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Lees alles overhet organiseren vanmaatwerkoplossingenvoor mensen met moeilijkte begrijpen gedrag

Lees het verhaal van Brett & Mitchell op pagina 3



 Voorwoord 

Als uw kind zeer intensieve zorg nodig heeft dan is het niet altijd 
makkelijk om passende zorg en ondersteuning te vinden. Er is 
vaak maatwerk nodig om ervoor te zorgen dat uw kind de zorg 
krijgt die nodig is. Welke wegen zijn dan te bewandelen en wie 
kan u helpen bij het vinden en/of organiseren van passende plek? 
Welke manieren van financiering zijn er? En hoe pakken anderen 
dit op? Op dit soort vragen vindt u in dit gidsje antwoorden. 
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De instelling waar ze terecht kwamen bleek, op het gebied van 
communicatie, minder goed aan te sluiten bij de jongens. De ouders 
gingen op zoek naar een andere plek. Mede door begeleiding die 
zich richt op de behoeften van de jongens gaat het beter met hen. 
Maar nog valt het moeder op dat niet-sprekende mensen in hun 
cognitie en/of intelligentie vaak worden onderschat. Daar vraagt 
ze aandacht voor.
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 Het verhaal van Brett en Mitchell 

Moeder Andreina is de verhuisdozen aan het 
inpakken. Via woningruil.nl is het gelukt om 
een woning te bemachtigen dichtbij haar 
zonen Brett en Mitchell. Ze kan nu meer en 
dichter bij haar twee jongens zijn. Dit was 
voorheen vanwege een uur reistijd een stuk 
lastiger. De tweelingbroers Brett en Mitchell 
zijn 18 jaar en wonen samen met drie andere 
jongens in een appartement. Het is een plek 
waar de tweeling zich meer thuis voelt. Andreina: ”Dat merk je aan 
alles. Ze lachen meer en zijn meer ontspannen. En Mitchell is zelf-

standiger geworden.”

In hun kindertijd zag Andreina 
hoe haar jongens zich steeds 
meer terugtrokken in hun
eigen wereld. Ze praatten 
niet meer. Er werd autisme 
vastgesteld. “Het accepteren 
van autisme was niet mak-

kelijk”, vertelt Andreina. Met het volgen van een cursus leerde ze 
naar het bijzondere van haar kinderen te kijken. Dat heeft haar 
geholpen bij het accepteren van de situatie.

Ze heeft haar jongens tot hun elfde jaar thuis opgevoed tot het 
niet meer ging. Andreina vertelt dat het uit huis plaatsen het 
pijnlijkste moment uit haar leven was: “Als ouders ben je op dat 
moment overgeleverd aan de zorg.” Ze zochten een plek in de 
buurt van waar ze woonden.

Op www.regelhulp.nl/onderwerpen/kennisbank vindt u meer 
informatie over verborgen intelligentie.



 Maatwerk organiseren 

Bij complexe zorgvragen is vaak maatwerk nodig. Er zijn verschil
lende organisaties betrokken bij het organiseren van maatwerk. 
Aansluiten bij de persoon, de ruimte in de regels gebruiken en 
vertrouwen in elkaar zijn daarbij belangrijk.

Leestip:
Rapport ‘Andere aandacht’, over hoe mensen het 
contact in de zorg ervaren. https://www.
regelhulp.nl/complexe-zorgvragen/docu-
menten/publicaties/2020/regelhulp/0/an-
dere-aandacht 

Samen op zoek naar rek in de regels
Wat is de regelvrijheid van organisaties en professionals bij com-
plexe zorgvragen? Hoe kun je anders kijken naar en omgaan met 
wet- en regelgeving? In de praktijk is er vaak meer ruimte in regels 

dan gedacht. Die ruimte pakken vraagt kennis van de mogelijkhe-
den, lef om af te wijken van het gangbare zorgaanbod en de bereid-
heid om met andere organisaties samen te werken en waar nodig 
kennis te delen. 

De rommelruimte zit in de beweging die er is bij de invulling van 
deze eisen en kaders. Hoe kan aan de gestelde eisen en kaders 
voldaan worden én tegelijkertijd gedaan wat nodig is? Eén van de 
belangrijkste voorwaarden om rommelruimte te vinden is dat partij-
en (zorgkantoren, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en 
kleinschalige initiatieven) met elkaar in gesprek gaan en elkaar wil-
len begrijpen. Het gelijkwaardige gesprek tussen de initiatiefnemers 
en de zogenaamde ‘regelmakers & regelbewakers’ is van belang. 
Naast elkaar staan om cliënten te helpen. 

Kijk voor meer informatie op www.regelhulp.nl/complexe-zorgvra-
gen/maatwerk of download de gesprekstool op www.regelhulp.nl/
complexe-zorgvragen/documenten/publicaties/opaz/rapporten/1/
gespreksfolder-rommelruimte.

Aansluiten bij de persoon
Maatwerk organiseren begint met goed luisteren naar de persoon. 
Tijdens het hele proces, van indicatiestelling en zorgtoewijzing tot 
evaluatie van de zorg. Zodat de diagnose niet de zorg bepaalt, maar 
de echte behoeften en persoonlijkheid van de zorgvrager. Protocol-
len kunnen daarin ondersteunend zijn, maar niet leidend. 

Ingur Zijlstra CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise): “Het 
gaat erom dat je zelf een beeld vormt van de persoon en niet al 
gevoed wordt met informatie. Het gaat erom nieuwsgierig te zijn 
naar de ander en te achterhalen wat iemand werkelijk zegt. Het is 
belangrijk om de vraag vanuit de context te begrijpen. De vraag 
komt ergens vandaan. De levensloop van de persoon moet je
kennen om iemands verhaal en vraag te kunnen begrijpen.”
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 Wie kan helpen? 
 Een onafhankelijke cliëntondersteuner 

Cliëntondersteuners kunnen na een consultatie een belangrijke 
rol spelen bij het zoeken naar een geschikte plek bij een zorgaan
bieder of het organiseren van zorg thuis. Bespreek met uw cliënt
ondersteuner wat zij voor u kunnen doen.

Cliëntondersteuner Hans Kroon: ”Als iemand om hulp vraagt dan 
ga ik blanco het gesprek in. Dat wil zeggen: ik maak kennis met 
degene die voor me zit. Hoe heet je? Hoe oud ben je? Hoe wil je dat 
je leven eruit ziet? Vervolgens onderzoek ik hoe passende zorg en 
ondersteuning te regelen en te financieren is. Pas op dat moment 
is het van belang te weten welke diagnoses iemand heeft om te 
bepalen vanuit welke wet het gefinancierd wordt en wie er verant-
woordelijk voor is.” Hans vertelt dat hij betrokken was bij een dame 
die in een instelling verbleef. Deze plek paste niet omdat er teveel 
prikkels waren: “Na een goed gesprek over haar leven en behoeften, 
hebben we het nu zo georganiseerd dat ze zelfstandig in een eigen 
appartement woont met 7 dagen 24 uur per dag begeleiding. De 
begeleiding bestaat uit een vaste club mensen die een arbeidsover-
eenkomst hebben met de SVB en betaald worden uit het persoons-
gebonden budget. Deze constructie werkt nu al 10 jaar voor haar.”

Het Juiste loket 
Zij geven informatie aan mensen (ook professionals) die vragen 
hebben over het organiseren van zorg en ondersteuning vanuit de 
Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorg-
verzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), zorg en onder-
steuning aan kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding en/
of verpleging nodig hebben en zorg van patiënten tussen het zieken-
huis, thuis en/of een kortdurende opname.
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Ton van der Veer heeft stichting PIM opgezet, een kleinschalig 
zorginitiatief voor jongeren met een meervoudige beperking. Hij 
vertelt over zijn zoon Pim die op zijn vierde een epileptische aan-
val heeft gehad en in coma is geraakt. “Pim is nu 21 en heeft hij het 
niveau van iemand van 8-9 maanden. Dat is volgend jaar niet in 
een keer anders. We zouden het mooi vinden als we niet ieder jaar 
opnieuw hoeven aan te tonen dat er zorg nodig is.



Als het niet lukt
om een passende plek

te vinden kan het 
zorgkantoor

helpen.

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Zorgprofessionals uit alle sectoren kunnen bij CCE terecht voor 
expertise en advies over ernstig probleemgedrag bij mensen die 
langdurig en/of intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. 
Daar waar zorgprofessionals vastlopen en de kwaliteit van leven van 
de cliënt onder druk staat, zoeken betrokkenen en CCE gezamenlijk 
naar nieuw perspectief. De samenwerking met CCE richt zich op de 
inhoud en heeft als doel dat zorgprofessionals met de cliënt binnen 
de bestaande situatie verder kunnen. Ook ouders, verwanten en 
cliënten zelf kunnen bij CCE aankloppen mits zorgprofessionals rond 
de cliënt betrokken zijn bij de aanvraag.

Zorgbemiddelaars bij zorgkantoren
Als het niet lukt om een passende plek te vinden kan het zorgkan-
toor helpen. Zij kennen het beschikbare zorgaanbod in de regio en 
kunnen helpen maatwerk te organiseren.

Het ministerie van VWS
De meest complexe zorgvragen worden door het Juiste Loket door-
gezet naar het ministerie van VWS. U kunt zelf ook contact opnemen 
via zorgvragen@minvws.nl. VWS-medewerkers kijken vervolgens 
wat er nodig is om te komen tot passende zorg in complexe situaties.
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 Opzetten van een wooninitiatief  

U kunt overwegen een woonvorm in eigen beheer op te zetten. 
Vaak gehoorde redenen zijn dat ouders de regie willen houden 
over wat er met hun kind gebeurt of dat de wachttijd voor een 
passende plek bij een zorginstelling te lang is. Ook het ontbreken 
van een (ideale) plek kan een reden zijn. Er zijn verschillende 
vormen in de praktijk uitgedacht.

Voorbeeld wooninitiatief met persoonsgebonden budget
Borgheerd in Haren is opgericht om te voorzien in de woonbehoefte 
van een groep van twaalf (jong)volwassenen met een verstan-
delijke beperking. De ouders en initiatiefnemers van dit project 
streven naar een eigen woonomgeving met een huiselijke sfeer 
en zorg op maat. De bewoners functioneren allen op een verge-
lijkbaar niveau. Door het opzetten en beheren van een woonvorm 
met daarnaast goede zorg en begeleiding, is afgestemd op indivi-
duele behoeften, kunnen de bewoners (begeleid) zelfstandig
wonen en zich verder ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op
www.borgheerd.nl/stichting-wooninitiatief-haren/ 

Per Saldo is een landelijke vereniging van en voor mensen met 
een persoonsgebonden budget. Op www.pgb.nl/hulp-en-advies/
wonen/ staat informatie over het pgb en Toolkit Wonen. Dit is 
een ‘gereedschapskist’ met informatie, advies, kennis, feiten en 
voorbeelden over alles wat er komt kijken bij het opzetten starten, 
realiseren en beheren van een kleinschalig initiatief.
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Voorbeeld instellingsplek aan huis (zorg in natura)
Een instellingsplek aan huis kan geschikt zijn als thuis wonen niet 
lukt en er ook geen passende plek in een zorginstelling is. Het 
gaat om mensen met bijvoorbeeld een ernstige meervoudige 
beperking (EMB), een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige 
beperking (ZEVMB) of ernstige gedragsproblemen (SGEVG). Bij 
een instellingsplek aan huis woont uw kind dicht bij uw gezin, met 
vaste zorgverleners. Als ouder kunt u in loondienst zorg geven aan 
uw kind. Een deel mantelzorg blijft nodig, bv als achterwacht. 
Josette en Mark Budding zochten jarenlang naar goede zorg voor 
hun zoon Dexter die onder andere een ernstig verstandelijke 
beperking heeft. Een plek in een instelling bleek niet te vinden, 
daarom besloten ze naast ouders, ook zorgverleners te worden. 
Eerst met een persoonsgebonden budget, later in samenwerking 
met een zorginstelling. Het resulteerde in het ‘Dex-Ster-huis’: een 
Wlz-ZIN-instellingsplek direct tegen het huis van het gezin aan. 
Het gezin is daarvoor speciaal op korte afstand van de zorgaanbieder 
gaan wonen.

Er zijn zorgaanbieders die helpen bij het opzetten van een par
ticulier wooninitiatief. Zoals Fittin, onderdeel van zorgaanbie
der Prisma, zij bieden informatie en begeleiden ouders. Ingrid 
van den Heuvel van Fittin: “Er komt veel kijken bij het starten 
van een particulier initiatief. Onze ervaring is dat ouders soms 
schrikken van wat er op hen af komt. Wat wij doen en
belangrijk vinden is het delen van onze kennis. We bieden in
formatie en begeleiden initiatiefnemers.”
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Wlz-indicatie aanvragen

Instellingsplek aan huis vanuit de Wlz, zorg in natura

SSttaapp  11

Hoe regelt u dit?
U vraagt voor uw kind een Wlz-indicatie aan bij 
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Een 
zorgaanbieder kan de aanvraag namens uw kind 
doen. Het CIZ onderzoekt welk zorgprofiel het beste 
past bij de zorgvraag van uw kind. U kiest voor zorg in 
natura.

Hoe regelt u dit?
Het zorgkantoor helpt met de keuze voor een Wtzi-
toegelaten zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder moet 
gecontracteerd zijn door het zorgkantoor. 

Een instellingsplek aan huis kan geschikt zijn voor kinderen/volwassenen die niet 
thuis kunnen wonen maar die ook geen passende plek in een zorginstelling hebben. 

Het gaat om mensen met bijvoorbeeld een ernstige meervoudige beperking (EMB), een zeer ernstige 
verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) of ernstige gedragsproblemen (SGEVG).
In deze constructie woont uw kind dicht bij uw gezin, met vaste zorgverleners. Als ouder kunt u in loondienst 
zorg geven aan uw kind. Een deel mantelzorg blijft nodig, bv als achterwacht. Deze bijzondere zorgvorm is in 
de praktijk uitgedacht en gerealiseerd als het Dex-Ster-Huis. Een vergelijkbare constructie is mogelijk voor 3-4 
mensen (kleinschalig wooninitiatief met zorg in natura). 

Dit stappenplan helpt om deze zorgvorm te realiseren. De stappen kunnen in een andere volgorde doorlopen 
worden, afhankelijk van uw situatie. 

Meer informatie
• Wlz-zorg voor jeugd
• Wlz-zorg voor volwassenen
• Aanvraagformulier Wlz
• Komt uw kind niet aanmerking voor Wlz-zorg? Dan

kunt u met de gemeente overleggen of deze
constructie mogelijk is op basis van de Jeugdwet of
Wmo.

Zorgaanbieder kiezenSSttaapp  22

Aandachtspunt
Een instellingsplek aan huis vraagt een zorgaanbieder 
die mee wil denken, het belang van uw kind centraal 
zet en deze zorgvorm samen met u en het 
zorgkantoor wil realiseren. 

Hoe regelt u dit?
Een kennismakingsgesprek met de zorgaanbieder 
(bestuurder, manager en orthopedagoog) helpt om 
helder te krijgen of iedereen hetzelfde beeld voor 
ogen heeft. Het zorg- of ondersteuningsplan kan 
hierbij een leidraad zijn. 

Voortraject met zorgaanbiederSSttaapp  33

Aandachtspunten
• Bespreek of zorgverleners mee kunnen draaien in

de huidige zorg, zodat iedereen elkaar alvast leert
kennen.

 Stappenplan Instellingsplek aan huis 

Het stappenplan ‘Instellingsplek aan huis’ helpt ouders, de zorg
aanbieder en het zorgkantoor om samen een soortgelijke zorg
vorm te realiseren. Het gaat om maatwerk dus de constructie kan 
voor iedereen weer anders zijn.
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Hoe regelt u dit?
Een woning aan huis voor zorg heet een 
mantelzorgwoning of kangoeroewoning. 
• Gebruikt u een bestaand gebouw? Controleer dan

of de bestemming ‘wonen’ is. Vraag zo nodig een
wijziging van het bestemmingsplan aan bij de
gemeente.

• Bouwt u een nieuwe mantelzorgwoning? U heeft
geen bouwvergunning nodig. U moet wel voldoen
aan het bouwbesluit. 

U kunt hulp vragen aan de zorgaanbieder bij de 
beoordeling van een potentiële locatie/woning. Denk 
aan veiligheid, geluid, mogelijkheid voor technische 
aanpassingen, en een geschikte werkplek voor de 
zorgverleners. 

Mantelzorgwoning bij huis realiserenSSttaapp  66

Aandachtspunten
• De kosten voor een mantelzorgwoning aan huis

betaalt u zelf. Soms is het mogelijk hiervoor een
hypotheek af te sluiten. Zie ook onder ‘Vergoeding
huisvesting’.

• Een beroep op Wmo (gemeente) voor
woningaanpassingen is in deze situatie niet mogelijk
omdat het gaat om een instellingsplek.

• Afhankelijk van de beperkingen van uw kind kan het
nodig zijn om de instellingsplek aan huis dichtbij de
zorginstelling of dichtbij het ziekenhuis te realiseren.

• Zie voor meer informatie: Mantelzorgwoning.

Hoe regelt u dit?
• De Wtzi-toegelaten zorgaanbieder is

hoofdaannemer en heeft een contract met het
zorgkantoor.

• De hoofdaannemer sluit een contract af met een
onderaannemer, bv een kleinschalige zorgaanbieder
of een exploitatiestichting. Kvk-inschrijving nodig.

• De zorgverleners komen in dienst bij de
onderaannemer.

• De onderaannemer kan een ‘cluster’ zijn van de
zorgaanbieder, met een zelfsturend team die onder
een clustermanager van de zorgaanbieder valt. De
clustermanager en orthopedagoog zijn dan de vaste
aanspreekpunten, en betrokken bij de kwaliteit en
organisatie van de zorg.

Organisatie vormgevenSSttaapp  55

Aandachtspunten
• Afspraken hoofd- en onderaannemer.
• Vraag uw zorgkantoor naar eisen aan

onderaannemers.
• Een exploitatiestichting (speciaal voor deze

zorgconstructie) kan continuïteit (zo min mogelijk
wisseling in de zorgverleners) makkelijker maken.

• Relevante Kvk-code is 8720.

Hoe regelt u dit?
Biedt het best passende zorgprofiel onvoldoende 
ruimte? U vraagt meerzorg aan bij uw zorgkantoor. 
Het zorgkantoor geeft aan of het nodig is om CCE te 
betrekken.

Meerzorg aanvragenSSttaapp  44

Aandachtspunten
• Meerzorg kan vaak pas aangevraagd worden als de

zorg al geleverd wordt. Overleg met uw zorgkantoor
of het in uw situatie vooraf kan.

• Is meerzorg niet mogelijk? Overleg met het
zorgkantoor of andere regelingen mogelijk zijn.
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Let op:
• U heeft geen recht op dubbele kinderbijslag omdat uw kind formeel niet thuis woont.
• Tot uw kind 18 jaar is betaalt u geen eigen bijdrage voor de Wlz. Daarna betaalt u de hoge eigen bijdrage.

Hoe regelt u dit?
De hoofdaannemer (zorgaanbieder) krijgt een 
vergoeding voor de huisvesting. Deze bestaat uit de  
normatieve huisvestingscomponent en de 
normatieve inventaris component. Daarmee kan de 
hoofdaannemer de mantelzorgwoning huren van de 
onderaannemer. Ook de inrichting van de woning kan 
hiermee (deels) gefinancierd worden. 
Zijn er onvoorziene kosten aan de woning? De
hoofdaannemer kan dan een bedrag voorschieten dat 
bv in een aantal jaren terugbetaald wordt uit het 
zorgbudget. 

Financiering van de woningSSttaapp  77

Aandachtspunt
Wilt u de mantelzorgwoning met een hypotheek 
financieren? Breng dan de huuropbrengsten van de 
mantelzorgwoning onder de aandacht van de bank. 
Het kan helpen als de zorgaanbieder de constructie 
toelicht en daarmee meer zekerheid geeft aan de 
bank. 

Hoe regelt u dit?
• De zorgaanbieder is eindverantwoordelijk voor de

zorg. Het zorgteam werkt daarom samen met de
orthopedagoog van de zorgaanbieder.

• De zorgverleners zijn loondienst van de
onderaannemer. Ze zijn ‘dedicated’ voor deze ene
cliënt. Vertrouwdheid en continuïteit worden zo
veel mogelijk gewaarborgd.

• Eventuele huidige pgb-betaalde zorgverleners
kunnen in loondienst bij de zorgaanbieder.

• Er zijn ook organisaties die tijdelijke zorgverleners
kunnen inzetten speciaal bij complexe zorgvragen.
Uw zorgkantoor kan hier meer over vertellen.

• Maak goede afspraken met de zorgverleners over
de privacy van uw kind en van uw gezin.

Het zorgteamSSttaapp  88

Aandachtspunt: ouders als zorgverleners
• U kunt als zorgverlener in loondienst gaan bij de

onderaannemer.
• Voordelen zijn: vast inkomen, doorbetaling bij

ziekte, arbeidsongeschiktheidsverzekering,
pensioenopbouw.

• U wordt deels professioneel zorgverlener, wat de
relatie met uw kind kan veranderen.

• U heeft geen opleiding nodig. Mogelijk wel
cursussen zoals bedrijfshulpverlening of omgaan
met agressie (in overleg met de hoofdaannemer).

• Ouders, zorgteam en zorgaanbieder zijn
gelijkwaardig aan elkaar en moeten elkaar serieus
nemen.

Hoe regelt u dit?
De verhuizing naar de nieuwe woning kan veel stress 
meebrengen voor uw kind. De orthopedagoog van de 
zorgaanbieder kan met u een plan maken waarin u de 
verhuizing zelf en de aanpassing aan de nieuwe 
woning goed voorbereidt. 

Aandachtspunten
• De verhuizing en bijbehorende aanpassing kunnen

doelen op zich zijn in het ondersteuningsplan.
• Houd bij de meerzorgaanvraag rekening met

bijvoorbeeld extra begeleiding in het eerste jaar/de
eerste jaren na de verhuizing.

VerhuizingSSttaapp  99
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Hoe regelt u dit?
De onderaannemer kan een aantal diensten extern 
inkopen (bv bij de hoofdaannemer), zoals 
nachtdiensten, administratieve ondersteuning, advies 
van orthopedagoog, versterking zorgteam, gebruik 
van faciliteiten zoals een zwembad. Deze diensten 
kunnen betaald worden uit het zorgbudget.

Extra diensten

Aandachtspunt
U heeft optimale transparantie als de hoofdaannemer 
de afgenomen diensten achteraf bij de 
onderaannemer factureert. De hoofdaannemer kan 
ook een vast percentage van het zorgbudget vragen. 
Richtlijn is een percentage van 5%. 
Meer informatie
• Wat valt onder Wlz-zorg?

SSttaapp  1133

Hoe regelt u dit?
Wie aanvullende (medische) zorg betaalt, is 
afhankelijk van de situatie van uw kind. 
• Krijgt uw kind Wlz-behandeling van de instelling

die hoofdaannemer is? Dan betaalt die instelling
de aanvullende zorg (op grond van de Wlz).

• Krijgt uw kind geen Wlz-behandeling van de
hoofdaannemer (ook als hij daar wel een indicatie
voor heeft)? Dan valt de aanvullende zorg onder
de zorgverzekering. U kunt bij uw zorgverzekeraar
navragen welke zorg in het basispakket verzekerd
is en voor welke zorg u eventueel een aanvullende
verzekering kunt afsluiten.

Waar gaat het om?
Aanvullende zorg is: geneeskundige zorg, 
huisartsenzorg, psychische zorg, medicatie, 
hulpmiddelen en tandheelkundige zorg

Meer informatie
• Aanvullende zorg bij verblijf met behandeling

Aanvullende (medische) zorgSSttaapp  1122

Hoe regelt u dit?
• Vervoer van en naar de instelling (bv voor

dagbesteding) wordt door de instelling geregeld.
• De gemeente vergoedt sociaal vervoer. Vraag bij

uw gemeente welke mogelijkheden er zijn.
• Gemeenten vergoeden alleen bij uitzondering

aanpassingen aan de auto.

Meer informatie
• Belastingaftrek auto-aanpassingen

VervoerSSttaapp  1111

Hoe regelt u dit?
Dagbesteding kan bij de hoofdaannemer en/of op de 
woonplek gerealiseerd worden. Faciliteiten thuis 
moet u zelf (of met fondsen) betalen, eventueel 
(deels) uit normatieve huisvestingscomponent en de 
normatieve inventaris component.

Meer informatie
Kan uw kind leren of zich verder ontwikkelen? Meer 
informatie over zorg en onderwijs en de regeling 
bekostiging EMB

Dagbesteding/onderwijsSSttaapp  1100
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 Thuis én in een instelling wonen
 (deeltijdverblijf) 

Er zijn mogelijkheden om het thuis én in een instelling wonen te 
combineren. Dit is mogelijk voor kinderen en volwassenen met 
een indicatie voor Wlzzorg. Het gaat dan om gemiddeld 7, 8 of 9 
dagen per 14 dagen in een instelling wonen. Dit kan op verschil
lende manieren ingevuld worden, zoals om en om een week in 
een instelling en een week thuis of iedere week 4 etmalen in de 
instelling. 

Hoe werkt deeltijdverblijf?
Het zorgkantoor regelt en betaalt de
kosten van het verblijf in de instelling (zorg 
in natura). Voor de zorg thuis kunt u kiezen 
tussen een persoonsgebonden budget (pgb) 
en/of een modulair pakket thuis (mpt).  U of 
uw kind behoudt de eigen huisarts, tandarts 
en uw eigen apotheek, onafhankelijk van het 
aantal etmalen deeltijdverblijf. 
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Betaalt u een eigen bijdrage voor deeltijdverblijf?
Mensen van 18 jaar en ouder betalen altijd een inkomensafhan-
kelijke eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Met deeltijdverblijf kan die 
eigen bijdrage veranderen. Dat hangt af van de keuze die u maakt 
voor het aantal etmalen deeltijdverblijf per week. Het is mogelijk 
dat de bestaande eigen bijdrage hoger wordt omdat de korting 
vanwege pgb/mpt vervalt. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar 
geldt geen eigen bijdrage.

Hoe kunt u deeltijdverblijf regelen?
Uw zorgaanbieder kan u helpen bij het aanvragen van deeltijdverblijf 
bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor stelt vast of deeltijdverblijf in 
uw situatie verantwoord en doelmatig is en beslist over uw aan-
vraag.

Kijk voor meer informatie op https://www.regelhulp.nl/onder
werpen/verblijf/deeltijdverblijf 
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 Maatwerkregelingen in de Wlz/ soorten 
 financiering  

Iedere cliënt met een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige 
zorg (Wlz) heeft een zorgprofiel. Bij de indicatiestelling stelt het 
CIZ vast welk zorgprofiel het best passend is. Aan ieder zorgpro
fiel is een maximum bedrag gekoppeld. Zo nodig kan het zorgkan
toor extra geld toekennen. Dit kan op verschillende manieren:

 Toeslag voor gespecialiseerde zorg 
De Wlz kent toeslagen voor verschillende vormen van gespeciali-
seerde zorg. Gespecialiseerde zorg kan niet overal geleverd worden 
vanwege de aanvullende voorwaarden. In de thuissituatie is alleen 
een toeslag voor ademhalingsondersteuning mogelijk. Mensen met 
een Wlz-indicatie die thuis wonen krijgen zo nodig extra budget voor 
deze zorg. Deze regeling geldt voor kinderen en volwassenen.

 Regeling Extra Kosten Thuis (EKT)  
De regeling Extra Kosten Thuis is bedoeld voor mensen met een 
Wlz-indicatie die thuis willen blijven wonen maar die daar niet vol-
doende zorg kunnen organiseren vanuit hun zorgprofiel. Zij kunnen 
maximaal 25% extra zorg of budget krijgen, bedoeld voor persoon-
lijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en/of groepsbe-
geleiding (dagbesteding). Dit is mogelijk bij een persoonsgebonden 
budget (pgb) of een modulair pakket thuis (mpt). Deze regeling geldt 
voor kinderen en volwassenen.
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 Meerzorg 
Meerzorg is bedoeld voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of 
psychische beperking die minstens 25% meer zorg nodig hebben dat 
het best passende zorgprofiel kan bieden. Meerzorg is mogelijk bij 
een persoonsgebonden budget (pgb) en bij zorg in natura. Deze re-
geling geldt voor kinderen en volwassenen. Meerzorg is niet bij alle 
zorgprofielen mogelijk, vaak biedt een indicatie voor een zorgprofiel 
met een grotere omvang van zorg een oplossing. Die indicatie moet 
dan wel worden toegekend door het CIZ.

 Toeslag voor thuiswonend kind met ontwikkelperspectief. (WLZ) 
Koopt u zelf zorg in met een persoonsgebonden budget dan kan het 
zijn dat de ontwikkelingsgerichte begeleiding van uw kind zoveel 
kost dat u te weinig budget overhoudt voor de zorg thuis. Deze 
maatwerktoeslag is bedoeld voor kinderen met een combinatie van 
verstandelijke beperking en lichamelijke en/of zintuigelijke bescher-
ming en jonger zijn dan 18 jaar. Het zorgkantoor beoordeelt of u in 
aanmerking komt voor deze toeslag.

Kijk voor meer informatie over financiële regelingen op
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wlz/extra-budget
of scan de qr-code.
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 Meer informatie 

Het C.O.T. richt zich op het voorkomen van crisisopname voor de 
cliënt door op de huidige verblijfsplek van de cliënt verbeteringen 
aan te brengen. Dit kan in de thuissituatie als op locatie bij de 
zorgaanbieder zijn. Neem voor meer informatie contact op met 
het zorgkantoor of kijk op https://www.regelhulp.nl/ 
onderwerpen/opschaling/documenten/publicaties/2020/
regelhulp/0/folder-crisis-ondersteuning-teams

Er zijn bureaus die gespecialiseerde begeleidingsteams leveren bij 
ernstige gedragsproblematiek. De teams ondersteunen (tijdelijk) 
bij een aanbieder of bij mensen thuis. Voor meer informatie kunt u 
navraag doen bij uw zorgkantoor.

Per Saldo is een landelijke vereniging voor mensen met een per-
soonsgebonden budget (pgb).  Ze geven budgethouders instru-
menten in handen om het zelf te doen, zoals de checklist wonen. 
Ze leggen wetten en regels uit, ondersteunen budgethouders bij 
het omgaan ermee en pleiten voor betere, eenvoudiger regelgeving.
Kijk voor meer informatie op https://www.pgb.nl/
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Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor naasten van mensen 
met een beperking, die een persoonsgebonden budget (pgb) hebben. 
Ze informeren en adviseren bij vragen over het persoonsgebonden 
budget. Kijk voor meer informatie op https://naar-keuze.nl/ 

BVKZ zet zich in voor de kleinschalige zorg. Ze creëren ruimte voor 
kleinschalige zorgaanbieders om op professionele wijze inhoud te 
geven aan innovatie en ondernemerschap. Ze signaleren trends en 
ontwikkelingen in de branche en bespreken deze aan tafel van het 
ministerie van VWS.
Kijk voor meer informatie op https://www.bvkz.nl/kennisplein/pgb/  

De LVOI behartigt de belangen van ouderinitiatieven en faciliteert 
onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.
Kijk voor meer informatie op https://ouderinitiatieven.nl/ 

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke 
handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ze maken 
zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en 
niemand wordt uitgesloten.
Voor meer informatie kijk op https://iederin.nl/ 
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MEE Woonwinkel is een landelijke website met woningaanbod 
voor mensen met een beperking. Op deze website vind je aange-
paste woningen, woonvoorzieningen en particuliere wooninitia-
tieven voor mensen met een beperking. Ook in combinatie met 
zorg. Deze site brengt vraag en aanbod bij elkaar.
Kijk op https://www.meewoonwinkel.nl/ voor meer informatie.

Crisis en OndersteuningsTeam (C.O.T.)

Gespecialiseerde bureaus

Per Saldo

NaarKeuze

Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ)

Landelijke vereniging van ouderinitiatieven (LVOI)

MEE Woonwinkel

Ieder(in)



Volg ons op facebook en twitter!

routewijzer naar zorg en 
ondersteuning 


