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Waarom aandacht voor domeinoverstijgende problematiek?
Veel kwetsbare mensen hebben ondersteuning nodig bij diverse aspecten van 

hun leven. Denk aan iemand met een licht verstandelijke beperking die beschut 

werkt, begeleid woont en ondersteuning en begeleiding krijgt bij het doen van 

de administratie. Mensen kunnen dan snel met verschillende wetten en ver-

schillende uitvoerende instanties te maken krijgen (Wmo, ZvW, Participatie-

wet, Wlz). 

Dit maakt het ingewikkeld: mensen hebben één leven, maar hun zorg en onder-

steuning valt onder allemaal verschillende wetten met verschillende potjes 

geld. Ook binnen gemeenten zien we dat zorg en ondersteuning met name per 

wet geregeld is en dat het niet vanzelfsprekend is dat er nauw samengewerkt 

wordt tussen deze verschillende domeinen.  

De Patiëntenfederatie Nederland signaleert dit ook in recent onderzoek:  

mensen hebben meer samenhang nodig bij zorg en ondersteuning. 

Verschillende wetten en instanties op alle verschillende levensdomeinen
Deze problematiek wordt ook heel duidelijk in gezinnen met een kind met ern-

stige beperkingen. Medio 2017 is de landelijke Werkgroep Wij zien je Wel in  

het leven geroepen om een impuls te geven aan de kwaliteit van leven van  

gezinnen met een kind met complexe problematiek (ZEVMB zeer ernstige  

verstandelijke en meervoudige beperkingen). Ouders van deze kinderen heb-

ben een enorm zware zorgtaak. De verantwoordelijkheid voor de complexe zorg 

rust in veel gevallen 24 uur per dag bij de ouders. Zij hebben vaak te maken met 

tientallen verschillende professionals en instanties, wisselende contactpersonen, 

veranderende wet- en regelgeving en voortdurende onzekerheid of dat wat je 

hebt kunnen regelen, blijvend is. De invulling van hun eigen leven - gezinsleven, 

partnerrelatie en maatschappelijke participatie - wordt hierdoor voor een groot 

deel bepaald, of eigenlijk meestal beperkt. 

Deze gezinnen krijgen hulp van een zogenaamde Copiloot, die naast de ouders 

staat en meekijkt en meezoekt naar de beste mogelijke zorg. Er zijn nu 16  

Copiloten die ongeveer 50 gezinnen ondersteunen. Binnen dit project wordt 

ook gekeken hoe de functie van Copiloot het best ingevuld kan worden.  

Dit project wordt gestimuleerd vanuit het VWS programma voor de gehandi-

captenzorg Volwaardig leven. Meer hierover leest u in dit rapport.  

Bij kinderen met zeer ernstige beperkingen kan het aantal betrokken wetten en 

betrokken hulpverleners enorm zijn. Zie hiervoor dit overzicht van Nely Sieffers 

dat steeds wordt aangepast/aangevuld: 
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https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/samenhang-in-zorg-en-ondersteuning-kan-beter
https://www.wijzienjewel.nl/
https://www.wijzienjewel.nl/sites/default/files/producten/Tussenrapportage%20Samen%20kijken%2C%20samen%20werken%20-%20mei%202019-2.pdf


Ouders geven ook aan dat zij niet de zorg aan hun kind 

als het zwaarste ervaren, maar dat zij vooral al de admi-

nistratieve rompslomp, het geregel, het steeds weer 

opnieuw moeten verantwoorden en het van het kastje 

naar muur gestuurd worden als zwaarste ervaren.

Versnipperde financiering
Veel van de problemen hebben te maken met versnip-

perde financiering. Inmiddels is wel bekend dat dat goede 

zorg behoorlijk in de weg kan zitten (Bron: Nyfer, Inte-

grale zorg in de buurt, 2012) 

•  Aanbieders voelen zich met name verantwoordelijk 

voor hun eigen deel in de zorg en niet voor het ge-

heel. Hierbij speelt ook dat veel aanbieders per actie 

of verrichting betaald worden, daar kan een perverse 

prikkel vanuit gaan (prikkel om meer zorg te leveren, 

prikkel om vooral die zorg te leveren waar je ook voor 

betaald krijgt). 

•  Ook ingewikkeld is dat inspanningen door een aan-

bieder in het ene domein, soms een opbrengst heeft 

in een ander domein, of in ieder geval geen directe 

opbrengt binnen het eigen werkveld. Meer inzet van 

de thuiszorg in de thuissituatie leidt misschien tot 

minder opnamen in het verpleeghuis, maar van die 

winst ziet de thuiszorg niets terug. 

Integrale financiering, waarbij de verschillende budget-

ten samengevoegd worden, kan dan een oplossing 

bieden. In de praktijk zien we dat er meerdere experi-

menten plaatsvinden rond integrale financiering. Vilans 

deed onderzoek naar diverse experimenten en daaruit 

bleek dat men zich hierbij teveel focust op de budgetten. 
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 Werk, re-integratie, 
indicatie en uitkeringen:  
- Wajong 
- Indicatie banenafspraak 
- Indicatie beschutwerk 
- Voorzieningen onderwijs 
- Voorzieningen voor werk 
- WW uitkering 
- Ziekte en 
arbeidsongeschiktheid 

Eigen bijdrage WMO 
en WLZ 

Kinderbijslag(dubbel) 
Trekkingsrecht PGB 

Juridisch loket 
Bewindvoerder/ 
mentor/curator 
Rechter 
Advocaat 

Zorgkantoor 
SVB-PGB 
MKD 
Zorgaanbieders WLZ 
Taxibedrijf 

Verpleegkundige indicatie 
Zorgcoördinator 
Hulpmiddelen leverancier 
Verpleging 
Kinderarts 
Specialisten etc. 

Kraamzorg 
Ziekenhuis 
Kinderarts/specialisten 
Ggz 
Tandarts 
Logopedie 
Fysiotherapie 
Diëtiste 
Hulpmiddelen leverancier 

Toeslagen 
Aftrek van 
kosten 

Tegemoetkoming VO 
Studiefinanciering MBO 
Studielening HBO en WO 
Reisproduct studenten 
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School (basis ondersteuning) 
Ambulante begeleiding 
Speciaal Basis Onderwijs 
Speciaal onderwijs 
Maatwerk arrangement 

School (basis ondersteuning) 
Ambulante begeleiding 
Praktijk onderwijs 
Leerweg ondersteunend 
Voortgezet Speciaal Onderwijs 
Maatwerk arrangementen 

Expertise centrum 
Ambulante begeleiding 
SO en VSO 

Expertise centrum 
Ambulante begeleiding 
SO en VSO 

Expertise centrum 
Ambulante begeleiding 
SO en VSO 

Ambulante 
begeleiding 
zieke 
kinderen 

Studieloopbaancentrum 

Leerplichtambtenaar 
RMC-consulent 

Taxibedrijf 
Taxichauffeur 

Verpleegkundigen 
Jeugdarts 

Wijk- of jeugdteam 
Integrale vroeghulp 
Instelling lvb 
Instelling j-GGZ 
Instelling opvoedhulp 
PGB hulpverlener 
SVB-PGB 
Jeugdbescherming 
Jeugdzorgplus 
Jeugdreclassering, 
JJI, Taxibedrijf 

Mantelzorg consulent 
Wijkteam 
Zorgaanbieders wmo 
Hulpmiddelen leverancier 
Beschermd wonen 
Taxibedrijf 

Budgetcoach  
Thuisadministratie 
Lokale regelingen 
Voedselbank 
St. Leergeld 
Schuldhulpverlening 

Studietoeslag 
(bijzondere) bijstand,  
Inkomenstoeslag 
Loonkostensubsidie 
Begeleiding naar werk 
Beschut werk 

Eerstelijnszorg 
Verwijzing ziekenhuis 
Verwijzing jeugdhulp 
Apotheek 
POH-jeugd(ggz) 

Cluster 1   

SWV VO 

Cluster 2 
LWOE 

Ziezon 

MBO/HBO/WO 

Leerlingvervoer 

Leerplicht 

JGZ/GGD 

Jeugdteam 

WMOteam 
Armoede/schuld Participatieteam 

Huisarts 

Zorgverzekering 

Intensieve kindzorg 

CIZ (WLZ)  

Woningbouw 

Juridisch 

SVB 

CAK 

UWV 

Belastingdienst 

DUO 

Veilig thuis 
Veilig thuis 
Jeugdbescherming 
Raad vd kinderbescherming 

Cliёnt- en ouderorganisaties 

Cliёntondersteuning 
WMO (gemeente) 

Cliёntondersteuning 
WLZ (Zorgkantoren) 

Centrum voor 
Consultatie en Expertise 

AKJ 
Vertrouwenspersonen 

Eigen netwerk 

Onderwijsconsulenten 

Politie 

Sport (clubs) 

Cultuur Algemene 
voorzieningen 

Kerk/moskee 

SWV PO 
Vrijwilligers-
organisaties 

Kindregelingen 
Voorschool 
Kinderopvang 
Sociaal medische indicatie 

Verenigingen 

https://www.nyfer.nl/documents/integralezorgindebuurtsamenvatting.pdf
https://www.nyfer.nl/documents/integralezorgindebuurtsamenvatting.pdf
https://www.nyfer.nl/documents/integralezorgindebuurtsamenvatting.pdf
https://www.vilans.nl/artikelen/domeinoverstijgende-financiering-meer-dan-een-gesprek-over-euro
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Anders kijken
Kijk naar wat iemand nodig heeft, laat dát leidend zijn in 

plaats van de regels als uitgangspunt nemen. Zoek 

daarbij de verbinding met zowel de uitvoerende organi-

saties zoals welzijnsorganisatie als de financiers zoals 

het zorgkantoor. Regel de zorg eerst goed samen en 

stem de financiering daarop af. Zoek binnen die regels 

samen de ruimte om die passende ondersteuning te 

bieden. Ga hierover het gesprek met elkaar aan. Geen 

eenvoudig proces, maar wel een proces waar u als  

adviesraad in het sociaal domein een rol in kan spelen.  

Tips voor de adviesraad sociaal domein:

•  Vergroot het bewustzijn dat mensen zorg en onder-

steuning ontvangen vanuit verschillende wetten en 

regelingen (er is meer dan de Wmo).

•  Vergroot het bewustzijn van anders kijken binnen uw 

gemeente: geef aan dat het vertrekpunt daarbij de 

situatie van mensen moet zijn, ga uit van hun per-

spectief, ga uit van zorg en ondersteuning die nodig 

is en organiseer daar de zorg en ondersteuning om-

heen.

•  Zorg dat informatie over ondersteuningsmogelijkhe-

den voor iedereen toegankelijk is. Weet hoe dit is 

geregeld in uw gemeente zowel online als offline. 

Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan goed vindbare en 

goed beschikbare onafhankelijke clientondersteu-

ning. 

•  Denk mee met uw gemeente om die grijze gebieden 

(overgangsgebieden en grensgebieden) te inventa-

riseren.

•  Stimuleer uw gemeente om het gesprek en de sa-

menwerking te zoeken met andere partijen om zo 

overgangsgebieden en grensvlakken tussen wet en 

regelgeving meer soepel te laten verlopen.

•  Stimuleer dat bij bijeenkomsten over zorg en onder-

steuning het brede netwerk betrokken wordt (over 

de wetten en regelingen heen).

•  Breng in discussies actief dit inwonerperspectief in 

en geef aan dat de adviesraad mee kan denken hoe 

het perspectief van inwoners ingebracht kan wor-

den.

•  Een optie is het werken met aansprekende (domein 

overstijgende) casuïstiek uit uw gemeente om de 

urgentie duidelijk te maken.

•  Een optie om het inwonersperspectief goed in  

het oog te houden is het werken met persona’s  

(bijvoorbeeld de persona’s van OPAZ)

Meer lezen:
Blog van Tamara Streng (Copiloot die ouders met kind 

met ernstige beperkingen begeleidt):

Blog van Sarike de Zoeten, ouder van een kind met  

een ernstige beperking

Koepel Adviesraden Sociaal Domein

https://www.informatielangdurigezorg.nl/complexe-zorgvragen/om-wie-gaat-het
https://www.linkedin.com/pulse/stoppen-met-proberen-schijt-hebben-tamara-streng/
https://bramsdagboek.blogspot.com/2015/07/wanneer-hebben-we-weer-tijd-en-aandacht.html?m=1




Deze handreiking is geschreven door Inge Redeker en Marjolein de Meijer, Vilans.
Heeft u aanvullingen op de inhoud van deze Handreiking? Neem dan gerust contact 
met ons op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. 


