
Organiseren van maatwerk voor kinderen met (Z)e(V)mb en hun gezin (24/7)

‘Maatwerk voor jou’ 

Daarom!



Veelgehoorde 
noodkreet van ouders
Het ontbreekt nog steeds aan 
maatwerk voor mijn kind en 
aan structurele begeleiding
van ons gezin



Lastige ouders!



Een greep uit de situatie 
van deze ouders

Angst, zorg en verdriet
Zorgen en managen dag en nacht
Voelen zich vaak schuldig
Staan eenzaam en alleen
Verdrinken in het zorgmoeras
Raken overvraagd en krijgen 
burn-out
Gezin wordt vergeten, geen 
aansluiting formeel en informeel 
netwerk



Samenwerking is  
complex

Niet gelijkwaardig!



Elk kind met (Z)E(V)MB

Er is dus 24/7 relationeel 
maatwerk nodig

Is 24/7 aangewezen op 
(para)-(medische) zorg en (peda-
gogische) ondersteuning 
Dus 24/7 afhankelijk van mensen 
om zich heen 
Dus 24/7 aangewezen op -relaties 
met- anderen

Hoe wordt dit complexe vraag-
stuk nu georganiseerd? 
Nog niet naar wens!



Een greep uit de situatie 
van deze kinderen

Standaardantwoorden en 
-oplossingen voor vragen en 
problemen
 
Solitaire processen beeldvorming, 
diagnostiek en advies
Gefragmentariseerde zorg
 
Ongestructureerde bemoeienis 
van veel disciplines
 
Regioafhankelijke ondersteuning
 
Aanbodgericht binnen  
organisatiegrenzen 
 
Geen structurele  
onderwijsmogelijkheden



‘Some regular needs’ voor 
een waardevol leven

Een fijne woonplek en een goede 
leefsituatie  

Een eigen ‘Mooi Leven’ Leefstijl 
met aandacht voor gewone  
behoeften
Mogen floreren en leren 
 
Sociale relaties en bij anderen 
horen
 
Een uitdagende en stimulerende 
leef-/leeromgeving 
 
Betekenisvolle activiteiten voor 
welbevinden en ontwikkeling



‘Some special needs’ voor 
een waardevol leven

Hulp van betrokken mensen ‘in 
presentie’, met compassie voor 
kind en gezin 

Een eigen ‘Mooi Leven’ Leefstijl 
met aandacht voor speciale  
behoeften 

Goede (para)-(medische) zorg 
en samenhangende adviezen en 
ondersteuning 

Goede hulpmiddelen en  
aanpassingen 

Invloed en zeggenschap op een 
manier die past bij de  
mogelijkheden



Waar wachten we nog op?



Basic needs: een continu 
ondersteuningssysteem

Mooi kwaliteitsvol leven vereist 
structurele steun (Enablin+  
beleidsadviezen, 2017)
 
Kind en gezin (microniveau)
 
Kind en zorgverleners (me-
soniveau) 

Faciliteren randvoorwaarden: 
lokaal, regionaal, landelijk, inter-
nationaal (macroniveau)
 
Gebaseerd op een algemene 
standaard - WHO menselijk  
functioneren (ICF) en rechten van 
de mens (VN Verdrag) - Capability 
Approach (M. Nussbaum)



Betrokken mensen met 
kennis van zaken – 24/7
(Advies voor) speciale (para)- 
(medische) topzorg, op basis van 
goede beeldvorming en  
diagnostiek 

Investering in goede (informele 
en formele) relaties:
    > alles wat dit versterkt moet 
een kans krijgen, alles wat dit ver-
stoort moet worden  
weggenomen 

Invloed en zeggenschap met een 
eigen ‘Mooi Leven’ Leefstijl met 
gewone èn speciale behoeften
 
Integraal ‘Mooi Leven’  
Leefstijlplan, - arrangement 24/7 
en - programma
 
De juiste hulp en ondersteuning 
op het juiste moment op de juiste 
plek
 
Goed georganiseerde  
samenwerking en informatie uit-
wisseling tussen betrokkenen



Organiseren van maatwerk voor kinderen met (Z)e(V)mb en hun gezin (24/7)

‘Maatwerk voor jou’ 

Zo!



Must 1. Landelijk organiseren 
van een EMB Standaard

Gedeelde visie op wat deze kinderen èn 
gezinnen nodig hebben (micro niveau)
(mooi leven leefstijl, gezinsgericht 
maatwerk, samen, leefwereld,  
verbonden, betekenisvol, invloed…) 

Onderbouwing en kwaliteitskader 
(meso niveau)(methodisch,  
systematisch, generiek, individueel, 
curriculum floreren & stimuleren, evi-
dence-based ...) 

Samenhangend beleid (macro niveau)
(structureel steunend:  
gelijkwaardig-levenslang- 
levensbreed-integraal…) 

Financiële randvoorwaarden, regelin-
gen en afspraken (macro niveau) (CIZ 
- SVB - zorgkantoor - zorgverzekeraars 
- gemeenten - zorgaanbieders -  
scholen…) 



Doelgroep….maar…er zijn  
specifieke subgroepen…..

Definiëring van de specifieke ZEVMB 
subgroep  

Wie is deze groep en wat heeft deze 
groep precies nodig?   

Hoe kunnen hun vragen worden  
beantwoord en door wie? 

Wat betekent dit voor deze gezinnen en 
de verdere leef- en leersituatie ZEVMB? 

Welke hulp moet er zijn en wanneer?
……

Doelgroep….maar…er zijn  
specifieke subgroepen…..

Definiëring van de specifieke ZEVMB 
subgroep 

Wie is deze groep en wat heeft deze 
groep precies nodig?   

Hoe kunnen hun vragen worden 
beantwoord en door wie? 

Wat betekent dit voor deze gezinnen en 
de verdere leef- en leersituatie ZEVMB? 

Welke hulp moet er zijn en wanneer?



Must 2. Landelijk organiseren 
van een ZEVMB Standaard

Gedeelde visie op wat deze kinderen èn 
gezinnen nodig hebben (micro niveau)
(mooi leven leefstijl, gezinsgericht 
maatwerk, samen, leefwereld,  
verbonden, betekenisvol, invloed…) 

Onderbouwing en kwaliteitskader 
(meso niveau)(methodisch,  
systematisch, generiek, individueel, cur-
riculum floreren & stimuleren,  
evidence-based ...) 

Samenhangend beleid (macro niveau)
(structureel steunend: gelijkwaar-
dig-levenslang-levensbreed-integraal…) 

Financiële randvoorwaarden, regelin-
gen en afspraken (macro niveau)(CIZ 
- SVB - zorgkantoor - zorgverzekeraars 
- gemeenten - zorgaanbieders -  
scholen…) 



…Doelgroep…subgroep….
maar…..elke situatie is  
anders…..

Wie is deze persoon en wat vraagt hij of 
zij precies?   

Hoe kunnen alle vragen worden beant-
woord en door wie? 

Wat betekent dit voor het gezin en de 
verdere leef- en leersituatie? 

Welke hulp moet er zijn en wanneer?



Dus wat is nodig en waardevol 
voor jou?

(para) medische zorg - verpleging -  
revalidatie - comfortzorg - palliatieve 
zorg welbevinden en comfort
 
verkenning- en ontplooiing van  
mogelijkheden 

ervaringen opdoen - stimuleren -  
activeren 

met leeftijdsgenoten zijn 

mogelijkheden om mee te doen met 
anderen 

kind zijn:  spel - competenties -  
verbinding - autonomie ….
…..



`Must 3. Landelijk regisseren 
van een ….maatwerkstandaard

Gedeelde visie op wat er nodig is voor 
de doelgroep (Z)E(V)MB en voor dit kind 
en dit gezin 

Onafhankelijke en generieke werkwijze 
met individuele  
toepassingsmogelijkheden  
(obv Vlaskamp) 

Integrale en samenhangende aanpak 
gericht op:  ‘Mooi Leven’ Leefstijl 
 
Persoonlijk ‘Mooi Leven’  
Leefstijlprogramma: levenslang en  
levensbreed ondersteund
    +
Persoonsvolgende financiële  
voorwaarden, -regelingen en  
-afspraken (paspoort)



Maatwerkstandaard
uitgewerkt

=
Curriculum

‘Floreren & Stimuleren’

1.

Input 
Wetenschap

2.
Input

Werkgroepen 

3.
Input

Praktijk en 
Proeftuinen

Enablin+ 2014-2018



Curriculum

‘Floreren 
& 

Stimuleren’

01. 
Leefstijl(progr)

algemeen 02.
Leefstijltaksatie

& 
Beeldvorming

03.
Leefstijladvies

04.
Arrangement 

24/7 

05. 
Prioriteiten 

&
Doelen

06.
Programma

07. 
Ondersteunend  
informeel- en 

formeel netwerk

08.
Uitvoering
programma

24/7

09. 
Evaluatie

programma
24/7 

10. 
Bijstellen 

programma
24/7

Enablin+ 2014-2018



Enablin+ 2014-2018

Algemene - en 
EMB Standaard 
EMB Maatwerk

Mooi en kwaliteitsvol leven Zorg 
(Floreren)

Onderwijs 
(Stimuleren)

Algemene Standaard 
Relatie 
Invloed
Integraal
Persoonlijk
Algemene werkwijze

Rechten van de mens (WHO)
Capabilities (Nussbaum)

Protocollen 
Richtlijnen
Functioneren - ICF 

Curricula

EMB Standaard
Relatie
Invloed
Integraal
Persoonlijk
EMB Standaard werkwijze 

Quality of Life (Schalock) Programma Vlaskamp EMB-curricula

Z&O Curriculum: ‘Floreren & Stimuleren’
Stappenplan voor een persoonlijke Leefstijl

EMB Maatwerk 
Relatie
Invloed 
Integraal
Persoonlijk
EMB Maatwerktool

Digitale omgeving voor kind of jongere met EMB
met persoonlijke toepassing van het stappenplan

Persoonlijke Gezondheidsomgeving
PGO

Onderbouwing maatwerkstandaard



Het curriculum als  
stappenplan verbeeld 
voor individuele  
toepassingen



Het curriculum als  
stappenplan verbeeld 
voor individuele  
toepassingen

Quality of Life Centre als spil in deze materie




