HLZ Regiotafels
Om de veranderingen in de langdurige zorg overal in het land goed te
laten verlopen, heeft het ministerie van VWS regiotafels ingesteld.
Een regiotafel is een overleg waarin de betrokken partijen uit een
regio - zoals gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders,
woningcoöperaties en cliënten(organisaties) – met elkaar
werkafspraken maken over de langdurige zorg en wonen in hun
regio.

57 regiotafels
Er zijn 57 regiotafels. In elke Wmo-regio (totaal 43) is er één, in een aantal
(grote) Wmo-regio’s zijn er meerdere.
De regiotafels zijn in 2014 ingesteld en het secretariaat van de regiotafels
wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De afspraken over de
regiotafels lopen voor de periode tot en met 2016.
Elke regiotafel maakt zelf afspraken over de te volgen werkwijze.
Doel
Het overleg is er op gericht om in de regio de veranderingen in de langdurige
zorg te volgen (monitoren), in goede banen te leiden en om nieuwe
zorginitiatieven te ontwikkelen.
De deelnemers informeren elkaar over de gevolgen en effecten van de
hervormingen in hun regio op hun werkterrein. Zo kunnen de
verantwoordelijke organisaties eventuele knelpunten snel oplossen. Ook
kunnen de deelnemers zo initiatieven voor zorgvernieuwing ontwikkelen.
Deelnemende partijen
Deelnemers aan het regionale overleg zijn gemeenten, cliënten(organisaties),
zorgkantoren, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, woningcoöperaties,
huisartsen en andere zorgprofessionals. Welke partijen deelnemen aan het
overleg, verschilt per regiotafel. Iedere deelnemer zit er vanuit zijn eigen
kennis en ervaring.
Een onafhankelijke regiosecretaris voert de regie over de regiotafel.
Vertegenwoordiging cliënten
Lokale cliënten(organisaties) zijn een belangrijke partij aan de regiotafels. Zij
geven aan hoe cliënten aankijken tegen alle veranderingen en wat dit
betekent voor hun leven. Zij praten mee over hoe de zorg en ondersteuning
in hun regio goed geregeld blijft. Bijvoorbeeld over maatregelen die nodig zijn
om het langer thuis wonen mogelijk te maken.
Stand van zaken
Voorjaar 2015 loopt de cliëntenparticipatie aan de regiotafels geheel of
gedeeltelijk via Zorgbelang. In 11 regio’s zijn er cliëntenorganisaties
betrokken, in 7 regio’s Wmo-raden of participatieraden, in één regio

cliëntenraden van zorginstellingen en in één regio is ook MEE betrokken. In
12 regio’s zitten er (nog) geen cliëntenorganisaties aan tafel. Van 11 regio’s
is op dit moment niet bekend hoe het zit met het cliëntenperspectief.
Onderwerpen op het overleg
Alle deelnemers aan het overleg kunnen relevante onderwerpen inbrengen en
bespreekbaar maken.
Vanuit het ministerie zijn zes onderwerpen (“scharnierpunten”) benoemd die
in ieder geval aan de regiotafel worden besproken. Dit zijn:
1. Continuïteit van ondersteuning en zorg
2. Herstructurering van vastgoed (wonen)
3. Beperken van fricties op de arbeidsmarkt
4. Informatievoorziening
5. Voorkomen van administratieve lasten (bureaucratie)
6. Zorgvernieuwing (vernieuwing en innovatie).
Aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief
De landelijke cliëntenorganisaties hebben in een brief aan de secretarissen
van de regiotafels een aantal thema’s benoemd die belangrijk zijn voor
cliënten. Lokale cliëntenorganisaties kunnen deze lijst gebruiken om hun
eigen regionale prioriteiten te bepalen en zo te beslissen voor welke punten
zij aan de regiotafel extra aandacht willen vragen.
Het gaat onder meer om:
 de versnelde opbouw van de inclusieve samenleving
 de rechtspositie van mensen met een beperking
 keuzevrijheid in wonen
 voorkomen van administratieve lasten
 continuïteit van zorg.
De brief is te vinden op:
https://iederin.nl/downloads/dl.php?l=614_Belangrijke_agendapunten_voor_
clienten_regiotafel.pdf

