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Agenda

 Aanleiding programma ‘Volwaardig Leven’

 Aan de slag: drie actielijnen

1. Kwaliteit en inhoud beter passend bij de zorgvraag
2. Meer passende zorg en ondersteuning voor specifieke groepen
3. Naasten meer ontzorgen

 Vragen? In gesprek. 
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Aanleiding

• Veranderende vraag, complexiteit neemt toe:
naar toekomstbestendige gehandicaptenzorg

• 1 oktober 2018: start programma Volwaardig Leven
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Programmatische aanpak
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• Aansluiten bij ontwikkelingen in het veld
Kwaliteitskader, leren en verbeteren, vernieuwen

• Stap extra
Focus op onderdelen, netwerken, kennisverspreiding  

• Gehandicaptenzorg: Onbeperkt Meedoen, Zorg 
voor de Jeugd en Volwaardig Leven



Met wie werken we 
samen?
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› Klankbordgroep met 19 
ervaringsdeskundigen 

› Regiegroep
Ieder(In), ZN, VGN en de beroepsorganisaties  

› Breed programmabureau
Cliëntorganisaties, beroepsorganisaties, 
stelselpartijen 

› Overleg zorginkoop en toezicht
Zorgverzekeraars Nederland, Inspectie, 
Nederlandse Zorgautoriteit, VGN 
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Projecten

Actielijnen / doelen

Ambitie
Toekomstbestendige 
gehandicaptenzorg

Goed aanbod van zorg 
en ondersteuning

Vernieuwings-
traject

Vakmanschap
Talent-

ontwikkeling en 
zelfontplooiing

Innovatie 
impuls

Passende zorg voor 
ingewikkelde 
zorgvragen

Complexe 
zorgvragen

Naasten ontzorgen

Pilots 
Clientonder-

steuning

Naasten in 
beeld

Het programma kent 
7 onderdelen



Actielijn 1: 
kwalitatief beter 

passend zorgaanbod
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› Vernieuwingstraject 
‘Begeleiding a la Carte’

› Innovatie-impuls: 
implementatie technologie

› Talentontwikkeling

› Vakmanschap: 
ambassadeurstraject, 
sectorale tafel arbeidsmarkt
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› Uitnodiging minister maart: ideeën voor persoonsgerichte zorg

› 35 aanbieders op locaties en in teams aan de slag 

› 7 thema’s die aansluiten op kwaliteitsrapporten/sectorbeeld

› Lerende netwerken om kennis te verdiepen en verspreiden

› Kennis verzamelen en uitkomsten valideren

Opzet ‘Begeleiding a la Carte’
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Innovatie-impuls



Talentontwikkeling 
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Jezelf ontwikkelen Ervaringsdeskundige worden Een betaalde baan kunnen 
vinden



Actielijn 2: 
Complexe zorg
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Aanpakken knelpunten in de 
complexe zorg door:

› Vraag en aanbod beter in 
beeld

› Ambulante teams in de regio

› 100 extra vaste plekken voor 
mensen met een zeer complexe 
zorgvraag

› Zorgkantoren aan zet



Actielijn 3:
Naasten 
ontzorgen
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Gespecialiseerde 
cliëntondersteuning bij het vinden 
en regelen van zorg 
5 pilots:

› ZEVMB

› Autisme

› Niet-aangeboren hersenletsel

› (licht) verstandelijke beperking

› Naasten, complexe problematiek



Actielijn 3:
Naasten 
ontzorgen
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Naasten in beeld

› Werkgroep ZEVMB

› Onderzoek kwaliteit van leven 
van naasten

› Portretten

› Dialoog: theatertour



Website en jaarlijks landelijke congres
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Vragen?

Website programma:
www.volwaardig-leven.nl
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http://www.volwaardig-leven.nl/
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Op welke manier werkt u aan het toekomstbestendig 
maken van de gehandicaptenzorg? 


