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Waar hebben we het over?
Mensen met een zeer ernsti ge verstandelijke en 
meervoudige beperking (ZEVMB) zijn door hun 
beperkingen niet of nauwelijks in staat om contact 
te maken en hebben zeer beperkte mogelijkheden 
tot ontwikkeling. Ouders moeten daardoor hun 
verwachti ngen van het leven van hun kind en van hun 
eigen leven steeds bijstellen. Daarbij komt een conti nue 
onzekerheid of voorzieningen of volksverzekeringen 
morgen nog steeds beschikbaar zijn en de voortdurende 
druk van 24/7 zorgen. Die combinati e maakt dat ouders 
in het dagelijks leven ‘overleven’ in plaats van leven. Zij 
krijgen nauwelijks kans om een ‘normaal’ gezinsleven 
op te bouwen; zij raken vaak geïsoleerd en komen niet 
aan werk en maatschappelijke parti cipati e toe.

De werkgroep Wij zien je Wel is in september 2017 
gestart met de ambiti e om te faciliteren dat deze 
gezinnen ‘van overleven naar leven’ gaan. De ambiti e 
van de Werkgroep kan als volgt worden samengevat: 

• Een impuls geven aan de kwaliteit van leven 
van mensen met ZEVMB en hun gezinnen, door 
duurzame en passende ondersteuning mogelijk te 
maken en deze te borgen. 

• De organisati e van de zorg vereenvoudigen, zodat 
ouders weer ouder kunnen zijn en zowel ouders als 
brusjes voldoende ruimte ervaren voor een goede 
maatschappelijke parti cipati e.

Deze beknopte tussenstand van het programma Wij zien je Wel is vooral ter inspirati e voor de vele parti jen 
waarmee we in de pilotprojecten volop samenwerken. Alleen samen kunnen we de rust terugbrengen in gezinnen 
met iemand met zeer ernsti ge verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en de ruimte maken waarin 
zij van overleven naar leven kunnen komen.
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Kijk op www.wijzienjewel.nl om te zien hoe de 
werkgroep samen met een uitvoerend team aan de slag 
is met deze ambiti e.

De groep mensen met ZEVMB, ongeveer 2000 mensen 
in Nederland, kunnen we intussen afb akenen met een 
heldere defi niti e. Een team van experts (kinderartsen, 
AVG, orthopedagogen en een kinderneuroloog) toetst 
met een zorgvuldige procedure of het predicaat ZEVMB 
van toepassing is. Dankzij deze afb akening kunnen 
we voor deze kleine groep gezinnen met de meest 
complexe zorg- en ondersteuningsvragen gericht 
en snel verbeterstappen realiseren, die vervolgens 
inspirati e kunnen opleveren voor verbetering voor 
andere kwetsbare groepen. 

Begin 2020 presenteert de Werkgroep haar 
aanbevelingen aan de minister van VWS, aan de Tweede 
Kamer en aan iedereen die betrokken is bij  mensen met 
ZEVMB. 
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Het programma Wij zien je Wel is 
op dreef en volop in beeld
Naar aanleiding van de belangrijkste knelpunten die 
we in het begin hebben opgehaald, zijn medio 2018 
vijf pilotprojecten gestart. In onderstaand schema is 

te zien welke knelpunten de pilots zo goed mogelijk 
proberen weg te nemen. Voor een opti male landing 
van de opbrengsten van de pilots werken we met vele 
parti jen samen en organiseren we tweemaal per jaar 
bijeenkomsten voor zowel ouders als voor professionals. 
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1.    Copiloot naast het gezin

PILOTPROJECTEN

2.    Vereenvoudigde toegang Wlz / meerzorg en het predicaat ZEVMB
3.    Betere vindbaarheid van info, zorg en ondersteuning 
4.    Hulpmiddelen, woningaanpassingen en vervoer beter geregeld
5.    Passend aanbod logeren, dagbesteding en deeltijdwonen
landelijke en regionale bijeenkomsten

Het aantal kruisjes is een inschatti  ng van de mate waarin betreff ende pilot kan bijdragen aan het oplossen van dat knelpunt. 
De knelpunten 1 t/m 6 verwijzen naar de eerste rapportage van de Werkgroep: ‘In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB’. 

Pilotprojecten dragen bij aan het oplossen van ervaren knelpunten
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Om de ervaren knelpunten zo goed mogelijk op 
te lossen, werken we samen met de gezinnen en 
belangrijke stakeholders binnen de pilots aan blijvende 
verbeteringen en vereenvoudigingen. Wij zijn ervan 
overtuigd – mede op basis van de eerste ervaringen – dat 
veel verbeteringen goed mogelijk zijn binnen de huidige 
wett elijke kaders. Gelet op de specifi eke problemati ek 
van ZEVMB kinderen en hun gezinnen, de relati ef kleine 
groep met hoge kosten, zien wij ook dat onderdelen 
van de uitvoering niet passen bij de schaalgroott e 
van (de meeste) gemeenten. We beseff en dat de 
noodzakelijke  veranderingen vragen om betrokkenheid, 
bewustwording en begrip van de intensiteit van het 
leven (samen) met iemand met ZEVMB en om de 
bereidheid om de emoti onele belasti ng van zowel het 
gezin als betrokken professionals te zien en respecteren. 
Vanuit die menselijke betrokkenheid kunnen we samen 
het systeem beter laten aansluiten bij de werkelijkheid 
van de gezinnen rondom iemand met ZEVMB. Om 
hierin vaart te maken, goed samen te werken en sterker 

te staan beschrijven we in deze tussenrapportage 
wat we gezien hebben, zichtbaar hebben gemaakt en 
welke inzichten we hebben opgedaan in de afgelopen 
maanden. 

“Zie het hele 
gezin, zie het gezin 

als geheel.”
ouder ti jdens een van de 

ouderbijeenkomsten
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Wat hebben we tot nu toe gezien 
en zichtbaar gemaakt?
Van de pilotprojecten leren we veel over wat gezinnen 
tegenkomen, wat professionals tegenkomen en hoe 
dat beter en vooral eenvoudiger kan. De belangrijkste 
signalen tot nu toe vatt en we samen in ti en punten:

1.  Gezinnen ervaren veel willekeur en weten 
vaak niet waar ze terecht kunnen voor de 
verschillende type voorzieningen die ze nodig 
hebben voor hun dagelijks leven. 
De willekeur ontstaat door verschillen in beleidskaders, 
maar zeker ook door de persoonlijke interpretati e bij 
toetsing van aanvragen. In vergelijkbare gezinssituati es 
blijken instanti es heel verschillende voorzieningen toe 
te kennen. Wat wordt toegekend hangt vaak nog meer 
af van hoe het is aangevraagd, door wie en met welke 
bewoordingen, dan van de werkelijke behoeft e in een 
gezin. 

De Copiloten wisselen op dagelijkse basis hun ervaringen 
uit, leren zo veel over slimme en eff ecti eve manieren 
van het aanvragen van voorzieningen en verkennen 
samen met de betrokken organisati es slimme nieuwe 
wegen. De volgende vraag is hoe we zorgen dat deze 
bundeling van kennis de willekeur gaat verminderen. 

2. Medewerkers van betrokken organisati es 
die begaan zijn met deze gezinnen, weten 
vaak niet hoe zij die betrokkenheid binnen de 
regels en eigen organisati e kunnen omzett en 
naar passende ondersteuning voor het gezin.
Protocollen en procedures passen vaak niet goed bij 
de vraag. Deze medewerkers willen graag bij Wij zien 
je Wel betrokken worden omdat zij hopen dat er zo 
handelingsruimte komt ten eerste om goed te luisteren 
wat nodig is en vervolgens ruimte om te kunnen doen 
wat nodig is. 
Ouders ervaren contact met organisati es nog vaak als 
wij-zij denken, waarbij vaak gedacht wordt dat ouders 
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overdrijven, waardoor de zoektocht naar passende 
ondersteuning nog vaak als een hindernisbaan wordt 
ervaren. Terwijl ouders zich nog wel eens vastbijten 
in een aanvraag -uit wanhoop- kan een Copiloot 
gemakkelijker tussen de parti jen staan, ontspanning 
brengen en los van de emoti e de juiste vragen stellen. 
Hierdoor sti muleren zij dat ouders en medewerkers van 
organisati es elkaar beter bereiken en begrijpen, dat 
vertrouwen kan groeien en dat er samenhang komt in 
de inspanningen die individuele medewerkers leveren 
om tot vereenvoudigingen te komen. 

3. Aanvragen worden bekeken vanuit het 
kind en niet vanuit het hele gezin, terwijl de 
impact van de oplossing meestal het hele 
gezin raakt. 
Door de context van het hele gezin te betrekken bij 
elke aanvraag, sluit de oplossing beter aan bij de 
zorgvraag van kind én gezin. Dat vergroot de kans 
op een zo ‘normaal’ gezinsleven. Denk hierbij aan 

de ruimte die hulpmiddelen (rolstoel, aangepaste 
stoel, loophulpmiddel, statafel, badstoeltje, etcetera) 
innemen in huis; deze beperken de leefruimte van 
de andere gezinsleden. Het is dus van belang om te 
realiseren dat het nooit gaat om een enkele aanvraag en 
om bij de invulling alti jd vanuit het hele gezin te kijken. 

Bijvoorbeeld: veel gezinnen ontkomen niet aan de 
aanschaf van een rolstoelbus om het kind met ZEVMB 
te kunnen vervoeren. Als die bus onvoldoende zitplekken 
heeft  voor alle gezinsleden, is voor een familie-uitje een 
tweede auto nodig. In één bus te kunnen reizen is juist 
zo belangrijk voor het gezinsgevoel. Het gezin moet zich 
al zo vaak opsplitsen.

4. Copiloten hebben een grote rol als 
wegwijzer en breekijzer.
Elke Copiloot gaat op pad met de opdracht: ‘doe wat 
nodig is’ en begint met werkelijke aandacht te geven en 
aan te sluiten bij de ouders, het gezin en de situati e. 
Dan groeit langzaamaan het onderlinge vertrouwen en 
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wordt duidelijk wat echt nodig is. De meeste Copiloten 
gaan vervolgens met ‘stroperige processen aan de gang, 
waar ouders nauwelijks nog energie voor hebben’. 
Zij maken het verschil doordat zij goed de 
weg weten, de wet kennen, ervaring 
hebben, contacten hebben en de 
juiste terminologie kennen om 
iets aan te vragen. Hierdoor is 
de ti jd voor zorg maximaal, 
kan er meer ontspanning zijn 
in het gezin en kunnen ouders 
weer voluit ouder zijn, terwijl 
het regelwerk elders wordt 
belegd. Uiteraard blijven ouders 
verantwoordelijk. Een eenvoudig 
document waarin ouders tekenen voor 
deze bemiddelaarsrol blijkt echter nog niet overal 
goed geaccepteerd. Hierover zijn we in gesprek met 
de zorgkantoren, maar ook met zorgverzekeraars en 
gemeenten. 

Het Copilotenteam is aangesloten bij de regionale 
Netwerken Integrale Kindzorg (NIK), waardoor zij 
regionaal aanspreekpunt zijn voor situati es rond 

gezinnen met ZEVMB. Uit deze netwerken 
kunnen zij ook andere experti se 

betrekken als dat nodig is bij de 
gezinnen die zij bijstaan. Deze 

samenwerking wordt door alle 
betrokkenen goed gewaardeerd.  

Copiloten worden soms door gezinnen ingezet om de 
vele uren ‘in de wacht staan’ bij organisati es voor hen 
over te nemen. Dat is schrijnend en zal door bundeling 
van kennis en een enkelvoudige contactpersoon echt 
beter kunnen worden. 

“Toen ik als Co-
piloot in een stroef 

gesprek met een organisa-
ti e noemde dat ik betrokken 
ben bij Wij zien je Wel werd 
dat wat eerst niet mogelijk 
was, binnen en dag gere-
geld. Dat is prachti g en 

pijnlijk tegelijk.”
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5. De eerste ervaringen van gezinnen met een 
persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) 
ofwel een digitaal dossier en platf orm zijn 
positi ef. 
Hierop communiceren ouders met de diverse 
betrokken professionals, maar het is ook een online 
dossier met alle aanvragen, doktersbrieven, medicati e 
informati e etcetera. De eerste ervaringen hiermee 
zijn zeer hoopvol en ook medewerkers van een aantal 
zorgkantoren hebben enthousiast gereageerd op deze 
ontwikkeling. Het PGO groeit naar een instrument waar 
ook professionals die aanvragen moeten beoordelen, 
zelf de benodigde documenten voor onderbouwing 
van de aanvraag kunnen vinden. De ouders zijn de 
eigenaar van het dossier, niet een van de betrokken 
organisati es – die haken juist aan op het moment dat 
ouders hen toegang geven tot de benodigde informati e. 
Daarmee is het een waardevol instrument dat verdere 
vereenvoudiging en vermindering van administrati eve 
rompslomp kan ondersteunen. We werken nu aan 

verbeteringen zodat het breder kan worden ingezet. De 
bedoeling is dat deze technische onderlegger ook zal 
bijdragen aan het ‘verdampen’ van een aantal lasti ge 
regelzaken. Daarnaast biedt deze persoonlijke omgeving 
een vindplek voor informati e en mogelijkheden. 

6. Kennis bundelen binnen een organisati e 
en kennisdeling tussen professionals en 
organisati es, is noodzakelijk, zodat betrokken 
professionals de problemati ek waar het over 
gaat écht gaan begrijpen.
Het maakt verschil als degene bij wie een ouder of 
Copiloot met de ondersteuningsvraag aanklopt – 
bijvoorbeeld het zorgkantoor, het CIZ of de gemeente – 
goed begrijpt over welke problemati ek het gaat en kennis 
en begrip heeft  voor wat nodig is. Eén aanspreekpunt 
per organisati e die alle vragen rond ZEVMB ontvangt (ca. 
2000 gezinnen met iemand met ZEVMB in Nederland) en 
die de vragen binnen de organisati e begeleidt, vergroot 
de kans dat voldoende kennis van deze problemati ek 
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wordt opgebouwd, gebundeld en gedeeld. Daardoor kan 
het aanvraagproces sneller, wordt er meer geleerd en is 
het aanvraagproces eff ecti ever met veel minder uren en 
frustrati e aan beide kanten. We zijn hierover in gesprek 
met het CIZ en de zorgkantoren, en sommige aanvragen 
gaan nu al veel soepeler. Dit zal de komende ti jd verder 
worden ingeregeld, ook in de andere organisati es. Wij 
zien je Wel heeft  de kennis en mogelijkheden om een 
faciliterende rol te spelen in de opbouw van deze kennis 
en sti muleert het delen hiervan. 

‘Toen onze contactpersoon bij het 
zorgkantoor eerst op huisbezoek 
kwam voordat we met het invullen 
van de aanvraag voor meerzorg 
begonnen, was het snel en goed 
geregeld en hoefden we niet alles 
drie keer uit te leggen. De situati e bij 
ons thuis sprak voor zich.’  - een ouder 

7. Erkenning voor de situati e van ZEVMB-
gezinnen doet goed en ouders zijn erg blij 
dat de suggesti es die zij uit eigen ervaring 
voorstellen serieus worden opgepakt en tot 
acti es en tot verbeteringen leiden. 
Het werk van de werkgroep, de ouderbijeenkomsten 
in de regio en landelijk in het bijzonder, geeft  aandacht 
en vooral erkenning aan de situati e waarin ouders 
verkeren. De ouderbijeenkomsten bieden bovenal 

een plek om onderling uit te wisselen, ruimte 
om verdriet te delen en voor refl ecti e, 

voor contact met professionals en om 
ideeën voor verbetering aan te reiken. 
Het lett erlijk ‘gezien worden’ in jouw 
situati e en de uitwisseling doet ouders 
goed en zij voelen dat de beweging 

Wij zien je Wel voor hen opkomt. 
Interessant is dat een vergelijkbare 

reacti e ook van bijvoorbeeld kinderartsen 

“De strijd met in-
stanti es is emoti onele 

eenzaamheid, niemand 
komt er voor onze be-

langen op.”
een ouder
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en AVG-artsen komt. Ook zij voelen zich gesteund in 
de aandacht voor deze gezinnen en waarderen het dat 
naast hun medische zorg ook de andere ondersteuning 
van het gezin beter georganiseerd wordt. 

‘Hier ontmoet ik een ouder in een vergelijkbare situati e 
in mijn eigen buurt, die ik nooit eerder heb gezien of 
gesproken’ – een ouder

‘Jullie werk is ook voor mij als kinderarts heel belangrijk. 
Ik ben echt heel blij met jullie’ - een kinderarts

8.  Ondersteun en fi nancier de pareltjes die 
logeren, kleinschalige opvang en nieuwe 
woonvormen mogelijk maken. 
Ongeveer 90% van de mensen met ZEVMB woont thuis. 
Daarom is het organiseren van passende logeeropvang 
en dagbesteding van groot belang om de ouders en het 
gezin ruimte te bieden om ook andere dingen te doen 
in plaats van 24 uur per dag te zorgen. Wij hebben 
gezien dat het succes van nieuwe maatwerkoplossingen 

ontstaat op basis van vertrouwen. Vertrouwen dat 
moet groeien en er moet een klik zijn. Daarom is een 
betrokken PGB-er (een professional die wordt ingezet 
uit het persoonsgebonden budget), die het kind al 
kent van de dagopvang soms een voor de hand liggend 
oppasadres. Deze persoonlijke oplossingen ontstaan 
tussen mensen en zijn niet op commando te koop of 
te organiseren. Belangrijk is dat deze pareltjes, die 
ouders heel graag koesteren, (fi nancieel) worden 
ondersteund. Deze kwetsbare oplossingen vragen van 
alle betrokkenen veel investeringen, zoals loslaten en 
soms de eigen auto aan de oppas meegeven. De grote 
uitdaging is dat de fi nanciers de moed vinden om deze 
pareltjes (gezamenlijk) te ondersteunen, soms vanuit 
verschillende fi nanciële bronnen. Wij zien je Wel 
brengt inspirerende voorbeelden in beeld van logeren, 
kleinschalige opvang en nieuwe woonvormen. Deze 
inspireren ouders en moti veren hen om de moed te 
hebben om de stap naar logeren te zett en. Bovendien 
zorgen wij ervoor dat organisati es en initi ati efnemers 
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elkaar inspireren om echt open te staan voor de wensen 
en speciale aandachtspunten van ouders. Daarnaast 
vormt de inzet van PGB-ers ti jdens ziekenhuisopname 
ook een aandachtspunt.

‘Maak de zorg persoonlijker: bekend maakt bemind’

Bijvoorbeeld iemand uit het PGB-team die bereid is om 
thuis logeeropvang te bieden. Dan is het niet alleen een 
kwesti e van het krijgen van budget om de inzet van deze 
verpleegkundige te betalen, maar is het ook belangrijk 
dat bijvoorbeeld een extra hoog-laagbed of andere 
aanpassing te fi nancieren. De volgende stap is dus om 
te zien hoe fi nanciers gezamenlijk dit soort oplossingen 
mogelijk kunnen maken.

9. De best passende oplossingen voor 
hulpmiddelen, woningaanpassing en vervoer 
houden rekening met de mobiliteit en de 
betrokkenheid van het hele gezin. 
Een kind met ZEVMB kan niet uit zichzelf bewegen en 
mist door de verstandelijke beperking elke vorm van 
zelfredzaamheid. Omdat het kind natuurlijk wel groeit 
en zwaarder wordt is onvermijdelijk een heel pakket 
aan hulpmiddelen, woningaanpassingen en vervoer 
nodig. Deze aanpassingen zijn geen luxe maar pure  
noodzaak om als gezin enigszins normaal te kunnen 
functi oneren. Aanpassingen blijven de rest van het 
leven van het kind nodig, alleen de vorm of uitvoering 
verandert regelmati g. Het is daarom de vraag of voor 
elke aanvraag opnieuw het hele proces moet worden 
doorlopen. 
Hulpmiddelen en aanpassingen zijn geregeld 
in verschillende wett en met veel verschillende 
aanvraagprocedures. De hoeveelheid regels is enorm 
en geeft  ouders naast de grote administrati eve last ook 
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een grote emoti onele last.
We zien dat de beleidskaders van gemeenten zijn 
ingericht op enkelvoudige aanvragen van (volwassen) 
hulpvragers, zonder de inzet van een stevig en langdurig 
netwerk van (para)medici, en vanuit het referenti ekader 
van parti cipati e en zelfredzaamheid. Dit past niet bij 
de ondersteuningsvragen die gezinnen met ZEVMB-
kinderen hebben. Het toetsingskader van doelmati gheid 
en rechtmati gheid levert door gebrekkige kennis van de 
problemati ek en fi nanciële druk langere procedures 
en handelingsverlegenheid op. Gezien de specifi eke 
situati e rond ZEVMB die speciale experti se vereist, lijkt 
het logisch om dit probleem bij de wortel aan te pakken 
door de enorme hoeveelheid wett en en regels waar de 
hulpmiddelen onder vallen te verminderen.
Wij zijn in gesprek met de VNG, de  hulpmiddelenbranche 
en de zorgkantoren, de Copiloten, VWS en de andere 
direct betrokken organisati es om te kijken hoe het 
aanvraagproces verder kan worden verbeterd en de 
kennis van ZEVMB gebundeld kan worden om op de 

juiste plekken beschikbaar te komen. 

De aangepaste autostoel begint te knellen, het zelf naar 
boven ti llen van het kind wordt zwaarder en gevaarlijker 
en de orthese is ook aan vervanging toe. We komen 
verschillende ouders tegen die aangeven één aanvraag 
tegelijk aan te kunnen, ook al zijn er voor hun kind of 
henzelf meer aanpassingen noodzakelijk.  

‘Bij verhuizing naar een andere gemeente moesten 
ouders de op maat gemaakte rolstoel voor hun zoon 
inleveren en een nieuwe aanvragen. Het was niet zeker 
dat de nieuwe gemeente bereid was om de speciaal 
aangepaste (dure) versie te betalen.’
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10. Geef ouders de ruimte om 
maatschappelijk aangehaakt te blijven en een 
eigen werkzaam leven te hebben naast de 
zorg. 
Als gezin moet je je aanpassen aan de nieuwe situati e. 
Dat heeft  ook consequenti es voor werk: bijvoorbeeld 
door een verhuizing, of als je (ti jdelijk) moet stoppen 
met werken of moet kiezen voor ander werk. Er is 
nu geen hulp of begeleiding bij deze omschakeling, 
bijvoorbeeld door het UWV. Door de combinati e van 
de enorme zorgvraag (met vaak onvoldoende betaalde 
zorguren) en het gebrek aan begeleiding hoe je zorg en 
werk kunt combineren, kiezen ouders al snel voor het 
betalen van een deel van de eigen inzet in de zorg uit 
het PGB. In de loop van de jaren raken ouders daardoor 
vaak fi nancieel afh ankelijk van het PGB en de Wajong-
uitkering van hun kind voor het gezinsinkomen en 
voor fi nanciering van een (aangepast) huis. Dit is vaak 
onvermijdelijk, maar ongewenst. 
Om als ouder te kunnen blijven werken zijn voldoende 

uren dagbesteding nodig: niet van 9.00 tot 15.00 
zoals nu, maar met dezelfde ti jden als reguliere 
kinderopvang. Ook moeten de regeltaken en zoektocht 
naar passende zorg verlicht worden. Regionale 
verschillen en de individuele context (zoals regelmati ge 
ziekenhuisopnames) zijn hierbij relevant. Blijven werken 
is goed voor de levensvreugde van de ouders, voor 
een gezonde balans tussen draagkracht en draaglast, 
en voor een gezond gezinsinkomen. Onze Copiloten 
hebben dit al opgepakt als een aandachtspunt, maar 
dat is natuurlijk niet één-twee-drie 
georganiseerd. Op dit moment 
geven Copiloten extra 
aandacht aan ouders met 
jonge kinderen zodat zij 
niet uit de arbeidsmarkt 
vallen. Dit doen zij door 
stevig in te zett en op 
het beschikbaar maken 
van voldoende zorguren. 

“Mantelzorgrege-
lingen van werkgevers 
passen onvoldoende en 

verlofdagen gaan vooral op 
aan ziekenhuisbezoeken en 

onbetaald verlof.”
een ouder
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Het proces van Wij zien je Wel en 
onze inzichten
Wij hebben gezien hoe inspirerend het is als ouders 
en professionals met elkaar in gesprek gaan in een 
veilige en constructi eve omgeving. We zien dat dat 
gesprek leidt tot meer kennis en onderling begrip, en 
dat er gezamenlijke en passende oplossingen tot stand 
komen. Onze gezamenlijke volgende uitdaging is om 
deze dialoog gaande te houden.

We zijn gestart met oplossen van complexiteit door het 
inzett en van Copiloten met veel kennis van zaken en 
ervaring. Zij werken vooralsnog binnen de gebruikelijke 
procedures en werkwijzen. Dan blijkt dat al heel veel 
meer mogelijk is dan wanneer ouders zelfstandig de 
weg moeten vinden. Copiloten geven aan dat een 
oordeelvrije, open aandacht en een nieuwsgierige 
houding heel belangrijk is als zij in een gezin komen. 
Het organiseren (aanvragen) van meer zorguren is 

vaak de tweede stap – in de meeste gevallen is de 
zorg ontoereikend. Door die extra zorguren krijgen 
ouders en het hele gezin meer rust en kunnen ook 
andere belangrijke zaken worden opgepakt in een meer 
ontspannen situati e. 
Doordat Copiloten in een landelijk team samenwerken 
en uitwisselen krijgen we steeds meer in beeld hoe het 
aanvragen en organiseren van zorg en ondersteuning 
eenvoudiger en eff ecti ever kan. De weg naar 
vereenvoudiging die we daarin volgen is verbeeld in 
het schema op de volgende pagina. Een beweging 
van linksboven naar rechtsboven, naar linksonder en 
uiteindelijk rechtsonder.
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Ontwikkelen vereenvoudigde werkwijze ZEVMB

lokaal

huidig

nieuw

landelijk

casus oplossen binnen wet- 
en regelgeving met 
bestaande procedures

bundeling expertise ZEVMB 
bij Copiloten en 
aanspreekpunten 
systeempartijen

uitproberen nieuwe 
werkwijze door Copiloten 
samen met systeempartijen 
-> goede voorbeelden

invoering en borging van 
nieuwe werkwijzen voor 
alle processen rondom 
ZEVMB

pilots
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Het blijkt voor alle organisati es die de aanvraag 
van voorzieningen en diensten voor deze gezinnen 
beoordelen (indicati estellers) van groot belang een 
huisbezoek te doen voordat de formulieren worden 
ingevuld. Het huisbezoek maakt duidelijk wat echt 
nodig is en blijkt de creati viteit voor het vinden van 
oplossingen te vergroten. 

Beslissers en beoordelaars hebben de durf nodig om 
een eigen afweging te maken en voor een passende 
oplossing te kiezen. Wij hebben gezien wat echt het 
verschil maakt tussen overleven en leven: persoonlijke 
inzet van betrokken organisati es en samen met ouders 
de krachten en kennis bundelen om tot echt passende 
indicati es en voorzieningen te komen. 
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Onze oproep om gezamenlijk de 
krachten te bundelen
Goede zorg voor gezinnen met iemand met ZEVMB is 
mensenwerk. Mensen die hun nek uitsteken kunnen 
zorgen voor balans in het gezin en sti muleren de 
overgang van ‘overleven naar (gezins)leven’. Dit kan 
alleen samen, we moeten er allemaal voor gaan staan: 
ouders, individuele professionals uit alle geledingen 
– van werkgever en Wmo-consulent tot kinder- en 
AVG-arts, indicati esteller en rolstoelbouwer – en de 
beleidsverantwoordelijke in de betrokken organisati es. 

Wij zien je Wel roept mensen op 
om naast deze gezinnen te gaan 
staan en samen te kijken.
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… roept professionals op om persoonlijk op te komen voor 
een goed gezinsleven voor deze ouders, je nek uit te steken 
en te doen wat nodig is. Kom niet te snel met oplossingen, 
maar creëer samen mét ouders opti es vanuit het perspecti ef 
van ouders, brusjes, het hele gezin, niet vanuit je eigen 
organisati e.

… roept bestuurders van betrokken 
organisati es op om ruimte te geven aan de 
eigen professionals om samen met ouders 
te experimenteren en kennis te delen voor 
nieuwe oplossingen en om te kunnen doen 
wat nodig is, ten minste tot najaar 2020, zolang 
de pilot Copiloten loopt. 

… roept bestuurders op ruimte te maken om samen met 
ouders kennis op te bouwen over wat ZEVMB is en vraagt om 
aanspreekpunten te benoemen in de eigen organisati e, via 
wie alle contacten met ouders en Copiloten kunnen verlopen.

… roept beleidsmakers van betrokken organisati es op 
om de eigen beleidsregels tegen het licht te houden 
om niet langer obstakel te zijn om te kunnen doen wat 
nodig is. Roep hierbij de experti se in van Wij zien je Wel 
en van ouders. 

… roept beleidsmakers op om bij de 
overgang van 18 jaar naar 18+ acti ef 
andere organisati es, professionals en 
ouders te betrekken om te zorgen voor 

zo veel mogelijk conti nuïteit voor dit 
kind, voor dit gezin.  

… roept ouders op om hun kennis en ervaring in te 
brengen in de verbeterslagen die we met elkaar maken 
en te vertrouwen dat professionals ook voor hun kind 
en hun gezin het verschil willen maken.

Wij zien je Wel ….

“Niet vechten, 
maar naast 

elkaar staan.”
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