
Uitleg voor deelnemers

Begeleiding à la carte  
van Volwaardig leven

Begeleiding à la carte is het vernieuwingstraject voor de 
gehandicaptenzorg van het programma Volwaardig leven. 
De kennis en ervaring die hieruit voortkomt, wordt 
gedeeld via www.kennispleingehandicaptensector.nl. 
Hier kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief 
om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl


 Ieder mens in de maatschappij wil zijn of haar 
leven invullen zoals hij of zij dat zelf wenst. 
Als mensen dit niet (helemaal) zelf kunnen, 
worden zij daarbij geholpen. U maakt zich hier, 

net als andere aanbieders van gehandicapten zorg, dag 
en nacht sterk voor. Door bezig te zijn met eigentijdse 
en creatieve initiatieven om die persoonsgerichte zorg 
nog beter te maken. Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt u hier graag bij 
met het vernieuwings traject Begeleiding à la carte van 
Volwaardig leven.

Begeleiding à la carte helpt om uw idee in de praktijk (verder) 
te brengen. Gedurende twee jaar krijgt u individuele 
ondersteuning. Daarnaast biedt Begeleiding à la carte een 
omgeving waar u en uw collega’s samen kunnen werken aan 
eigentijdse oplossingen en waar praktische kennis gedeeld 
kan worden. Hiervoor worden lerende netwerken ingericht.

Individuele ondersteuning
U bent geselecteerd om mee te doen aan Begeleiding à la carte 
op basis van uw ingediende plan voor meer persoonsgerichte 
zorg. Gedurende twee jaar krijgt u ondersteuning bij het 
uitwerken en invoeren van dit plan. Met behulp van een coach 
en experts kunnen cliënten, bewoners, naasten en u leren hoe 
een vernieuwing voor persoonsgerichte zorg wordt ontwikkeld 
en ingevoerd.

Lerende netwerken
Naast de individuele ondersteuning gaat u samen met vijf tot 
acht collega-zorgaanbieders aan de slag binnen een lerend 
netwerk. Zo leert u niet alleen van de collega’s binnen uw 
eigen organisatie maar ook daarbuiten. In het totaal komen  
er zeven lerende netwerken die twee jaar lang aan de slag  
gaan met:
• Vakmanschap, trots op het vak, plezier in werk  

en beroepsontwikkeling
• Familiebetrokkenheid en ontzorgen
• Zeggenschap en dialoog
• Meedoen en activering

Bent u geen deelnemer van Begeleiding à la carte maar 
wilt u zich wel aansluiten bij de themabijeenkomsten 
rond de lerende netwerken? Stuur dan een e-mail naar 
volwaardigleven@vilans.nl

Wist u dat…
• Er 37 organisaties meedoen aan Begeleiding  

à la carte?
• En dat zij 42 voorstellen hebben ingediend? 
• In de aanpak wordt aangesloten bij het 

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg?
• Alle deelnemers zelf eigenaar blijven van  

het vernieuwingstraject?

Vilans
Begeleiding à la carte van Volwaardig leven wordt uitgevoerd 
in samenwerking met Vilans, kennisorganisatie voor de 
langdurende zorg. Vilans neemt met alle deelnemende 
organisaties contact op om het doel, de verschillende rollen 
en het verloop van het proces af te stemmen. Heeft u vragen 
over uw deelname aan Begeleiding à la carte? Dan kunt u 
contact opnemen met Vilans via volwaardigleven@vilans.nl.

Meer informatie: www.volwaardig-leven.nl

Dit is een uitgave van
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

In samenwerking met:

Over Volwaardig leven
In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een 
beperking. Daarvan krijgen 130.000 mensen elke dag 
intensieve zorg. Zij hebben vaak hun hele leven hulp  
of begeleiding van anderen nodig. Deze kwetsbare 
mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op 
goed geregelde zorg en ondersteuning. Daarom 
startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het 
programma Volwaardig leven. Met dit programma  
wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe 
zorg meer passend maken en beter voorbereiden op 
de toekomst. 
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