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 Leeswijzer

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

572.000 

Aandeel  
75-plussers

9,1%
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 3 0,0% 0,1%

Actief 
plaatsen 32 0,6% 1,4%

Wacht op 
voorkeur 268 5,0% 9,1%

Totaal 303 5,6% 10,6%

In 2020 was het totaal aantal  
wachtenden 342.

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 niet voldoende om de regionale 
uitbreidingsopgave te halen.

Uitbreidingsplannen niet-geclusterde zorg in  
eigen woonomgeving:

2021 2022 2023 2024 2025

22 43 79 113 140
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2020 2021

5.347
5.647

Intramuraal MPT VPT PGB PGB-MPT Overige

4.536

543

83 131 38 16

4.644

629

110 189 60 15

VV4 VV5 VV6 VV7 VV8-10

1.097

2.428

1.293

307

132

1.080

2.566

1.403

379

180

2020 2021

2020 2021

Groningen

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

 
Intramurale uitbreidingsplannen

Geclusterde zorg in eigen woonomgeving 
uitbreidingsplannen 

56
112 199 360 407

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040

74
181

290
422

562

1.442

2.554

3.649



Regiomonitor 2021 verpleegzorg
GRONINGEN

 Leeswijzer

Uitvoeringsagenda

In het Groninger Zorgakkoord (aardbevingsgebied Noord Groningen) is in 2019 
afgesproken dat partijen (VG- en V&V-zorgaanbieders) zich gezamenlijk inzetten 
om zoveel mogelijk onnodige leegstand van panden te voorkomen. Uitgangspunt 
is dat in de panden die achterblijven geen intramurale zorg kan worden geboden. 
In de provincie Groningen kan het per regio verschillen hoe de diverse partijen 
inhaken op de woon(zorg)behoefte van hun inwoners. In de sub-regio waar het 

Groninger Zorgakkoord is afgesproken, mag de huidige zorgcapaciteit niet worden 
vergroot. Hierdoor kunnen de tekorten aan verpleegzorgplekken zoals berekend 
door TNO/RIVM, in de praktijk anders uitvallen. Het risico bestaat dat hierdoor de 
uitbreidingsopdracht bij andere regio's/gemeenten neergelegd moet/kan worden en 
de opdracht voor hen dus groter zal worden.

Actie / project / 
samenwerkingsverband Deelnemende partijen Verwacht resultaat

Verwachte doorlooptijd

VoortgangStartdatum Einddatum

1

Convenant Verpleeghuizen 
zorgkantoor Groningen

Alle intramurale V&V-
organisaties

Opgeleverde Proclamatie waarin de 
gezamenlijke standpunten van de 
zorgaanbieders en Menzis zijn vermeld

01-07-2021 Gereed; https://www.
waardigheidentrots.nl/wp-content/
uploads/2020/11/covenant-regio-
groningen.pdf

2

Regiotafel Gemeenten en 
zorgverzekeraar Menzis

Afstemming op diverse thema's 
waaronder Vastgoed

01-07-2021 doorlopend Bestuurlijke verhaallijn vastgoed 
met de ambtenaren en wethouders 
gedeeld. Verdere afstemming volgt 
nog.

3

Groninger Zorgakkoord Diverse ministeries, 
Zorgaanbieders, NCG 
(Dienst Nationaal 
Coördinator Groningen), 
Corporaties, Menzis

Uitvoering geven aan de gemaakte 
afspraken rond 9 projecten

01-01-2018 doorlopend link: https://www.gza.nl/ 
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Aandacht voor het thema wonen en zorg per gemeente

In opdracht van de Taskforce Wonen en 
Zorg hebben SRIM/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

Eemsdelta

Groningen

Het Hogeland

Midden-Groningen

Oldambt

Pekela

Stadskanaal

Veendam

Westerkwartier

Westerwolde

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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