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Marion van den Hurk en ….



Landelijk akkoord Transitie naar een 
toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Vertrekpunt: gemeenschappelijke ambitie van zorgaanbieders en 

zorgkantoren is het bieden van waardevolle zorg aan mensen met een 

beperking

Urgentie: uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden met 

name door krimpende arbeidsmarkt 

Samenwerken aan vernieuwing: zorgaanbieders en zorgkantoren 

hebben vanuit eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 

toekomstbestendige gehandicaptenzorg een transitie in gang gezet

Transitie vanuit tien uitgangspunten: over de rechten van mensen met 

en beperking en wat dit betekent voor de zorg, 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



Kanslijn 1: elke cliënt krijgt een betekenisvolle dag-
invulling passend bij de wensen, talenten en vermogens
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Ambitie

• De ambitie is dat in 2025 zo veel mogelijk 

cliënten met een beperking een 

betekenisvolle dag hebben, flexibel naar vorm, 

inhoud en locatie

• Waar mogelijk wordt 

betekenisvolle daginvulling in de context van 

de samenleving georganiseerd en waar 

passend worden wonen 

en daginvulling geïntegreerd en daarmee 

een kostenbesparing gerealiseerd

• Hierdoor wordt de inzet van zorgprofessionals 

per cliënt verkleind of worden kosten verlaagd 

ten opzichte van de huidige vormgeving van 

dagbesteding

Het transitieteam ondersteunt de transitie

• Delen van inspirerende voorbeelden

• Leren en kennisdelen tussen zorgaanbieders 

en zorgkantoren

• Dialoog tussen zorgaanbieders en 

zorgkantoren

• Handvatten om in de praktijk aan de slag te 

gaan

• Zichtbaar maken van resultaten

• Verbinding met andere trajecten 

Via de maandelijkse nieuwsbrief blijf je op de 

hoogte 



Cliënten, zorgaanbieders en zorgkantoren werken 
samen aan een toekomstbestendige gehandicaptenzorg

5

Cliënten en zorgaanbieders

• Bepalen samen op welke kanslijnen ze extra 

stappen gaan zetten voor een 

toekomstbestendige gehandicaptenzorg

• Bepalen samen welke stappen ze gaan zetten en 

wat ze hiermee willen bereiken

• Gaan samen aan de slag om in de dagelijkse 

praktijk dingen te veranderen

• Monitoren resultaten in de eigen organisatie

Zorgkantoren

• Voeren gesprekken met zorgaanbieders over 

de stappen die zij gaan zetten voor een 

toekomstbestendige gehandicaptenzorg

• Maken afspraken hierover met 

zorgaanbieders

• Delen inspirerende voorbeelden

• Ondersteunen regionale samenwerking

• Organiseren bijeenkomsten

• Monitoren resultaten op landelijk niveau



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


Samen de beweging groter maken
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