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Onderwerp 

Regiovisie Zorg voor mensen met een lichamelijke handicap (2000- 2003), 

Voortgangsrapportage 2002 

 

Samenvatting 

Begin oktober 2000 hebben Provinciale Staten van Flevoland de Regiovisie Zorg voor 

mensen met een lichamelijke handicap vastgesteld. Ten behoeve van de monitoring 

van de uitvoering van deze regiovisie is een stuurgroep in het leven geroepen (voor 

de overige regiovisies is dezelfde opzet gekozen). 

In 2002 is de stuurgroep twee keer bijeen gekomen en gelijk aan 2001 is wederom de 

voortgang in kaart gebracht. Bijgaand ontvangt u de tweede rapportage over de 

vorderingen van de uitvoering van het actieplan 2000- 2003. 

De leden van de stuurgroep onder voorzitterschap van wethouder Ritsema van de 

gemeente Noordoostpolder komen tot de conclusie dat er nog steeds een belangrijke 

taak ligt in het generen van betrouwbare informatie over de zorgvraag en het 

beschikbare aanbod. De behoefte aan verbeteringen van de informatievoorziening 

bestaat bij mensen met een lichamelijke handicap maar ook bij bestuurders, 

directeuren en andere beleidsmakers. Ook andere belangrijke randvoorwaarden voor 

een kwantitatief en kwalitatief voldoende zorgaanbod, zoals mantelzorg, wonen, 

vervoer, onderwijs, arbeid en dagbesteding behoeven meer aandacht. 

Belangrijke thema’s en knelpunten in de zorg voor mensen met een lichamelijke 

handicap komen overeen met de thema’s en knelpunten in de andere regiovisies. In 

2002 is in toenemende mate duidelijk geworden dat het oplossen van de in de regio-

visies genoemde actiepunten, vooral betrekking heeft op sectoroverschrijdende 

thema’s. Aangezien bepaalde actiepunten en knelpunten ook in andere overleg-

platforms aan de orde zijn geweest en doubleren niet zinvol werd geacht, resteerden 

er wellicht minder inhoudelijke agendapunten voor de stuurgroep. Gezien het sector-

overstijgende karakter van bepaalde actiepunten in de regiovisie, wordt het initiatief 

van het zorgkantoor Groene Land voor het voeren van een regionaal beleidsoverleg 

gehandicaptenzorg Flevoland (zorg voor mensen met een verstandelijke en 

lichamelijke handicap), met als doel om met gezamenlijke krachten verbeteringen te 

realiseren, desalniettemin van harte ondersteund.  

De uitdaging is om voor de belangrijke (sectoroverschrijdende) thema’s in relatie tot 

de zorg voor mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte 

concrete doelstellingen te formuleren en hieraan een tijdsplanning te koppelen. 

Voorbereidingen worden getroffen voor het traject “Regiovisie en nu verder”. Ook zijn 

er wellicht mogelijkheden om dit tot onderdeel te maken van de integrale herziening 

van het Omgevingsplan. 
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De Regiovisie Zorg voor mensen met een lichamelijke handicap, 

Voortgangsrapportage 2002, aan te bieden aan de commissie Samenleving 

 

Gevraagd advies: 

n.v.t. 

 

Advies Commissie:* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registratienummer: 

CFZ03.045 

 

Commissie 

FZWE 

 

d.d. 

13 juni 2003 

 

Agendapunt: 

6b 

 

Aard bespreking Commissie: 

Ter bespreking 

 

 

 

Datum 

13 mei 2003 

 

Steller 

E.M. Verstraelen 

 

Afdeling/Bureau 

SPV 

 

 

 

 



Regiovisie Zorg voor mensen met een lichamelijke handicap, uitvoering actiepunten 2001 - 2003 
 
Voortgangsrapportage 2002 
 

De Regiovisie Zorg voor mensen met een lichamelijke handicap eindigt met een opsomming van 

verschillende actiepunten die gezamenlijk opgepakt moeten worden. Deze actiepunten verschillen in aard, 

omvang en fasering. In de regiovisie zijn de actiepunten verdeeld in categorieën om mogelijkheden te 

creëren voor de stuurgroep om te sturen op informatie. 

Om het integrale karakter van bepaalde actiepunten te benadrukken en koppeling met andere regiovisies 

zichtbaar te maken, is gekozen om de voortgang aan de hand van de volgende thema’s te beschrijven: 

 

 Inzicht in de vraag, positie zorgvrager en informatievoorziening; 

 Menskracht (mantelzorg, vrijwilligershulp en professionele zorg); 

 Zorgvoorzieningen; 

 Wonen en zorg; 

 Onderwijs, dagbesteding en arbeid 

 Welzijn, mobiliteit en overige dienstverlening. 

 

Actiepunten: stand van zaken 

Per thematische clustering van actiepunten is kort nagegaan wat de huidige stand van zaken is. Na elke 

korte beschrijving van de stand van zaken wordt voor elk actiepunt nogmaals genoemd wie initiatiefnemer 

en betrokkenen zijn. Bovendien wordt aangegeven welke gewenste actie nodig is. 

 

Thema Actiepunten 

Inzicht in de vraag, positie zorgvrager en 

informatievoorziening  
1. Het informeren en begeleiden van zorg-

vragers op verschillende levensgebieden 

als wonen, werken en welzijn wordt 

bemoeilijkt omdat de benodigde kennis, 

deskundigheid en informatie verspreid en 

versnipperd aanwezig is bij veel ver-

schillende organisaties. Om de zorgvrager 

zo goed mogelijk van dienst te kunnen 

zijn, is het van belang om kennis, 

deskundigheid en informatie te 

verzamelen, te bundelen en te beheren op 

centrale punten. 

a. De regiovisiepartijen nemen de inspanningsverplichting op 

zich om kennis te vergaren over de vraag en aanbod ten be-

hoeve van regionale planning en beleidsvorming van zowel 

overheden als individuele zorgaanbieders.  

Zij zullen onderzoeken of dit via het opzetten van een kennis- 

en informatiecentrum bereikt kan worden. 

De kennis van de sector moet beter gebundeld worden. Niet 

de zorgvrager maar de zorgvragen moeten rondgaan langs 

de instellingen die elk een deel van het aanbod voor hun 

rekening nemen.  

b. De in gang gezette initiatieven op het terrein van 

verbreding van de indicatiestelling gecombineerd met een 

verbetering van de informatievoorziening worden van harte 

ondersteund. 

c. Zorgverleners uit de eerste lijn moeten beter toegerust 

worden op het terrein van het herkennen van de soms 

specifieke problematiek van mensen met een lichamelijk 

handicap (NAH, doofheid, blindheid/slechtziendheid) Ook 

moet er gewerkt worden aan de bekendheid van mogelijk 

aanbod bij de doelgroep. 

2. Een knelpunt, in het kader van dag-

besteding, is dat velen onbekend zijn met 

de centra en wat daar wordt of kan 

worden gedaan voor mensen met een 

handicap.  

De mate waarin mensen met een lichamelijke handicap en 

andere zorgaanbieders bekend zijn met de gang van zaken 

rondom de aanmelding, de indicering en de financiering van 

dagbesteding in activiteitencentra, moet worden verbeterd. 
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Ad 1a. Het zorgkantoor Groene Land probeert via het zorgregistratiesysteem overzichten te maken van het 

aantal openstaande hulpvragen bij zorgaanbieders van gehandicaptenzorg. Hiervoor is het zorgkantoor 

onder andere afhankelijk van de registratie door zorgaanbieders. Dit bemoeilijkt het verzamelen en 

presenteren van eenduidige en nauwkeurige cijfers over de wachtlijsten. 

In 2002 heeft Zorgkantoor Groene Land in samenwerking met zorgaanbieder De Contour op verzoek van 

de stuurgroep een overzicht gemaakt van de wachtlijst gehandicaptenzorg lichamelijk gehandicapten. 

Hierbij is voor Flevoland ook de vergelijking mogelijk met Drenthe en regio Zwolle. 

 

Wachtlijst gehandicaptensector LG in 2001 en 2002 

 

 Flevoland Drenthe Zwolle  Totaal aantal  mensen   

2001 53 82 20 155 

2002 49 73 20 142 

 

Uit deze gegevens zou men kunnen opmaken dat er in 2002 sprake is van een lichte daling ten opzichte 

van 2001. Als gevolg van de start van het een en ander rondom het regionaal team LCIG (Landelijk 

Centrum voor Indicatiestelling Gehandicaptenzorg) in 2001 houdt men rekening met een aantal 

“verborgen” cliënten die alsnog op de wachtlijst zullen verschijnen.  

Tevens werden in 2002 onderstaande cijfers over het aantal geïndiceerde zorgproducten onder de 

aandacht gebracht van de stuurgroep. 

 

Geïndiceerd zorgproduct LG 2002 

 

 Flevoland Drenthe Zwolle 

Begeleiding cliënt 17 22 1 

Begeleiding ouders/gezin - 6 1 

Kort verblijf opvang 6 9 1 

Dagbesteding 37 67 16 

Wonen - - 14 

Onderzoek diagnose en 

behandeling met verblijf 

3 1 - 

Totaal geïndiceerd zorgproduct 63 105 33 

 

De stuurgroep heeft kritisch gereageerd op de presentatie van deze cijfers. Op basis van bestaande regi-

straties en overzicht is geen antwoord te geven op eenvoudige vragen als: “Hoeveel mensen zijn in 2002 

geholpen met een aanbod van lichamelijk gehandicaptenzorg?” en “Hoelang moeten mensen met een 

indicatie voor zorg wachten voordat de zorg wordt verleend?”. De stuurgroep heeft vraagtekens geplaatst 

bij het aantal geïndiceerden (0) voor het zorgproduct wonen in 2002. De Contour heeft in december 2002 

aangegeven dat er 15 mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) op de wachtlijst staan voor een 

woonvorm. 

Initiatiefnemer: zorgkantoor 

Betrokkenen: RIO/LIA, regionaal team LCIG (Landelijk Centrum voor Indicatiestelling Gehandicaptenzorg), 

Hulpverleningsdienst Flevoland, ZGB, provincie, gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoor, SPD 

Gewenste actie: De stuurgroep ziet het als haar taak te bewaken dat er een betrouwbaar inzicht komt in de 

vraag naar zorg van mensen met een lichamelijke handicap.  

 

Ad 1b. In Flevoland wordt hard gewerkt aan één aanmeldingsloket voor verpleging, verzorging en de WVG. 

Voor de inwoners van Almere is dit al het LIA. Voor inwoners van de overige gemeenten wordt dat het RIO 

Flevoland. Hierbij wordt de volgende tijdsplanning aangehouden: 

 

 Startdatum indicatiestelling WVG-aanvragen 

Bij RIO Flevoland 

Dronten en Zeewolde 1 januari 2003 

Lelystad 1 juni 2003 

Noordoostpolder en Urk 1 januari 2004 
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Uiterlijk op 1 januari 2004 wordt ook de inhoudelijke indicatiestelling voor de gehandicaptenzorg uitgevoerd 

door de indicatieorganen. Kortom RIO Flevoland en LIA stellen zich tot doel om het loket te zijn voor een 

integrale indicatiestelling voor zorg en voorzieningen. 

 

Informatievoorziening is in elke gemeente onderwerp van gesprek. De wens van veel zorgvragers is om 

niet telkens van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Er zijn verschillende initiatieven genomen 

maar in verschillende Flevolandse gemeenten is gebleken dat mensen met een vraag niet een op zichzelf 

staand informatiepunt bezoeken. De stuurgroep is tot de conclusie gekomen dat het vormen van 1 loket 

waarachter alle informatie schuil gaat, niet haalbaar is. De realiteit van de informatievoorziening op dit 

moment is veeleerder te vergelijken met een plein waar meerdere informatiewinkels en aanbieders van 

diensten zich bevinden maar waar een eenvoudig te hanteren “gedetailleerde plattegrond” voor mensen 

ontbreekt. Er zullen in alle gemeenten gezondheidsinformatiepunten moeten komen die mensen kunnen 

voorzien van zo’n “gedetailleerde plattegrond”. 

Een organisatie als SPD die graag een onafhankelijke laagdrempelige cliëntondersteuner wil zijn, zou 

mensen met een handicap of chronische ziekte kunnen bijstaan in het vinden van juiste telefoonnummers, 

adressen en het overige dat nodig is. SPD wil graag het informatiecentrum worden voor mensen met een 

handicap. Ook zorgaanbieders hebben zelf initiatieven genomen om de informatievoorziening te 

verbeteren, soms in samenwerking met de indicatieorganen.  

Initiatiefnemer: gemeenten, bibliotheken 

Betrokkenen:  RIO/LIA, regionaal team LCIG, zorgkantoor, zorgvragers, zorgaanbieders, SPD 

Gewenste actie: Vormgeven aan gezondheidsinformatiepunten. Mogelijk kan voorbeeld genomen worden 

aan de bibliotheek in Dronten. Hier worden mensen met uiteenlopende vragen geholpen om via een 

elektronisch zoeksysteem en/of geschoolde medewerkers hun weg te vinden in de veelheid van 

beschikbare informatie. Mensen worden hier ook doorverwezen naar de juiste organisatie. 

 

Ad 1c. In het afgelopen jaar heeft Icare Thuiszorg een aantal medewerkers geschoold rondom het 

onderwerp Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Ook is aan alle huisartsen het boekje ‘Niet aangeboren 

hersenletsel, informatie voor de huisarts’ verstuurd. Er bestaat een divers scholingsaanbod op het gebied 

van NAH dat door zorgaanbieders gebruikt kan worden om de medewerkers beter toe te rusten. 

Informatie over de mate waarin hulpverleners in de eerste lijn beter worden toegerust op het herkennen 

van specifieke problematiek van mensen met blindheid/slechtziendheid en doofheid is niet beschikbaar. 

Initiatiefnemer: zorgaanbieders 

Betrokkenen:  opleidingscentra 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 2. De scholing van indicatiestellers, de samenwerking van RIO, LIA en LCIG en de uitbouw van de 

advies- en informatiefunctie van de SPD zorgen ervoor dat informatie over dagbesteding in 

activiteitencentra is verbreed. Desondanks kan men nog niet spreken van een optimale situatie. De 

Adviescommissie Dagbesteding van de ZorgGebruikersBundeling (ZGB) Flevoland heeft een inventarisatie 

uitgevoerd van wensen, knelpunten en meningen van zorggebruikers die betrekking hebben op het invullen 

van een dag. De resultaten van de inventarisatie zijn opgeschreven in de notitie ‘Dagbesteding (je) hoort er 

gewoon bij’. Op basis van deze inventarisatie is door de adviescommissie onder andere de aanbeveling 

gedaan dat de informatievoorziening over het totale aanbod van dagbesteding en arbeid verbeterd moet 

worden. Er moet een duidelijk overzicht komen van alle mogelijkheden in de provincie Flevoland. 

Vanzelfsprekend is een bezoek aan een activiteitencentra één van de mogelijkheden van dagbesteding. 

Initiatiefnemer: De Contour, ZGB 

Betrokkenen:  zorgaanbieders, zorgvragers, SPD, RIO/LIA, regionaal team LCIG 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 
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Thema Actiepunten 

Menskracht (mantelzorg, vrijwilligershulp en 

professionele hulp)  
1. De regiovisiepartijen streven ernaar zelfhulp, 

de vrijwillige hulpverlening en de mantelzorg te 

ondersteunen en waar nodig te verstreken en 

uit te breiden. 

De ZGB onderzoekt de mogelijkheden om in samen-

spraak met de steunpunten mantelzorg een onder-

zoek te doen naar de huidige en gewenste onder-

steuningsmogelijkheden voor mantelzorgers. Een 

mogelijkheid die daarbij aan de orde zal komen is 

het onderzoeken van mogelijkheden en wensen op 

het gebied van logeerplekken om mantelzorgers 

tijdelijk een paar dagen te ontlasten. 

 

Ad 1.  ZGB heeft een stappenplan opgesteld inclusief een tijdsplanning. In 2002 is meerdere malen overleg 

gevoerd. Naar aanleiding van een bestaande notitie over logeerhuizen voor senioren, is gesproken over de 

voordelen om hierbij voor Flevoland een bredere doelgroep voor ogen te hebben. Initiatiefnemers hebben 

besloten om ten aanzien van een behoeftepeiling voor een logeerhuis of andere voorzieningen een 

bredere doelgroep te hanteren dan alleen senioren. Voorbereidingen worden nu getroffen om per 

gemeente in overleg met een brede vertegenwoordiging van zorgvragers en mantelzorgers te beoordelen 

of het gestelde in de notitie nog van kracht is.   

Initiatiefnemer: ZGB en provinciale steunfunctionaris mantelzorg Flevoland 

Betrokkenen: LOT, Axion, steunpuntenmantelzorg, zorgkantoor, zorgaanbieders, zorgvragers en mantel-

zorgers 

Gewenste actie: Er zullen panelbijeenkomsten worden georganiseerd. Op basis van de resultaten van 

deze bijeenkomsten en in overleg met zorgkantoor en zorgaanbieders, zal er vervolgens een plan van 

aanpak worden opgesteld. 

 

Thema Actiepunten 

Zorgvoorzieningen 

 
1. Voor veel mensen met een handicap is een 

persoonsgebonden budget een goed 

instrument om de regie over het eigen leven te 

verkrijgen of te vergroten. Zowel bij het 

aanvragen als bij de besteding ondervindt men 

vaak problemen. 

Het wegwerken van wachtlijsten voor een PGB is 

gewenst. Tevens is aandacht nodig voor de onder-

steuning van mensen bij het gebruik van een PGB.  

2. Thuiszorg vormt een essentiële basis-

voorziening voor thuiswonende mensen met 

een lichamelijke handicap, die zorg nodig 

hebben.  

Wachtlijsten in de thuiszorg moeten worden voor-

komen. Bij de besteding van de volumemiddelen 

moet hiermee rekening worden gehouden. 

3. Wet- en regelgeving verhindert dat een 

verpleeghuispatiënt deelneemt aan de 

activiteiten in een dagbestedingscentrum. 

Dagbesteding moet worden bezien in relatie tot 

dagverzorging en dagverpleging. 

Er zal gezocht worden naar een oplossing voor de 

problematiek van de “dubbele verstrekking”.   

4. Revalidatiezorg is niet op alle niveaus binnen 

de provinciegrenzen voorhanden. 

Er moet een adequaat, goed bereikbaar netwerk van 

revalidatievoorzieningen bestaan, waarbij ten minste 

de “basis-zorg” en de basis-plus-zorg” (niveau  1 en 

2) vanuit meerdere locaties in Flevoland geboden 

moet worden. Het huidige aanbod kan worden 

verstrekt, bijvoorbeeld in de vorm van transmurale 

projecten in samenwerking met de eerste lijn. De 

mogelijkheid tot uitbreiding van 

revalidatiemogelijkheden moet worden onderzocht. 
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5. Het voorzieningenniveau op het terrein van 

verpleeghuiszorg in Flevoland is niet 

voldoende. Er bestaan wachtlijsten. Met name 

in Almere doet zich een tekort aan 

bedden/plaatsen sterk voelen. 

Het voorzieningenniveau op het terrein van 

verpleeghuiszorg zal in de komende vier jaren 

moeten worden verhoogd met ruim 300 bedden. In 

Emmeloord, Lelystad en Almere (en mogelijk in 

Dronten) moet een deel  van de capaciteit geschikt 

zijn voor huisvesting en verpleging van jongere 

gehandicapten. Betrokken partijen dienen betrokken 

te worden bij de inzet van de meerjaren middelen 

voor de sector verpleging en verzorging. 

6. Niet Aangeboren Hersenletsel behoeft 

voldoende aandacht. 

De verdere ontwikkeling van een Flevolands 

coördinatiepunt, team en stuurgroep voor Niet 

Aangeboren Hersenletsel (NAH) zal worden 

gestimuleerd. Dit zal mogelijk leiden tot de 

signalering van witte vlekken in het huidige 

voorzieningenniveau. De stuurgroep heeft als taak 

voor zichzelf geformuleerd om een oplossing te 

zoeken voor dergelijke witte vlekken. 

 

Ad 1. In Flevoland bestaat geen wachtlijst voor een PersoonsGebonden Budget (PGB). 

Ondersteuning bij het aanvragen, besteden en het bijhouden van een administratie van een PGB wordt 

geboden door meerdere organisaties. Het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ), coördinator en financier 

van de uitvoering van de  Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft 

recent een nieuwe brochure uitgegeven die informatie geeft over het PGB. Ook is er informatie te vinden 

op de speciale PGB-website van het CVZ. Daarnaast biedt de Sociale VerzekeringsBank (SVB) gratis 

ondersteuning bij toepassing van het arbeidsrecht, het opstellen van zorg-overeenkomsten en het voeren 

van een salarisadministratie. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de PGB-regeling in 

de regio. Ook bij het zorgkantoor is meer informatie over het gebruik van PGB te verkrijgen.  

Voor ondersteuning, informatie en advies over alle vormen van het PGB kunnen mensen ook terecht bij de 

vereniging van budgethouders in Nederland: Per Saldo. Per Saldo treedt op als belangenbehartiger. Ook 

werkt deze vereniging nauw samen met regionale steunpunten. Ook kan men met vragen over PGB 

terecht bij organisaties van en voor gehandicapten in Flevoland en SPD Flevoland. Indicatiestellers wijzen 

cliënten doorgaans op deze ondersteuningsmogelijkheden.  

Initiatiefnemer: zorgkantoor 

Betrokkenen: zorgvragers 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 2.  Uit de wachtlijstrapportage Verpleging & Verzorging met als peildatum 1 november 2002 blijkt dat er 

voor deelgebied 1 (NOP, Urk) en deelgebied 2 (Lelystad, Dronten, Zeewolde) nauwelijks sprake is van een 

wachtlijst voor thuiszorg. Dit in tegenstelling tot deelgebied 3 (Almere). Een verklaring voor de forse 

toename van het aantal wachtenden in Almere is gelegen in feit dat Zorggroep Almere in vergelijking tot 

voorgaande metingen een ander registratiesysteem heeft gehanteerd. Hierdoor zijn in november 2002 ook 

cliënten meegenomen die slechts enkele dagen wachten op zorg. Bij voorgaande metingen zijn deze 

cliënten buiten beschouwing gelaten. 

De wachtlijstrapportage Verpleging & Verzorging (november 2002) was nog niet beschikbaar toen de 

voortgangsrapportage Regiovisie Ouderenzorg 2002 werd opgetekend. Voor de volledigheid is derhalve  

gekozen om in voorliggende voortgangsrapportage niet alleen wachtlijstgegevens over thuiszorg op te 

nemen maar ook voor andere hoofdgroepen 
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Wachtlijst per hoofdgroep per subregio 

 

 Zorg thuis Semi-murale 

voorzieningen 

Verzorgings-

huiszorg  

Verpleeg-

huiszorg 

Totaal aantal producten 

per subregio 

Subregio 

Noordoostpolder/ Urk 

(deelgebied 1) 

7 9 95 27 138 

Subregio Stichting 

Het Netwerk 

(deelgebied 2) 

2 19 52 88 161 

Subregio Zorggroep 

Almere 

(deelgebied 3) 

325 49 90 90 554 

Totaal ongeschoond 334 77 237 205 853 

Totaal geschoond 333 77 223 199 832 

 

Het totaal aantal gevraagde producten is meer dan het totaal aantal cliënten dat op de wachtlijst staat. De 

verklaring hiervoor is dat sommige cliënten voor meerdere producten op de wachtlijst staan (deze cliënten 

zijn dus voor meerdere producten geïndiceerd). 

Initiatiefnemer: zorgkantoor 

Betrokkenen: zorgaanbieders 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 3. Ondanks goede voornemens hebben Contour en Zorggroep Almere nog geen structurele oplossing 

gevonden voor dit probleem. Beide organisaties hebben gesproken over de mogelijkheid dat Zorggroep 

Almere uit het eigen budget een bijdrage zou kunnen leveren aan de financiering van de kosten van het 

nieuwe activiteitencentrum in Almere, in ruil voor de mogelijkheid dat ook verpleeghuisbewoners gebruik 

kunnen maken deze voorziening. Als beide organisaties hierover overeenstemming zouden kunnen 

bereiken dan blijft het probleem bestaan dat er geen dekking is voor de kosten van het vervoer van het 

verpleeghuis naar het activiteitencentrum en terug. Dit blijft nog steeds een bottleneck.  

Initiatiefnemer: De Contour 

Betrokkenen:  zorgaanbieders (verpleeghuizen) 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 4. De aanbieders van revalidatiegeneeskundige zorg in Flevoland (Revalidatiecentrum De 

Trappenberg, Revalidatiecentrum Vogellanden en het IJsselmeerziekenhuis) hebben de intentie 

uitgesproken om in overleg met het Flevoziekenhuis en St. Jansdal (Harderwijk) een plan voor 

revalidatiezorg in Flevoland op te stellen.  

Daarnaast wordt in Almere door Revalidatiecentrum De Trappenberg, het Flevoziekenhuis en Zorggroep 

Almere één gezamenlijk Paramedisch Centrum ontwikkeld. 

Initiatiefnemer: De Trappenberg en De Vogellanden 

Betrokkenen: IJsselmeerziekenhuizen, Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 5. Plannen voor uitbreiding van capaciteit worden afgezet tegen de huidige en toekomstige zorgvraag in 

Flevoland. Dit geldt voor alle zorgproducten. In 2002 heeft het zorgkantoor Groene Land in samenwerking 

met een aantal betrokken een belangrijke aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een instrument om de 

benodigde harde capaciteit voor verpleging en verzorging te berekenen (nu en in de toekomst). Op basis 

van uitgevoerde berekeningen is inzichtelijk geworden waar uitbreiding van capaciteit nodig is. Er is 

afgesproken om regelmatig deze exercitie voor Flevoland te actualiseren. 

In 2002 is het voorzieningenniveau op het terrein van verpleeghuiszorg gestegen. De stijging is niet direct 

in een vast aantal plaatsen te duiden. Dit heeft te maken met de door het zorgkantoor gehanteerde 

systematiek van het zogenaamde flexibele budget, danwel aanvullende afspraken. Door middel van 

declaratie van verpleegdagen is het mogelijk extra capaciteit te genereren, zonder dat de daadwerkelijke 

(harde) capaciteit is uitgebreid. Dit is het geval in 2002 in de deelgebieden 1, 2 en 3. 

In navolging van de exercitie voor verpleging en verzorging heeft het zorgkantoor het initiatief genomen 

voor de oprichting van een werkgroep Spreiding en Capaciteit. Deze werkgroep zal aan de slag gaan met 
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een inventarisatie van het huidige aanbod en op basis van het zorgregistratiesysteem (indicaties) meer 

specifiek formuleren welke uitbreiding van capaciteit van gehandicaptenzorg waar nodig is. 

Initiatiefnemer: zorgkantoor 

Betrokkenen:  zorgaanbieders, zorgvragers 

Gewenste actie: In 2003 staat een verdere uitbreiding van (harde) capaciteit gepland en een actualisatie 

van de benodigde capaciteit in de komende jaren.  

 

Ad 6. In  het begin werd de stuurgroep Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) geconfronteerd met een breed 

scala van problemen aangaande alle levensgebieden. Er was sprake van een weerbarstige materie met 

vele gezichten. In het proces dat daarop volgde, concludeerde de stuurgroep NAH dat een aantal zaken 

concrete verbetering behoeft:  

 de diagnostiek aan het begin van het traject schiet te kort; 

 het is belangrijk om mensen met NAH langer te volgen en te begeleiden; 

 er zijn onvoldoende mogelijkheden voor zinvolle dagactiviteiten; 

 er is een tekort aan woonvormen; 

 de samenhang tussen voorzieningen moet beter worden geregeld, dit moet gebeuren vanuit de “klant-

kant” en niet vanuit de “zorg-kant”; 

 er ligt een uitdaging om de infrastructuur van de samenleving te organiseren (niet alleen de zorg maar 

alle levensgebieden). 

 

In relatie tot het organiseren van meer afstemming en samenhang tussen voorzieningen, is de stuurgroep 

NAH tot de conclusie gekomen dat een provinciale aanpak hierin niet wenselijk is. Het is belangrijk om 

deze verantwoordelijkheid te leggen bij partijen in de driedeelgebieden van Flevoland die dagelijks bij de 

zorg betrokken zijn. Desalniettemin is het realiseren van meer afstemming en samenhang een hele klus. 

Ondanks dat de stuurgroep NAH nu het estafettestokje wil overdragen aan coördinatieteams in de 

deelgebieden, is de stuurgroep nodig om in gesprek te blijven / te gaan met de regionale partijen en het 

proces te ondersteunen. Dit geldt ook voor het Hersenletselteam. 

De stuurgroep NAH heeft haar advies over de verdere ontwikkeling van NAH-zorg in Flevoland 

opgeschreven en inmiddels overhandigd aan de gedeputeerde Zorg. De stuurgroep heeft naast het advies 

de volgende verzoeken gedaan aan de provincie:  

 een actieve rol van de provincie bij de inrichting van de samenleving en bij het creëren van goede 

mogelijkheden voor iedereen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en een zinvolle dagbesteding; 

 huidige voorwaarden voor ondersteuning door de provincie in stand houden; 

 nauw overleg voeren met de zorgkantoren. 

Initiatiefnemer: stuurgroep NAH, provincie 

Betrokkenen:  zorgvragers, zorgaanbieders en zorgkantoren 

Gewenste actie: Implementeren van het ‘Advies ontwikkeling van NAH-zorg in Flevoland’ 

 

Thema Actiepunten 

Wonen en zorg 

 
1. Het aantal aangepaste woningen loopt 

ver achter bij de vraag. 

In alle kernen van Flevoland zullen voldoende woningen 

beschikbaar moeten zijn die aan de eisen van aanpasbaar 

bouwen voldoen. Ook moeten er voldoende aangepaste 

woningen en seniorenwoningen beschikbaar zijn. Eisen van 

aanpasbaar bouwen en seniorenlabel horen standaarden te 

zijn bij nieuwbouw en renovatie. 

In Almere wordt een grote behoefte gesignaleerd aan een-

gezinswoningen geschikt voor huishoudens waarvan een 

gezinslid afhankelijk is van een rolstoel. Met name in de 

lagere huurklassen is hier een tekort aan. 
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2. Er bestaat een tekort aan woonzorg-

voorzieningen in Flevoland. 

In elk van de drie deelgebieden van Flevoland moeten vol-

doende woonzorgvoorzieningen beschikbaar zijn. 

Uitgaande van het landelijke gemiddelde zou de capaciteit 

met 42 plaatsen moeten worden uitgebreid. Dit streven 

moet worden afgewogen tegen ontwikkelingen op het 

terrein van scheiden van wonen en zorg en integratie van 

lichamelijke gehandicapten in de samenleving. Of er in de 

provincie behoefte is aan een nieuw Focusproject of andere 

vormen van ADL-clusters, op een of op meerdere plaatsen, 

zal moeten worden onderzocht. 

 

Ad 1. Ter voorbereiding op de woonvisie is in opdracht van de provincie Flevoland een woonmarktanalyse 

uitgevoerd. Uit deze analyse blijkt dat er een enorme vraag bestaat naar seniorenwoningen. In 2002 is er 

een tekort van tenminste 4000 seniorenwoningen. Met ongewijzigd beleid loopt dit tekort op tot 12.000 

seniorenwoningen in 2010 voor heel Flevoland.  

Gemeenten hebben in hun huisvestingsplannen hun ambities voor de komende jaren vastgelegd. In de 

huisvestingsplannen worden steeds vaker streefcijfers gehanteerd voor het aantal levensloopbestendige 

woningen. Zo streeft de gemeente Lelystad bijvoorbeeld naar het realiseren van 30% 

levensloopbestendige woningen in de nieuwbouwwijk Lelystad Zuid. Gemeente Almere heeft het 

voornemen om minimaal 25% van de nieuwbouw flexibel te bouwen. Ook de gemeenten Dronten, 

Noordoostpolder, Urk en Zeewolde hebben benoemd hoeveel nieuwbouwwoningen passend moeten 

worden gebouwd. Hierbij richt men zich met name  tot de woonbehoefte van senioren en niet zozeer van 

mensen met een handicap in het algemeen. Bovendien bestaan er verschillen in het feitelijke inzicht in de 

(te verwachten) vraag en in de vertaling van de vraag naar concrete plannen. 

Daarnaast is gebleken dat gemeenten niet of nauwelijks bijhouden waar woningaanpassingen worden 

gerealiseerd. Het is bijna een onmogelijke taak om dit structureel en nauwgezet in kaart te brengen.   

Initiatiefnemer: provincie 

Betrokkenen: gemeenten, woningbouwcorporaties, zorgvragers  

Gewenste actie: Koppeling maken tussen de woonmarktanalyse en de resultaten van de GGD-enquête 

eventueel uitgebreid met een aanvullend onderzoek gericht op het maken van een goede kwantitatieve en 

kwalitatieve inschatting van het benodigde aantal aangepaste woningen. 

 

Ad 2. Alle gemeenten besteden in hun woonplannen aandacht aan de combinatie van wonen en zorg en in 

hoeverre geplande nieuwbouw passend moet worden gebouwd. Desalniettemin blijft het in de meeste 

gevallen vooralsnog beperkt tot een berekening van het aantal benodigde seniorenwoningen of een 

voornemen een bepaald percentage levensloopbestendig te bouwen. 

De uitdaging is gelegen in het vertalen van de benodigde aantallen in meer concrete bouwprogramma’s 

waarbij ruimte wordt gereserveerd voor clustering van zorgwoningen rondom een zorgsteunpunt of multi-

functioneel dienstencentrum. In verschillende gemeenten in Flevoland worden veelal op initiatief van 

zorgaanbieders gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe woonzorgzones waarbij er vaak aandacht is voor  

gecombineerde woonzorgvoorzieningen voor senioren en voor lichamelijk gehandicapten in het algemeen. 

Stichting De Contour heeft in 2002 de nodige voorbereidingen getroffen voor een woonvorm voor mensen 

met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in Emmeloord. De opening van deze woonvorm is gepland in 

2003. Daarnaast is De Contour betrokken bij de plannen voor een woonzorgvoorzieningen in Almere.   

Initiatiefnemer: zorgkantoor, gemeenten 

Betrokkenen: zorgaanbieders, zorgvragers, woningbouwcorporaties 

Gewenste actie: continueren en intensiveren  
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Thema Actiepunten 

Onderwijs, dagbesteding en arbeid  

 
1. De samenwerking tussen vragers, aan-

bieders en bemiddelaars van educatie, 

onderwijs en arbeid zal, vanuit  ieders 

eigen verantwoordelijkheid, sterk moeten 

worden verbeterd. 

Op initiatief van de provincie zal worden onderzocht of 

potentiële deelnemers uit de gehandicaptenzorg, de 

geestelijke gezondheidszorg, arbeid, welzijn, onderwijs en 

sociale zaken bereid zijn een netwerk te ontwikkelen om 

meer vraaggericht te kunnen opereren. Ook de aandacht 

voor de aansluiting tussen dagbesteding en sociale werk-

voorziening en de elkaar uitsluitende indicaties moeten 

hierin meegenomen worden. 

2. In het kader van leven in de lokale 

samenleving draait het om maatschappe-

lijke participatie en ondersteuning hierbij 

daar waar nodig. Voor kinderen gaat het 

vooral om dichtbij huis (speciaal) 

onderwijs te volgen. Nu moeten veel 

leerlingen dagelijks grote afstanden reizen 

om naar school te gaan. 

Een inventarisatie van vraag en aanbod van speciaal 

onderwijs in Flevoland is zeer gewenst, evenals een 

inventarisatie van de deelname van Flevolandse kinderen 

aan speciale scholen voor blinden/slechtzienden  of 

doven.  

3. Het aantal plaatsen voor dagbesteding 

in Flevoland is absoluut onvoldoende.  

De capaciteit voor dagbesteding dient te worden 

uitgebreid en het aanbod moet meer divers gemaakt 

worden. Aansluitend bij landelijke gemiddelden is een 

uitbreiding met minimaal 11 plaatsen noodzakelijk. Vooral 

in Almere is dringend behoefte aan dagbesteding. 

Mogelijk kunnen centra voor dagactiviteiten worden 

gerealiseerd in andere kernen in Flevoland: in Emmeloord 

en, op termijn, in Dronten. 

 

Ad 1. In de voortgangsrapportage 2001 werden reeds een aantal voorbeelden genoemd van 

projectplannen die worden gekenmerkt door een integrale benadering, gericht op samenhang en bijdragen 

aan ontschotting. In 2002 is de aandacht vooral uitgegaan om de voorliggende projectplannen te 

realiseren.  Dit is voor vrijwel voor  alle plannen gelukt. Terugkoppeling van de stand zaken is gebeurd in 

het provinciale Platform Dagbesteding. 

Onder andere ingegeven door de voortvarendheid waarmee sommige projecten voor langdurig zorg-

afhankelijken met vooral een verstandelijke beperking tot stand zijn gekomen, is nu ook aandacht besteed 

aan het efficiënt behandelen en begeleiden van arbeidsgehandicapte mensen. Met ingang van 2002 

kunnen professionals die zich bezighouden met arbeidsrelevante aandoeningen gebruikmaken van 

Medwerk. Medwerk is een landelijk dekkend kennisnetwerk dat via 15 regionale centra aan professionals 

informatie biedt  over arbeidsrelevante aandoeningen, ondersteuning biedt bij snelle en gerichte 

doorverwijzing en regionale samenwerking van professionals bevordert en faciliteert. Medwerk ontvangt 

financiële ondersteuning van VWS en SZW en begeleiding van ZonMw.  

Tot slot kan hier worden vermeld dat het Platform Arbeidsmarkt Flevoland opdracht heeft gegeven voor het 

projectplan “Van WAO naar CAO”. 

Initiatiefnemer: provincie 

Betrokkenen: zorgvragers, gemeenten, zorgaanbieders, organisaties op het terrein van arbeid, welzijn en 

scholing. 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 2. De provincie heeft een eerste inventarisatie uitgevoerd naar de vraag en het aanbod van speciaal 

onderwijs in Flevoland. Een belangrijke conclusie is dat op dit moment noch eenduidig noch centraal 

gegevens worden verzameld om de voelbare spanning tussen vraag en aanbod te staven. De provincie 

heeft zich derhalve moeten beperken tot de door de gemeenten aangeleverde cijfers over het gebruik van 

het leerlingenvervoer en tot de scholen aangereikte informatie over beschikbare capaciteit en wachtlijsten. 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt geconstateerd dat 3.673 Flevolandse kinderen speciaal 

onderwijs volgt (alle vormen en alle leeftijden). Daarvan kunnen 2.658 leerlingen (72,5%) binnen de eigen 

gemeente terecht. Voor 1.015 leerlingen (27,5%) geldt echter dat zij buiten de eigen gemeente onderwijs 

volgen. 34% van de leerlingen die geen speciaal onderwijs kunnen volgen in de eigen gemeente kunnen 
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wel elders in Flevoland terecht. De overige 66% van de leerlingen zijn genoodzaakt om naar scholen 

gelegen buiten Flevoland te reizen.  

Initiatiefnemer: provincie 

Betrokkenen: onderwijsinstellingen, gemeenten 

Gewenste actie: in aanvulling op de in het rapport reeds genoemde aanbevelingen wordt vanuit de 

stuurgroep verzocht om een financiële paragraaf toe te voegen, meer inzicht in de effecten van de 

doorstroom naar regulier onderwijs en in mogelijke veranderingen in het niveau van het onderwijs. 

 

Ad 3. Dagbesteding blijft een aandachtspunt van zorgaanbieders. Op dit punt wordt er veel gedaan. Zo is 

De Contour in 2002 druk in de weer geweest met het creëren van een nieuw activiteitencentrum in Almere. 

Dit activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking is geopend in januari 2003. In het 

centrum kunnen 40 mensen deelnemen aan de dagbesteding. 

Daarnaast vinden nieuwe initiatieven plaats op het snijvlak van Landbouw en Zorg. Zo zijn verschillende 

partijen betrokken bij de ontwikkeling van een Expertisecentrum Landbouw & Zorg in Dronten voor mensen 

met een handicap en/of chronische ziekte. Het Expertisecentrum kent drie onderdelen: een 

Praktijkcentrum, een Onderwijscentrum en een Landelijk Dienstencentrum. Vooral de komst van het 

Praktijkcentrum betekent voor de zorgvragers in Dronten in brede zin een belangrijke uitbreiding van de 

keuzemogelijkheid voor dagbesteding en leerwerktrajecten. Ook zal dagbehandeling worden ontwikkeld. 

Maar ook de plannen voor  een Onderwijscentrum richten zich onder andere op het realiseren van 

onderwijs voor zorgleerlingen. 

Wellicht dat hiermee de behoefte aan dagbesteding in de gemeente Dronten kan worden gedekt. 

Onderzoek van Stichting Onder Dak wees in 2002 uit dat op dit punt voor veel gehandicapten tussen de 20 

en 50 jaar woonachtig in Dronten onvoldoende voorzieningen zijn. 

Initiatiefnemer: zorgkantoor 

Betrokkenen: zorgaanbieders, zorgvragers, gemeenten, welzijnsorganisaties 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Thema Actiepunten 

Welzijn, mobiliteit en overige 

dienstverlening  
1. In Dronten functioneert sinds 1996 een 

systeem van collectief vraagafhankelijk 

vervoer voor gehandicapten en ouderen. 

De juiste keuze voor voortzetting van het 

vervoer en de mogelijkheden om dit 

vervoer meer te integreren in het gewone 

openbaar vervoer is momenteel 

onderwerp van gesprek 

Belangrijk hierbij is de randvoorwaarde dat deze speciale 

vorm van vervoer betaalbaar c.q. haalbaar moet zijn voor 

mensen met een lichamelijke handicap. Niet alleen de 

aanwezigheid van openbaar vervoer is van belang, maar 

ook de toegankelijkheid, bijvoorbeeld door inzet van lage 

vloerbussen.  

Aandachtspunt voor de provincie is de toegankelijkheid van 

bus en trein voor minder-validen. Toegankelijkheid is een 

van de criteria waarop de provincie de offertes van de 

vervoerbedrijven zal beoordelen.  

2. Sportbeoefening voor / door mensen 

met een lichamelijke handicap is niet altijd 

mogelijk in de eigen woonplaats (a.g.v. 

ontbreken geschikte accommodatie of 

deelname aan competitie in grotere regio). 

Vergroting van de beschikbaarheid van vraagafhankelijk 

aangepast (openbaar) vervoer voor sportbeoefening door 

gehandicapten wordt ondersteund. 

3. Veel mensen met een lichamelijke 

handicap hebben niet helder welke vraag 

zij hebben op het gebied van vrije tijds-

besteding of dagbesteding. 

De Sport Service Flevoland (SSF) steunen wij in de 

uitbreiding van haar activiteiten op het gebied van “meer 

bewegen” van mensen met een lichamelijke handicap en 

het wekken van belangstelling bij sportverenigingen voor 

sportbeoefening door mensen met een lichamelijke 

handicap. Uitbreiding van de mogelijkheden voor deelname 

aan gehandicaptensport wordt door ons eveneens 

ondersteund. 

4. Er is geen inzicht in de mate waarin de 

recreatieve voorzieningen in Flevoland 

toegankelijk zijn voor mensen met een 

lichamelijke handicap. 

De toegankelijkheid van recreatieve voorzieningen zal 

onderzocht moeten worden.  
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Ad 1. De Flevolandse gemeenten en de provincie hebben een Openbaar Vervoer Visie laten opstellen. Het 

Vervoerberaad Flevoland bekijkt de mogelijkheid van een collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem 

(CVV) voor de hele provincie. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Een provinciedekkende vorm 

van collectief vraagafhankelijk vervoer kan in de ogen van het Vervoerberaad Flevoland een 

kwaliteitssprong betekenen maar het oppert tevens de mogelijkheid om het CVV tegen een kostendekkend 

tarief te laten rijden. Dit zou een forse stijging van de zoneprijs tot gevolg hebben. 

In het wetsvoorstel gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken is de toegankelijkheid van 

vervoer op het laatste moment toegevoegd. Het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen. Dit betekent dat 

vervoersmaatschappijen op termijn gedwongen worden om voorzieningen te treffen zodat hun 

vervoermiddelen, dienstenregeling, reisinformatie, infrastructuur en gebouwen geen hindernissen meer 

mogen opleveren. 

De provincie streeft ernaar per 1 januari 2004 nieuwe concessies te hebben verleend aan 

(streek)vervoerders. Dat moet gebeuren op basis van aanbesteding.  

Initiatiefnemer: provincie 

Betrokkenen:  gemeenten, vervoersmaatschappijen 

Gewenste actie: continueren en uitbreiden 

 

Ad 2. De Rijksoverheid heeft met ConneXXion een overeenkomst gesloten aangaande het bovenlokaal 

vervoer voor gehandicapten. In 2002 is dit contract verlengd waardoor voorlopig in het vervoer van 

gehandicapten over een afstand van meer dan 5 zones vanaf het woonadres is voorzien.  

Initiatiefnemer: rijksoverheid 

Betrokkenen: gemeenten, provincie, vervoerders 

Gewenste actie: intensiveren en continueren 

 

Ad 3. Voor 2002 had Sport Service Flevoland (SSF) een aantal projecten op het gebied van aangepast 

sporten in het werkplan opgenomen. In zowel Almere als Noordoostpolder is in samenwerking met andere 

organisaties gericht gewerkt aan het starten van beweeggroepen voor mensen met een chronische 

aandoening. Het is in beide gemeenten gelukt om met een sportgroep te starten, zij het in bescheiden 

vorm. Het aantal deelnemers is nog niet het verwachte aantal. Het blijkt voor sommige mensen toch 

moeilijk te zijn om de eerste stap te zetten. 

Daarnaast zijn in 2002 op Urk drie groepen in het kader van Club Extra van start gegaan. Met Club Extra 

wordt een bewegingsprogramma aangeboden aan kinderen met een motorische achterstand.  In 2002 

heeft de nadruk gelegen op het gestalte geven aan de verwijsfunctie vanuit huisartsen, fysiotherapeuten, 

scholen, sportverenigingen en overige zorginstellingen. In 2003 zal er ook aandacht uitgaan naar de 

doorverwijzing vanuit het onderwijs, de sport en gezondheidszorg. 

Ook is door SSF wederom aandacht besteed aan het verbeteren van de informatievoorziening over 

aangepast sporten. 

Initiatiefnemer: Sport Service Flevoland 

Betrokkenen: zorgvragers, zorgaanbieders, gemeenten, sportverenigingen, NebasNsg,  

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 4. ZGB heeft een stappenplan opgesteld inclusief tijdsplanning. De aandacht is gericht op het leveren 

van een bijdrage aan de totstandkoming van een databank met gegevens over de mate van 

toegankelijkheid van recreatieve voorzieningen. Streven is om alle Flevolandse recreatieve voorzieningen 

hierin op te nemen. Wellicht dat overwogen moet worden om aan te sluiten bij landelijke initiatieven voor 

zo’n databank. ZGB heeft moeten constateren dat vorderingen op dit gebied langzaam mogelijk zijn. Het 

hebben van een lange adem is hierbij noodzakelijk. Toegankelijkheid is en blijft ook voor de toekomst een 

belangrijk thema. 

Initiatiefnemer: ZGB 

Betrokkenen: gemeenten, provincie, aanbieders van recreatieve voorzieningen 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

 


