
Minimale middelen 
maken het verschil
Reciprociteit in optima forma!

Aan Pilot5 nemen gezinnen deel die overbelasting ervaren, spaaklopen in het 
zorgsysteem en waarbij sprake is van multiproblematiek. Voor hen wordt een 
bondgenoot ingezet. Een bondgenoot is iemand die deelgenoot, medestander 

en partner is in het vinden van passende oplossingen voor het hele gezin. Een 
persoon die de regie niet overneemt en werkt aan het vertrouwen, herstel en groei 
vanuit een gelijkwaardige positie. De bondgenoot richt zich specifiek op de naasten 
van mensen met een beperking. Het doel van deze pilot is om 150 naasten betere 
ondersteuning te bieden, en daarin leerervaringen op te doen om in de toekomst de 
cliëntondersteuning hierop aan te passen. 

Bij het inrichten van de pilot clientondersteuning aan naasten is vrije ruimte gezocht 
en gemaakt. Dit om de kaders van het onderzoek te verbreden naar wat de werkzame 
bestanddelen zijn voor deze specifieke clientondersteuning aan naasten. 

• Zo is het aantal uren dat een Bondgenoot kan besteden aan een gezin niet 
genormeerd. De opdracht aan hen is: doe wat nodig is.

• Zo biedt de subsidie de mogelijkheid om niet alleen hulp en ondersteuning 
te bieden gericht op de WLZ geïndiceerde persoon in het gezin, maar aan alle 
gezinsleden.

• Zo heeft Menzis in de pilot geanticipeerd op een wetswijziging die eraan komt, 
zodat de hulp en ondersteuning beschikbaar is voorafgaand aan de WLZ indicatie.

• Zo is er een vrij besteedbaar budget per gezin beschikbaar gesteld om urgente 
kwesties op te lossen. 

Vrij besteedbaar budget
Het vrije besteedbare budget, ook wel het ‘kopzorgenpotje’ genoemd, is beschikbaar 
voor alles wat zich voor kan doen bij de gezinnen. De aanvragen die Bondgenoten 
en gezinnen hebben gedaan zijn heel divers. Het varieert van een bijdrage voor een 
specifiek hulpmiddel wat niet, of maar gedeeltelijk, wordt vergoed door de ZVW, WMO 
of WLZ tot een bijdrage aan een kleine verbouwing. Het effect van deze financiële 
bijdrage is een toename van welbevinden voor het gezin. Zo is  voor een van de kinderen 
een aangepaste joystick aangeschaft. In de enquete antwoordt een van de ouders op de 
vraag wat het effect is geweest op het gezin het volgende:

 

‘De wereld voor onze zoon (zeker in combinatie met corona) is best wel klein. 
Hij kan nog niet naar school, is rolstoelgebonden en ligt steeds vaker op bed, 
ondersteund met beademing. Het is dus heel fijn dat hij weer kan gamen, wat 
met de gewone joystick door zijn verminderde spierkracht niet meer lukte. Nu 
is hij weer een stuk blijer, wat meteen effect heeft op alles wat hij doet en op 
het hele gezin’. 

Ik hoor de lezer bijna denken; kunnen die ouders dat zelf niet aanschaffen. Een logische 
reactie maar het antwoord in deze situatie is: nee. Het onderzoek van Tranzo geeft aan 
dat de overbelaste ouders vaak gedwongen door de situatie hun baan (deels) opzeggen 
om de tijd te hebben om zorg aan hun naasten te geven. In bijna alle gezinnen is sprake 
van een inkomensval. Daardoor leven veel van hen op of rond het bijstandsniveau. 

Dan hebben we de aanvragen die we vanuit het potje als vooruitbetaald zien. Dat betreft 
uitgaven waar de aanvraag voor hulpmiddelen vertraagd zijn door bureaucratische 
processen en/of door niet juist toepassen van de regels, waardoor het gevraagde de 
gezinnen ontzegd wordt. Het doel is dan het probleem voor de persoon en de naasten 
op te lossen op korte termijn. Om vervolgens te onderzoeken hoe de kosten toch vanuit 
de geoormerkte budgetten bij verschilende instanties verhaald kan worden. Dat laatste 
is overigens  vooralsnog in geen enkele situatie gelukt. Een voorbeeld:

Zoon moet vanwege sluiting afdeling in een andere gemeente gaan wonen. 
Nieuwe gemeente neemt de rolstoelfiets niet over. Deze wordt vervolgens aan 
ouders aangeboden voor een redelijk bedrag maar wel veel te veel, gezien wat 
zij kunnen betalen. Met de bijdrage van het vrij besteedbaar budget hebben 
ouders toch deze voorziening kunnen betalen. Dat is voor hen belangrijk 
omdat zij er veel gebruik van maken. 
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Uitkomsten enquete
Er is 19 keer een vrij besteedbaar budget toegekend vanaf de start van de pilot tot 1 
oktober 2021. Dat is aan 13,3% van de deelnemende gezinnen. Aan deze gezinnen is de 
enquete voorgelegd. Er zijn 16 reacties. Er is anoniem gereageerd . Het budget wat in 
totaal voor de 19 gezinnen is gebruikt bedraagd: 25.152 euro. Dat is gemiddeld 1.323,80 
per gezin. 

Vraag 1. Voor wie is het budget gebruikt. 

Voor het hele gezin       6

Voor één van de gezinslidsleden    2

Voor het gezinslid met de WLZ-indicatie  6

Voor de kinderen in het gezin      2

Anders      0 

 
Vraag 2. Waarvoor heeft u een aanvraag gedaan? (meer antwoorden mogelijk)

Een hulpmiddel voor thuis, denk daarbij aan een bad, een tillift    3

Een hulpmiddel voor school, denk daarbij aan een (spraak)computer   2

Een hulpmiddel voor vervoer, denk aan een fiets, aangepaste auto,   1

Een hulpmiddel voor ontspanning en recreatie     4

Een hulpmiddel voor communicatie, denk aan een computer, telefoon   2

Een bijdrage aan het aanpassen van uw leefomgeving, denk aan verbouwing, 
opknappen van huis en tuin.         4

Deelname aan een cursus         0

Aflossen van een schuld          1

Anders namelijk;……………….         0 

 
Vraag 3.  Heeft de bijdrage u en uw gezin geholpen?

JA        14      

NEE          1

Een beetje        1 

 

Graag een korte toelichting op uw antwoord: 

1. Ik ben heel dankbaar voor de hulp uit pilot 5. Er komt als ouder met een multi-
probleemgezin ontzettend veel op je af waar je maar mee te dealen hebt. Uw bijdrage 
heeft mij daarin voor een stuk ontlast. 

2. Gezin kan met kinderen en dieren in de tuin zitten. Dat kon eerder niet omdat zij 
wegliepen en de honden onder het hek door kropen. Het ontbrak aan financien. Dus 
tuin werd niet gebruikt. 

3. Om de kinderen en de moeder te ondersteunen om digitaal te communiceren, 
zoals digid kunnen gebruiken, videobellen, online sessie met jeugdzorg en met 
bondgenoot, is er een chromebook voor dit gezin aangeschaft. 

4. client heeft maar recht op 1 loophulp, welke op school wordt ingezet. HIerdoor kan 
cliënt niet thuis gebruik maken van deze loophulp terwijl training een hele belangrijke 
is. Nu heeft cliënt ook thuis een loophulp zodat zijn mobiliteit erop vooruit gaat. 

5. Het gezin kon na jaren van het wonen in een ongeschikte woning een kangoeroe 
woning huren. De gemeente was bereid om de douchebrancard die nodig is te 
verplaatsen van de oude woning naar de nieuwe woning. Er was niet voldoende 
ruimte in de badkamer, dit zou betekenen dat het overige sanitair verwijderd zou 
worden. Met de bijdrage van de pilot kon het gezin de badkamer verruimen, waardoor 
de douchebrancard geplaatst kon worden en er voldoende ruimte was om de draai te 
maken met de tillift. 

Vraag 4. Wat heeft het toekennen van deze bijdrage voor effect gehad op  
u en uw gezin?
Voel mij serieus genomen      5

Voel mij opgelucht      1

Voel mij bezwaard      0

Ben blij met het resultaat     1

Heeft de zorgen verminderd          7

Anders namelijk:      0 

(2x niet beantwoord)
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Graag een korte toelichting op uw antwoord: 

1. Je loopt tegen veel bergen op tijdens een verhuizing als er weinig geld is. Een 
aangepast huis kost juist heel veel geld. Bij elke instantie waar je aanklopt moet je 
eerst met bergen administratie komen om bijvoorbeeld een kleine lening af te sluiten 
voor een rolstoeltoegankelijk vloer. Er wordt snel vanuit gegaan dat je wel had kunnen 
sparen voor deze verhuizing, 'je ziet het tenslotte al aankomen'. Instanties beseffen 
zich niet dat je niet kunt sparen van bijstandsuitkering, zeker niet als je ook nog een 
zorgbehoevend kind hebt. Daarnaast wordt je steeds van het kastje naar de muur 
gestuurd. Er lijkt niet meer naar de menselijke kant gekeken te worden en dat was 
met deze aanvraag wel het geval. 

2. Belangrijkste resultaat van de hulp is niet wat het oplost of verlicht, maar het gevoel 
dat het je geeft dat je er even niet alleen meer voor staat. Dat gevoel is niet in geld uit 
te drukken, zo waardevol! 

3. Moeder was super blij en voelde zich gehoord, en opgelucht omdat de kinderen 
nu niet onder deden voor andere kinderen en haar zorgen waren even weg. En 
de bondgenoot was blij concreet te kunnen helpen, iets waar je op dat moment 
daadwerkelijk wat aan hebt en kunt zorgen voor een kleine beetje geluksgevoel, 

4. Op mij heeft het een gevoel van werkelijk iets kunnen doen opgeleverd en 
vertrouwenswaardig voor het gezin kunnen zijn. Iemand die werkelijk iets kan doen. 
Voor het gezin , de kinderen gaf het ook een gevoel van 'wij zijn toch wel belangrijk’ 
en het bevorderde hun gezondheid met al dat springen en verminderde aanvaringen 
onder elkaar. 

5. Mogelijkheid dat kind weer thuis kan komen wonen behoort nu weer tot de 
mogelijkheden 

6. er is op dat moment serieus naar de problemen gekeken waar dhr en zijn fam. 
tegenaan liep. echter was er al te veel schade in het verleden ontstaan om het echt 
helpend te laten zijn. 

7. Fijn dat deze mogelijkheid bestaat. 

Effect op het werk als Bondgenoot
Het aanvragen en gebruik kunnen maken van een vrij besteedbaar budget heeft ook 
effect op het werk van de Bondgenoot. Het verstevigt het vertrouwen wat naasten 
hebben in de Bondgenoot. Vaak is hier een tijd van wantrouwen in de  hulpverlening 
aan vooraf gegaan. Gezinnen worden vaak geconfronteerd met het feit dat iets niet 
wordt toegezegd. En dan hebben ze, zoals ouders dat verwoorden, al veel ‘kastjes 
en muren’ gezien. Kortom een vrij besteedbaar budget schept vertrouwen en 
perspectief. 

Pleidooi
Vanuit pilot5 doen wij een pleidooi om snel dit soort vrij te besteden budgetten te 
creëren bij zorgkantoren en gemeenten, waar cliëntondersteuners en gezinnen 
gebruik van kunnen maken. In veel gezinnen is niet de beperking het grootste 
probleem, maar alle randzaken en regeldingen die dat met zich meebrengt. Aandacht 
voor welbevinden is net zo belangrijk als zorg. 

Beleidsmakers zijn veelal huiverig voor dit soort ‘potjes’. In de zin dat zij zich afvragen: 
‘Wat als er misbruik van wordt gemaakt. Wat als het niet goed besteed wordt’. Je kunt 
deze vragen allemaal stellen en ze zijn vanuit een bepaald perspectief terecht. 

Wij tonen aan dat vertrouwen geven in de gezinnen leidt dat er ook vertrouwen terug 
verkregen wordt. Deze reciprociteit is ingebakken in ons mens zijn. En bewijst zich 
nu ook weer. Het budget waarop gerekend was bedroeg 150.000 euro per jaar voor 
150 gezinnen. Dat is 300.000 euro voor twee jaar. Er is een fractie van gebruikt omdat 
mensen van nature het liefst hun eigen boontjes doppen, maar zij daar soms een 
steuntje in de rug bij nodig hebben. 

Bied hen en hun ondersteuners daarvoor ruimte. En timmer die ruimte vooral niet 
dicht met bureaucratie en formulieren. De resultaten in Pilot5 geven voldoende reden 
om het werken met een ‘kopzorgenpotje’ uit de experimentsfeer te halen.

Concreet:
Creëer als gemeenten en zorgkantoor een “kopzorgenpotje” en geef 
cliëntondersteuners bij zorgkantoren en gemeenten het mandaat om een klein 
bedrag vrij te kunnen inzetten bij gezinnen met een complexe zorgsituatie, om de 
eerste nood te lenigen.

José Franken, senior beleidsadviseur Zorgadvies bij CZ zorgkantoor

Nico Moorman, zorgexpert bij Menzis

Corine Boer, projectleider Pilot 5
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