten 
tekorten per gemeente zijn nader geduid. De eerste gemeentelijke visies op wonen 
en zorg zijn beschikbaar gesteld. Vanuit het Zorgkantoor stellen we nu per gemeente 
een drieluik op, waarbij we genoemde documenten naast elkaar leggen om tot 
een eenduidig beeld te komen. De eerste gesprekken waarbij zorgaanbieders, 
zorgkantoor, woningcorporaties en gemeenten aan tafel zitten, hebben reeds 
plaatsgevonden.       

Actie / project / 
samenwerkingsverband Deelnemende partijen Verwacht resultaat

Verwachte doorlooptijd

VoortgangStartdatum Einddatum

1
Samenwerkingsagenda 
Achterhoekse 
Gemeenten Menzis

Achterhoekse Gemeenten en 
Menzis

Dit is een breed overleg over alle 
domeinen heen. 

01-06-2020 doorlopend

2

Taskforce Wonen en Zorg Gemeenten, Menzis 
Zorgkantoor, Ambassadeur 
Taskforce, Netwerk ouderen 
en Veerkracht

Urgentiebesef vergroten op onderwerp 
wonen met zorg en komen tot 
woonzorgvisies van gemeenten

medio 2021 medio 2022 Vanuit de Taskforce vinden er 
bijeenkomsten plaats om het 
urgentiebesef te vergroten

3

Overlegtafel De 
gezondste regio

Gemeenten, Menzis 
(Zorgkantoor), 
Zorgaanbieders (onder 
andere, Ziekenhuizen, 
Huisartsen, Ondernemers, 
V&V, GZ, GGZ)

Vernieuwing en verbetering van zorg 
en welzijn, zodat de gezondheid van 
Achterhoekse inwoners toeneemt: één 
van de 2 pijlers is zorginnovatie, kan 
bijdragen aan zorg (zo lang mogelijk) 
thuis

01-01-2019 doorlopend We proberen woonzorg 
capaciteitsvraagstuk op de agenda 
te plaatsen

4

Overlegtafel Wonen en 
vastgoed Achterhoek 

Achterhoekse gemeenten en 
woningcorporaties

Woningvoorraad realiseren in de 
Achterhoek die meebeweegt met de 
demografische ontwikkelingen en die 
kwalitatief en kwantitatief voldoet

doorlopend
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Uitvoeringsagenda

Actie / project / 
samenwerkingsverband Deelnemende partijen Verwacht resultaat

Verwachte doorlooptijd

VoortgangStartdatum Einddatum

5

Overleg Achterhoek 
wonen met zorg 

Gemeenten, Menzis 
Zorgkantoor, Ambassadeur 
Taskforce, Netwerk ouderen 
en Veerkracht

In de Achterhoek zijn verschillende 
overlegtafels bezig met het thema 
wonen en zorg of gerelateerd daaraan: 
overlegtafel de Gezondste Regio, 
Overlegtafel Wonen en vastgoed 
(woningcorporaties en gemeenten); 
daarnaast kennen we het Netwerk 
Veerkracht Ouderen en ook het 
zorgkantoor van Menzis is bezig met dit 
thema. 

9 september 
2021 eerste 
overleg 

doorlopend Eerste overleg gehad. 
Vervolgoverleg wordt gepland, 
daarin bespreken we het proces en 
de afstemming en bepalen hoe we 
nu verder gaan.

6

Netwerk Ouderen en 
Veerkracht Achterhoek

Gemeenten, huisartsen, 
zorgorganisaties, 
ziekenhuizen, 
welzijnsorganisaties, 
ouderen-
cliëntenorganisaties en 
Menzis

In het Programma Veerkracht hebben we 
onder andere aandacht voor passend 
wonen en passende zorg op het juiste 
moment op de juiste plek 

voorjaar 
2021

programma 
tot 2024

Uitvoeringsplannen Oost en West 
Achterhoek in ontwikkeling: 
coördinatiegroep voor beide 
sub-regio's opgericht waarin 
afstemming plaatsvindt .

7

Overleg gemeente 
Winterswijk

Gemeente Winterswijk, 
Menzis Zorgkantoor, V&V-
zorgaanbieders in gemeente 
Winterwijk 

Aanbod van voldoende 24-uurs zorg 
in de gemeente Winterswijk in balans 
houden om over- of onderaanbod te 
voorkomen.

jaar 2019 doorlopend Jaarlijks overleg tussen genoemde 
partijen, laatste overleg was op 13 
juli 2021.

8

Overleg Goud Oud in 
Berkelland

Gemeente Berkelland, 
Menzis Zorgkantoor, 
Netwerk Ouderen en 
Veerkracht, Wooncorporatie, 
Huisartsengroep 

Samen optrekken en oplossingen 
creëren voor de toekomstige vraag naar 
verpleegzorg in de gemeente Berkelland 

01-01-2021 doorlopend Eerste verkenning in januari 2021, 
vervolgoverleg gepland 28 oktober 
2021/

9

Taskforce wonen en  
Zorg regio Food Valley

Veenendaal (portefeuille 
RO) en Barneveld 
(portefeuille zorg) (namens 
Regiogemeenten Food 
Valley), Woonstede (namens 
woningcorporaties), Opella 
(namens zorgaanbieders), 
Menzis (Zvw en Wlz) 

Vanuit de Taskforce vinden er 
bijeenkomsten plaats om het 
urgentiebesef te vergroten

sept 2021 medio 2022 Grote bijeenkomst wordt in Q1 2022 
gepland. 18-11-2021 overleg met de 
Taskforce.

10

Taskforce wonen en 
Zorg regio Arnhem en 
Nijmegen

Voor Arnhem zitten hier: 
gemeente Rheden (namens 
regiogemeenten), Menzis 
(namens Zvw en Wlz),  
Stichting Samen Zorgen 
(namens zorgaanbieders).

zie voor meer info: https://www.
taskforcewonenzorg.nl/nieuws/
terugblik-bestuurlijke-bijeenkomst-
wonen-en-zorg-arnhem-nijmegen-en-
rivierenland

sept 2021 medio 2022 2e bijeenkomst in Q1 2022
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Aandacht voor het thema wonen en zorg per gemeente

In opdracht van de Taskforce Wonen en 
Zorg hebben SIRM/Finance Ideas in het 
voorjaar van 2021 onderzoek gedaan 
naar de aandacht voor wonen en zorg 
in gemeentelijke visies. In de tabel zijn 
de resultaten op twee thema’s uit het 
onderzoek weergegeven. Ga naar  
www.taskforcewonenzorg.nl voor meer 
informatie over het onderzoek en de 
resultaten. 

niet genoemd

benoemd of procesafspraken

onderzoek

concrete doelen of monitoring

Gemeente
Langer zelfstandig 
thuis wonen

Samenwerking 
wonen en zorg

Aalten

Arnhem

Barneveld

Berkelland

Bronckhorst

Doesburg

Doetinchem

Duiven

Ede

Lingewaard

Montferland

Oost Gelre

Oude IJsselstreek

Overbetuwe

Renkum

Rheden

Rozendaal

Scherpenzeel

Wageningen

Westervoort

Winterswijk

Zevenaar

Spreiding intramurale locaties in de regio

Intramurale locatie

Stedelijkheid

             
dunbevolkt dichtbevolkt
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Inleiding
Van iedere zorgkantoorregio 
is een regiomonitor voor 2021 
beschikbaar. De onderwerpen 
in de regiomonitor zijn 
kwantitatief en/of kwalitatief 
van aard. Hierbij vermelden 
wij de bron, de peildatum 
of periode en geven wij een 
toelichting op het onderwerp. 
 
 

Kenmerken van de regio

Bron De kenmerken van de regio zijn gebaseerd op de 
verzekerdengegevens van Vektis. Het aantal inwoners  
is bepaald aan de hand van het aantal verzekerden op  
1 september 2021. Afgerond op 1000. Het percentage  
75-plus is gebaseerd op onafgeronde aantallen. 

Peildatum 01-09-2021

Toelichting Zorgkantoren maken inzichtelijk hoe de verhouding 
tussen de (kwetsbare) ouderen en alle inwoners is.

Aantal Wlz-klanten in zorg 

Bron Zorgprisma (AW317)

Peildatum 1 februari 2020 (over januari 2020)
1 september 2021 (over agustust 2021)

Toelichting Hier geven zorgkantoren weer aan hoeveel mensen 
daadwerkelijk zorg geleverd wordt en hoe dit zich heeft 
ontwikkeld ten opzichte van het jaar ervoor. Het betreft 
reguliere zorg en overbruggingszorg. In de reguliere zorg 
is ook de zorg aan de mensen met zogenaamde lage 
ZZP’s opgenomen (ZZP 1VV t/m 3VV), omdat zij op dit 
moment wel zorgcapaciteit benutten. 

Wachtlijst 2021

Bron Zorgprisma (AW317)

Peildatum 1 februari 2020 (over januari 2020)
1 september 2021 (over agustust 2021)

Toelichting In iedere zorgkantoorregio wachten Wlz-klanten, soms 
bewust, op intramurale opname of andere zorg van hun 
voorkeur, deze klanten maken we hier inzichtelijk ten 
opzichte van het totaal aantal klanten dat in zorg is  
(ZZP 1VV tot en met 10VV).

Ontwikkeling leveringsvormen

Bron Zorgprisma (AW317)

Peildatum 1 februari 2020 (over januari 2020)
1 september 2021 (over agustust 2021)

Toelichting Hier maken we inzichtelijk in welke leveringsvormen 
de Wlz-klanten hun zorg (ZZP 1VV tot en met 
10VV) verzilveren.  De ‘overige’ categorie betreft 
gecombineerde leveringsvormen van intramurale 
zorg, VPT, MPT en PGB. De grootste combinatie 
leveringsvormen is PGB-MPT en is apart in de grafiek 
weergegeven.

Ontwikkeling ZZP-mix

Bron Zorgprisma (AW317)

Peildatum 1 februari 2020 (over januari 2020)
1 september 2021 (over agustust 2021)

Toelichting In deze weergave is de totaal gerealiseerde 
zorgcapaciteit uitgesplitst naar ZZP. De ZZP’s 1VV tot  
en met 3VV zijn hier niet opgenomen, omdat deze ZZP’s 
niet meer geïndiceerd worden door het CIZ en er ook 
geen nieuwe instroom van klanten met een dergelijke 
ZZP verwacht wordt.
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Huidige invulling van regionale uitbreidingsopgave
a. Regionale uitbreidingsopgave

Bron ZZP 4 t/m 10 VV, Beleidsarme vraagprognose  
(bron: RIVM, verkregen via TNO)

Periode 2018 – 2040

Toelichting Aan de hand van de beleidsarme vraagprognose die TNO uit de RIVM-
data heeft bepaald (zie ook regioplan 2020), maken we inzichtelijk welke 
ontwikkeling van de vraag er in de specifieke zorgkantoorregio verwacht 
wordt richting 2040. De opgave in de regio bestaat uit intramurale 
zorg en geclusterd VPT en PGB. Zorgkantoren hanteren deze prognose 
als basis voor de monitoring van de vraagontwikkeling in de regio. De 
zorgvraagontwikkeling is in deze grafiek weergegeven als een rode lijn.
Het rapport van TNO vindt u hier.  

Huidige invulling van regionale uitbreidingsopgave 
a. Uitbreidingsplannen van Wlz-zorgaanbieders

Bron Opgave van zorgaanbieders

Periode 2021 - 2025

Toelichting Hier laten de zorgkantoren zien welke uitbreidingsplannen 
zorgaanbieders hebben opgegeven tot en met 2025. 
De Wlz-zorgaanbieders zijn gevraagd om alleen realistische, haalbare 
uitbreidingsplannen op te geven. Denk hierbij aan uitbreidingsplannen 
die zich al in de definitieve ontwerpfase, bestek- of realisatiefase 
bevinden en/of akkoord van de RvT. 

In de grafiek is zichtbaar gemaakt tot in hoeverre de uitbreidingsplannen 
(intramuraal en geclusterde zorg in eigen woonomgeving VPT en PGB) 
invulling biedt aan de vraagontwikkeling in de regio. 
In de tabel zijn de door de zorgaanbieders opgegeven niet-geclusterde 
zorg in eigen woonomgeving uitbreidingsplannen zichtbaar gemaakt.  

Let op: de uitbreidingsplannen van zorgaanbieders zijn prognoses 
(forecasting) waarvan we de daadwerkelijke realisatie tonen in de 
monitors over 2022 en verder.

Uitvoeringsagenda 2021

Bron Opgave van zorginkopers en adviseurs/accountmanagers gemeenten 
van het betreffende zorgkantoor 

Peildatum Oktober - November 2021

Toelichting Het is relevant om bestaande samenwerkingsverbanden/afspraken 
inzichtelijk te maken en te weten in welke structuur/gremia knelpunten 
(kunnen) worden opgepakt. Deze vraag geeft inzicht in welke 
samenwerkingsverbanden/structuur/gremia knelpunten rond wonen 
met zorg binnen de regio worden opgepakt, met welke stakeholders 
en met welk doel. Dit kan impact hebben op het bereiken van de 
capaciteitsdoelen.

Aandacht voor het thema wonen en zorg per gemeente

Bron SIRM/Finance Ideas (verkregen via Taskforce Wonen & Zorg)

Peildatum 1 oktober 2021

Toelichting De Taskforce Wonen & Zorg inventariseert van alle gemeenten in 
Nederland de mate waarin men een visie heeft op wonen met zorg 
en in welke mate men ook al afspraken tot samenwerking/uitvoering 
daarvoor heeft gemaakt. Wij tonen de inventarisatie op de gebieden 
‘Langer zelfstandig thuis wonen’ en ‘Samenwerking wonen & zorg’. 
Ga naar www.taskforcewonenzorg.nl voor meer informatie over het 
onderzoek en de resultaten. 

Spreiding van de intramurale locaties

Bron Stedelijkheid: CBS (70072ned), 2020
Locaties: Alleen intramurale locaties met minstens 3-26 (kleinschalig) 
declarerende klanten die een zorgvraag hebben.

Peildatum 2020

Toelichting Op dit kaartje is de spreiding van het intramurale zorgaanbod in de regio 
opgenomen, in relatie tot het aantal inwoners per km2. 
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