
 
 

Klankbordgroep; Iemand die het 
beter weet is geen bondgenoot 
 
 
Opbrengst eerste klankbordgroep 
bijeenkomst. 
 
De bespreekpunten voor deze eerste bijeenkomst waren: 

• Hoe kijken de leden aan tegen een bondgenoot zoals geformuleerd in de pilot. Wat 
zouden jullie hen meegeven? Wat zijn in jullie visie voor hen dingen te doen en te 
laten.  

• Een digitaal middel als Jouw Omgeving is dat in jullie ogen helpend, 
ondersteunend.  En hoe introduceer je dat. 

 
Bij het voorstelrondje komen de eerste aandachtspunten voor de pilot en met name voor de 
bondgenoten en de projectleider aan de orde. Zoals; 

Þ Zet het gezin centraal. 
Þ Heb aandacht voor broers en zussen. Noem hen geen brussen. Dat is weer een aparte 

aanduiding of label en maakt broers en zussen ook weer bijzonder. Het gezin (met 
een kind met een beperking) wordt al als bijzonder ervaren.  

Þ Stop sowieso met labels geven aan mensen, ga terug naar de essentie van de relatie. 
Mensen zijn ‘gewoon’ vader, moeder, verzorger, broer, zus, familie etc.  

Þ Regie bij het gezin houden (in plaats van ‘brandjes blussen’) kan alleen als de 
bondgenoot werkt op de relatie met en in het gezin. Hiermee wordt o.a. bedoeld 
gelijkwaardig aan elkaar zijn, respectvol zijn en heb vertrouwen in jezelf en het gezin. 
Dit thema komt veel terug. Alle drie de leden hebben ervaring dat het vertrouwen in 
de hulpverlening heeft geschaad. Als voorbeeld wordt o.a. genoemd door een 
huisarts, een behandelaar of door medewerkers van een organisatie. 

Þ Werk en privé in balans houden en/of krijgen is een hele opgave wanneer er iemand 
in het gezin een beperking heeft. Er is amper ruimte voor privé omdat er zoveel is dat 
moet. Een gezinsleven met intensieve zorg voelt voor de meeste ouders/verzorgers 
als ‘survival’. 

 
Na het voorstellen verdiepen we wat zij de bondgenoten mee willen geven.  Zij wijzen ons 
op het volgende: 
 

Û Let vooral op (jonge) kinderen in het gezin. Herken de psychische belasting die deze 
kinderen ervaren. De ervaring is dat zij zich snel aanpassen aan de situatie. Ze spelen 
stil en vragen niet expliciet om aandacht. Zo is er niet of nauwelijks gepuberd door de 
broers en zussen. Wanneer de persoon om wie alles draait (tijdelijk) uit huis gaat kan 
het zijn dat er ‘ingehaald’ moet worden door de andere kinderen. Jonge kinderen 
maar ook pubers voelen onbewust de ruimte niet om zichzelf te zijn. Hun ouders zijn 
al zo druk, dus gaan zij niet ‘lastig’ doen. Dit heeft gevolgen voor hun sociaal- 



emotionele ontwikkeling.   
 

Û Een hulpverlener heeft ooit tegen één van de leden gezegd: ‘het leed gaat keurig 
aangekleed over straat’. Deze metaforische zin is uit een lied van Herman van Veen 
en geeft aan hoe naasten zich soms voelen. Mensen laten niet graag zien dat zij 
falen, geen enkele grip meer hebben op hun leven. Dus zorgen ze b.v. voor een 
opgeruimd huis en zien er netjes verzorgd uit als je komt. Wees je hier bewust van, 
het kan de werkelijke situatie camoufleren. 
Er is sprake van verdriet en rouw. Het gevoel van falen blijft. Niet iedere dag of ieder 
uur maar het verdwijnt niet. De oorzaak is de wetenschap dat het niet goed gaat 
komen. De bondgenoot zou moeten ondersteunen bij het feit dat de naasten nooit 
volledig grip krijgen op de situatie. Zij blijven achter de feiten aanlopen. Er is altijd 
wel wat. Dan gaat de liefste begeleider met pensioen, is er toch onverwacht weer 
iets medisch aan de hand enz. enz.  
 
Hoe doe je dat als bondgenoot?  
 
Een van de leden denkt dat het gaat om bewust zijn van het feit dat naasten nooit 
volledig grip krijgen op hun situatie. Het hebben van een kind met een beperking 
maakt dat er een hele wereld (die zorg heet) bij je naar binnen geschoven wordt en 
waar je als ouders nooit grip op zult krijgen (zeker wanneer begrip, aandacht en 
nabijheid worden omgezet in handelen/ondersteunen). Bondgenoten dienen zich 
hiervan terdege bewust te zijn. 
 

 
Er lopen kletsnatte clowns in een optocht 

Maar de mensen langs de kant 
Dragen veel betere maskers 
Tegen weer een wind bestand 

Ja zelfs de vrouw van de bakker 
Verbergt haar blauwe plekken 

Het leed gaat keurig aangekleed over straat 
En in de tram 

En ondertussen valt de regen 
En kinderen soppen hun kaplaarzen lekker in iedere plas 

En moeders die klagen en vegen hun kinderen schoon aan het gras 
 
 

Û Een rol van de familie van het gezin verwachten is niet direct logisch. Net als ouders, 
broers en zussen heeft de familie het ook moeilijk met de situatie en zijn onmachtig. 
Dat is op zich niet vreemd, maar wel iets om je als bondgenoot bewust van te zijn. 
Het is sowieso voor de omgeving moeilijk je een beeld te vormen van de situatie in 
een gezin in verwarring vanwege het kind met een beperking. Er kan sprake zijn van 
onbegrip (zo erg kan het toch niet zijn) of ongeduld (het moet nu maar over zijn). 
Enkele leden zijn contact met familieleden kwijtgeraakt.  
 



Û Een bondgenoot moet een klik hebben met de naasten en andersom. Die 
wederzijdse klik is belangrijk. Al vanaf de start moet dat goed zijn, hierop moet een 
check plaatsvinden door een onafhankelijke derde na enkele weken vanaf de start.  
 

Û Het belangrijkste is dat een bondgenoot er is, zich vanaf de start profileert als 
bondgenoot door aanwezig te zijn ,(een ‘brandweer’ is niet genoeg) de volle 
aandacht te geven en te luisteren. Een bondgenoot volgt en beweegt mee en voegt 
in in de situatie van het gezin en de naasten door vragen te stellen en grenzen te 
stellen. Werk aan het vertrouwen en gelijkwaardigheid. Iemand die het beter weet is 
geen bondgenoot.  

 
Û Een bondgenoot moet zich bewust zijn van het feit dat naasten afhankelijk zijn van 

allerlei (professionele) hulpverleners. Wie vanuit het PGB bijvoorbeeld hulp aan huis 
heeft mist privacy. Er zijn voortdurend mensen in huis. Een van de leden vertelt het 
prettig te vinden als gesprekken in een andere sfeervolle informele omgeving 
plaatsvonden. Dat er eens appeltaart klaarstond. Er even uit te zijn, niet dat andere 
kind om je heen of telefoon van… krijgen. Maar een gesprek voeren over hoe het met 
je gaat en daar tijd en gelegenheid voor krijgen is heel belangrijk. 
 

Û Een digitaal middel als Jouw Omgeving kan de naasten zeker helpen. Er valt nog veel 
te leren welke behoefte naasten hebben ten aanzien van digitale hulpmiddelen. De 
leden herkennen dat de versnipperde dossiers van hun naasten en de overdracht 
hiervan naar anderen veel te wensen overlaat. Een van de leden vertelt altijd een 
eigen lijstje met afspraken bij te houden.  

 
Û Als laatste voor dit keer geven de leden nog een advies mee aan de naasten. 

Wees egoïstisch, let op jezelf en deel je verhalen. (schrijf ze op!) 
 
 
 
  


