
Hoe werk je goed samen als cliëntenvertegenwoordiger, 
zorgaanbieder en zorgkantoor?
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Inhoud

1. Korte inleiding

2. In subgroepen in gesprek over hoe je 

als cliëntenraad, zorgkantoor en

zorgaanbieder kunt samenwerken

3. Afsluiting



Tijdpad transitie naar een toekomstbestendige 
gehandicaptenzorg met ondersteunende documenten

Publicatie 

inkoopkader Wlz

2024 e.v. door 

zorgkantoren

Juni 2023September 

2022

Oktober 

2022

Startgesprek over eerste afspraken tussen 

cliëntenraad, zorgkantoor en 

zorgaanbieder (najaarsoverleg)

Februari 

2023

Concretisering eerste afspraken tot 

resultaatafspraken door cliëntenraad, 

zorgkantoor en zorgaanbieder 

(voorjaarsoverleg)

Bepalen startpositie en eerste stappen door 

zorgaanbieder

en de organisatie meenemen in de transitie

Uitwisselen goede voorbeelden door zorgaanbieders en zorgkantoren

Start monitoring van eerste 

ervaringen door zorgaanbieder en 

zorgkantoor

Doen, leren, beter doen: aan de slag met de eerste stappen door zorgaanbieder en zorgkantoor

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP DE WEBSITE VAN DE VGN: TIJDPAD STAPPEN VOOR ZORGAANBIEDER EN ZORGKANTOOR 

TRANSITIE TOEKOMSTBESTENDIGE GEHANDICAPTENZORG | VERENIGING GEHANDICAPTENZORG NEDERLAND (VGN.NL)

Mei 2023

https://www.vgn.nl/documenten/handvat-voor-het-voeren-van-het-startgesprek-tussen-zorgkantoor-en-zorgaanbieder-over-de-kanslijnen
https://www.vgn.nl/documenten/20220712eerste-handvatten-voor-het-bepalen-van-de-startpositie-en-de-eerste-stappen
https://www.vgn.nl/documenten/handvat-voor-het-veranderverhaal-toekomstbestendige-gehandicaptenzorg
https://www.vgn.nl/nieuws/voorbeelden-voor-uitwerking-van-kanslijnen
https://www.vgn.nl/nieuws/tijdpad-stappen-voor-zorgaanbieder-en-zorgkantoor-transitie-toekomstbestendige-gehandicaptenzorg
https://www.vgn.nl/nieuws/tijdpad-stappen-voor-zorgaanbieder-en-zorgkantoor-transitie-toekomstbestendige-gehandicaptenzorg


Cliënten, zorgaanbieders en zorgkantoren werken 
samen aan een toekomstbestendige gehandicaptenzorg
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Cliënten en zorgaanbieders 

• Bepalen samen 

✓ op welke kanslijnen ze extra stappen gaan 

zetten

✓ welke stappen ze gaan zetten 

✓ wat ze hiermee willen bereiken

• Gaan samen aan de slag

• Monitoren resultaten in de eigen organisatie

Zorgkantoren

• Voeren gesprekken met zorgaanbieders en 

vertegenwoordigers van cliënten

• Maken afspraken met zorgaanbieders

• Delen inspirerende voorbeelden

• Ondersteunen regionale samenwerking

• Organiseren bijeenkomsten

• Monitoren resultaten op landelijk niveau

• Stellen landelijk inkoopkader en regionaal 

beleid op voor 2024 en verder



Aan de slag in een worldcafé!
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Hoe werk je goed samen als cliëntenvertegenwoordiger, zorgaanbieder en 

zorgkantoor?

• Deze vraag gaan we in drie gespreksrondes van elk 10 minuten in subgroepen 

met elkaar verkennen

• Iedere subgroep gaat bij een flap staan

• Ga met elkaar in gesprek over de vraag

• Schrijf inzichten, ideeën en beelden die bij je opkomen op de flap, tekenen mag 

ook (iedereen mag schrijven en tekenen)

• Bij de volgende gespreksronde kom je in een andere groep en bij een andere 

flap

• In deze gespreksronde ga je aan de hand van wat er al op de flap staat weer 

met elkaar in gesprek



Vragen per gespreksronde
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Hoe werk je goed samen als cliëntenvertegenwoordiger, zorgaanbieder en 

zorgkantoor?

Ronde 1

• Wat is hierin voor jou belangrijk?

• Welke kansen en mogelijkheden zie je?

• Welke dilemma’s zie je

Ronde 2

• Welke patronen zie je?

• Wat borrelt er in je op?

• Wat mis je?

Ronde 3

• Wat is er nodig om dit voor jou te laten werken?

• Welke heeft urgent aandacht nodig als we dit voor elkaar willen krijgen?

• Hoe kunnen we hiermee vandaag beginnen?


