
Oplegger criteriasets  

Regiobeelden en -plannen en ROAZ-beelden en -plannen 

Iedere regio in Nederland kent specifieke uitdagingen als het gaat om de toegankelijkheid van de 

ondersteuning, zorg en spoedzorg. Dit vraagt om een gerichte aanpak per regio, waarin de 

partijen in het sociaal- en het (acute) zorgdomein samenwerken. Een betrouwbaar beeld van 

zorgvraag en –aanbod in de regio vormt daarvoor een belangrijke basis. Aan de hand van dat 

regiobeeld komen de regionale partijen tot gerichte en afgestemde plannen. Daarin maken zij 

afspraken over de uitvoering van de beoogde regionale transformatieopgaven. 

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat regionale partijen het regiobeeld opstellen en/of 

actualiseren. De afgelopen periode hebben landelijke partijen voor de ROAZ-regio’s en 

zorgkantoorregio’s twee separate criteriasets ontwikkeld. Bijgevoegd treft u de criteriasets aan. 

Deze criteria hebben als doel om per regio te komen tot een regiobeeld en regioplannen en een 

ROAZ-beeld en ROAZ-plan. 

Regiobeelden en ROAZ-beelden 

De beelden voor zowel de zorgkantoorregio’s als de ROAZ-regio’s schetsen een regionaal beeld 

met feiten, cijfers en prognoses over het (verwachte) zorggebruik en het (verwachte) zorgaanbod. 

De feiten en cijfers worden aangevuld met kwalitatieve informatie, om zo duiding te geven aan het 

verhaal van de regio. De beelden sluiten af met een duiding van deze gegevens, zodat die richting 

geeft aan het opstellen van de regioplannen. 

Regioplannen en ROAZ-plannen 

De plannen bevatten de prioritaire opgaven, die op basis van het regionale beeld worden 

uitgewerkt. Aan de hand van deze prioritaire opgaven worden afspraken met en tussen de 

regionale partijen gemaakt. In deze afspraken staat omschreven welke partijen met welke 

opgaven aan de slag gaan, hoe de partijen sturen en op welk (meetbare) resultaten. Ook staat 

beschreven hoe de regionale partijen de voortgang en resultaten inzichtelijk maken.  

Vervolgstappen 

• Regiobeeld: De marktleider zorgverzekeraar en de regionaal aangewezen gemeente nemen 

het initiatief om tot een (herijkt) regiobeeld te komen. In januari informeren zij de regionale 

zorgpartijen over de criteriasets en maken een procesvoorstel en planning. De marktleider 

zorgverzekeraar draagt zorg voor de communicatie richting de regionale zorgpartijen.  

• ROAZ-beeld: De voorzitter ROAZ en de marktleider zorgverzekeraar nemen het initiatief om 

te komen tot een ROAZ-beeld. In januari informeren zij de ROAZ-partijen over de criteriasets 

en maken een procesvoorstel en planning. Het ROAZ-bureau draagt zorg voor de 

communicatie naar de ROAZ-partijen. 

• De Rijksoverheid faciliteert de regio’s waar mogelijk met informatiebronnen, waaronder een 

basisbeeld per regio met daarin de landelijk beschikbare data voor de vastgestelde criteria, 

regioanalyses (NZa) en openbare databanken (RIVM, regiobeeld.nl). De basisbeelden worden 

de komende weken uitgewerkt in samenwerking met de benodigde landelijke (data-)partijen. 

Het is aan regionale partijen om het basisbeeld naar eigen inzicht aan te vullen en te 

verdiepen. De landelijke partijen worden over dit proces tussentijds op de hoogte gehouden. 

Het streven is dat beide basisbeelden uiterlijk in februari 2023 gereed zijn. 

• Regionale partijen gaan vanaf januari 2023 samen aan de slag. Uiterlijk in het tweede kwartaal 

van 2023 worden beide beelden openbaar gemaakt op de website 

www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl. De regioplannen en ROAZ-plannen worden vóór 1 januari 

2024 openbaar gemaakt op deze website. 

 

Mail voor vragen of opmerkingen over de criteriasets naar info@dejuistezorgopdejuisteplek.nl 

http://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/
mailto:info@dejuistezorgopdejuisteplek.nl

