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1. Inleiding 
 

De impact van een kind met een aandoening op een gezin is groot. Wanneer er binnen het gezin een kind is 
met een zorgvraag - en alles wat daar verder bij komt kijken - wordt het behouden van de juiste balans een nog 
grotere uitdaging. Ouders kunnen emotionele, sociale, financiële en maatschappelijke gevolgen ondervinden 
en hebben extra verantwoordelijkheden in de zorg voor hun kind. Ze zijn naast opvoeders voor het kind de 
belangrijkste schakels in het zorgproces, ze zijn zorgcoördinatoren en organiseren het gehele zorgnetwerk. 
Naast zorggezin is het gezin immers ook nog steeds een regulier gezin dat met alle kinderen graag wil spelen, 
leren, ontwikkelen en genieten. Kortom: ouder zijn van een zorgkind betekent een extra rol die kan botsen met 
andere rollen die ouders in hun dagelijkse bestaan te vervullen hebben en die de kwaliteit van leven en werk-
leven-opvoeden balans voor het gehele gezin beïnvloedt. Het ouder zijn van een zorgkind is tijd- en 
energierovend. Tijd en energie kan maar één keer worden uitgegeven en vaak wordt het zorggezin op de eerste 
plaats gezet en wordt al het andere ondergeschikt gemaakt aan de zorgtaken. Bij ouders van een zorgkind 
komen relatieproblemen en burn-outs bovengemiddeld vaak voor. Wanneer ouders binnen een zorggezin 
omvallen, valt echter ook direct de zorgcoördinator weg en zal het zorgnetwerk rondom het kind minder goed 
functioneren. Wanneer het zorgproces, het gezin en de eigen verplichtingen en wensen niet in balans zijn zal 
de kwaliteit van leven voor alle gezinsleden negatief worden beïnvloed.  
 
Ouders van een zorgkind hebben een grote behoefte aan ondersteuning. Door de grote hoeveelheid aan 
beschikbare informatie is het soms moeilijk door de bomen het bos te zien. Bovendien is deze informatie vaak 
niet overzichtelijk op één, bij ouders, bekende plek te vinden. De medische zorg en begeleiding in Nederland is 
goed maar voldoet niet aan de aandoeningoverstijgende vragen van ouders met een zorgkind, bovendien 
richten veel organisaties zich op het overdragen van kennis aan zorgprofessionals (bijvoorbeeld het Nederlands 
Jeugdinstituut) maar voor ouders bestaat dit niet. Ieder(in) is het netwerk voor mensen met een chronische 
zieke en of een lichamelijke en/of verstandelijke handicap maar daarbinnen is geen specifieke plek en kennis 
voor kind en gezin. Veel patiëntenverenigingen beperken zich door beschikbare kennis en beschikbare tijd 
enkel tot aandoeningspecifieke of medische vragen. Zij zijn niet voldoende geëquipeerd om ouders over 
levensbrede thema’s te informeren en adviseren. Op sociaal-emotionele vragen die betrekking hebben op het 
gezin, brussen, verlies, contact met de buitenwereld, onderwijs, omgang met hulpverleners hebben zij 
simpelweg geen antwoorden. Op enkele grotere patiëntenverenigingen na (zoals bijvoorbeeld de Diabetes 
Vereniging Nederland) zijn er vooral erg veel kleine en middelgrote patiëntenverenigingen waar geen expertise 
is voor dit soort onderwerpen. Bovendien hebben de meeste patiëntenverenigingen gemiddeld een 
dekkingsgraad van tien procent en binden zij hoofdzakelijk mensen aan zich met een duidelijke diagnose.  
 
Keer op keer blijkt dat ouders van een zorgkind het meeste baat hebben bij de ervaring en tips van andere ouders 
wanneer zij hun kind willen voorbereiden op leven met een beperking/aandoening. Met, potentieel, een doelgroep 
van 350.000 zorggezinnen in Nederland is hier meer dan voldoende ervaringskennis. En toch laat onderzoek op 
onderzoek ons zien dat ouders in de eerste jaren na de geboorte van een zorgkind het meest van alles contact met 
ervaren ouders hebben gemist. Veel te vaak horen wij ‘had ik dat maar eerder gehoord’, ‘wisten we maar dat andere 
ouders hier eerder al een oplossing voor hadden bedacht’. De overvloed aan ervaringskennis bij ‘ervaren’ ouders van 
zorgkinderen staat tegenover een tekort aan diezelfde kennis die jonge ouders in een nieuwe levensfase aangeven. 
Deze combinatie van overvloed en tekort bevreemdt. Het antwoord ligt erin dat er in Nederland onvoldoende 
kanalen en instrumenten zijn om deze essentiële ervaringskennis te bundelen, te verwerken en te verspreiden. Nog 
geen enkele partij/organisatie in Nederland richt zich op de levensbrede thema’s die spelen voor een gezin met een 
zorgkind. Uit onder meer de behoeften-inventarisatie van het voucherproject Emp/Ouder blijkt dat ouders van een 
zorgkind vaak wel degelijk zeer bereid zijn hun ervaringen te delen, hun ideeën uit te wisselen en troost en 
herkenning te bieden. Zij weten immers hoe zijzelf hebben geworsteld met de fysieke, praktische, emotionele en 
financiële obstakels die een leven met een zorgkind met zich meebrengt. Maar desondanks, en ook ondanks de 
komst van internet, forums en sociale media, delen ouders, beroepskrachten en professionals hun (praktische) 
kennis en ervaringen nog veel te weinig. Een enkeling daargelaten, ervaren velen drempels in het doorgeven van 
hun ervaring of missen de inspiratie en energie om leeftijdsgenoten of volgende generaties met kennis bij te staan. 
De meeste ouders zijn zich er gewoonweg niet van bewust dat zij een schat aan ervaringsexpertise hebben.  
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Verschillende organisaties hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de behoeften van ouders van 
zorgkinderen. Onder meer: 

- Het Medische Kindzorgsysteem (2017). Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg. Op 

weg naar participatie in de samenleving (https://mks.pleio.nl/file/download/52546462) 

- Het Medisch Kindzorgsysteem (2018). Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke 

kinderen. Een vervolg op het rapport ‘ernstige zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg’. 

(https://mks.pleio.nl/file/download/52546512) 

- Emp/Ouder (2016). Emp/ouder Versterking Behoeften-inventarisatie. 

(https://www.empouder.nl/projecten/). 

-  Het Emma Kinderziekenhuis (2015). Onderzoek onder ouders van langdurig zieke kinderen. 
Geresulteerd in www.hetouderkompas.nl 

- Bijzonder in Arnhem (2017). Behoeften-inventarisatie ouders van bijzondere kinderen in Arnhem 
in omgeving. Geresulteerd in www.bijzonderinarnhem.nl 

- Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (2015-2018). De WWW-wijzer voor ouders van 
kinderen met een lichamelijke beperking 

-  (http://www.dehoogstraat.nl/onderzoek-innovatie/diagnoses/cerebrale-parese/www-wijzer) 
- Stichting Kind en Ziekenhuis (2018) 

 
Uit deze verschillende Nederlandse onderzoeken, evenals uit een recente literatuurstudie uit 2016 “Family-
oriented services in pediatric rehabilitation: a scoping review and framework to promote parent and family 
wellness“ (G. King,L. Williams en S. Hahn Goldberg) blijkt telkens weer dat ouders van een zorgkind onder 
meer: 

- Te veel tijd kwijt zijn met het zoeken naar informatie. 
- Op het internet lastig de juiste informatie kunnen vinden. 
- Niet of nauwelijks weten bij wie ze in de zorg moeten zijn om dingen geregeld te krijgen. 
- Niet of nauwelijks weten waar ze zelf terecht kunnen wanneer ze zelf steun nodig hebben. 
- Behoefte hebben aan psychosociale ondersteuning (onder meer voor de verwerking van levend 

verlies, loslaten en eigen balans). 
- Vaak een beperkt vangnet hebben. 
- Zich vaak onbegrepen voelen. 
- Veel onbegrip krijgen van de werkgever maar dat er veel behoefte is aan ondersteuning van de 

werkgever. 
- Het moeilijk vinden om de aandacht binnen het gezin evenredig te verdelen. 
- Behoefte hebben aan herkenning, erkenning en ervaringen van anderen. 
- Te weinig gehoord worden in onderzoeken, beleidsontwikkeling en de ontwikkeling van nieuwe 

behandelingen en producten.  
 
Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders wil de ontbrekende plek zijn – en faciliteren - waar ouders van een 
zorgkind op alle levensthema’s, vanuit ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, terechtkunnen in hun 
zoektocht naar herkenning, erkenning, informatie, ondersteuning, advies en daarnaast input en invloed kunnen 
hebben. Door ons aanbod en de interactie willen we de balans tussen zorg-werk-leven herstellen en/of beter in 
evenwicht brengen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mks.pleio.nl/file/download/52546462
https://mks.pleio.nl/file/download/52546512
https://www.empouder.nl/projecten/
http://www.hetouderkompas.nl/
http://www.bijzonderinarnhem.nl/
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2.  Stichting Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders 
 

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een overkoepelende stichting die fungeert als platform voor ouders van 

een zorgkind (kinderen met een lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, chronische ziekte en/of 

ontwikkelingsstoornis). 

 
Veel vragen binnen deze gezinnen beperken zich niet tot aandoening-specifieke thematiek. Aandoening-
overstijgende thema’s waar deze ouders mee worstelen - én oplossingen voor hebben gevonden - hebben 
veelal betrekking op de gezinssituatie, relaties, financiën, ontspanning en onderwijs. Binnen 
Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders kunnen ouders profiteren van elkaars ervaring en kan worden 
gesignaleerd waar vanuit deze doelgroep behoefte aan is. 
 
Bij Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders kunnen ouders van zorgkinderen, aandoening-overstijgend, onder 
meer terecht voor: 

 Delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis 

 Stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden 

 Onderlinge en wederzijdse ondersteuning 

 Creëren en genereren van draagvlak bij wetenschap, zorg en politiek 
 

2.1.  Missie 
 
Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders heeft als missie de kwaliteit van leven van ouders van kinderen met zorg 
en de kwaliteit van leven van deze kinderen zelf te verbeteren. 

Door in direct contact te staan met deze ouders zorgen wij ervoor dat het behoeften-aanbod, vanuit 
ervaringskennis, blijft aansluiten op de behoeften-vraag. Het behoeften-aanbod creëren wij door 
samenwerkingsverbanden te sluiten met bestaande projecten en eigen projecten/instrumenten te ontwikkelen 
en te optimaliseren. 

 

2.2.  Doelstelling 
 
Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders heeft ten doel: 

 Een leidend platform in Nederland te zijn waar ouders elkaar met ervaringskennis helpen rondom de 
aandoeningoverstijgende zorg voor hun kind met een lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, 
chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis. 

 Op basis van ervaringskennis aandoening-overstijgende producten en diensten te ontwikkelen en 
beschikbaar te maken die ouders helpen rondom de zorg voor hun kind met een lichamelijke handicap, 
verstandelijke handicap, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis. 

 Partners te voorzien van knelpunten en verbeterpunten om aandoening-overstijgende zorg, opleiding, 
wetenschap en politiek te verbeteren. 
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3. Doelgroep 
 
Elke dag worden er in Nederland bijna 500 baby’s geboren. Voor ouders een tijd van beschuit met muisjes, 
blijdschap bij de eerste stapjes en verrukking bij de eerste woordjes. Maar niet iedereen ervaart deze tijd als 
een roze wolk. Bijna elke dag en elke nacht wordt er in Nederland een baby met een beperking en/of 
chronische aandoening geboren, een kind dat voor de rest van zijn leven steun en zorg nodig heeft: 
zorgkinderen. Ook zijn er kinderen die later in hun jeugd geconfronteerd worden met een beperking en/of 
chronische aandoening en veranderen in een zorgkind. Voor al deze gezinnen staat het leven op zijn kop. Het 
leven voor en na een diagnose zal nooit meer hetzelfde zijn. 
 

3.1.  Ouders van zorgkinderen 
 
Er is binnen Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders bewust gekozen voor de doelgroep gezinnen met 
zorgkinderen en niet voor de beperktere doelgroep zorgintensieve gezinnen. Aandoeningoverstijgende thema’s 
waar ouders van zorgkinderen tegenaan lopen zijn niet gebonden aan de hoeveelheid zorg die een kind vraagt. 
Bij Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders staat niet de aandoening van het kind centraal maar het leven met een 
zorgkind en de impact daarvan staat centraal. Ouders die zich welkom voelen bij Ervaringskenniscentrum 
(Sch)ouders zijn welkom. 
 
In zorgintensieve gezinnen groeien één of meerdere kinderen op die door een handicap, stoornis of ziekte veel 
en langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben (CIZ,2013). Deze zorg kan (alleen) gegeven worden door 
speciaal hiervoor opgeleide professionals. Kinderen uit deze zorgintensieve groep hebben te maken met 
verschillende ziekten, beperkingen en stoornissen en vaak treft het combinaties van deze ziekten, stoornissen en 
beperkingen. Zorgintensief is een verzamelterm waarbij níet de beperking van het kind centraal staat maar de 
betekenis die dit heeft voor de ouders en brussen, doordat zorgintensieve kinderen veel (> 8 uur per week) en/ 
of langdurig (> dan 3 maanden) zorg en ondersteuning nodig hebben van anderen. 1 De exacte hoeveelheid 
zorgintensieve kinderen in Nederland is onbekend. 
 
Zorgkinderen omvat een grotere doelgroep. Naast zorgintensieve kinderen omvat deze doelgroep ook kinderen 
die een chronische aandoening en/of fysieke beperking en/of cognitieve beperking hebben maar door hun 
aandoening/beperking minder dan 8 uur zorg/ondersteuning per week nodig hebben. 
 
Gezien de ruime definitie is het moeilijk om de totale omvang van de doelgroep in cijfers uit te drukken. 
Bovendien zijn exacte cijfers in Nederland, mede door de wet op privacy, niet bekend en in hoge mate 
afhankelijk van de criteria die worden gehanteerd. Dankzij de berekeningen van het Verweij-Jonker instituut en 
het CBS hebben wij een grove schatting gemaakt dat er in Nederland ongeveer 800.000 kinderen met een 
chronische aandoening/fysieke beperking/cognitieve beperking leven die in welke vorm dan ook 
geconfronteerd worden met zorg.: 

- In 2012 berekende het Verwey-Jonker Instituut dat er in Nederland tussen de 109.000 en 129.000 
kinderen met een fysieke/cognitieve beperking (exclusief kinderen met een psychiatrisch 
probleem) leven.  

- Volgens het CBS heeft één op de vijf kinderen een chronische aandoening. Volgens datzelfde CBS 
leven er in Nederland ongeveer 3,5 miljoen kinderen, dit betekent dat naar schatting 700.000 
kinderen een chronische aandoening hebben.  
 

Afhankelijk van de aard van de aandoening/beperking en de behoeftenvraag van de ouders zullen niet alle 
ouders van deze 800.000 kinderen behoefte hebben aan ons platform en kenniscentrum. Deze ouders behoren 
echter wel tot de potentiele doelgroep. Primair focussen wij ons op 350.000 ouders. In sommige gezinnen 
zullen meerdere zorgkinderen leven en sommige ouders zullen zich ook na het 18e levensjaar van hun kind 
welkom voelen. Tegelijkertijd zullen er ook voldoende ouders zijn die het leven met een zorgkind zonder 
behoefte aan ondersteuning vorm kunnen geven. Desalniettemin verwachten wij dat er door het bestaan en de 
continuering van ons platform voor een grote groep mensen, op grote schaal winst te behalen valt. 

 

                                                           
1 Okma K, Naafs L, Vergeer M & Berns J.(2013). QuickScan naar de ondersteuningsbehoeften van zorgintensieve gezinnen. 
Utrecht: Nederlands Jeugdintstituut. 
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4. Ervaringskennis 
 

4.1. De kracht van ervaring 
 

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders gelooft in de mogelijkheden van zorgkinderen, al is het soms een hele 
kunst om voorbij beperkingen/aandoeningen te blijven denken. Welke mogelijkheden iemand kan verzilveren 
hangt natuurlijk af van de aard en mate van zijn beperking/aandoening. Maar belangrijker nog zijn 
doorzettingsvermogen en mentale weerbaarheid, kennis van mogelijkheden en de stimulering van de 
omgeving. 
 
Leven met een beperking/aandoening vertoont in die zin grote overeenkomsten met topsport. Voor een 
topsporter zijn, zijn lichaam en medische begeleiding belangrijk, maar veel belangrijker voor de doorbraak van 
een topsporter zijn ondersteuning in het dagelijks leven, mentale begeleiding, sociale vaardigheden, 
zelfrespect, goed onderwijs en opgroeien in een stabiel gezin. Iets soortgelijks geldt voor zorgkinderen. De 
medische begeleiding is in Nederland over het algemeen van hoge kwaliteit. Maar die medische begeleiding is 
maar een deel van de oplossing in de permanente zoektocht naar mogelijkheden om zo goed en sterk mogelijk 
te leven met een zorgkind. Net als bij topsporters zijn succeservaringen, vriendschappen, stimulatie en kennis 
van de mogelijkheden minstens zo belangrijk.  
 
Uit onderzoek naar de behoeften van ouders van zorgkinderen is gebleken dat er tussen gezinnen veel 
verschillen zitten in hoeveelheid en aard van de behoeftenvraag. 2 3 4 Ouders benoemen veel (verschillende) 
informatie- en ondersteuningsbehoeften en proberen hier via diverse kanalen in te voorzien. Ouders van 
zorgkinderen geven aan dat ze: 

- Te veel tijd kwijt zijn met het zoeken naar informatie. 
- Op het internet lastig de juiste informatie kunnen vinden. 
- Niet of nauwelijks weten bij wie ze in de zorg moeten zijn om dingen geregeld te krijgen. 
- Niet of nauwelijks weten waar ze zelf terecht kunnen wanneer ze zelf steun nodig hebben. 
- Behoefte hebben aan psychosociale ondersteuning (onder meer voor de verwerking van levend 

verlies, loslaten en eigen balans). 
- Vaak een beperkt vangnet hebben. 
- Zich vaak onbegrepen voelen. 
- Veel onbegrip krijgen van de werkgever maar dat er veel behoefte is aan ondersteuning van de 

werkgever. 
- Het moeilijk vinden om de aandacht binnen het gezin evenredig te verdelen. 
- Behoefte hebben aan herkenning, erkenning en ervaringen van anderen. 
- Te weinig gehoord worden in onderzoeken, beleidsontwikkeling en de ontwikkeling van nieuwe 

behandelingen en producten.  
 
In de praktijk blijkt dat ouders vaak het idee hebben dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn om, binnen het 
zorgproces, op gelijkwaardig niveau mee te beslissen. Tevens vinden ouders het ingewikkeld om de 
betrouwbaarheidsbeoordeling van de informatiebron te bepalen. Door de fragmentatie zien veel ouders door 
de bomen het bos niet meer en is er veel behoefte aan centralisering.  
 
We weten uit wetenschappelijk onderzoek en enquêtes dat ouders bij het ondersteunen van hun kind in het 
dagelijks leven verschillende oplossingen bedenken en strategieën toepassen. Vanuit ervaring worden zij 
deskundig. In de praktijk is dit een voortdurend proces van vallen en opstaan, van trial en error. Er zijn geen 

                                                           
2 Siebes R, Ketelaar M, Gorter JW, Alsem M, Jongmans M. Needs of families with children who have a physical disability: A 

literature review. Critical Reviews in Physical and Rehabilitation Medicine. 2012(24(1–2)):85-108. 

3 Piskur B, Beurskens AJ, Jongmans MJ, Ketelaar M, Smeets RJ. What do parents need to enhance participation of their 

school-aged child with a physical disability? A cross-sectional study in the Netherlands. Child: Care health and development. 

2015;41(1):84-92. 

4 Alsem M, Siebes R, Gorter J, Jongmans M, Nijhuis B, Ketelaar M. Assessment of family needs in children with physical 

disabilities:Development of a family needs inventory. Child: care, health and development. 2013;40:498–-506. 
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handboeken die voldoende antwoord geven op de specifieke en gedetailleerde vragen waar ouders van 
zorgkinderen tegenaan lopen. Deze kennis is ook vaak onvoldoende aanwezig bij ziekenhuizen, 
revalidatiecentra en consultatiebureaus. Keer op keer blijkt dat ouders van een zorgkind het meeste baat 
hebben bij de ervaring en tips van andere ouders wanneer zij hun kind willen voorbereiden op leven met een 
beperking/aandoening.  
 

4.2. Waarom aandoeningoverstijgende ervaringskennis moeilijk ontsloten wordt 
 
Met, potentieel, een doelgroep van 350.000 zorggezinnen in Nederland is hier meer dan voldoende ervaringskennis. 
En toch laat onderzoek op onderzoek ons zien dat ouders in de eerste jaren na de geboorte van een zorgkind het 
meest van alles contact met ervaren ouders hebben gemist. Veel te vaak horen wij ‘had ik dat maar eerder gehoord’, 
‘wisten we maar dat andere ouders hier eerder al een oplossing voor hadden bedacht’. 
 
De overvloed aan ervaringskennis bij ‘ervaren’ ouders van zorgkinderen staat tegenover een tekort aan diezelfde 
kennis die jonge ouders in een nieuwe levensfase aangeven. Deze combinatie van overvloed en tekort bevreemdt. 
Het antwoord ligt erin dat er in Nederland onvoldoende kanalen en instrumenten zijn om deze essentiële 
ervaringskennis te bundelen, te verwerken en te verspreiden. Juist daarin wil Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders 
verandering brengen. 
 
Ondanks de komst van internet, forums en sociale media delen ouders hun kennis en ervaringen nog veel te weinig. 
Ook beroepskrachten en professionals dragen hun praktische kennis nauwelijks over. Herkenning en uitwisseling van 
tips en succesverhalen vindt slechts kleinschalig en gefragmenteerd plaats. Nog te veel personen worden niet 
aangespoord of hebben in hun eigen beleving geen kennis over het onderwerp. Hier is geen sprake van onwil. 
Ouders van een zorgkind zijn meestal zeer bereid hun ervaringen te delen, hun ideeën uit te wisselen en troost en 
herkenning te bieden. Zij weten immers hoe zijzelf hebben geworsteld met de fysieke, praktische, emotionele en 
financiële obstakels die een leven met een zorgkind met zich mee brengt. Maar veelal zijn mensen zich er niet eens 
van bewust dat zij een schat aan ervaringsexpertise hebben. Een enkeling daargelaten, ervaren velen echter 
drempels in het doorgeven van hun ervaring of missen de inspiratie en energie om leeftijdsgenoten of volgende 
generaties met kennis bij te staan. Hierdoor blijft ervaringskennis meestal beperkt tot kleinschalige en geïsoleerde 
initiatieven die zelden een lang leven beschoren zijn, en die de meerderheid van ouders van zorgkinderen nooit 
zullen bereiken. De potentie van velen blijft onbenut.  
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5. Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders tot nu toe 
 
In 2014 is er door de Bosk bij de Vriendenloterij een projectaanvraag ingediend voor het driejarige project ‘Are 
you experienced’. Deze aanvraag is in 2015 toegekend. Gedurende dit driejarige proces is het project ‘Are you 
experienced’ omgedoopt tot Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders. 
 
Doel van dit project was de ervaringskennis van mensen die zelf of via hun directe omgeving met zorgkinderen 
te maken hebben, te verzamelen en te inventariseren. Vervolgens wordt deze expertise gebundeld zodat dit 
andere ouders van zorgkinderen, maar daarnaast ook zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers ten goede 
komt.  
 
Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders zorgt ervoor dat ervaringskennis van ouders met zorgkinderen wordt 
ingezet voor betere zorg en een hogere kwaliteit van leven. 
 
Het project bestond de afgelopen vier jaar uit twee delen. 
Deel 1: De ontwikkeling van een platform waar ouders van zorgkinderen kennis en ervaring laagdrempelig 

kunnen inbrengen, bekijken en uitwisselen. Deze online en real-life community zorgt ervoor dat de 
ervaringen die nu ontoegankelijk of slechts voor een kleine groep beschikbaar zijn niet langer 
gefragmenteerd maar centraal en gemakkelijk te vinden en te gebruiken zijn. Het platform is echt een 
community, dat wil zeggen: van ouders van zorgkinderen, voor ouders van zorgkinderen en door 
ouders van zorgkinderen. Patiëntenvereniging de BOSK heeft hierin een faciliterende en 
ondersteunende rol gehad. 

Deel 2: Het oprichten van een kenniscentrum ‘Leven met een zorgkind’. Anders dan de community is het 
kenniscentrum geen laagdrempelige uitwisselingsplek, maar een professionele organisatie die op basis 
van kwaliteitseisen en vragen uit het veld ervaringskennis omvormt tot instrumenten die direct van 
nut zijn in het leven van ouders van zorgkinderen en voor zorgprofessionals. De input van dit 
kenniscentrum bestaat uit de gesystematiseerde en geobjectiveerde ervaringskennis uit de 
community. Daarnaast is de praktische ervaring van professionals in de zorg een belangrijke bron van 
input. Het kenniscentrum ‘Leven met een zorgkind’ verwerkt de kennis en informatie vervolgens tot 
instrumenten voor ouders van zorgkinderen, maar ook voor mensen die zich professioneel met deze 
doelgroep bezighouden. 

 
Het figuur op de volgende pagina geeft de positie van het platform en kenniscentrum (instrumenten) ten 
opzichte van de doelgroep en haar omgeving schematisch weer.  
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5.1. Initiatiefnemers Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders 
 
Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is opgericht door De Bosk en Kind & Ziekenhuis. De Bosk werkt 
aandoeningspecifiek en Kind & Ziekenhuis werkt vanuit het perspectief vanuit de zorg. Binnen hun eigen 
organisaties liepen zij via hun achterban tegen vraagstukken aan die niet binnen hun expertisegebieden vielen 
en waartoe zij niet voldoende waren toegerust. Er bleek behoefte aan een plek waar vanuit ervaringskennis 
handvaten geboden kunnen worden, ervaringskennis moet als kapitaal worden omarmd, ingezet en gebruikt. 

 
De BOSK  

 
De BOSK is de vereniging van en voor mensen met een aangeboren lichamelijke handicap. Ruim zestig jaar 
geleden opgericht als Bond voor Ouders van Spastische Kinderen, vertegenwoordigt de BOSK inmiddels ruim 
35.000 personen met een aangeboren lichamelijke handicap en de 20.000 ouders van kinderen met deze 
handicaps. De meeste leden van de BOSK zijn mensen met Cerebrale Parese (spasticiteit), Spina Bifida (open 
rug), Schisis (gespleten gehemelte) en MCG (Meervoudig Complex Gehandicapt). Met een actief landelijk 
bureau van vijf parttime medewerkers en met 150 gemotiveerde vrijwilligers staat de BOSK mensen met een 
lichamelijke handicap bij met informatie, voorlichting, bijeenkomsten en de stimulering van wetenschappelijk 
onderzoek.  
 
De BOSK gaat uit van eigen kracht en van mogelijkheden. Sleutelbegrippen zijn zelfmanagement en 
empowerment. De BOSK maakt mensen met een lichamelijke beperking en hun ouders bewust van de 
mogelijkheden die ze hebben, en ondersteunt hen in het ontdekken en uitvoeren van hun mogelijkheden. Dat 
wordt gedaan door het geven van informatie en advies over medische zaken, onderzoeken, therapieën, diëten, 
op het gebied van speciaal onderwijs of dagopvang, aangepaste vakanties, juridische zaken, regels en wetten.  
Daarnaast instigeert de BOSK wetenschappelijk onderzoek en ten slotte behartigt zij de belangen van haar 
leden bij overheden, verzekeraars en andere organisaties. 
 
Stichting Kind en Ziekenhuis 

 
Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiëntenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. Kind & Ziekenhuis 
bevordert al 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, 
thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals 
het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.  
 
Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners, of ze nu een gebroken arm of een 
chronische aandoening hebben, of ze in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis 
behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies.  
 
Kind & Ziekenhuis: 

1. Brengt verschillen tussen ziekenhuizen en overige zorgorganisaties op het gebied van kind- en 
gezinsgerichte zorg in kaart. 

2.  Maakt ouders bewust van deze verschillen en voorziet hen van informatie om zelf keuzes te kunnen 
maken. 

3. Zet professionals aan tot kwaliteitsverbetering door de verbeterpunten in beeld te brengen;  
4. Attendeert zorgverzekeraars op de wensen van hun (jonge) verzekerden.  
5. Fungeert als helpdesk en verstrekt individueel advies en informatie op maat aan (aanstaande) ouders 

en minderjarigen. Ouders nemen onder meer contact op met het bureau, omdat zij hun kind goed 
willen voorbereiden op een ziekenhuisopname, omdat zij klachten hebben over het ziekenhuis of 
omdat zij een ziekenhuis moeten kiezen voor hun kind of voor de bevalling. De contacten met 
minderjarigen – vooral 12- tot 16/18-jarigen - betreffen in de meeste gevallen vragen die betrekking 
hebben op hun rechten als ze naar de dokter gaan en over de vergoeding van consulten/medicijnen als 
zij zonder medeweten van hun ouders een arts bezoeken. 
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5.2  Activiteiten en resultaten 2015 – 2017 
 
Het project tot nu toe bestond uit drie delen: 

1. Ontwikkelen van een platform. 
2. Ontwikkelen van een kenniscentrum (instrumenten). 
3. Aangaan van samenwerkingsverbanden 

 

5.2.1. Platform 
 
Tijdens de aanvang van het project bestond er geen centraal platform voor ouders van zorgkinderen waar zij 
elkaar konden ontmoeten en helpen. Er bestonden weliswaar initiatieven in deze richting, maar die richten zich 
of op een andere doelgroep (www.ontwikkelingsachterstand.nl voor kinderen met een stofwisselingsziekte 
bijvoorbeeld) of zijn te algemeen van aard waardoor de aandoeningspecifieke ervaringskennis over leven met 
een zorgkind ontbreekt (zie voorbeeld www.leefwijzer.nl).  Het leven met een zorgkind stelt ouders voor 
specifieke dilemma’s en vragen waar zij elders geen antwoord op vinden.  
 
De eerste stap binnen het project was dan ook het ontwikkelen van een centraal platform. Ouders van 
zorgkinderen hebben een druk bestaan. Hen ontbreekt vaak de tijd om veel te reizen. Hierdoor lag de nadruk 
op een online platform. Een platform waar ouders van zorgkinderen worden uitgenodigd elkaar te ontmoeten 
en te helpen maar waar zij tevens kennis en informatie kunnen verzamelen en ondersteuning kunnen vinden.  
 
Het platform is in samenspraak met de Ervaringsraad van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders ontwikkeld en 
inmiddels technisch gerealiseerd (www.schouders.nl).  
 
Binnen het platform werken we met 4 pijlers: 
 

1. Ontmoeten & Delen 
Een ontmoetingsplek waar ouders terecht kunnen voor contact met ouders in vergelijkbare situaties 
en het delen van ervaringen. Deze pijler wordt gevormd door een online community met een 
discussieplatform en ervaring/inspiratieverhalen via interviews, vlogs en blogs. 

2. Kennis & Informatie 
Hier wordt kennis verzameld en gevonden: een kennisbank en een nieuwsportaal.  

3. Ondersteuning & Advies 
Instrumenten en methoden die ouders van zorgkinderen helpen bij het vinden van balans in hun 
leven. Deze zijn gericht op het leven met een zorgkind en in het bijzonder op de eigen balans van 
ouders.  

4. Input & Invloed 
Draagvlak en draagkracht rondom thema’s die aandacht en verandering verdienen. Niet als 
belangenorganisatie maar inventariseren wat leeft binnen de doelgroep en deze onderwerpen, met 
onderbouwing, aandragen aan belangenbehartigende samenwerkingspartners. Samen kunnen we 
invloed hebben op politiek, onderzoek en verzekeraars. Bij (Sch)ouders komen ouders van 
zorgkinderen samen en wordt duidelijk waar behoeften liggen, knelpunten liggen en ondersteuning is 
gewenst.  

 
Binnen de pijlers worden instrumenten voor ouders van een zorgkind aangeboden.  
 

5.5.2. Kenniscentrum (instrumenten) 

 
Deel twee van het project bestond uit de ontwikkeling van een (ervarings)kenniscentrum bestaande uit 
instrumenten: een landelijk kennisinstituut voor toepasbare ervaringskennis, adviezen en oplossingen 
waarmee ouders van een zorgkind hun mogelijkheden in het leven kunnen vergroten en benutten.  
 
Waar Ontmoeten & Delen de plek is waar ouders van een zorgkind al hun ervaringen en kennis zonder 
restricties kunnen delen, daar zijn de instrumenten gericht op de vermeerdering en de verwerking van deze 
ervaringskennis. De drie overige pijlers (Kennis & Informatie, Ondersteuning & Advies en Input & Invloed) 

http://www.schouders.nl)/
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huisvesten het kenniscentrum. Iedere pijler op een unieke manier. De pijler Ontmoeten & Delen geeft 
vervolgens ruimte om ervaringen binnen deze pijlers uit te wisselen. 
 
Het kenniscentrum inventariseert ervaringskennis en helpt in het toepassen van deze kennis in het leven. De 
ervaringskennis wordt vertaald naar handvatten waarmee ouders hun mogelijkheden kunnen vergroten of 
benutten en waarmee professionals hen beter kunnen bijstaan en ondersteunen. Het kenniscentrum 
mobiliseert partijen om gezamenlijk kennis beter toegankelijk te krijgen, en om onderwerpen op te pakken 
waarover meer kennis nodig is in leven met een zorgkind. 
 
Het kenniscentrum vertaalt en objectiveert kennis van, en ervaringen over, leven met een zorgkind. De input 
voor het kenniscentrum komt uit twee bronnen.  

1. De belangrijkste input komt voort uit de ouders zelf: daar bevindt zich de ervaringskennis in 
uitgebreidste en directste vorm.  

2. De tweede bron van informatie voor het kenniscentrum komt van professionals die dagelijks 
werken voor of met (ouders van) zorgkinderen. Dit zijn zorgprofessionals als (revalidatie)artsen, 
paramedici of maatschappelijk werkers, maar ook wetenschappelijk onderzoekers, en 
professionals met kennis op het gebied van regelgeving, financiën en hulpmiddelen.  

 
Naast het inventariseren van bestaande ervaringskennis ontwikkelen we binnen het kenniscentrum ook nieuwe  
kennis. Bijvoorbeeld door professionals met ouders in contact te brengen en ze actief kennis en ervaringen te  
laten delen. We zetten hierbij werkmethodes in zoals kennisateliers en uitwisselingbijeenkomsten of digitale  
hulpmiddelen als websites en sociale media. Het kenniscentrum zorgt er vervolgens voor dat de schat aan  
ervaringskennis en vakkennis wordt vertaald naar concrete producten waarmee zowel ouders van  
zorgkinderen, hun omgeving als mensen die professioneel bij het onderwerp betrokken zijn aan de slag kunnen  
gaan. Al naar gelang doelgroep en doel gebruiken we hiervoor verschillende methoden.  
 
Ten slotte zullen we het kenniscentrum ook gebruiken om de ervaringskennis van ouders van een zorgkind om 
te zetten naar input voor onderzoeken naar beperkingen of beleidsmaatregelen die hen aangaan. Door het 
kenniscentrum krijgt onze achterban zo een stem, waardoor debatten en onderzoeken niet alleen over mensen 
met een beperking gaan, maar ook met hen worden gevoerd en uitgevoerd.  
 
Ouders van zorgkinderen zijn nauw betrokken bij alle instrumenten van het kenniscentrum. Bovendien is een 
afvaardiging van hen vertegenwoordigd in een ervaringsraad. Deze raad staat het kenniscentrum bij met het 
ontwikkelen en bewaken van de grote lijn. 
 
Om overlap te vermijden en om samenwerking te bevorderen zijn we vanaf het begin relaties aangegaan met 
diverse kennisinstituten. Bovendien betrekken we zorgprofessionals en ouderverenigingen nauw bij het 
kenniscentrum omdat zij kennis en ervaring hebben die onze ervaringskennis aanvult. 
Samenwerkingsverbanden binnen ons werkveld zijn voor ons essentieel en zien wij als een versterking van het 
werkveld: elkaar aanvullen in plaats van beconcurreren. Samen staan we sterker. 
  
Ons doel is dat iedereen die iets over leven met een zorgkind wil weten of wil opmerken altijd eerst naar het 
kenniscentrum komt. Om dit doel te bereiken kiezen we voor professionele marketing om het kenniscentrum 
op de kaart te zetten. 
 

5.2.3. Samenwerkingsverbanden 
 
Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is niet de zoveelste ouder- en of belangenvereniging. Wij willen de 
verbindende factor zijn tussen de al bestaande initiatieven en zowel samen met hen als zelfstandig invulling 
geven aan het werken vanuit ervaringskennis over aandoeningoverstijgende thema’s. Voor het vullen van het 
kenniscentrum hebben wij in de achterliggende periode diverse samenwerkingsverbanden gesloten die 
(hebben) (ge)leid(en) tot instrumenten, verwijzing en/of ondersteuning die onze missie en doelstellingen 
ondersteunen. 
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  PGO/Ouderinitiatief Samenwerking 

1 2CU Ondersteuning, verwijzing 

2 Balans Ondersteuning, verwijzing 

3 Bijzonder in Arnhem Ondersteuning, verwijzing en versterking 
Uitwisselen content 

4 BOSK Ondersteuning, verwijzing en versterking 

5 CCUVN Ondersteuning, verwijzing en versterking 

6 CIC West-Brabant Ondersteuning, verwijzing en versterking 
Uitwisselen content 

7 Demosthenes Ondersteuning, verwijzing en versterking 

8 Diabetesvereniging Nederland Ondersteuning, verwijzing en versterking 

9 Diagnosewijzer Ondersteuning, verwijzing  

10 ECJP Ondersteuning, verwijzing en versterking 

11 Emp/Ouder Ondersteuning, verwijzing en versterking 
Gezamenlijk ontwikkelen content 

12 Held&Mama Blogs 

13 Ieder(in) Wederzijdse ondersteuning 

14 Hou me vast Ondersteuning, verwijzing  

15 Ik mis je Ondersteuning, verwijzing  

16 Interstitiële Cystitis 
Patiëntenvereniging (ICP) 

Ondersteuning, verwijzing en versterking 

17 Jeugdreuma Vereniging Ondersteuning, verwijzing en versterking 

18 Karen Mee Blogs 

19 Kenniscentrum 
Revalidatiegeneeskunde Utrecht 

Ondersteuning, verwijzing en versterking 
Gezamenlijk ontwikkelen content 

20 Kind&Ziekenhuis Ondersteuning, verwijzing en versterking 
Gezamenlijk ontwikkelen content 

21 KLIK Ondersteuning, verwijzing en versterking 

22 LBF Ondersteuning, verwijzing en versterking 

23 Lokaal Loket Verwijzing 

24 Lotje & Co Verwijzing 

25 Magenta (Universiteit Leuven) Gezamenlijk ontwikkelen content 

26 MetaMama Blogs 

27 Minke Verdonk-Oudercoaching Gezamenlijk ontwikkelen content 

28 NIK (Netwerk Integrale Kindzorg) Ondersteuning, verwijzing en versterking 
Gezamenlijk ontwikkelen content 

29 Nierpatienten Vereniging Nederland Ondersteuning, verwijzing en versterking 

30 NVA Ondersteuning, verwijzing 

31 Opvoeden.nl Ondersteuning, verwijzing en versterking 
Uitwisselen content 

32 Ouderinzicht Ondersteuning, verwijzing en versterking 
Uitwisselen content 

33 Ouders&Onderwijs Ondersteuning, verwijzing 

34 OudersCentraal Ondersteuning, verwijzing 

35 Patiëntenfederatie Ondersteuning, verwijzing en versterking 
Uitwisselen content 

36 PGO-Support Ondersteuning, verwijzing en versterking 

37 Scouters Ondersteuning, verwijzing 

38 Sien Ondersteuning, verwijzing en versterking 
Uitwisselen content 

39 Siza Ondersteuning, verwijzing 
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40 Stichting Downsyndroom Ondersteuning, verwijzing 

41 Stichting PAL Ondersteuning, verwijzing en versterking 

42 Vanuit Autisme Bekeken Ondersteuning, verwijzing 
Gezamenlijk ontwikkelen content 

43 Wij Zien Je Wel Ondersteuning, verwijzing 

44 Zorginnovatie.nl Verwijzing 
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6. Activiteiten 2018-2019 
 
Er is momenteel onvoldoende aandacht voor ervaringskennis van ouders van zorgkinderen. Met de oprichting 
van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is er een partij opgestaan die zich vanuit ervaringskennis richt op 
aandoeningoverstijgende en levensbrede thema’s die spelen in het leven van ouders van zorgkinderen. Wij 
gaan ouders beter informeren en equiperen om hun rol binnen het zorgproces beter te kunnen vervullen en 
meer balans in hun werk-zorg-leven te vinden. Wij verwachten dat dit ook zal resulteren in een optimalisatie 
van het zorgproces en het leven van het kind. Hiermee zal de kwaliteit van leven van zowel ouders, kind als 
gezin kunnen verbeteren. 
 
Door de eigen expertise, aangesloten samenwerkingspartners en betrokken ouders zijn wij voldoende 
geëquipeerd om ouders over deze levensbrede thema’s te informeren en adviseren en zijn wij een aanvulling 
op de al bestaande initiatieven maar ook een verrijking voor de al bestaande initiatieven. Wij zetten 
ervaringskennis centraal en kunnen deze ervaringskennis tevens gebruiken om bestaande organisaties te 
equiperen om hun activiteiten en aanbod beter aan te laten sluiten op hun achterban. 
 

6.1. Wat gaan we precies doen 
 
In de achterliggende periode heeft Ervaringskenniscentrum een start gemaakt met de ontwikkeling van het 
kenniscentrum voor ouders van zorgkinderen en is er een platform voor deze doelgroep gerealiseerd. Om onze 
activiteiten te continueren is het noodzakelijk dat het platform blijft bestaan, wordt onderhouden en wordt 
uitgebreid en dat wij een meerwaarde zijn voor – en bieden aan - onze doelgroep. Om dit te realiseren willen 
wij in de periode die voor ons ligt: 

- Het platform en de instrumenten uitbreiden 
- De samenwerkingsverbanden uitbreiden 
- De bekendheid vergroten  
- De doelgroep verbinden 

 

6.1.1. Het platform en de instrumenten uitbreiden 
 
Om ouders beter te informeren en equiperen en een betere balans in hun werk-zorg-leven te realiseren bieden 
wij onder de verschillende pijlers instrumenten aan. In de komende periode willen wij deze instrumenten, 
samen met onze samenwerkingspartners en ervaringsraad, uitbreiden. 
 

6.1.1.1. Ontmoeten & Delen 
 
Op dit moment is het technisch mogelijk om als gebruiker deel te nemen aan het discussieplatform of een 
ervaringsverhaal of inspiratieverhaal te delen. Kunnen deelnemen is uiteraard niet voldoende. Het 
discussieplatform moet levend worden. Om dit te realiseren moeten we onze bekendheid vergroten en onze 
content zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van de doelgroep. Er hebben zich momenteel een 
aantal bloggers aan (Sch)ouders verbonden. Zij zijn verantwoordelijk voor de invulling van de 
Ervaringsverhalen. Op termijn hopen wij dat meer ouders zich uitgenodigd voelen hun ervaringsverhaal op te 
schrijven en te delen. Ditzelfde geldt voor de inspiratieverhalen.  
 

6.1.1.2.  Kennis & Informatie  
 
Op dit moment is de Kennisbank beschikbaar. Deze is nu vooral gericht op ouders van kinderen in de 
revalidatiezorg. In 2019 willen we de Kennisbank uitbreiden richting de chronische ziektes, verstandelijke 
handicaps en ontwikkelingsstoornissen. Er is een samenwerkingsverband gesloten met het Emma 
Kinderziekenhuis en Stichting Ovaal en wij hebben, rechtenvrij, de beschikking gekregen over de content van 
Het Ouderkompas en de Autismewegwijzer. Deze content zal aanvullend worden gebruikt op de uitbreiding en 
verbreding van de Kennisbank. Bij de uiteindelijke uitbreiding en verbreding wordt de doelgroep betrokken en 
zijn zij leidend voor welke informatie terecht komt in de Kennisbank. Voor deze uitbreiding en verbreding 
wordt op dit moment financiering. 
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In samenwerking met Care Innovation Center West-Brabant plaatsen wij nieuwsberichten over zorginnovaties 
gericht op de doelgroep. Tevens verzamelen wij alle ouderverenigingen en patiëntenverenigingen die zich 
richten op onze doelgroep en linken wij naar hen door zodat ouders gerichte (aandoeningspecifieke) informatie 
ook via ons platform kunnen bereiken. 
 

6.1.1.3. Ondersteuning & Advies 
 
Op dit moment zijn er meerdere instrumenten beschikbaar: 

- Gids voor na de diagnose. Een eerste helpende hand. Gids ter ondersteuning voor ouders die net de 
diagnose van hun kind hebben gekregen. De gids kan door patiëntenvereniging worden aangevuld met 
handicap /ziektespecifieke informatie en met informatie over de desbetreffende vereniging. 

- In Gesprek met…: Filmpjes, theorie en oefeningen die ouders vanuit een positieve insteek begeleiden 
naar en duurzame gedragsverandering binnen het voeren van gesprekken met professionals. 

- Take Care: een instrument om te scoren hoe goed het met ouders zelf gaat (groeimodel). 
- Verliesspiegels: Reflectie en psychosociale ondersteuningstool voor ouders om aan de slag te kunnen 

met rouw- en verwerking van het hebben van een kind met een handicap/chronische 

ziekte/ontwikkelingsstoornis. 

- Mindfulness 

Begin 2019 worden de volgende instrumenten opgeleverd: 
- Routekaart: infographic voor het leven van een gezin met een zorgkind 
- Gefilmde ervaringsverhalen: Gefilmde ervaringsverhalen van ouders van de deelnemende organisaties 

op overkoepelende onderwerpen met kruisverwijzingen naar informatie op de website van Schouders 
e.a. 

- Anders Vasthouden: een ondersteuning voor ouders bij de verzelfstandiging van hun zorgkind. 
- Zorgtestament: Netwerkvorming en wet-regelgeving voor ouders van een kind dat structureel zorg 

nodig heeft, maar waarvoor de ouders binnen nabije toekomst niet meer voor kunnen zorgen. 
 
Hiernaast is het prachtige project (Sch)ouders voor (Sch)ouders in oprichting en hopen wij dit in de loop van 
2019 te concretiseren. (Sch)ouders voor (Sch)ouders biedt emotionele en informatieve ondersteuning aan 
ouders van een zorgkind en heeft als doel de kwaliteit van leven van deze ouders en gezinnen te verbeteren. 
Dit wordt gerealiseerd door het opzetten van een landelijk laagdrempelig netwerk waarbinnen vraagouders 
worden gekoppeld aan supportouders. Supportouders zijn ervaringsdeskundige ouders die binnen het project 
worden opgeleid door ervaren trainers en gekoppeld worden aan vraagouders. Vraagouders zijn ouders van 
een zorgkind die vragen hebben met betrekking tot onder meer de diagnose, het verwerkingsproces, het leren 
omgaan met de situatie, het zorglandschap, de emotionele belasting en alles wat hiermee samenhangt. De 
koppeling is één-op-één en wordt niet gemaakt op basis van de aandoening van het kind maar wordt gemaakt 
op basis van de inhoud en achtergrond van de hulpvraag of de omstandigheden/fase waarin de vraagouder zich 
bevindt. De thematiek die binnen de hulpvragen aan de orde komt is aandoeningoverstijgend. De 
supportouders staan de vraagouders bij gedurende (een deel van) het verwerkingsproces en de groei in de rol 
als ouder en mantelzorger.  
 

6.1.1.4. Input & Invloed 

 
In de loop van 2019 willen wij ons verder gaan richten op de content binnen Input & Invloed. Naar gelang het 
relevante aanbod zullen wij hier in samenwerking met Ieder(in) artikelen met betrekking tot 
belangenbehartiging gericht op de doelgroep plaatsen.  
 
Hiernaast hebben wij de wens voor een Gebruikerspanel. Met het Gebruikerspanel willen wij zorgen voor meer 
aansluiting tussen behoeftenvraag en behoeftenaabod. Behoeftenaanbod vanuit zorginstellingen, 
kennisinstellingen, bedrijven en overheid sluit onvoldoende aan bij de behoeftenvraag van de doelgroep. 
Momenteel is er onvoldoende aansluiting, betrokkenheid, vindbaarheid en bereikbaarheid van de doelgroep 
(ervaringsdeskundigen, zorggebruikers, mantelzorgers) voor onderzoek. Door het ontwikkelen van een 
gebruikerspanel bestaande uit ervaringsdeskundigen en hen in een eerder stadium te koppelen aan onderzoek, 
wordt de doelgroep gecentraliseerd, traceerbaar en daardoor bevraagbaar. Hierdoor wordt er een brug 
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geslagen tussen de (zorg/technologie) aanbieders en gebruikers en ontstaat er meer aansluiting tussen 
behoeftenaanbod en behoeftenvraag. 
   

6.2. Activiteiten en resultaten uitbreiding kenniscentrum 2018-2019 
 

6.2.1. Activiteiten 2018-2019 
 

1. Onderhouden van het platform waar ouders van zorgkinderen hun individuele en collectieve 
ervaringen op alle terreinen van leven met een zorgkind systematisch bijeen kunnen brengen en 
doorzoekbaar kunnen maken. 

2. Inventariseren en stimuleren van de uitwisseling van ervaringskennis (achterban, co-creatie). 
3. Werven, opleiden en begeleiden van vrijwilligers die een centrale rol spelen op het platform 

(modereren, stimuleren). 
4. Aanstellen communicatie- marketing professional en stagiaires. 
5. Samenkomsten van de Ervaringsraad voor feedback, meepraten en meedenken over het platform, het 

kenniscentrum, de instrumenten en de activiteiten 
6. Regiobijeenkomsten georganiseerd vanuit de doelgroep  
7. Maandelijks content binnen Ervaringsverhalen, Inspiratieverhalen en Artikelen vernieuwen. 
8. Nieuws bijhouden en anticiperen op nieuwswaardigheden gericht op de doelgroep. 
9. Uitbreiden samenwerkingsverbanden patiëntenverenigingen/ouderverenigingen. 
10. Afstemming met andere patiëntenorganisaties, geïsoleerde initiatieven of nieuwe sites wanneer deze 

met aandoening-overstijgende informatie ons platform/kenniscentrum rijker kunnen maken. 
11. Professionele marketing en pr om ervoor te zorgen dat iedereen met een zorgkind weet heeft van het 

platform en iets over deze materie wil weten of wil opmerken altijd eerst naar het kenniscentrum 
komt. 

12. Aangaan van samenwerking met aanpalende kennisinstituten en zorgprofessionals. 
13. Organiseren financiering uitbreiding en verbreding Kennisbank, (Sch)ouders voor (Sch)ouders, 

Gebruikerspanel. 
 

6.2.2. Beoogde resultaten en toetsing 2018-2019 
 

1. Minimaal 35000 unieke bezoekers, waarvan 7500 bezoekers zich als gebruiker heeft aangemeld. Er 
zijn, geschat, 800.000 zorgkinderen in Nederland. Wij verwachtten met ons aanbod een meerwaarde 
te kunnen zijn voor, potentieel, 350.000 gezinnen. Na veldonderzoek blijkt een bereik van tien procent 
van de potentiele doelgroep realistisch. Gebruikers zijn bezoekers die een profiel hebben aangemaakt. 
Dit profiel geeft hen toegang tot extra functionaliteiten. Deze extra functionaliteiten zullen in de loop 
van 2019 beschikbaar zijn (onder meer e-learning).  

2. Minimaal 5 vrijwilligers uit de doelgroep die het platform en kenniscentrum modereren. Zij zijn de 
schakel tussen de organisatie en de gebruikers en hebben onder meer een signaleringsfunctie voor de 
gedragsetiquette op het platform. 

3. Een platform van, voor en door ouders van een zorgkind waar iedereen naar toe komt die iets over 
leven met een zorgkind wil weten. 

- Minimaal 150 berichten over leven met een zorgkind, waarop gemiddeld 10 mensen reageren. 
- Minimaal 200 verzoeken tot contact voor onder meer informatie, verbeterpunten, niches, etc.  
- Koppeling met bestaande Facebookgroepen. 
- De website staat in de Google top-10 wanneer mensen zoeken op ‘zorg + kind’ of ‘zorg + kind + 

ouders’, maar ook vooral op specifieke onderwerpen ‘zorg + kind + onderwijs’ of ‘speciaal + onderwijs 
of ‘PGB’ of een van de vaakst voorkomende beperkingen. 

4. Een platform van, voor en door ouders van een zorgkind waar de ervaringskennis wordt verwerkt tot 
algemene informatie die zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers kunnen gebruiken in de 
ontwikkeling en uitvoer van hun behandelingen, onderzoeken en beleid. 

5. Een platform van, voor en door ouders van een zorgkind dat kan vertellen wat wel en wat niet werkt 
in het leven met een zorgkind (of wanneer wel en wanneer niet) 

6. Minimaal 6 nieuwe/uitgebreide producten (Kennisbank gericht op de gehele doelgroep, (Sch)ouders 
voor (Sch)ouders, Routekaart, Anders Vasthouden, Gefilmde Ervaringsverhalen, Zorgtestament). 
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7. Een platform van, voor en door ouders van een zorgkind dat op gelijke voet verkeert met andere 
professionele kennisinstituten en overheidsorganisaties op het gebied van zorgkinderen. 

- Wederzijdse uitwisseling van kennis, informatie en netwerk samenwerkende organisaties  
 

6.3. Samenwerkingsverbanden 2018-2019 
 
Er is al veel aandacht besteed aan het initiëren en realiseren van samenwerkingsverbanden. De nadruk ligt voor 
ons op samenwerking met patiëntenverenigingen/ouderverenigingen en waar mogelijk de krachten bundelen 
en elkaar aanvullen. Met zorginstituten willen we graag samenwerken op het gebied van onderzoek. Goede 
voorbeelden van samenwerkingen met zorginstituten zijn Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en 
het Emma Kinderziekenhuis. Samen met hen is het eerste deel van de Kennisbank gerealiseerd en kunnen wij 
de Kennisbank verder uitbreiden.  
 
Samen met onze samenwerkingspartners willen wij bestaande oplossingen samenbrengen en nieuwe 
oplossingen aanbieden. PGO-support ondersteunt Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders en ondersteunt ons in 
het aangaan van samenwerkingen met patiëntenverenigingen/ouderverenigingen. Zij willen hier graag een 
bemiddelende rol in spelen. Ook VWS heeft zich hierin positief uitgesproken. Op dit moment wordt (Sch)ouders 
door de al ondersteunende partijen betrokken bij nieuwe initiatieven en neemt deel aan diverse focusgroepen 
en expertmeetings. Hier worden ook nieuwe samenwerkingsmogelijkheden geïnitieerd en onderzocht.   
 

6.4. Bekendheid vergroten  
 
De noodzaak voor het realiseren van ons platform is aangetoond maar om de doelgroep in haar behoeften te 
kunnen voorzien moet het platform worden gevonden en moet de content aansluiten op de behoeften van de 
doelgroep. Om gevonden te worden moet ons bestaan op de kaart worden gezet. 
 
Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is visueel aantrekkelijk, omdat het uitgaat van de eigen kracht en eigen 
mogelijkheden van zorgkinderen en hun ouders. Het is geen initiatief dat voor hen zorgt, maar een initiatief dat 
elkaar helpt. Bovendien is de ervaringskennis die wordt overgedragen deels praktisch van aard, waardoor de 
resultaten en de meerwaarde van het project tastbaar verbeeld kunnen worden. 
 
De campagne die bekendheid rond platform en kenniscentrum gaat genereren is gebaseerd op de inzet van 
ambassadeurs en “vrienden van”. Aan de hand van vier aansprekende “vrienden van” (bij voorkeur bekende 
Nederlanders waar de contacten reeds mee zijn gelegd) willen we het grote publiek bereiken. Naast “vrienden 
van” willen we ook actieve bloggers met een ruime achterban aan ons verbinden. De kern is om de boodschap 
persoonlijk te maken waardoor het platform en het kenniscentrum ook bij een breder publiek bekendheid 
krijgt. Tegelijkertijd zal een aansprekend persoon met ervaring of affiniteit met het onderwerp de doelgroep 
aanspreken. 
 
Via publieke media (Linda, Margriet, Libelle, J/M, Ouders van Nu, Jeugdjournaal), via sociale media en via 
gerichte kanalen (patiëntenverenigingen, MEE’s, speciaal onderwijs, revalidatiecentra, academische 
ziekenhuizen, kinderdagcentra, mailings, congressen, Google Ads) zullen we de doelgroep benaderen. We 
worden hierin begeleid door marketing en pr-professionals en de aangesloten samenwerkingspartners.  
 

6.5. Doelgroep verbinden 
 
Om ervoor te zorgen dat de kennis optimaal wordt gebruikt en uitgewisseld moet de doelgroep ons niet alleen 
vinden maar ook terugkomen. We moeten de doelgroep aan ons verbinden om tot de gewenste resultaten te 
komen. Om de doelgroep te verbinden hebben we het platform visueel laagdrempelig ingericht. Gezien het 
karakter van het platform (ervaringskennis, peer-to-peer en ouders informeren ouders) is het platform in hoge 
mate user-generated. Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders stimuleert slechts, en modereert waar nodig. Dit zal 
gebeuren door ervaringsdeskundige vrijwilligers die hier speciaal voor worden geselecteerd, opgeleid en 
begeleid, ondersteund door stagiaires. Naast de onlineactiviteiten worden er enkele specifieke real-life 
activiteiten georganiseerd. De real-life activiteiten bestaan uit de Ervaringsraadbijeenkomsten, een landelijke 
dag in samenwerking met Emp/Ouder en een kick-off voor laagdrempelige regionale bijeenkomsten. Tijdens 
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deze bijeenkomsten bieden wij ouders van zorgkinderen de mogelijkheid om persoonlijk contact te leggen met 
andere leden van het platform. Tevens gebruiken wij deze bijeenkomsten om input voor het platform te 
vergaren en om aandacht op de online community te vestigen. Om ervoor te zorgen dat ouders van 
zorgkinderen weet hebben van het platform en de community en er gebruik van kunnen maken, zorgen we 
voor professionele marketing die we uitrollen in samenwerking met samenwerkingspartners, 
patiëntenorganisaties, gerelateerde websites en hun netwerk/achterban.  
 

6.6. Wat willen we bereiken 
 

Wij willen de plek zijn – en faciliteren - waar ouders van zorgkinderen op alle levensthema’s, vanuit 
ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, advies, informatie en kennis kunnen vinden en daarnaast input en 
invloed kunnen hebben. Door ons aanbod en de interactie willen we de balans tussen zorg-werk-leven 
herstellen en/of beter in evenwicht brengen. Wij verwachten hierdoor de kwaliteit van leven van ouders van 
zorgkinderen, de kinderen zelf en het gezin te vergroten. 
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7. Organisatie 
 

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is door notariële akte opgericht en wordt bestuurd door een directeur en 
dagelijks bestuur met noodzakelijke expertise. Hiernaast wordt Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders 
ondersteund door een adviesgroep bestaande uit professionals die werken met de doelgroep en een 
ervaringsraad bestaande uit ervaringsdeskundige ouders. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
Voorzitter:  Martijn Klem, vader van een zorgkind en directeur van Revalidatie Nederland 
Penningmeester:  Hester Rippen, directeur Stichting Kind en Ziekenhuis 
Secretaris: Marieke Deckers, moeder van een zorgkind en revalidatiemanager bij de Hoogstraat 

Revalidatie 
Algemeen bestuurslid:  Klaartje Spijkers, moeder van een zorgkind en senior beleidsadviseur bij de 

Patiëntenfederatie 
 
Het dagelijks bestuur: 

- Functioneert als werkgever voor de directie. 
- Stuurt op realisatie van de organisatiekoers en de strategische doelen en maakt in overleg met directie 

strategisch beleid voor de komende jaren. 
- Stuurt proactief op het ontwikkelen van strategie op alle beleidsterreinen van de stichting in relatie tot 

maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. 
- Neemt statutair toegewezen beslissingen, zoals strategische, organisatie, investerings- en 

performancebeslissingen. 
 
Het dagelijks bestuur heeft: 

- Ruime bestuurlijke ervaring. 
- Werkzaam - en goed bekend - met de doelgroep. 
- Een royaal netwerk binnen het werkveld. 
- Kennis van marketing/communicatie, fondsenwerving, financiën en juridische aangelegenheden  

 

Alle bestuursleden hebben expliciete ervaring met het opzetten en opbouwen van een platform en het 
genereren van traffic. Zij zijn onder meer betrokken geweest bij de opbouw van VED Patiëntenvereniging, 
MAkkersUnlimited en CP-net. Tevens hebben zij een gekwalificeerd netwerk met de benodigde expertise. 
 
De directeur is verantwoordelijk voor de voortgang van de stichting en legt verantwoording af aan het bestuur. 
De directeur richt zich onder meer op: 

- Het aangaan van samenwerkingsrelaties.  
- Het toetsen van te embedden/borgen projecten/instrumenten aan de doelstellingen van de stichting. 
- Het implementeren/borgen/embedden van bestaande projecten/instrumenten. 
- Het initiëren, opzetten en ontwikkelen van nieuwe projecten/instrumenten (waar mogelijk samen met 

andere partijen). 
- Het schrijven van de daarvoor benodigde financieringsaanvragen. 
- Het vullen van het platform. 
- Aansturen van communicatie- en marketingprofessional en vrijwilligers. 

 
Onder de directeur werkt een communicatie- en marketingprofessional die wordt ondersteund door een 
ervaringsdeskundige ouder. Zij worden/zijn verantwoordelijk voor onder meer: 

- Het ontwikkelen en naleven van een communicatie- en marketingplan waardoor er traffic richting het 
platform wordt gegenereerd. 

- Het schrijven van teksten voor de website. 
- Het schrijven van de nieuwsbrief. 
- Het modereren van ervarings- en inspiratieverhalen. 
- Het schrijven van persberichten. 
- Beantwoorden van vragen. 

 
De vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor: 
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- Het modereren van het platform. Zij zijn de schakel tussen de organisatie en de gebruikers en hebben 
onder meer een signaleringsfunctie voor de gedragsetiquette op het platform. 

- Het maken van Inspiratieverhalen met de doelgroep. 
 
Adviesgroep 
De adviesgroep bestaat uit meerdere leden uit het werkveld die affiniteit hebben met de doelgroep, een 

relevant netwerk hebben en over expertise beschikken die aansluit bij onze werkzaamheden. 

Ervaringsraad 
Een afvaardiging van ervaringsdeskundige ouders die verder kijken dan hun persoonlijke situatie. Deze raad 
staat de stichting bij met het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, het vullen van het platform en het 
bewaken van de grote lijn. 
 

7.1.  Beloningsbeleid 
 

Stichting Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een non-profitorganisatie. Het beloningsbeleid voor het 

personeel verloopt conform de CAO Zorg en Welzijn. Het dagelijks bestuur, de Adviesgroep en Ervaringsraad 

krijgen geen salaris, noch een vergoeding vanuit de Stichting. Wel kunnen zij een aanvraag doen voor de 

gemaakte directe onkosten, zoals vervoerskosten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25 

 

8. Financiën 
 
Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders heeft tussen 2014 – 2017 als project van Vereniging de BOSK 
gefunctioneerd. De ontwikkeling van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is gesubsidieerd door de 
Vriendenloterij. 
 
Per 1 februari 2018 is Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders statutair werkzaam als onafhankelijke stichting. In 
2018 wordt de concretisering van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders financieel ondersteund door 
HandicapNL. Naast deze ondersteuning werft Stichting Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders gelden door 
middel van aanvragen van projectsubsidies, sponsoring, giften en door funding te vinden op meer structurele 
basis.  
 
Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders wil in basis geen projectorganisatie zijn. Nieuw te bouwen instrumenten 
moeten bijdragen aan de missie en getoetst zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de 
doelgroep. Projecten moeten niet primair als doelstelling hebben de continuering van het platform te 
bekostigen. Projecten dragen hieraan bij maar ook zonder nieuwe projecten moet het platform functioneren 
en kunnen continueren.  
 
In 2018 worden de fundamenten voor het platform en de instrumenten gebouwd met de daarvoor beschikbare 
gelden. In 2019 zal Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders zich naast de structurele financiering richten op 
projectsubsidies. 
 
Met partners uit het veld (andere kenniscentra, universiteiten, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, 
zorgverleners, bedrijven en overheid) zorgen we ervoor dat het platform en in het bijzonder het kenniscentrum 
structureel wordt ingebed en verbonden met initiatieven en organisaties die zich op andere manieren 
bezighouden met zorgkinderen. In het verlengde hiervan ontwikkelen we met deze partners en de werkzame 
vrijwilligers een businessmodel dat het voortbestaan van het platform en het kenniscentrum na 2019 zeker 
stelt.  
 
Activiteiten: 

1. Ontwikkeling van verschillende businessplannen en een keuze voor één hiervan. 
2. Start met de uitvoer van het uitgekozen businessplan. 
3. Aangaan en uitbreiden van partnerschappen (universiteiten, zorginstellingen, zorgverzekeraars, 

bedrijven, patiëntenverenigingen, internationale organisaties). 
 
Beoogde resultaten 

1. Een businessplan dat het bestaan van platform en kenniscentrum op lange termijn garandeert. 
2. In samenhang hiermee: afspraken met partners, vrijwilligers en professionals over het up-to-date 

houden van de onderwerpen en informatie op het platform en in de kennisbank. 
3. De informatie op het platform/kenniscentrum is up-to-date en er ligt een solide financieel fundament 

om de stichting te kunnen continueren. 
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8.1. Begroting 2018 
 

 

Begroting	EKC	Schouders	2018

€	totaal

Personeel

Directeur	0,6	fte	 50.640,00€																					

Communicatie-	en	marketingprofessional	10	u/m 9.360,00€																							

Stagiaires 5.000,00€																							

Communicatie

PR 5.000,00€																							

Platform

Technisch	en	inhoudelijk	onderhoud 11.000,00€																					

Samenwerking

Ervaringsraad 3.000,00€																							

Samenwerkingspartners 1.250,00€																							

Overig

Onvoorzien 5.000,00€																							

Totaal 90.250,00€																					


