
BLOG 1 juli.  Wanneer het weer niet MEEzit….  

 
Vanavond schrijf ik mijn blog bewust een dag later dan normaal. Daar waar  

ik vorige week geen inspiratie had, had ik deze week  juist heel goed in mijn  

hoofd waar ik over wilde schrijven. Over mijn eerste tuinbezoek namelijk. Ik wilde  

jullie vandaag graag MEEnemen in het vervolg van mijn blog van 14 april. Ik wilde een vervolg 

schrijven over de frustratie die ik toentertijd had t.a.v. de trage beslistermijn vanuit het CIZ ….. ik 

wilde jullie MEEnemen door te vertellen over de WLZ die daadwerkelijk een dag na het schrijven 

van mijn blog was toegekend. Een blog die ging over een heel jong kindje met ernstig hersenletsel 

als gevolg van een ongeval thuis. Doordat de WLZ was toegekend hoeven deze ouders de komende 

jaren niet weer elk jaar opnieuw het aanvraagtraject voor verlenging van de Jeugdwet te doorlopen. 

Ze weten nu waar ze aan toe zijn, en dat geeft, in alle hectiek en zorgen, wel een klein beetje rust. 

Een bijkomend voordeel van toekenning van de WLZ is dat we in deze gemeente eigenlijk geen 

onafhankelijke  cliëntondersteuning meer zouden mogen bieden voor burgers met een 

ondersteuningsvraag. Deze gemeente heeft daarvoor contracten met een ándere organisatie. Zeer 

zeker deskundig op het gebied van cliënt-ondersteuning, maar daarentegen met wel wat minder 

expertise t.a.v. de complexe beperkingen van dit kind. Nu de WLZ was toegekend zouden we wél 

vanuit MEE gewoon mogen blijven ondersteunen aangezien de financiering nu geregeld is via het 

Zorgkantoor. So far so good zou je denken….Maar, het zat hen weer niet MEE…….. 

  

In het begin leek het voorspoedig te gaan. Een week na toekenning van de WLZ  hadden we 

middels videobellen al een kennismaking met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder die de 

praktische pedagogische thuisbegeleiding zou gaan bieden bleek echter geen personen te hebben 

die flexibel inzetbaar waren t.a.v. ondersteuning en persoonlijke verzorging. Een zoektocht naar 

een ZZP’er begon. Tegelijkertijd moest er een gewaarborgde hulp gevonden worden die de zaken 

omtrent het PGB voor zowel een eventuele ZZP’er als voor ouders MEE op wilde pakken. Binnen 

het netwerk waren we helaas snel klaar. Beide ouders hebben in Nederland geen familie, ze zijn 

recentelijke verhuisd naar een volledig aangepaste woning en hebben nog maar weinig contact met 

hun nieuwe buren. Met hun oude buren hadden ze niet een dusdanig contact dat zij dit van hen 

durfden en wilden vragen. Via de contacten met het maatschappelijk werk van het 

revalidatiecentrum kwamen we op het idee om een andere ouder van de revalidatiegroep te 

vragen. Ouders zagen dit zitten maar wisten niet goed hoe ze dit aan moesten pakken. De 

maatschappelijk werker legde de onderlinge contacten, maar… uiteindelijk zat het weer niet MEE . 

Deze ouders vonden het toch een te grote belasting, en durfden het niet aan. Alle respect uiteraard 

voor hun beslissing, maar we waren opnieuw bij 0.  Ondertussen begon het Zorgkantoor steeds 

vaker aan de bel te trekken. Wanneer er géén gewaarborgde hulp was  zou het PGB niet opgestart 

kunnen worden. We zaten vast…. En dat terwijl we inmiddels juist een zeer deskundige ZZP’er 

gevonden hadden die een aantal keer per week op flexibele basis in de thuissituatie zou kunnen 

bijspringen. Een ZZP’er met jarenlange ervaring die inzetbaar zou zijn voor de persoonlijke 

verzorging. Zij zou er daarnaast voor kunnen zorgen dat ze af en toe eens op kon passen zodat de 

ouders ook even met hun oudste én hun jongste kindje samen wat zouden kunnen ondernemen. De 

ZZP’er was als moeder tevens een ervaringsdeskundige en er was ook meteen een klik met ouders. 

Tot het weer niet MEEzat…. Want….er was nog steeds géén gewaarborgde hulp , dus de ZZP’er kón 

niet gaan starten. Hoewel onze ideeën daaromtrent nog niet helemaal uitgeput waren kregen we 

een week na kennismaking tussen ouders en ZZP’er het bericht van de ZZP’er dat zij was 

opgeroepen voor een noodzakelijke operatie. Begin juni zou ze geopereerd gaan worden en ze zou 

de komende maanden uit de roulatie zijn. Vanuit MEE heb ik stad en land afgebeld , tips en 

adviezen gekregen van diverse collega’s, en ook de zorgaanbieder en het revalidatiecentrum 

hebben binnen hun netwerk gekeken naar flexibel inzetbare zorg. Met als uiteindelijk resultaat; 
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géén geschikte, flexibel-inzetbare ZZP’er te vinden voor dit gezin. Dus… ouders besloten om te 

wachten tot de ZZP’er dan in ieder geval (hopelijk) per 1 september zou kunnen gaan starten.  

Maar……. zonder gewaarborgde hulp geen PGB. En zonder PGB geen inzet van een ZZP’er…. De 

gewaarborgde hulp was nog steeds niet gevonden en ik wist het eerlijk gezegd niet zo goed meer. 

Hoewel het een verantwoordelijkheid is die bij ouders ligt om zelf een gewaarborgde hulp te 

zoeken liet het mij niet los en ik sprak er meerdere keren met een collega over.  We leken geen 

opties meer te kunnen vinden. Tot ik ineens via facebook een post zag van een oud-collega van ons. 

Een collega met wie ik in de afgelopen jaren nog wel regelmatig contact heb. Een collega die al 

enkele jaren met pensioen is en die zelf als ervaringsdeskundige heel g oed van de hoed en de rand 

weet over o.a. het beheren van een PGB.  Ineens bedacht ik mij iets…….”Zou hij…. Zou ik hem… zou 

ik hem gewoon vragen?” 

Eerst toch maar even gecheckt bij mijn collega of dat niet heeeeeel erg raar zou zijn om hem te 

vragen. Zij vond het echter juist een ontzettend goed idee. En dus trok ik de stoute schoenen aan.  

Na een gezellig kletspraatje stelde ik hem de vraag of hij voor een cliënt van mij, waarbij ik écht 

met mijn handen in het haar zat, het zou zien zitten om de gewaarborgde hulp te zijn. En… hij zei 

JA! Hij had niet eens bedenktijd nodig. Kennelijk wist hij ook wel dat ik niet zóm aar deze 

uitzonderlijke route koos. Met akkoord van moeder vertelde ik hem later meer over de 

gezinsachtergrond, waarna hij aangaf dit voor hen met alle liefde en plezier te willen doen. Maar; 

alleen dit keer!!!!!  Omdat het hier ook echt wel om een uitzonderlijke situatie ging.  En toen zat het 

weer MEE! Daarna ging het ineens snel; een telefoontje naar het Zorgkantoor, het PGB werd 

opgestart, een kennismaking tussen moeder en de gewaarborgde hulp via videobellen vond plaats, 

de gewaarborgde hulp zorgde ervoor dat alle formulieren werden ingevuld. Nu alleen nog een paar 

laatste dingen regelen, wat afspraken maken, en wat handtekeningen zetten. En daarvoor hadden 

we dus het tuinbezoek gepland. Op veilige afstand van elkaar de puntjes op de i.  

 

Ik had jullie graag in deze blog beschreven hoe dit tuinbezoek was geweest. Hoe dit gezin 

inmiddels hun draai gevonden heeft in hun aangepaste woning, en hoe het was om weer met onze 

oud-collega om de tafel te zitten. Maar, het tuinbezoek ging niet door, omdat het weer niet MEE 

zat…Létterlijk dan…..want vanmorgen kwam het met bakken uit de hemel. Zelfs onder een 

waterdichte parasol hadden we allemaal volledig doorweekt geweest. En dus hebben we de 

afspraak verzet naar vrijdagochtend. Want vrijdag; vrijdag zit het weer MEE, want vrijdag is er 

geen regen maar zon! 

 

Ik heb er zin in…. Zo’n afspraak bij een gezin wat nu eindelijk wat rust kan vinden. Zo’n eigenlijk 

veel te lang lopende situatie die ik zo graag veel sneller op de rit had gekregen en waarbij sommige 

dingen gewoon niet MEEzaten. Zo’n situatie die je niet snel vergeet omdat er dan ineens toch 

onverwacht bijzondere, mooie puzzelstukjes op z’n plek vallen…. Want, soms… ja soms zit het 

weer wél MEE!  Voor elk probleem is er wel een (soms bijzondere) oplossing te vinden. Soms duurt 

het even, soms lukt het meteen en binnen de kaders, en soms moet je buiten de geijkte paden 

denken en ontstaan er mooie situaties die de kers op de taart kunnen zijn.  

 

Het kan raar lopen, maar vooral bijzonder….Want dat oranje MEE-bloed… dat blijft blijkbaar zelfs 

tot na je pensioen een beetje door je aderen stromen… 
 

Wees lief voor jezelf en voor de mensen om je heen… 
Werk nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis  

en houd afstand.  

Lieve groetjes Kirsten.  
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