
Inzichten

•	 Goed	contact	is	belangrijk.	Belangrijk	hierin	is	laagdrempeligheid,	makkelijk	contact	kunnen	leggen,	gevoel	serieus	genomen	te	

	worden	en	het	inlevingsvermogen.

•	 Deskundigheid	van	de	professionals	die	gespecialiseerd	zijn	in	de	aandoening	die	het	kind	heeft,	is	voor	ouders	erg	belangrijk.

•	 Het	als	ouder	de	hele	tijd	achter	dingen	aan	moeten	bellen,	ervaren	ze	als	frustrerend	en	vermoeiend.

•	 Ouders	van	kinderen	met	een	beperking	hebben	behoefte	aan	voorzieningen	in	de	buurt.	

•	 Sommige	ouders	voelen	zich	bezwaard	‘dat	hun	kind	zoveel	geld	kost’.	‘Getouwtrek	om	geld’	tussen	instanties	versterkt	dit	gevoel	bij	hen.	

•	 Het	langer	dan	nodig	houden	van	een	kind	in	een	instelling	doordat	er	geen	passende	voorzieningen	zijn	waar	het	kind	naartoe	kan	

uitstromen	kost	onnodig	veel	geld,	belemmert	de	doorstroom	voor	andere	kinderen	en	schaadt	de	gemaakte	vooruitgang	van	het	kind	zelf.	
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Maak kennis met Familie de Groot 

Jasper is 12 jaar en woont in gemeente X samen met zijn ouders en zijn jongere 
broertje. Hij heeft meervoudige complexe gedragsproblemen en kan hierdoor niet 
zelfstandig dingen doen. Dit betekent dat hij niet naar een reguliere school kan en 
dat er veel hulp nodig is voor het hele gezin.

Jasper heeft in zijn korte leventje al veel meegemaakt. Hij kreeg een diagnose 
van PDD-NOS en autisme op zijn derde en is naast allerlei dagbehandelingen en 
thuisbegeleiding ook meerdere keren intern opgenomen omdat het thuis niet 
meer ging. Gelukkig heeft alle hulp die hij heeft gekregen ertoe geleid dat hij 
inmiddels weer thuis kan wonen. Wat voor het gezin erg fijn is, is dat sinds de 
gemeente betrokken is zij telkens te maken hebben gehad met Natasja. Zij blijkt 
een enorme hulp te zijn gedurende het pad dat Jasper en zijn ouders belopen om 
de juiste hulp te krijgen. Natuurlijk gaan er hier en daar ook dingen mis en

 
helaas heeft dit ook gevolgen voor Jaspers ontwikkeling. Toch is het gezin niet 
ontevreden met hoe ze er nu voorstaan. Jasper heeft inmiddels zijn plekje 
gevonden op de zorgboerderij en is er een stuk beter aan toe dan drie jaar 
geleden.

Het is voor Jasper niet fijn om te moeten leven met zoveel gedragsproblemen. 
Ook het gezin heeft hier onder te lijden gehad. Zo heeft zijn jongere broertje 
soms best wel moeite om zijn plekje binnen het gezin te veroveren. Inmiddels 
heeft het gezin zoveel hulp ontvangen dat zijn ouders het minder makkelijk 
vinden om opnieuw bij de gemeente aan te kloppen. Dit heeft verder weinig te 
maken met de vriendelijkheid van de gemeente, maar toch beginnen ze wat 
schroom te ervaren omdat hun kind al zo duur is... 

Partners in verbetering

Eerste contact met het 
Sociaal Team.

Dieptepunt in het leven van 
Jasper.

Interne opname bij dr. Leo 
Kannerhuis.

Verandering van medicatie. Jasper is opgeknapt. Jasper komt eindelijk naar 
huis.

Regisseur. Pgb. Heden en toekomst.

We hadden een herindicatie nodig 
om Jasper na school ergens onder 
te brengen.

De hulp die hij krijgt, blijkt niet 
voldoende en de situatie is niet meer 
houdbaar. Een drastische maatregel 
is nodig.

Jasper wordt opgenomen voor een 
langdurige periode.

Jasper had andere medicijnen nodig, 
want die van hem leken niet goed 
meer te helpen. Problemen met 
vergoeding.

De behandeling in het dr. Leo 
Kannerhuis heeft goed geholpen. 
Jasper zou op de geplande datum 
naar huis kunnen.

Jasper heeft twee maanden 
langer dan gepland in het dr. Leo 
Kannerhuis moeten blijven.

We krijgen een regisseur toegewezen 
die de spil vormt tussen alle 
betrokken organisaties.

Het plan was dat we een pgb zouden 
krijgen om de zorgboerderij uit te 
betalen.

Jasper zit nu nog steeds op de 
zorgboerderij.
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Hij heeft druk gezet bij de 
gemeente om ervoor te zorgen 
dat indicaties rond kwamen.

Natasja heeft in de periode dat 
hij was opgenomen niet veel actie 
hoeven ondernemen. Toch bleef 
ze op de achtergrond aanwezig.

Alles werd ontzettend snel 
opgepakt. Alle betrokken partijen 
(gemeente, instelling en school) 
zagen dat het spoed had om hem 
te plaatsen.

Gelukkig heeft Natasja ervoor 
gezorgd dat wij ons hier niet mee 
bezig hoefden te houden. 

We zien dat Jasper veel beter 
in zijn vel zit en klaar is om 
naar huis te gaan.

Het gaat niet goed met Jasper. 
Hij kan niet meer naar school, 
is agressief en thuis ook 
onhandelbaar. 

Natasja is in deze periode een 
steunpilaar gebleken voor ons. 
We konden altijd aan de bel 
trekken.

Wij kregen vanuit de gemeente 
Natasja toegewezen. Ze was 
nog vrij onervaren, maar 
we kregen echt het gevoel 
dat ze achter ons stond. Dit 
was de eerste keer dat we in 
aanraking kwamen met de 
gemeente.

Ik wou dat het pgb wat sneller in 
orde kwam.

Heel gesteggel tussen 
de gemeente en de 
zorgverzekerings wet over wie de 
medicatie moest vergoeden.

Het was een strijd om Jasper bij 
de zorgboerderij van onze keuze 
te krijgen. Eerst was er wel een 
contract, toen toch weer niet.

Jasper was erg verdrietig dat hij 
niet volgens de planning naar 
huis mocht.

Ik heb de wens dat iets 
administratiefs er niet toe leidt 
dat een kind langer op een plek 
zit dan nodig is.

Jasper heeft het erg fijn op de 
zorgboerderij. Het gaat nu een 
zoektocht worden voor ons om 
te kijken waar hij hierna naar toe 
kan.

Tijdsbalk >>

Het pgb is nog steeds niet rond.  
De zorgboerderij krijgt dus ook niet 
betaald!

Stappen >>

Zoektocht >>

Wens >>   



Inzichten

•	 Veel	cliënten	hebben	er	baat	bij	om	‘warm’	van	een	gemeente	naar	een	andere	te	worden	overgedragen.	

•	 Cliënten	zelf	opnieuw	door	een	aanvraagproces	dwingen,	geeft	een	risico	op	uitval	en	terugval.	

•	 Houd	de	hulpvraag/aard	van	de	problematiek	in	het	achterhoofd	bij	het	maken	van	afspraken.	

•	 Ga	voor	zover	mogelijk	in	op	inhoudelijke	vragen	terwijl	cliënten	wachten	op	een	gesprek.	

•	 Zoek	naar	mogelijkheden	om	hulp	door	te	laten	lopen	en	achteraf	het	papierwerk	in	orde	te	maken.	

Maak kennis met Vincent

Jongeman van 28 met ADD die op zichzelf woont. Woonde eerste in de gemeente 
X en nu sinds zo’n 7 maanden in gemeente Y. Was door zijn ADD na zijn studie 
stukgelopen: depressief geworden en in een compleet sociaal isolement geraakt.  
Hij ontving in de gemeente gemeente X al begeleiding. 

‘Op een gegeven moment gaan googlen wat er allemaal was voor mensen met 
ADD. Ik kwam er toen achter dat ik coaching kon krijgen. Kwam een coach tegen. 
Die vertelde dat ik het via het Sociaal Team van gemeente X moest regelen. Ik 
heb 2 gesprekken gehad met het team. Voor de start en voor de verlenging. 
Prima allemaal.’  

Besloten de grote stap te maken om weer op zichzelf te gaan wonen. Met behoud 
van dezelfde begeleider.  ‘Ik was bang dat het mis zou gaan na de verhuizing. Dat 
ik weer weken op bed zou liggen. Daarom wilde ik mijn begeleiding zeker 
aanhouden in die periode.’ 

Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en hij is nu zijn begeleiding aan het 
afronden. Maar de overgang van de ene gemeente naar de andere heeft wat 
voeten in de aarde gehad. 

Partners in verbetering

Ik wil op mezelf wonen. Brief gemeente X. Mailcontact Sociaal Team 
gemeente X.

Mailcontact Sociaal Team 
gemeente Y met (inhoudelijke) 
vragen.

Wachten op contact. Gesprek met Sociaal Team 
gemeente Y.

Indicatie toegezegd. Wachten 
op contract.

Coaching weer hervat. Afronding coaching.

Ik ben zo verbeterd door de hulp dat 
ik weer op mijzelf wil wonen.

Gemeente X gaf aan: je bent 
verhuisd. We stoppen je 
ondersteuning. Wil je verdere 
ondersteuning, neem contact op  
met gemeente Y. 

Meteen gemaild met Sociaal Team 
van gemeente X. ‘Je moet vooral 
aangeven dat je de indicatie nog wel 
hebt’, zeiden ze.

Mail terug. Eerst onduidelijk. Vooral 
omdat het me het gevoel gaf alsof ik 
opnieuw een aanvraag moest doen. 

Ik hoorde dat iemand met mij 
contact op zou nemen om een 
afspraak te plannen.

Keukentafelgesprek gehad met 
medewerker van het Sociaal Team 
gemeente Y.

Ging nog iets mis met contract. 
Hij stuurt dat en dat moet je 
ondertekenen. Maar dat is me 
compleet ontgaan.

Weer om de week gesprekken. Vorige week gestopt. We moeten 
nog officieel afsluiten. En als ik haar 
nodig heb, kan ik haar altijd weer 
bellen. 
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Neem als gemeenten contact 
met elkaar op! Vraag mij om 
toestemming daarvoor en het kan! 

Ik wilde rechtstreeks contact op 
kunnen nemen met degene die mij 
ging spreken. 

Stuur iemand iets eerder een 
reminder als je weet dat die 
persoon dingen snel vergeet.

Was wel fijn. Hij toonde begrip. 
Kon goed mijn verhaal doen. 
Voelde gewoon goed. 

Ik heb meer dan twee maanden 
coaching gemist.

Je kunt ook rekening houden met 
wat iemand heeft. 

 Tijdsbalk >>

     Wens >>

Hij belde me wel van, ‘goh waar 
blijft het contract’ maar het was 
toen al officieel te laat.

Ik bel liever dan dat ik mail… 
maar ik kon niet zo snel een 
nummer vinden.

De brief kwam vrij 
onverwachts voor mij.

Mooie plek gevonden in gemeente Y.

Blij toen het eindelijk weer begon. 
Ze hebben mijn indicatie wel met 
twee maanden verlengd. Dat is 
netjes. 

Ik heb weer zelfvertrouwen. Ik 
zoek mijn vrienden weer op. Ik 
heb een baan. Wereld van verschil 
met twee jaar geleden!

Dat duurde ook weer even… 

Ik had ook vragen gesteld in 
de e-mail en daar werd niet op 
gereageerd. Ik moest maar wachten.

Er zat onnodig iemand  tussen.  
Ik wilde gewoon verder. 

Stappen >>

Zoektocht >>
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