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1. Planning van de pilot. 

voorfase juli-
sept 2019

Inrichten pilot, werven van naasten bondgenoten. Werven van ervaringsdeskundigen voor klankbordgroep
Regelen en besluitvorming op begroting, wijze van registreren, communiceren, onderzoek 

startfase okt-
dec 2019

Opschalen
2020

Afschalen
Jan-juli 2021

Nazorg
Juli  2021-

2022

Aan de slag met de eerste 75 naasten, inrichten onderzoek, eerste meting
Evaluatie en bijstellen van plan van aanpak

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

Uitkomsten onderzoek presenteren en communiceren. Nazorg regelen. Pilot afronden

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



1. Context van de verlenging

In het oorspronkelijke plan van aanpak voor pilot5 is 
rekening gehouden met een afbouwfase na afronding van 
de pilot. Het kan immers niet zo zijn dat bij afronding er 
nadeel zou ontstaan bij gezinnen en naasten van wie het 
traject nog niet is afgerond. De instroom van naasten naar 
de beoogde 150 heeft volgens planning een jaar in beslag 
genomen. Na sept ‘20 zijn er geen naasten meer 
ingestroomd om de uitstroom periode ook volledig te 
kunnen benutten om tot finale afronding te komen. 

Om de fases te markeren en de geleerde lessen uit de pilot 
waaronder het onderzoek en de MBcase te delen met alle 
stakeholders wordt een bijeenkomst in mei ‘21 
georganiseerd. 
De verlengingsfase is met een groep bondgenoten 
besproken ter voorbereiding op dit plan. De bondgenoten 
die intensief met de gezinnen aan de slag zijn merken op dat 
de intensieve inzet bij gezinnen gemiddeld ruim een jaar zal 
duren voordat zij af kunnen schalen naar een “waakvlam” 
contact.

De impact van de Corona uitbraak binnen de gezinnen is 
groot en de verwachting van de naasten is somber. De 
klankbordgroep leden melden desgevraagd dat zij zien dat 
gezinnen/kinderen (verder) beschadigd raken. 
“Ik denk dat mensen jaren terug kunnen vallen in allerlei 
opzichten. Dat betekent dat extra hulp, tijd (en dus geld) 
nodig zal zijn om mensen weer op de rit te krijgen”  
De onderzoeken zijn binnen de afgesproken deadlines van 
de pilotperiode afgerond. Wanneer de huidige 
coronasituatie onverhoopt langer voortduurt dan 1 
september 2020 kan dit betekenis hebben voor de inhoud 
van het onderzoek en het behalen van de verschillende 
deadlines. Welke voor pilot5 toch al heel strak ingepland zijn 
in verband met de late startfase. De verlengingsperiode zou 
eventueel uitkomst bieden om toch de gewenste resultaten 
op te leveren wanneer de planning aangepast kan worden.



2. Organisatie van de verlenging

De kans die de verlenging biedt is om het curriculum wat  
gespecialiseerde cliëntondersteuning vraagt van de 
professional aan vaardigheden en bekwaamheden 
verdiepend uit te werken met alle deelnemende 
organisaties en stakeholders. De ervaring van een jaar pilot 
is dat er verschillende beelden en opvattingen zijn. Binnen 
de pilot komt er bij bondgenoten meer consensus op de 
taak en de invulling hiervan maar er is nauwelijks tijd dit 
beeld te toetsten aan de opvattingen in de buitenwereld. 
Het is aan te bevelen om de geleerde lessen uit de 
pilotperiode een stap verder te brengen in deze fase.   

De inrichting van de pilot met een projectleider, stuurgroep, 
twee groepen bondgenoten en een klankbordgroep kan 
ongewijzigd blijven in de verlengde periode. Frequentie van 
overleg wordt afgeschaald met het dalend aantal gezinnen 
in de pilot. 

Wijze van verdeling van subsidie over Menzis en CZ en 
betrokkenheid van ZN blijft gewenst. 

De wijze van communicatie via website en nieuwsbrief 
voldoen en worden in deze fase voortgezet. 

Aandacht voor: 

- Addendum voor gecontracteerde organisaties.



2. Organisatie van de verlenging

Wanneer de bondgenoot en de naasten concluderen dat de 
bondgenoot haar werk kan afronden betekent dit niet dat zij 
het gezin loslaat. De ‘waakvlam’ gaat dan aan. Dit waakvlam 
contact kan bij ieder gezin-naasten anders zijn. Een 
waakvlam-plan wordt gemaakt. Deze afspraken worden in 
het reguliere werkproces van de OCO organisatie 
opgenomen. 

De relatie tussen bondgenoot en de pilot stopt wanneer de 
bondgenoot alle gezinnen waar zij bij betrokken is heeft 
afgerond. Er volgt dan een eindgesprek met de bondgenoot. 
Wanneer alle 43 bondgenoten van een van de 14 
gecontacteerde  OCO organisatie de werkzaamheden heeft 
afgerond volgt een eindgesprek met bestuur en 
management van de organisatie. De projectleiders van 
Menzis en/of CZ zijn hierbij aanwezig zijn. Doel is afspraken 
te borgen, geen losse eindjes te hebben, te leren van de 
ervaringen en vooral te horen wat de OCO organisatie 
voornemens is met alle input te gaan doen. 

Wijze van verdeling van subsidie over Menzis en CZ en 
betrokkenheid van ZN blijft gewenst. 

De intervisie en inspiratiebijeenkomsten voor-, door en met 
bondgenoten worden eenmaal per kwartaal voortgezet.  
Doel is voortgang bewaken en invulling geven aan het 
curriculum van gespecialiseerde cliëntondersteuning. 

Aandacht voor: 

- Verlenging verwerkersovereenkomst JO.  Regelen dat 
gezinnen zelf door kunnen met het PGO.

- Waakvlam contact. Zo gewenst door de minister, ouders 
en ondersteuners maar hoe regelen we dat in? 



3. Planning juni 2021 – dec 2022

Om de planning van de verlenging te maken is een zo 
realistisch mogelijk scenario gemaakt. Hierbij is de 
inschatting van bondgenoten leidraad geweest. Er wordt 
uitgegaan van 150 gezinnen.

- De gezinnen die vanaf Q1 2020 instromen zijn niet 
allemaal afgerond in juni 2021. We moeten meer ervaring 
opdoen om de cijfers hard te maken. Maar de inschatting 
van bondgenoten is dat 50% van de in Q1 ingestroomde 
gezinnen afgerond zou kunnen zijn in juni 21. 

- Van alle ingestroomde gezinnen zijn er nu (juni 20) drie
afgerond. 

- Gedurende de verlengde periode zal bij aanvang in juli 
2021 ongeveer 75% a 80% van de aangemelde gezinnen 
nog behoefte hebben aan intensieve ondersteuning van 
een bondgenoot.



juli'21 35  Gezinnen 
Afgerond waakvlam

Verlenging 115 
gezinnen actief

dec'21 30  gezinnen 
afgerond/waakvlam

Verlenging 85 
gezinnen actief

juli'22 40 gezinnen 
afgerond/waakvlam

verlenging 45 
gezinnen Q2 2020

45  gezinnen  
afgerond/waakvlam

10 gezinnen die meer 
dan 2 jaar een 

bondgenoot nodig 
hebben.

dec'22

3. Planning juli 2021 – dec 2022. Afbouw van inzet van 150 gezinnen naar 0.

Er kunnen onvoorziene situaties zijn 
waardoor er enkele gezinnen langer een 
beroep moeten doen op intensieve 
ondersteuning. Daar moet tijdig een 
oplossing voor worden gezocht! 



4. Kosten raming verlenging.

Uitgangspunt bij de kostenraming:
• Wijze van verdeling van subsidie over Menzis en CZ en blijft gewenst. 
• Projectleider is gewenst.

• De wijze van communicatie via website en nieuwsbrief voldoet en worden in deze fase voortgezet.
• Jouw Omgeving blijft PGO omgeving voor de gezinnen en bondgenoten.
• Bijeenkomsten bondgenoten verminderen naar kwartaal en verminderen in aantal uren.

• Vrij besteedbaar budget blijft instrument gehandhaafd voor de bondgenoot. 
• Er is een aanname gedaan voor de kosten van het waakvlam-contact.

Aandacht voor: 
- Verlengen- continueren addendum voor gecontracteerde organisaties.
- Kosten van borging van resultaten die landelijk een plek moeten krijgen wordt buiten 

deze kostenraming gelaten.


