
Workshop Landelijk akkoord: 

“Samen naar een toekomstbestendige 
gehandicaptenzorg”

“Hoe zorgen zorgaanbieder en zorgkantoor met elkaar 
voor voortgang zonder last?”



De transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Waarom is de transitie nodig en wat is de bedoeling?

De gehandicaptensector staat voor een grote uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden

Met name de krimpende arbeidsmarkt en complexer wordende samenleving zet de mogelijkheden tot passende ondersteuning 
voor mensen met een beperking en het hebben van een betekenisvol leven onder druk

Om ervoor te zorgen dat in de toekomst iedereen de zorg kan ontvangen die nodig is moeten er dingen veranderen

Aanleiding voor VGN en ZN om met elkaar in gesprek te gaan om voor de cliënten én voor de medewerkers in de 

gehandicaptenzorg oplossingen te vinden. Dat lukt alleen als zorgaanbieders en zorgkantoren samenwerken

Om die verandering in te zetten zijn er vijf kanslijnen opgesteld. Dit zijn kansen die zorgaanbieders en zorgkantoren zien om 

de gehandicaptenzorg toekomstbestendig te maken: 

1. Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens

2. Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk

3. Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag

4. Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving

5. Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning

Alleen ga 

je sneller, 

samen kom 

je verder!

concept



Hoe zorgen zorgaanbieder en zorgkantoor 
met elkaar voor voortgang zonder last?

• Dilemma: we willen graag met elkaar 

de resultaten van de transitie 

vastleggen en monitoren zonder dat 
dit een te administratief proces wordt 

dat de beweging uit de transitie haalt.

• Keuze is gemaakt om 

resultaatafspraken te maken om 
voortgang vast te leggen.
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Voorbeelden: Hoe werken we 
samen…
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Welke resultaatafspraken kan je per kanslijn maken?

1.Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de 

wensen, talenten en vermogens

2.Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle 

zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk

3.Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag

4.Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen 

veilige plek in de samenleving

5.Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd 

om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning
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