
Welkom in de sessie

De academische werkplaatsen
Denk eraan om tijdens de sessie je microfoon uit te zetten

Zet het beeld op speakers view (rechtsboven) en houd je eigen camera aan

Steek je hand op als je iets wilt vragen (balk onderin) 

Commentaar of vragen graag via de chat functie (balk onderin)



Vragenlijstonderzoek onder 

naasten en Bondgenoten



Familielid met een beperkingGezinnen Naasten

Heterogeniteit onder deelnemers



Vragenlijstonderzoek onder 50 naasten
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Vragenlijstonderzoek onder 46 Bondgenoten
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Interviews met 

naasten en Bondgenoten



Impact van de zorgbehoefte

• Onvervulde zorgbehoefte

• Frustratie om praktische zaken

• Overbelasting

• Spanningsveld tussen gezinsleden

• Baan opzeggen t.b.v. lastenvermindering

• Afhankelijkheidspositie t.g.v. PGB

“We kregen op een gegeven moment een afwijzing van 

het SVB … dan maak je zelf een brief en vervolgens 

krijg je dan daar weer een brief op terug, wij hebben uw 

bezwaar ontvangen ... Als we ons bezwaar willen 

toelichten dan kunnen we een afspraak maken, dat je 

echt denkt van … maak het in orde in plaats van ons er 

weer mee te belasten! Ik ben gewoon 20 uur in de 

week bezig om deze paarse krokodillen te voeden.” 



Behoefte aan ondersteuning

• Gebeurtenis als trigger voor het ontstaan van de ondersteuningsbehoefte

• Behoefte aan eerdere betrokkenheid

• Wisselende behoefte aan ondersteuning

“Hadden jullie eerder door een bondgenoot 

ondersteund willen worden?” 

“Zeven jaar terug misschien… Ik denk, op het moment 

dat iemand keihard het kleed onder je vandaan trekt, 

het enige wat je dan moet doen is zorgen dat er weer 

een evenwicht komt en misschien was ondersteuning 

toen zinvol geweest … want dat betekent dat je niet 

zelf nog een keer het wiel uit hoeft te vinden … 

je komt misschien sneller tot oplossingen.” 



Betekenis van de Bondgenoot

• Sparringpartner

• Aanpakker

• Medestander

• Luisterend oor

• Procesbewaker

• Bemiddelaar

“Zij ondersteunt me met de praktische 

zaken, maar het is ook echt fijn om mijn 

verhaal te kunnen doen … aan iemand die 

ervaring heeft in dit werkveld. Het is iemand 

die bij meerdere gezinnen komt, die weet 

wat er speelt, die weet wat zorgen zijn, die 

weet wat erbij komt kijken. Je voelt je 

gehoord en gezien, dat is heel fijn.” 



Impact van Bondgenootschap

• Wordt als intensief ervaren

• Onzekerheid over hoe te reageren op situatie in gezin

• Hulpvraag gezin sluit niet aan bij ondersteuningswens Bondgenoot

• Belang van intervisie

“Ik heb m’n rol besproken in die zin dat ik 

patronen zie dat ze erg strijdbaar zijn en in 

die strijd soms communiceren op een 

manier waardoor anderen in de weerstand 

schieten ... Mag ik dat benoemen? Dus 

daar heb ik wel in een intervisie over 

gehad. Bondgenoten is meelopen, maar in 

hoeverre mag je daar ook een kritische 

noot in zetten of je zorg aangeven?” 



Belemmerende factoren

• Nieuwe ondersteuner kan door gezin als belastend worden ervaren

• Vertrouwen winnen kan lastig zijn

• Ondersteuningswens van Bondgenoot sluit niet aan bij hulpvraag van gezin

• Onduidelijkheid over de rol van Bondgenoot

• Eindigheid van het project



Bevorderende factoren

• Bondgenoot heeft de tijd

• Bondgenoot kan gezinsbrede ondersteuning bieden

• Bondgenoot is voor langere tijd betrokken

• Bondgenoot heeft meer ruimte om aan te sluiten bij wat gezin nodig heeft

• Bondgenootschap bracht Bondgenoten meer afwisseling in hun werkzaamheden



Randvoorwaarden

• Bondgenoot dient bereikbaar en beschikbaar te zijn 

• Bondgenoot dient passend te zijn bij het gezin

• Regie dient bij gezin te blijven

• Bondgenoot dient kennis van zaken te hebben

• Bondgenoot dient ruimte te hebben om casuïstiek te kunnen bespreken met collega’s



Vragen? 

contact: Pauline Geuijen

p.m.geuijen@tilburguniversity.edu

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Departement Tranzo, Tilburg University



De AW-EMB wordt mogelijk gemaakt door:

Balans in beweging
Het bondgenootschap bij gezinnen met een kind met een EMB
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Wat doet een bondgenoot?

Wat levert het op?



Het onderzoek

• Interviews 4 bondgenoten, 4 ouders

• “vertel eens”, zo lang als nodig, zo kort als wenselijk.

• Privacy

• Gecodeerd (Kwaliteit van leven, fasen van de interventie, 
bondgenootschap)

 indicatie





Sociaal netwerk, slaap 
en werk, regelen, 
regelen, regelen.

 Hoge druk



“Ja en je krijgt angst. Angst! Toen op dat 
moment had ik een heel klein Pgb’tje. En ik 
had op een gegeven moment zelf gebeld, zo 
van jongens houd die Pgb maar lekker zelf, 
want ik heb er zo’n toestand van. Ik hoef dit 
allemaal niet meer.” [Ouder 1]



Oog voor fysieke grenzen en 
sociaal netwerk, regie bij 
ouders, initiatief, er mogen 
zijn.. En..

 Regelen, regelen, 
regelen..



“Ondersteuning. Bemiddeling. De situatie nog 
een keer in hulpverlenerstaal uitleggen. En 
het lullige is dat het vaak ook nog effect heeft. 
Dan denk je ook van ´ja, serieus?!´… Ik bedoel… 
Ik vertel precies wat de ouder ook vertelt, 
alleen geeft het meer gewicht in de schaal.” 
[Bondgenoot 2]



 Pgb, Wlz, Meerzorg, orde, 
vertalen…. 

Gehoord worden, rust, niet 
meer alleen, meer vrije tijd.



Op de achtergrond 
aanwezig, aankomende 
veranderingen, sociaal 
netwerk.



Aanbevelingen 

• De langdurige betrokkenheid is een belangrijke 
eigenschap van de bondgenoot.

• Een bondgenoot mag er ook zijn voor gezinnen 
rondom een kind met EMB die het wellicht ook zonder 
zouden kunnen.

• Elk gezin heeft één bondgenoot, maar bondgenoten 
moeten het samen doen, intervisie is daarom 
belangrijk.



Vragen?

a.ten.brug@rug.nl
www.aw-emb.nl
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