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Doelstelling(en): Het doel van het programma Volwaardig leven is het meer
toekomstbestendig en passend maken van de gehandicaptenzorg en complexe
zorg.
Doelgroep(en): mensen met een beperking die primair zorg krijgen uit de Wlz, hun
naasten en professionals.
Verwachte resultaten:
We zorgen voor een kwalitatief beter passend zorgaanbod voor mensen met een
beperking. Daarnaast zetten we in op het creëren van voldoende passende
plaatsen voor mensen met een complexe zorgvraag. Als laatste willen we naasten
meer ontzorgen.

Link naar verdere
informatie over het
programma

www.volwaardig-leven.nl
Het programma boekje met bijbehorende kamerbrief is te vinden op de
rijksoverheid website.

Welke wet(ten)
raakt het
programma?

Het programma is primair gericht op de Wlz. Daarnaast gaat het programma ook
over mensen die (nog) geen Wlz-indicatie hebben, maar wat betreft hun
zorgbehoefte zijn aangewezen op de zorg voor mensen met een beperking. De
doelgroep is niet precies af te bakenen tot alleen Wlz, ook het overgangsgebied
tussen deze wet en de Wmo 2015 – Jeugdwet – Zvw valt onder dit programma.
Mensen met een beperking of complexe zorgvraag wonen thuis, begeleid
zelfstandig of in een instelling en ontvangen op uiteenlopende manieren zorg en
ondersteuning. Daardoor is er ook een duidelijke relatie met twee andere
programma’s, namelijk Zorg voor de Jeugd en Onbeperkt Meedoen!.

Welke actoren zijn
bij het programma
betrokken

Bij het programma zijn verschillende cliënt vertegenwoordigende organisaties
betrokken waaronder Iederin, KansPlus, LFB, en LSR. Daarnaast zijn er verschillende
beroepsgroepen uit de gehandicaptenzorg betrokken waaronder, NVAVG, BPSW,
V&VN, NIP en NVO. Ook VGN en ZN zijn partners waarmee wordt samengewerkt.

Welke overlap kan
er zijn in knelpunten
die aan de orde
komen?

Knelpunten uit de HLZ evaluatie die worden herkend en waar in het programma
Volwaardig Leven aandacht voor is:

In het traject in
vervolg op de
evaluatie van de HLZ
zullen deze
knelpunten worden
mee genomen. Geef

•
•

Cliëntondersteuning is niet altijd toereikend voor cliënten en gezinnen die
forse problematiek ervaren bij het regelen of organiseren van de zorg.
Er zijn niet altijd passende zorgplekken beschikbaar voor mensen met een
zeer complexe zorgvraag.

In het programma Volwaardig Leven pakken we o.a. de volgende acties op:
•

Er komen ambulante teams met gespecialiseerde hulpverleners die op
locatie hulp bieden waar dat nodig is. Bijvoorbeeld wanneer een

aan welke
knelpunten er in het
programma worden
meegenomen met
eventueel een korte
toelichting.
Delete de
knelpunten die niet
relevant zijn/niet
aan de orde komen.
Stand van zaken
uitvoering. Indien
van toepassing
graag met
vermelding van
lokale/regionale
activiteiten/pilots
enz.
Bijeenkomsten die
tot de zomer in het
land zullen worden
organiseren.

•
•

zorginstelling het niet redt in een moeilijke situatie met een cliënt. Het team
kan dan de hulverleners ondersteunen of de zorg tijdelijk overnemen.
We creëren 100 extra plaatsen bij gespecialiseerde instellingen, zodat er
ook in de aller moeilijkste situaties toch zo snel mogelijk een passende plek
en passende zorg is.
In vijf pilots gaan we onderzoeken hoe gespecialiseerde cliëntondersteuning
het beste vorm kan krijgen voor cliënten en naasten die forse problemen
ervaren bij het regelen en organiseren van de zorg.

De pilots specialistische cliëntondersteuning zijn grotendeels opgestart. Gedurende
de looptijd van de pilots worden lessen verzameld en breder via de website
www.volwaardig-leven.nl verspreid.
Daarnaast wordt met ZN gewerkt aan het organiseren van ambulante teams en
honderd plekken voor complexe zorg in de Wlz. Dit wordt meegenomen in de
zorginkoop Wlz die dit voorjaar 2019 start.

Bijeenkomst 1: Congres Samen sterk naar Volwaardig Leven
Datum: 15 mei 2019
Deelnemers: Cliënten, naasten, professionals uit de gehandicaptenzorg
Locatie: Postillon Hotel, Bunnik
Onderwerp: Tijdens dit congres worden de resultaten van de kwaliteitsagenda
gepresenteerd en hoe het programma volwaardig leven hierop voortbouwt.
Bijeenkomst 2: theatertour ‘lastige ouders’
Data:
27 maart 2019, Den haag, Theater Dakota
9 april 2019 Deventer, Deventer Schouwburg
28 mei 2019, Leeuwarden, in de Stadsschouwburg De Harmonie
Onderwerp: Theater over leven met een meervoudig beperkt kind
Deelnemers: de voorstelling is bedoeld voor naasten en mensen die iemand (die
naaste is van) met een beperking kennen maar ook voor mensen die hier niet mee
bekend zijn. Ook voor de mensen die werken in de gehandicaptenzorg zal er veel
herkenning en inzicht zijn. Ook voor beleidsmedewerkers en gemeenten kan deze
voorstelling een belangrijke verdieping zijn.

Opmerkingen

