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Landelijk akkoord Transitie naar een 
toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Vertrekpunt: gemeenschappelijke ambitie van zorgaanbieders en 

zorgkantoren

Urgentie: de zorg toegankelijk en betaalbaar houden

Samenwerken aan vernieuwing: vanuit verantwoordelijkheid voor een 

toekomstbestendige gehandicaptenzorg een transitie in gang gezet

Transitie vanuit tien uitgangspunten: geïnspireerd op het VN verdrag 

Handicap en de visie van de VGN



Vijf kanslijnen voor toekomstbestendige 
gehandicaptenzorg

Kanslijn

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

vermogens

2 Implementeren van bewezen arbeidsbesparende technologieën door alle zorgorganisaties 

in de eigen zorgpraktijk

3 Passend zorgniveau bij de zorgvraag van de cliënt

4 Ambulantisering: een zo zelfstandig mogelijke, veilige plek in de samenleving voor die 

cliënten die dat aankunnen

5 Stimuleren en faciliteren van het eigen- en vrijwilligersnetwerk om een rol te spelen in de 

zorg en ondersteuning



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



Tijdpad transitie naar een toekomstbestendige 
gehandicaptenzorg en zorginkoop Wlz 2023

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

VERSIE OKTOBER 2022

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


Samen de beweging groter maken
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Programma van vandaag 

1. Inloop met koffie en thee: 9.30 u tot 10.00u. 

2. Plenaire opening: 10.00u tot 10.25u

3. Verplaatsen naar de workshops: 10.25u tot 10.35u

4. Eerste ronde workshops: 10.35u tot 11.30u

5. Wisselpauze: 11.30u tot 11.35u

6. Tweede ronde workshops: 11.35u tot 12.30u

7. Lunchmogelijkheid: 12.30u



Indeling workshops

Ruimte Workshop ronde 1 Workshop ronde 2

Workshop Workshopbegeleider Workshop Workshopbegeleider 

Tribune Workshop 2 (Kanslijn 2) Lieke Workshop 3 (Kanslijn 3) Bianca & Janneke

Zaal 1 Workshop 6 (Hoe maak je 

concreet wat je gaat doen 
en wat je wil bereiken?)

Bianca & Vicky Workshop 7 (Hoe neem 

je cliënten, verwanten en 
medewerkers mee in de 

transitie?)

Vicky

Zaal 3 Workshop 5 (Kanslijn 5) Bram Workshop 5 (Kanslijn 5) Marion

Zaal 5 Workshop 8 (Hoe zorg je 

voor de benodigde 
cultuuromslag?)

Marion Workshop 4 (Kanslijn 4) Bram

Zaal 10 + 11 Workshop 9 (Hoe werk je 

goed samen als 
zorgaanbieder en 

zorgkantoor?)

Janneke Workshop 9 (Hoe werk je 

goed samen als 
zorgaanbieder en 

zorgkantoor?)

Lieke


