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zorg

Naasten 
ontzorgen 

Programma Volwaardig Leven
Voor de gehandicaptenzorg en complexe zorg

130.000
mensen met een beperking  

die intensieve zorg ontvangen

250.000
naasten die zorg dragen voor 

mensen met een beperking

170.000
 professionals  

ca. 450 zorgaanbieders

Met het programma Volwaardig leven willen we een lande- 
lijke beweging op gang brengen naar toekomstbestendige 
gehandicaptenzorg en complexe zorg. Het gaat daarbij om 
zorg die flexibel kan inspelen op zorgvragen van mensen 
met een beperking en hun naasten. Want hun wensen en 
behoeften veranderen.

WAT WE DOEN

HOE WE HET DOEN

VOOR WIE WE HET DOEN

‘Aansluiten bij de behoeften 
en wensen van mensen met 
een beperking’

‘Een ambulant team helpt 
verdere escalatie voorkomen’

‘In een klein stukje blijft ze 
mijn zus, maar om die kern 
heen verandert alles’

OP DE AGENDA IN 2020 OP DE AGENDA IN 2020 OP DE AGENDA IN 2020

GEREALISEERD IN 2019 GEREALISEERD IN 2019 GEREALISEERD IN 2019

• Vernieuwingstraject 
Begeleiding à la carte is van start 
waarbij 35 zorgaanbieders  
40 vernieuwende ideeën voor 
persoonsgerichte zorg door 
ontwikkelen. 

• Innovatie-impuls 
Er is € 15,5 miljoen beschikbaar 
gemaakt waarmee 40 zorgaanbieders 
werken aan de implementatie van 
technologie en innovatie. 

• Ambulante teams 
In 2 zorgkantoorregio’s is er getest  
met de inzet van ambulante teams bij 
crisissituaties. 

• Passende plaatsen voor 
specifieke groepen 
Zorgaanbieders en zorgkantoren 
voeren in 21 regionale taskforces  het 
gesprek over het realiseren van extra 
plaatsen voor mensen met complexe 
zorgvragen. Zorgaanbieders dienen 
voorstellen in voor het realiseren van 
100 extra plekken.

• Gespecialiseerde  
cliëntondersteuning 
In 5 pilots krijgen  ongeveer 150 
mensen met een beperking en  
hun gezin ondersteuning van  een  
gespecialiseerde cliëntondersteuner.

• Erkenning en herkenning 
van naasten  
1000 mensen waren aanwezig bij de 
theatervoorstelling en 10 personen 
hebben in de vorm van portretten hun 
ervaringen gedeeld over het leven als 
naaste van iemand met een beperking.

• Traject talentontwikkeling 
 500 cliënten van 5 zorgaanbieders 

volgen een ontwikkelingstraject van 
de LFB. Ook start een tweede groep 
van 5 aanbieders met het traject 
talentontwikkeling.

• Ambassadeurstraject 
 De eerste leergang van het 

ambassadeurstraject start voor de 
zomer met ongeveer 16 deelnemers. 

• Ambulante teams  
In 2020 kunnen zorgaanbieders 
in elk van de 31 zorgkantoor  
regio’s beroep doen op een  
ambulant team. 

• Extra plaatsen 
De zorgkantoren en zorgaanbieders 
realiseren 100 extra plaatsen.

• Gespecialiseerde 
cliëntondersteuning 
In 2020 zullen 450 mensen met een 
beperking en hun gezin 
ondersteuning krijgen van een 
gespecialiseerde cliëntondersteuner. 

https://www.monitorlangdurigezorg.nl/kerncijfers/indicatie
https://azwstatline.cbs.nl/#/AZW/nl/dataset/24062NED/table?ts=1568803134247
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