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1. Aanleiding en beoogde resultaten.
Naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen
met een beperking. Naasten zijn hulpvrager, mantelzorger en
belangenbeharJger. Maar in de eerste plaats zijn zij natuurlijk
ouder, partner, familie en hebben zij ‘ook nog een eigen leven’.
Om mensen met een beperking en hun naasten beter te
ondersteunen in het vinden van de juiste zorg is er binnen de
Wet langdurige zorg (WLZ) een recht op onaRankelijke
cliëntondersteuning (OCO). Binnen het programma Volwaardig
leven heeT het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) vijf pilots ingericht om te onderzoeken hoe
cliëntondersteuning voor deze naasten en cliënten beter kan.
Voor vier speciﬁeke groepen binnen de gehandicaptenzorg en
complexe zorg is een aparte pilot ingericht. Desondanks zijn er
gezinnen waar naasten ‘spaak’ lopen en eﬀecJeve
ondersteuning in de prakJjk moeilijk is. Bijvoorbeeld doordat
de speciﬁeke zorgvraag die hun familielid heeT erg complex is
of buiten de reguliere ‘hokjes’ van het zorgstelsel valt.
Hiervoor is de vijfde Pilot in het leven geroepen welke zich
primair richt op naasten.

Het doel van de pilot is om 150 naasten in Nederland betere
ondersteuning te bieden en daarin leerervaringen op te doen om
in de toekomst de cliëntondersteuning hierop aan te passen. De
beoogde resultaten voor deze vijfde pilot zijn:
• 150 naasten die forse problemen ervaren beter ondersteunen
in het vinden en regelen van passende zorg.
a)

Inzicht waaruit deze betere ondersteuning bestaat en welke
eﬀecten dit op de naasten heeT.

b)

Inzicht wat nodig is om deze betere ondersteuning te bieden
(onder andere vaardigheden en kwaliteiten ondersteuners,
regelgeving, intervisie, ﬁnanciering).

c)

Inzicht of, en zo ja waarin, deze ondersteuning afwijkt van de
reguliere cliëntondersteuning, waar de grenzen liggen en op
welke wijze dit in samenhang georganiseerd kan worden,
zodat de ondersteuning breder inzetbaar is

• Op basis van vorenstaande: input voor toekomsJg beleid
voor cliëntondersteuning binnen de Wet
langdurige zorg.

2. Welke naasten nemen deel aan Pilot 5.
Naasten kunnen deelnemen als:
ü Zorgvrager en naasten wonen in
een van de zorgkantoor regio’s van
CZ of Menzis.
ü Er een (zijn) zorgvrager(s) binnen
het gezin met een WLZ indicatie is.
ü Er sprake is van een beperking bij
een van de gezinsleden welke
vermoedelijk tot een WLZ indicatie
leidt. (alleen Menzis regio’s)
ü Het gezin meerdere problemen
ervaart waarbij de oorzaak te
herleiden is naar de problematiek
van een of meerdere zorgvragers in
het gezin.
ü Gezin is, dreigt overbelast te
worden.
Ø Gezinnen als geschetst in persona
familie Hermsen.

Familie Hermsen heeft
vele problemen tegelijk

Situaties bij gezinnen als familie Hermsen

Vader is verslaafd en heeft schulden. Twee
kinderen krijgen jeugdhulp. De derde heeft
oplopende problemen op school. Er is
sprake van huiselijk geweld. De problemen
stapelen zich steeds verder op.

1. Het gezin veroorzaakt steeds meer overlast in de
buurt.
2. Er zijn ernstige zorgen over de ontwikkeling van de
kinderen.
3. Door oplopende schulden blijven steeds meer
rekeningen liggen.
4. Het gezin is bekend bij de hulpverlening, maar:
a. Het gezin weigert alle hulp.

Wie is de familie Hermsen?
• Familie Hermsen is niet één gezin,
maar representeert meerdere gezinnen
met een verhoogde kans om ‘vast te
lopen’ in de systemen van zorg, werk
en inkomen.

b. Het gezin ‘shopt’ en doorloopt vele (halve)
hulpverleningstrajecten zonder echte
verbetering.
5. Verschillende hulptrajecten zijn gestart, maar:
familie
Hermsen

• Het gaat om gezinnen met
multiproblematiek zoals leven onder de
armoedegrens, schulden, verslaving,
geen veilig thuis, psychosociale
problemen, schooluitval, sociaal
isolement enzovoort.

a. De hulpverleners gebruiken verschillende
(tegenstrijdige) methoden in het gezin.
b. De hulpverleners bieden alleen standaard
hulpaanbod van hun organisatie.
c. Er is één plan maar niet alle hulpverleners
houden zich daaraan.
d. Moeder is akkoord met het plan maar vader
niet.
e. De hulpverleners weten niet welke informatie ze
kunnen uitwisselen.

• De ondersteuning komt vaak van
verschillende aanbieders en uit
verschillende wetten.

6. Vader is regelmatig agressief. Moeder wil met de
kinderen weg maar kan nergens terecht.
Zie www.opaz.info/personas

3. Bondgenoot van naasten.
Onafhankelijk cliëntondersteuners worden in Pilot 5
bondgenoot genoemd. Dit geeft het verschil met de reguliere
ondersteuners aan. Tevens geeft het de wenselijke positie aan
van waaruit in Pilot 5 gewerkt wordt.
Een bondgenoot is iemand die deelgenoot, medestander en
partner is in het vinden van passende oplossingen voor het
hele gezin. Hierbij de regie niet overneemt en werkt aan het
vertrouwen, herstel en groei vanuit een gelijkwaardige positie.

bondgenoot

Een bondgenoot kent het vak van cliëntondersteuner. Van belang
voor deze pilot is dat een bondgenoot:
-Oordeelvrij kan luisteren.
-Hoofd en bijzaken kan scheiden.
-CreaJef is, buiten kaders kan denken.
-Een relaJe met het gezin aangaat maar wel professional blijT.
-Dwarsligger kan zijn.
-Kan samenwerken met anderen om de gezinsdoelen te behalen.
-Wil leren en reﬂecteren op eigen gedrag en dat van de ander.
-Kennis heeT van werken met families.
-Kennis heeT van de werkvelden WLZ, WMO, ZvW en Jeugdwet.
In overleg met de organisaJes die bondgenoten leveren wordt
het programma voor scholing en intervisie afgestemd.
Te denken valt aan:
ü Gesprek- en luistervaardigheden
ü Werken in het familiesysteem, familiedriehoek en/of eigen
kracht conferenJes.
ü Ruimte in wet- en regelgeving
ü …..

Aantal bondgenoten.

Ruimte voor snelle ac?e.

In de pilot koppelen we 150 gezinnen aan een bondgenoot.
Iedere bondgenoot heeft een maximale caseload van 3
gezinnen. Dat betekent dat er 50 bondgenoten ingezet kunnen
worden. Voorstel is 20 a 25 bondgenoten per regio*. Met
regio wordt hier bedoeld;

Verschillende advies rapporten maken melding dat financiele
ruimte creëren een oplossing kan bieden voor die cliënten en
gezinnen die zich op de grensvlakken van WMO, WLZ ,ZvW en
Jeugdzorg bevinden. In pilot 5 willen we deze ruimte maken. De
intentie is om waar nodig een budget beschikbaar te stellen. De
bondgenoot kan dan samen met het gezin dit budget gebruiken
voor het wegnemen en oplossen van de grootste ’kopzorgen’.

1.

Arnhem, Groningen, Twente (regio’s Menzis).

2.

Zeeland, Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, WestBrabant. (regio’s CZ).

Bondgenoten zijn in dienst of worden (tijdelijk) in dienst
genomen door gecontracteerde organisaties die
onafhankelijke cliëntondersteuning voor de WLZ aanbieden in
de regio’s waar de pilot plaatsvindt. Nieuwe organisaties
alsook ZZP-ers die OCO diensten aanbieden worden
geïnformeerd over pilot 5 en gewezen op de mogelijkheid om
een contract voor de WLZ te sluiten met CZ of Menzis.

*Uitbreiding naar de regio’s, Oost-Brabant en Limburg (CZ) gebeurd zodra de
doelstelling van 150 gezinnen niet wordt behaald.

Naast een Quick win in het oplossen van een knelpunt bevordert
dit het vertrouwen in de bondgenoot. Het budget kan gebruikt
worden voor bijvoorbeeld:
ü Aanschaf van een hulpmiddel, materiaal.
ü Inzetten van tijdelijke hulp en ondersteuning.
ü Zelfredzaamheidscursus..
ü ……

Data verzamelen en onderzoek.

Kern van Pilot 5.

De werkzaamheden van de bondgenoten moeten worden
bijgehouden.

Onderstaande ﬁguur geeT de kern van leren en ontwikkelen
in pilot 5 weer.

1. Kwantitatief met name uren inspanning per gezin, overleg en
scholing.
2. Kwalitatief wat is de aard van de inspanning en het resultaat.
Ad1. Dit hoort bij de gebruikelijke rapportage die het
zorgkantoor vraagt aan gecontracteerde partijen. Voor de pilot
zal deze rapportage waar nodig uitgebreid worden.
Ad2. De aard van de inspanning wordt door de bondgenoot
bijgehouden. Een en ander in overleg met de onderzoeker
zodat de resultaten en bevindingen leiden tot een continue
proces van leren en ontwikkelen.
Echter om als gezin de regie te behouden op alle acties en
afspraken gaan we in de pilot werken met ’jouw omgeving’.

4. Onderzoek en onderzoeksvragen.
Ieder onderzoek naar ervaring van cliënten stuit op het
gegeven dat ieder mens eenzelfde of vergelijkbare ervaring
anders beleeft en waardeert. Bij pijnbestrijding wordt
uitgegaan dat de patiënt aangeeft op een schaal van 1 tot 10
hoeveel pijn hij of zij ervaart. Afhankelijk van dat cijfer, dat door
niemand wordt betwist, wordt een vervolgactie bepaald.
Dat is voor pilot 5 eveneens uitgangspunt. Wanneer in het
eerste gesprek een gezin een cijfer geeft aan de situatie zoals
zij deze ervaren op dat moment is dat het uitgangspunt van
onderzoek en van handelen.

De onderzoeksvragen voor pilot 5 zijn dan ook:
• Waaruit bestaat deze vorm van ondersteuning?
• In welke mate wijkt deze ondersteuning af van de reguliere
OCO, waar liggen de grenzen, en op welke wijze kan dit in
samenhang georganiseerd worden?
• Welk effect heeft dit op de naasten in complexe situaties?
• Welk onderscheid is er te maken in de te bieden
ondersteuning en te verwachten effecten tussen de
verschillende type gezinssituaties die in de pilot voorkomen?
• Wat is er nodig om deze ondersteuning te bieden en in te
bedden (onder andere vaardigheden en kwaliteiten
ondersteuners, regelgeving, intervisie en financiering)?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van de
Universiteit van Tilburg, Tilburg School of Social and Behavioral
Sciences 'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag’.
(TRANZO)

Eerste meJng

tweede meJng

5. Werven naasten & bondgenoten.
Voor de werving van naasten is gecommuniceerd door CZ en
Menzis naar de volgende organisaties in de ZK-regio’s.

Voor de werving van bondgenoten is gecommuniceerd door CZ en
Menzis naar de volgende organisaTes in de ZK-regio’s.

Ø Zorgadviseurs van CZ en Menzis.

Alle door CZ en Menzis gecontracteerde organisaTes die
onaWankelijke cliëntondersteuning voor de WLZ aanbieden in de
regio’s waar de pilot plaatsvindt.

Ø Gecontracteerde aanbieders van de OCO in de regio (WLZ,
WMO, jeugdteams).
Ø Gemeenten (koplopers) die in de regio actief zijn om samen
met de zorgkantoren o.a. cliëntondersteuning te promoten.

Nieuwe organisaJes alsook ZZP-ers die OCO diensten aanbieden
worden geïnformeerd over pilot 5 en gewezen op de mogelijkheid
om een contract voor de WLZ te sluiten met CZ of Menzis.

Ø Activiteiten, organisaties die logisch aansluiten bij de pilot,
zoals:

Voorstel is 20 a 25 bondgenoten per regio . Met regio wordt hier
bedoeld;

-Casuïstiek die niet in een van de andere pilots past.

1.

Arnhem, Groningen, Twente (regio’s Menzis)

-Casuïstiek vanuit het programma OPaZ.

2.

Zeeland, Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, WestBrabant (regio’s CZ)

6. Communicatie.
CommunicaJe over de pilot
We werken met een onaWankelijk beeldmerk. Eerdere
ervaringen met organisaJes die hulpverlening of
cliëntondersteuning aanbieden alsook contacten met het
zorgkantoor kunnen deelname tegenhouden door een gebrek
aan vertrouwen in bekende instanJes.
We maken folders en ﬂyers om zorgaanbieders, verwijzers en
cliënten te informeren.
We maken om voortgang te melden vanuit iedere regio per
kwartaal een storytellingverslag van een bondgenoot en een
gezin. Dit publiceren we op de site www.pilot5.nl en eventueel
op de site van Volwaardig leven en op zoveel mogelijk andere
sites van deelnemende organisaJes.
CommunicaJe in de pilot
De klankbordgroep die is geïnstalleerd voor het programma
Volwaardig leven kan naar aanleiding van de voortgang en
resultaten input leveren. Ik adviseer om regelmaJg te
overleggen. De onderzoeker is hierbij aanwezig.

Het afstemmen en overleg met projectleiders van pilots
betreffende cliëntondersteuning vanuit het programma
volwaardig leven is georganiseerd. Evenals het afstemmen met de
projectleider die de crisisinterventieteams en de uitbreiding van
100 plaatsen voor mensen met een complexe zorgvraag verder
uitwerkt met alle betrokken partijen.
Intern voor pilot 5 wordt een overlegstructuur ingericht waarbij
de frequentie van bijeenkomsten is;
Iedere regio 1 x per 4 a 5 weken 4 uur casuïstiek overleg. Waarin
intervisie en de mogelijkheid tot extra scholing wordt gecreëerd.
Deze overleggen vinden plaats op een centrale plek in de regio.
(Dordrecht-Zwolle)
De stuurgroep van de pilot komt 1 maal per 6 weken bijeen in
Zeist.

7. Stuurgroep, regionale projecLeams,
klankbordgroep
De stuurgroep bestaat uit;

De twee regionale projecpeams bestaan uit:

1.

Janneke Heesen, Zorgverzekeraars Nederland

1.

20 a 25 bondgenoten van verschillende organisaJes

2.

José Franken, Zorgkantoor CZ

2.

Marieke Kroezen, onderzoeker

3.

Nico Moorman, Zorgkantoor Menzis

3.

José Franken (regio CZ)

4.

Marieke Kroezen, Petri Embregts, Tranzo

4.

Nico Moorman (regio Menzis)

5.

Hans de Vries, VWS

5.

6.

Corine Boer, projectleider

Chantal van Arensbergen, Miek van Zanten Solleveld,
intervisiebegeleiders

6.

Corine Boer, projectleider

De klankbordgroep bestaat uit;
1.

Jacomien Wolfskamp

2.

Willemien Vereijken

3.

Paul van Dalfsen

4.

Lotte Radstaak

5.

Er zijn 2 vacatures

Planning van de pilot.
voorfase julisept 2019
startase oktdec 2019

Inrichten pilot, werven van naasten bondgenoten. Werven van ervaringsdeskundigen voor klankbordgroep
Regelen en besluitvorming op begroting, wijze van registreren, communiceren, onderzoek
Aan de slag met de eerste 75 naasten, inrichten onderzoek, eerste meting
Evaluatie en bijstellen van plan van aanpak

Opschalen
2020

Opschalen tot 150 gezinnen. Bijeenkomsten scholing en intervisie inrichten op basis van ervaring uit de
startfase en eerste uitkomsten onderzoek

Afschalen
Jan-juli 2021

Uitkomsten onderzoek presenteren en communiceren. Nazorg regelen. Pilot afronden

Nazorg
Juli 20212022

Voor die gezinnen die het nodig hebben nazorg inzepen. Resultaten integreren in nieuw/bestaand beleid.

