
Bent u naaste familie van een persoon met een zorgvraag? 

Als naaste familie speelt u een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking. U bent 
hulpvrager, mantelzorger en belangenbehartiger. Binnen het programma Volwaardig leven heeft het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vijf pilots ingericht om te onderzoeken hoe 
cliëntondersteuning voor u als naaste familie en zorgvragers beter kan. De pilot loopt van juli 2019 tot 
augustus 2021 in de regio’s Arnhem, Groningen, Twente, Zeeland, Haaglanden, West-Brabant, 
Zuidoost-Brabant, Zuid-Hollandse eilanden. 

We bieden gedurende de twee jaar dat de pilot loopt ieder gezin een bondgenoot.  
Een bondgenoot is iemand die deelgenoot, medestander en partner is in het vinden van passende 
oplossingen voor het hele gezin. 
Om deel te kunnen nemen aan de pilot vragen wij u het aanmeldformulier in te vullen. Nadat wij uw 
formulier hebben ontvangen nemen we zo snel mogelijk contact met u op. 

TIP: Lees voordat u het formulier invult het formulier door. 
Waar meer mogelijkheden staan streept u door wat NIET van toepassing is. 

Heeft u vragen neem dan contact op met Corine Boer, projectleider Pilot 5, 06-43456713 

Stuur de aanmelding naar: 
C.boer@zn.nl, of naar ZN, ten name van Corine Boer, Sparrenheuvel 16, 3708 JE Zeist



Wie is de aanmelder? 
Ik meld zelf mijn gezin aan. Ik ben contactpersoon van het gezin. Het gezin is op de 

hoogte van de aanmelding. 

Gegevens gezin: 
Naam 
Straat 
Woonplaats 
Regio Arnhem Groningen Twente Zeeland Haaglanden West-

Brabant 
Zuidoost-
Brabant 

Zuid-
Hollandse 
Eilanden 

Telefoon 
@mail 

Gegevens contactpersoon: 
Naam 
Straat 
Woonplaats 
Organisatie 
Telefoon 
@mail 

Indicatie langdurige zorg 
Heeft een van de gezinsleden een indicatie voor de wet langdurige 
zorg (Wlz) die toegang geeft tot gehandicapten zorg?

Ja Nee 

Zo ja; Welk zorgzwaartepakket (ZZP) is u of uw gezinslid toegekend? 

Zo nee: Denkt u dat u in binnenkort een indicatie aanvraag voor de 
Wlz gehandicapten zorg gaat indienen voor een van de gezinsleden? 

Ja Nee 

Wat is de reden van aanmelding? U kunt meer mogelijkheden aankruisen.
Het gezin ervaart meerdere problemen waarbij de oorzaak te herleiden is naar de 
problematiek van een of meerdere gezinsleden. 
Het gezin is, dreigt overbelast te worden. 

De specifieke zorgvraag van een gezinslid is erg complex. 

De specifieke zorgvraag van een gezinslid valt buiten de reguliere ‘hokjes’ van het 
zorgstelsel. 



Kunt u in het kort beschrijven welke problemen het gezin ervaart? 

Ik ben op de hoogte dat de aanmelding bij Pilot 5 betekent dat mijn gezin deelneemt aan 
een onderzoek naar ondersteuning aan naasten. 

Ingevuld datum, 

Dank voor de aanmelding. 
Ontvangen door: 
Besproken op: 
Besluit deelname aan 
aanmelder 
gemeld op: 
Start bondgenoot op: 
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