Volwaardig leven
Naasten meer ontzorgen
WAT WE DOEN
Met het programma Volwaardig
leven willen we een landelijke
beweging op gang brengen
naar toekomstbestendige
gehandicaptenzorg en complexe zorg.
Daarbij creëren we bovendien meer
aandacht voor de situatie van naasten
van mensen met een beperking en
hun kwaliteit van leven. Zodat zij hun
partner, kind, broer of zus met een
beperking kunnen ondersteunen op
een manier die bij hen past.

VOOR WIE WE HET DOEN
Er zijn naar schatting

250.000
naasten

die zorg dragen voor
mensen met een beperking
Naasten zijn niet alleen naaste
van iemand met een beperking
maar ook vader, moeder, partner,
kind, broer en zus. Zij hebben een
eigen leven en eigen wensen en
behoeftes.

HOE WE HET DOEN
Vanuit het programma Volwaardig leven geven we deze groep mensen extra aandacht door:
1 Pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning
2 Naasten in beeld
3 Programma Wij zien je Wel

1 Pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning
In 5 verschillende pilots krijgen mensen met een beperking en hun naasten twee jaar lang gespecialiseerde
cliëntondersteuning. Hiermee ondersteunen we een zo groot mogelijke groep mensen en leren we al
doende hoe we deze ondersteuning het beste vorm kunnen geven. Dit levert belangrijke praktische
informatie op voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van zowel cliënten als hun naasten.
De pilots richten zicht op de volgende doelgroepen:
• Mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB);
• Mensen met grote problemen als gevolg van autisme;
• Mensen met grote problemen als gevolg van niet aangeboren-hersenletsel;
• Mensen met grote problemen als gevolg van een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek;
• Mensen waarvan naasten grote problemen ervaren bij het vinden of regelen van zorg.
GEREALISEERD IN 2020
• Het aantal deelnemers is toegenomen van 150 naar circa 450 deelnemers. In de 5 pilots krijgen
circa 450 mensen met een beperking en hun gezin ondersteuning van een gespecialiseerde
cliëntondersteuner.
• Het onderzoek naar de resultaten van de pilot ZEVMB is afgerond. De andere 4 pilots hebben
tussenresultaten opgeleverd in het najaar van 2020.
• Ervaringen van cliënten en naasten zijn in beeld gebracht. De ervaringsverhalen zijn te vinden op
de website.
OP DE AGENDA IN 2021
• Begin 2021 is een overkoepelend rapport verschenen van de 5 pilots. De resultaten laten een positief
beeld zien.
• Alle pilots zijn met 2 jaar verlengd. De gespecialiseerde ondersteuning loopt door tot in het najaar
van 2022.
• De pilotresulaten zijn aanleiding voor vervolgacties waar volgend kabinet besluit over kan nemen.
Lees meer over de Pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning.

2 Naasten in beeld
Naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking. We willen meer
erkenning, herkenning en begrip voor hen creëren. Dit kan alleen als we beter begrijpen hoe hun
dagelijks leven eruitziet. De gemaakte portretten en de theatertour ‘Lastige ouders’ geven hier een
inkijkje in. Ook werken we samen met naasten in diverse projecten aan praktische handvatten en
ondersteuning voor hen.
GEREALISEERD IN 2020
• Het onderzoek naar kwaliteit van leven van naasten is gepubliceerd. Ruim driekwart van de
200 ondervraagde naasten beoordelen hun leven goed tot zeer goed. 85% vindt zichzelf gelukkig.
Gemiddeld besteden zij 16 uur per week aan zorg en ondersteuning voor hun naaste. Drie op de vijf
naasten heeft het gevoel altijd klaar te moeten staan.
• De portrettenbundel is gepubliceerd. Hierin zijn 25 portretten opgenomen waarin naasten ervaringen
delen over hun leven als naaste van iemand met een beperking. Afgelopen jaar zijn de portretten bij
elkaar ruim 30.000 keer gelezen op de website.
• De theatervoorstelling ‘Lastige ouders’ is 5 keer gespeeld waarbij ruim 1600 bezoekers aanwezig
waren.
OP DE AGENDA IN 2021
• 12 ouders en 12 broers en zussen worden opgeleid tot ervaringsdeskundigen via het train de trainer
principe. Zij kunnen dan andere naasten bijstaan.
• Er komen 6 webinars rondom het thema ‘Wat als ik het niet meer kan?’. Cliëntondersteuners
ondersteunen 50 gezinnen op het thema ‘Wat als ik het niet meer kan?’. Ook ontwikkelen zij een
werkwijze om meer gezinnen op dit thema te kunnen ondersteunen.
• Er worden dialoogsessies georganiseerd met gemeenten, zorgkantoren en naasten om de resultaten
te bespreken en verder te brengen.
• De digitale tool voor het thema ‘Wat als ik het niet meer kan?’ is dit jaar gereed.
Lees meer over Naasten in beeld

3 Programma Wij zien je Wel
Ouders van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) hebben
een zware zorgtaak. Zij komen vaak niet aan werk en maatschappelijke participatie toe, raken geïsoleerd
en voelen zich alleen staan. In 2017 is de onafhankelijke werkgroep Wij zien je Wel in het leven geroepen,
op initiatief van ouders van de actie #ikziejewel. Het ministerie van VWS heeft de werkgroep de
opdracht gegeven om het verschil te maken voor deze gezinnen met een kind met ZEVMB: van overleven
naar leven.
GEREALISEERD IN 2020
• De film ‘Wat je niet ziet’ brengt in beeld wat de impact is van een kind met ZEVMB voor het hele gezin.
• De werkgroep heeft een eindrapport ‘Van overleven naar leven’ en een e-zine ‘Wij zien je Wel brengt beweging’
opgeleverd in maart.
• Er zijn vaste contactpersonen bij SVB, CIZ, zorgkantoren en verzekeraars voor vragen van ouders of
Copiloten over de zorg voor iemand met ZEVMB.
OP DE AGENDA IN 2021
• In maart 2020 heeft de stuurgroep Wij zien je Wel het stokje overgenomen. Zij zet zich in voor het in
de praktijk brengen van de aanbevelingen van de werkgroep.
• De opgebouwde kennis en ervaring met ZEVMB zal bij elkaar gebracht en doorontwikkeld worden in
een landelijk kenniscentrum. De samenwerking met ouders (stichting 2CU) is en blijft hierin ook in de
toekomst belangrijk.
• Om procedures te vereenvoudigen wordt er een paspoort ZEVMB ontwikkeld.

