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Inleiding
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een plan gemaakt voor
de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.
Het plan heet: Toekomstagenda Gehandicaptenzorg.
Het plan sluit aan op het programma Volwaardig leven.
Dat betekent een goed leven.  
Een leven zoals je zelf wilt met eigen keuzes.
Met dezelfde mogelijkheden als andere mensen.

Het ministerie van VWS werkt samen met anderen.
Met mensen met een beperking, familie en zorgverleners.
En met organisaties die betrokken zijn bij zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.
De komende jaren werken zij samen aan het verbeteren van de gehandicaptenzorg.
Hiervoor is de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg gemaakt.

Er zijn vijf punten waar de Toekomstagenda zich op richt:

1. Complexe zorg 
De zorg organiseren voor mensen die ingewikkelde zorgvragen hebben. 

2. Licht verstandelijke beperking 
De samenleving toegankelijker maken voor mensen met een licht verstandelijke 
beperking.  

3. Cliëntondersteuning 
De cliëntondersteuning van mensen met een ingewikkelde zorgvraag goed regelen. 

4. Technologie en innovatie (vernieuwing) 
Technologie leren gebruiken in de zorg.  
Onderzoeken hoe technologie beter kan aansluiten op de zorg.  

5. Arbeidsmarkt 
Zorgen dat er genoeg mensen werken in de gehandicaptenzorg.  
En zorgen dat zij goed zijn opgeleid.

In de Toekomstagenda staan doelen en actiepunten voor de komende drie jaren.
Het kan zijn dat er nieuwe punten bijkomen.
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1. Complexe zorg
Er zijn mensen met ingewikkelde zorgvragen.  
Zij hebben veel zorg en ondersteuning nodig en op veel verschillende manieren.  
Het is moeilijk om voor hen passende zorg te regelen. Deze zorg noemen we complexe zorg.

Dit gaan we doen om complexe zorg te verbeteren:

1. Zorgen voor meer kennis
Werkgroepen beschrijven de ingewikkelde zorgvragen en de zorg die daarbij het beste past.  
De werkgroepen gaan verschillende zorgvragen onderzoeken. Bijvoorbeeld zorgvragen van mensen met een 
Ernstige meervoudige beperking (EMB), een Zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperking (ZEVMB) of 
met autisme.

2. Zorg die goed en betaalbaar is
Het is belangrijk dat de zorg goed aansluit bij de zorgvrager. Nu én in de toekomst.  
Dat die zorg van een goede kwaliteit is. En betaalbaar blijft.
Daarom:
• onderzoeken we wat precies goede zorg is. En hoe goede zorg het beste kan worden  

georganiseerd en betaald.
• zorgen we dat zorg te vinden is door mensen die het nodig hebben.  

En dat ingewikkelde zorgvragen op één plek kunnen worden besproken.
• kijken we hoe we mensen die in een crisis komen zo goed mogelijk kunnen opvangen.

3. Vroeg zien wat nodig is (signaleren) aan zorg
Het is belangrijk dat kinderen zo jong mogelijk de juiste zorg en ondersteuning krijgen.  
Zo worden problemen niet groter. En hebben zij op latere leeftijd minder zorg nodig.  
Op tijd zien welke zorg iemand nodig heeft, noemen we ‘vroegsignalering’.
We regelen dat de zorgwetten voor jongeren en volwassenen goed op elkaar aansluiten.
Zodat jongeren die volwassen worden de zorg blijven houden die zij nodig hebben.
Gemeenten en zorgkantoren gaan hiervoor samenwerken.

4. Doen wat nodig is, soms buiten regels om
Bij ingewikkelde zorgvragen is het lastig om goede zorg te krijgen.
Bijvoorbeeld omdat verschillende partijen moeten samenwerken.
Maar ook omdat iemand geen passende indicatie kan krijgen.
Het is belangrijk dat iedereen goede zorg krijgt.
Daarom spreken we af om in sommige gevallen buiten de regels  
om te werken.
Als eerste stap worden de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet  
marktordening gezondheidszorg (Wmg) veranderd per 1 januari 2023.
Zorgkantoren kunnen dan toch kosten vergoeden voor speciale zorg.  
Ook start er een experiment. In dit experiment kunnen gemeenten en  
zorgkantoren iemand zonder duidelijk zorgprofiel toch plaatsen in  
een Wlz instelling.  
Nadat iemand is geplaatst, wordt gekeken hoe dit financieel  
te regelen is.
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2. Licht verstandelijke beperking (LVB)
Er zijn meer dan een miljoen mensen met een LVB.
Zij hebben moeite met informatie begrijpen.
Met het uitvoeren van (ingewikkelde) taken.
En met het maken van vriendschappen.
Zij hebben daarom vaker dan andere mensen behoefte
aan ondersteuning.

De samenleving is ingewikkeld.
En er zijn te weinig mogelijkheden voor mensen met een LVB om zich  
te ontwikkelen.
Daarom werken we in de toekomstagenda aan twee punten:
• een inclusieve samenleving
• een leven lang ontwikkelen.

Dit gaan we doen:

1. Mensen bewust maken
Mensen zonder LVB moeten snappen hoe het is voor mensen met een LVB.  
Lokaal, regionaal en landelijk laten we mensen kennis maken met mensen met een LVB.
We organiseren mogelijkheden om ervaringen en kennis te delen.

2. Kansen om te kunnen blijven leren
Er komen meer kansen voor mensen met een LVB om te kunnen blijven leren.

Daarvoor is nodig:
• Mogelijkheden om na het voortgezet (speciaal) onderwijs verder te leren en/of werken.
• Makkelijk kunnen overstappen van dagbesteding naar vrijwilligerswerk, beschut werken of gewoon werk. 

Door te zorgen voor meer mogelijkheden, plekken en minder moeilijke regels.
• Al op jonge leeftijd les krijgen over weerbaarheid, je veilig voelen en voor jezelf kunnen zorgen.
• Een goede en makkelijke overgang in ondersteuning als jongeren met een LVB 18 jaar worden.
• Van het begin af aan weten welke ondersteuning iemand nodig heeft op meerdere gebieden.
• Al vroeg weten wat andere mensen (een netwerk) voor iemand met een LVB kunnen betekenen.

3. Meepraten van ervaringsdeskundigen bij beleid
Er komen meer ‘STERKplaatsen’, dit zijn afdelingen van de LFB die samenwerken met onderwijsinstellingen.
De LFB is de belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking.  
De LFB heeft verschillende afdelingen in het land.  
Mensen met een verstandelijke beperking leren daar zichzelf te ontwikkelen en werken aan hun talenten.  
Zij doen de opleiding tot ervaringsdeskundige.
Ervaringsdeskundigen van de STERKplaatsen praten met gemeenten.
Zij praten en denken mee bij het maken van beleid.

4. Leren van eerdere ervaringen
LVB’ers die volwassen worden, hebben moeite met de verandering van regels. 
De knelpunten zitten in de overgang vanuit de Jeugdwet naar de Wlz.  
Er zijn te weinig passende scholen, werkplekken en woonplekken. 
De verschillende organisaties die ondersteuning bieden, moeten beter samenwerken.  
Nu we dit weten, gaan we evalueren: wat leren we hiervan en wat kunnen we veranderen.
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3. Cliëntondersteuning
Iedereen heeft recht op zorg en ondersteuning.  
Het vinden van passende zorg is soms moeilijk.
Vooral bij ingewikkelde zorgvragen.  
Dan is er lang en veel zorg nodig op verschillende manieren.  
Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan helpen om
passende zorg te vinden. Hij of zij kent de weg in de zorg.

Dit gaan we doen om de cliëntondersteuning te verbeteren:

1. Cliëntondersteuners moeten meer weten over meerdere gebieden van zorg.
• Cliëntondersteuners krijgen training en scholing om hun kennis te vergroten.
• Zorgkantoren kunnen vragen om betere kwaliteit van cliëntondersteuning.  

Bijvoorbeeld als zij cliëntondersteuning regelen (inkopen) voor cliënten.

2. Cliëntondersteuners moeten meer weten over zorg die iemand zijn  
hele leven nodig heeft.

• Cliëntondersteuning kun je vanuit verschillende wetten krijgen:  
de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wlz.  
Als zorg en ondersteuning voor iemand verandert, kan hij een andere vorm van  
cliëntondersteuning nodig hebben.  
Het is belangrijk om de ondersteuning goed op elkaar aan te laten sluiten.  
Zodat mensen zo min mogelijk last hebben van die verandering.

3. Cliëntondersteuning moet meer bekend zijn bij zorg- en hulpverleners.
• Er zijn verschillende zorg- en hulpverleners rond iemand met een zorgvraag. 

Bijvoorbeeld de huisarts, docenten op school en andere ondersteuners. 
Zij moeten weten dat cliëntondersteuning er is.  
En moeten dit makkelijk kunnen vinden.

4. Geld vrijmaken.
• Mensen kunnen hun hele leven cliëntondersteuning nodig hebben.  

Er moet geld zijn om dit te doen.

5. Cliëntondersteuning moet goed aansluiten op mensen die complexe zorg  
nodig hebben.

• Cliëntondersteuners moeten zich op de cliënt en zijn naasten, het gezin kunnen richten.  
En op alle onderwerpen van het leven van de cliënt.

• Het is belangrijk om vroeg in het leven van de cliënt te kijken naar wat de cliënt later nodig heeft.  
Dan kun je deze zorg en ondersteuning gelijk regelen.  
Hiermee voorkom je crisismomenten.

• Zorgkantoren en gemeenten moeten veel meer samenwerken. 
Ze kunnen cliëntondersteuning verbeteren. En het aanvragen makkelijker maken.

• In het programma Volwaardig leven zijn er proeven geweest met cliëntondersteuning voor mensen die 
veel ingewikkelde en langdurige zorg nodig hebben.  
We kijken hoe we de resultaten van de proeven verder kunnen gebruiken.
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4. Innovatie en technologie: het gebruiken en vernieuwen 
van technische hulpmiddelen

Je ziet tegenwoordig veel apps en andere technische hulpmiddelen.
Ook in de gehandicaptenzorg zijn nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld  
en uitgeprobeerd.
Bijvoorbeeld een afstandsbediening waarmee iemand zelf zijn 
gordijnen opent.
Toch worden technische hulpmiddelen bijna niet gebruikt.
Niet door professionals, niet door bestuurders, niet door  
cliënten en niet door naasten.

Dit gaan we doen:

1. Meer kennis en onderzoek naar ‘borging en opschaling’
We willen dat organisaties technische hulpmiddelen blijven gebruiken. Dat noemen we borgen.
Ook willen we dat er meer technische hulpmiddelen worden gebruikt. Dit noemen we opschalen.
• We helpen zorgorganisaties bij het gebruiken van nieuwe technologie (de innovatie-impuls).
• We kijken naar wat moet veranderen in de organisatie en in het gedrag van mensen.
• We maken een stappenplan van de eerdere ervaringen.  

Zorgorganisaties kunnen dit stappenplan volgen als zij technologie gaan gebruiken.
• De organisaties die meedoen, gaan meer samenwerken.
• We leren zorgorganisaties over nieuwe technologie bij 7 verschillende onderwerpen: sociaal contact, 

zelfredzaamheid, dagindeling, begrepen worden, veiligheid en zelfredzaamheid in de woning,  
lekker slapen en corona.

• Ervaringen en kennis delen in groepen wordt meer uitgebreid.  
Ook in de regio’s. Bij kennisorganisaties en onderwijsinstellingen.

• We kijken niet alleen naar ervaringen in de gehandicaptenzorg.  
We kijken ook naar andere zorggroepen, bijvoorbeeld de ouderenzorg.

2. Voorbereiden op technologische ontwikkelingen - data gebruiken
Een zorgorganisatie moet weten waarom elektronische of digitale data belangrijk zijn.  
Wat kun je met deze data?
Welke data zijn er binnen de organisatie?
Hoe kun je die data verzamelen?
Hoe kunnen je de data het beste bewaren?
• We organiseren bijeenkomsten om te laten zien wat er allemaal kan met data (inspiratiesessies).
• We zoeken 3 zorgorganisaties die mee gaan doen aan een proef met het verzamelen van data.  

We bespreken hoe zij data kunnen verzamelen en gebruiken om betere beslissingen te maken in de zorg 
voor de cliënt.

• We vragen kennisorganisaties of zij een overzicht kunnen maken van technologische ontwikkelingen.
• We maken groepjes van mensen met een beperking, naasten, zorgverleners en betrokken organisaties.  

We vragen hen om op zoek te gaan naar goede technologische ontwikkelingen.

3. Vakmanschap en beroepsontwikkeling (werken in de zorg)
Met technologie en data kun je betere zorg- en ondersteuning geven.
In opleidingen voor zorgverleners komt meer aandacht voor technologie en data in de zorg.
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5. Arbeidsmarkt
Er werken te weinig mensen in de zorg.
En er zijn te weinig mensen goed opgeleid voor ingewikkelde zorgvragen.
Om dit probleem op te lossen, zijn drie dingen belangrijk:
boeien, binden en benutten.

Boeien
We willen opleidingen leuker maken en het makkelijker maken om in de zorg te gaan werken.

Dit gaan we doen:
• We maken een nieuwe omschrijving van het werk in de gehandicaptenzorg.
• We bedenken andere woorden voor opleidingen. Om beter aan te sluiten op de studenten.
• We bedenken nieuwe opleidingen.  

Zodat studenten meer kunnen kiezen in hun opleiding. En de studie voor hen leuker wordt.
• We laten studenten van verschillende studies met elkaar samenwerken.
• We zorgen dat er meer belangstelling komt voor gehandicaptenzorg in de masteropleidingen.  

Dit doen we door ambassadeurs in te zetten in de opleidingen.
• Werken en leren kan goed samengaan.  

Dit kan door passende opleidingen aan te bieden op een werkplek.  
Maar ook door studenten deels te laten werken in de zorg.

• Soms willen mensen later in hun leven in de zorg gaan werken. Dit maken we makkelijker.
• De Nationale Zorgklas is voor mensen die werken in de zorg.  

Bij de Nationale Zorgklas kun je online lessen volgen die bij jou passen. 
We willen dat de Nationale Zorgklas meer en beter gebruikt wordt.

• Op de Zorginspirator kunnen mensen online kijken welk beroep in de zorg bij hun past.  
We willen dat de Zorginspirator meer wordt gebruikt.

Binden
We willen dat mensen in de zorg blijven werken.

Dit gaan we doen:
• We maken nieuwe diploma’s voor mensen die al in de zorg werken.  

Zo komen er voor hen nieuwe uitdagingen. En zij kunnen doorgroeien in hun werk.
• Mensen die in de zorg werken, beschrijven welke gedragsregels er bij hun beroep horen.  

Welke normen en waarden zij gebruiken bij het uitoefenen van hun beroep.
• We zetten mensen die in de zorg werken in als ambassadeurs.
• We zorgen dat scholen, zorgorganisaties en bedrijven meer met elkaar samenwerken in de regio.

Benutten
Het is belangrijk om de kennis die mensen hebben, te gebruiken.  
Door het inzetten van ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld.  
Maar ook door te luisteren naar de ervaringen van mantelzorgers of vrijwilligers.

Dit gaan we doen:
• Mensen die anderen over hun werk willen vertellen noemen we ambassadeurs.  

Eind 2020 zijn opleidingen begonnen voor ambassadeurs in de gehandicaptenzorg.
• In 2021 gaan de opleidingen tot ambassadeur door.
• Waar het kan zetten we ervaringsdeskundigen in. 



De Toekomstagenda is gemaakt door:
Ieder(in), VGN, ZN, VNG, BPSW, NIP, NVO, V&VN, NVAVG en
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
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Parnassusplein 5 | 2511 vx Den Haag
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Postbus 20350 | 2500 ej Den Haag
Telefoon 070 340 79 11
www.rijksoverheid.nl/vws

Tekst en illustraties: LFB in samenwerking met Buro Opaal.
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