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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

622.000 

Aandeel  
75-plussers

9,4%
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 56 0,8% 1,4%

Wacht op 
voorkeur 425 6,3% 9,1%

Totaal 484 7,1% 10,6%

In 2020 was het totaal aantal  
wachtenden 617.

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

67 184 421 568 805
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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

Twente

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

 
Intramurale uitbreidingsplannen

Geclusterde zorg in eigen woonomgeving 
uitbreidingsplannen 

18 112 370

715
866

2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040

135
291

446
617

786

1.799

3.010

4.216
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Uitvoeringsagenda

Op verschillende vlakken werkt men hard aan de regionale uitvoeringsagenda 
Capaciteit V&V. Alle V&V-zorgaanbieders zijn bevraagd op hun capaciteit-
ontwikkelingen voor de komende jaren en 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
Werkagenda samen14, 
onderdeel Capaciteit

14 Twentse gemeenten, 
zorgkantoor en 
zorgverzekeraar Menzis

Bestuurlijke monitoring op oplevering 
visies wonen en zorg. Monitoring op 
uitvoering te realiseren capaciteit.  

01-06-2021 doorlopend 50% van de gemeenten heeft 
inmiddels een woonzorgvisie 
opgeleverd

2

Aansluiten bij de 
visieontwikkeling Wonen en 
Zorg bij gemeente Enschede

Gemeente Enschede 
en Zorgkantoor, 
zorgaanbieders, 
woningcorporaties 

Gemeente Enschede ondersteunen in 
totstandkoming woonzorgvisie 

01-06-2021 maandelijks 
doorlopend

Cijfermateriaal in de analysefase

3

Gemeente Hengelo Gemeente Hengelo en 
Zorgkantoor 

Gezamelijk doel formuleren op basis van 
visie Wonen en Zorg Hengelo en de TNO-
cijfers

04-05-2021 doorlopend Visie besproken, zorgaanbieders 
worden nu in separate sessies 
aangesloten om tot concretisering 
te komen

4 Gemeente Rijssen-Holten Gemeente Rijssen-Holten 
en Zorgkantoor

Concrete wooninitiatieven besproken die 
bij gemeente Rijssen-Holten voorliggen 

20-05-2021 afgerond Gemeente kan verder met geleverde 
input en zal keuzes maken

5
Gemeente Oldenzaal Gemeente Oldenzaal, 

zorgaanbieders en 
Zorgkantoor

Gezamelijk doel formuleren op basis van 
visie Wonen en Zorg Oldenzaal en de TNO-
cijfers

25-07-2021 doorlopend Kick-off gehad, posities zijn helder, 
vervolg conform planning 

6
Bijeenkomst Zorgkantoor 
voor 14 Twentse gemeenten 

Twentse gemeenten en 
Zorgkantoor

Inzicht bieden in TNO-cijfers, de 
Wlz-inkoopsystematiek en urgentie 
benadrukken

01-06-2021 afgerond Bijeenkomst is positief ontvangen, 
na afloop diverse verzoeken tot 
nadere afstemming gehad 

7

Periodieke gesprekken Alle V&V-zorgaanbieders 
en Zorgkantoor

Bespreken geplande capaciteitmutaties, 
doelgroepenbeleid, langer thuis wonen 
met zorg-interventies, inzet van  
technologie

01-01-2021 doorlopend Vastgoeddialoog vormgeven

8

Senior-inkoper Wlz 
toegetreden tot regionale 
Taskforce wonen en zorg 
Twente 

Taskforce wonen en zorg Diverse bijeenkomsten vanuit 
de Taskforce met gemeenten en 
zorgaanbieders 

01-06-2021 doorlopend Gedurende het jaar diverse 
bijeenkomsten met alle betrokken 
stakeholders 

9
Gesprekken gevoerd 
met meerdere 
woningcorporaties 

woningcorporaties en 
Zorgkantoor

Spiegelen visies Zorgkantoor en 
Woningcorporaties 

06-05-2021 doorlopend Vergelijking van cijfermatig 
materiaal en delen van beelden over 
verantwoord langer thuis wonen
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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

Almelo

Borne

Dinkelland

Enschede

Haaksbergen

Hellendoorn

Hengelo

Hof van Twente

Losser

Oldenzaal

Rijssen-Holten

Tubbergen

Twenterand

Wierden

Spreiding intramurale locaties in de regio

Intramurale locatie

Stedelijkheid

             
dunbevolkt dichtbevolkt
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http://www.taskforcewonenzorg.nl
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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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