
Aan de slag met kanslijn 3
Inhoud

1. Inleiding

2. In subgroepen in gesprek over hoe je 

aan de slag kunt met deze kanslijn

3. Afsluiting
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Kanslijn 3: passend zorgniveau bij de zorgvraag van de 
cliënt
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Inhoud:

• Iedere client krijgt mensgerichte en herstelgerichte zorg

• Zelfstandigheid van de client wordt gestimuleerd

• Van zorgen voor naar zorgen dat en met

• Opschalen waar het moet, afschalen waar het kan

• Flexibeler aanbod

• Vernieuwende zorgconcepten



Wat gaan cliënten merken? Wat gaan medewerkers merken?

Kanslijncanvas: hoe ga je in je eigen organisatie 
aan de slag? 

Wat wil je bereiken of veranderen met deze kanslijn?

Wie ga je betrekken? Van binnen en 

buiten de organisatie

Welke uitdagingen/knelpunten zie je?

Groots denken, klein doen: Welke acties neem je mee naar huis om verder 

invulling te geven aan de kanslijn? 

Wat ga je morgen doen?
Waar werk je op de langere termijn naar 

toe? 



• Haal inspiratie uit goed werkende voorbeelden: Misschien ken je voorbeelden binnen of buiten je organisatie 

die je zou willen invoeren of opschalen? 

• Van voorbeeld naar een aanpak voor de eigen organisatie. Een voorbeeld wat bij de ene locatie of 

organisatie goed werkt, werkt niet vanzelfsprekend ook op andere plekken. Verdiep je in het voorbeeld om 

te bepalen of dit geschikt is om toe te passen?

• Betrek de juiste mensen: mensen om wie het gaat (cliënten en zorgprofessionals) en management

• Maak niet vanzelfsprekend één plan voor de hele organisatie maar geef ruimte voor verschillen tussen 

locaties en teams

• Maak het plan samen met de mensen die het gaan uitvoeren

• Maak concreet wat je wil bereiken zodat het cliënten, verwanten en medewerkers aanspreekt. Hoe 

duidelijker voor iedereen is wat je met elkaar wil bereiken, hoe makkelijker het is om er invulling aan te 

geven

Maak en plan!
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Het transitieteam ondersteunt de transitie

• Delen van inspirerende voorbeelden

• Faciliteren van leren en kennisdelen

• Stimuleren van de dialoog tussen 

zorgaanbieders en zorgkantoren

• Ontwikkelen van handvatten

• Ontwikkelen van factsheet per kanslijn

• Zichtbaar maken van resultaten

• Verbinding met andere trajecten 

• Opzetten/ondersteunen van netwerken 

per kanslijn
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Meer weten over de transitie?
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Vraag het aan het transitieteam

• Ben je bezig met de transitie in jouw organisatie 

en loop je tegen regels of andere 

belemmeringen aan die in de weg zitten om 

stappen te zetten op een kanslijn? Laat het ons 
weten!

• Heb je een bijeenkomst in de regio waarin de 

transitie of de kanslijnen op de agenda staan? 

Dan kun je ons benaderen voor het verzorgen 
van een toelichting of workshop die past bij het 

thema. Mail ons

• En ook voor andere vragen en opmerkingen, 

mail ons: transitiegz@significant.nl

Kijk op de website van VGN

Langdurige zorg | Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland (vgn.nl)

En meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

mailto:transitiegz@significant.nl
https://www.vgn.nl/themas/langdurige-zorg
https://www.vgn.nl/themas/langdurige-zorg
https://www.vgn.nl/nieuws/transitie-toekomstbestendige-gehandicaptenzorg-het-laatste-nieuws

