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Inleiding 
Copiloten en aanleiding onderzoek



Context

Ouders van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen 

(ZEVMB) moeten naast de zeer intensieve zorg voor hun kind ook keer op keer hun 

specifieke situatie uitleggen aan veel verschillende zorgverleners en systeempartijen. 

Daarbij moeten ze allerlei verschillende zorg, vaak uit verschillende wetten, goed op 

elkaar laten aansluiten. Dit alles is een bijna ondoenlijke taak, waardoor veel gezinnen 

nergens anders meer mee bezig kunnen zijn, en het maar net volhouden. De pilot 

Copiloten bestaat inmiddels ruim vier jaar en onlangs is besloten de pilot te verlengen. 

Daaruit voortkomend is de wens ontstaan om meer kwantitatieve inzichten en 

ontwikkelmogelijkheden voor de Copiloten naar de toekomst in beeld te krijgen.

In deze rapportage worden de uitkomsten van het onderzoek uiteengezet. In de 

volgende hoofdstukken beschrijven we de onderzoeksaanpak, de resultaten van de 

kwalitatieve analyse, geven we aan wat de grootste meerwaarde van Copiloten voor 

gezinnen is en geven we de inzichten die de analyse van de ureninzet heeft opgeleverd 

weer. In het laatste hoofdstuk vatten we vervolgens de belangrijkste resultaten samen 

en sluiten we af met een aantal aanbevelingen.

Vraagstelling

Onderstaande deelvragen vormen de basis van het onderzoek:

Aanleiding en vraagstelling
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Onderzoeksopdracht 

1. Hoe veranderde inzet van een Copiloot gedurende de tijd dat hij/zij is betrokken 

bij een gezin wat betreft de intensiteit -aantal uren- en de inhoud?

2. Wat was het verschil in effecten van de inzet van een Copiloot in een gezin waar 

pas net bekend is dat het op zal groeien met ZEVMB (vroeg-ZEVMB) ten opzichte 

van een gezin met een ouder kind met ZEVMB?

3. Zijn er verschillen in toegevoegde waarde van de inzet van een Copiloot tussen 

de verschillende fasen van het leven van iemand met ZEVMB?

4. Welke ruimte ontstaat voor maatschappelijke participatie van gezinsleden 

(onderwijs, (vrijwilligers)werk, hobby’s) door de inzet van een Copiloot?

5. Hoe ervaren samenwerkingspartners de betekenis van de Copiloten in de 

praktijk en de samenwerking met hen?

In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen vroeg ZEVMB en ZEVMB. Onder 
vroeg-ZEVMB vallen kinderen die jonger zijn dan 3 jaar.
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Aanpak
De onderzoeksopzet



AEF heeft in drie stappen het onderzoek uitgevoerd. Hieronder beschrijven we 

deze in het kort.

1. Opstarten en gesprek met Copiloten

In de eerste fase is het onderzoeksvoorstel afgestemd met de 

begeleidingscommissie en op sommige punten verder aangescherpt. Ook is via 

verschillende Copiloten contact gelegd met gezinnen met een ZEVMB kind en 

gevraagd of zij mee wilden werken aan het onderzoek. Tegelijkertijd is met 

Copiloten een gezamenlijke bijeenkomst gepland. Deze bijeenkomst had als doel 

om zicht te krijgen op de werkzaamheden van Copiloten. Daarnaast zijn de  

uitkomsten van deze sessie zijn gebruikt om de interviewleidraad voor de 

gesprekken met gezinnen verder aan te scherpen.

2. Interviews gezinnen en data-analyse 

In de tweede fase van het onderzoek stonden de gesprekken met gezinnen met 

een kind met ZEVMB centraal. Een deel van de gesprekken is face-to-face 

gehouden en een deel online. De voorkeur van gezinnen was hierin leidend. 

Parallel aan de interviews is gestart met de analyse van de dagregistratie data, 

waar Copiloten in bijhouden hoeveel tijd ze besteden aan de verschillende 

activiteiten voor de gezinnen die ze ondersteunen. 

3. Interviewen samenwerkingspartners en rapportage

In de laatste fase van het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met 

samenwerkingspartners van Copiloten. De inzichten die volgden uit de 

gesprekken en data-analyse zijn vervolgens in deze rapportage verwerkt. De 

rapportage bevat verder een aantal aanbevelingen voor de toekomst. 

De onderzoeksaanpak bestaat uit drie stappen
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Onderzoeksaanpak

2. Interviews gezinnen en data-analyse1. Opstarten en gesprek met Copiloten
3. Interviewen samenwerkingspartners 

en rapportage



Groepsgesprekken

Aan het begin en aan het einde van het onderzoek is met Copiloten een groepsgesprek 

gevoerd. In het eerste gesprek lag de nadruk op het type ondersteuning dat Copiloten bieden. 

In het laatste gesprek is aan de hand van de resultaten van de data-analyse een gesprek 

gevoerd over de duiding van bepaalde patronen.

Interviews

Voor dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met 7 gezinnen met een Copiloot. Daar bij was 

meestal een ouder aanwezig, soms beide. Van deze gesprekken zijn notulen gemaakt waar, in 

overleg met de gezinnen, alleen de onderzoekers toegang toe hebben. Vier van de gezinnen 

die zijn betrokken hebben een kind met vroeg-ZEVMB. De overige gezinnen hebben kinderen 

die al wat ouder zijn.

Met samenwerkingspartners zijn telefonische gesprekken gevoerd. In totaal zijn 6 

samenwerkingspartners van de Copiloten bij het onderzoek betrokken. 

Data-analyse

De kwantitatieve analyse uitgevoerd met behulp van dag registratie data van de Copiloten 

vanaf de start in september 2018 tot juni 2022. Deze data bevat (anonieme) gegevens van 170 

gezinnen en 34 Copiloten. 

Onderzoeksmethoden
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Resultaten



Gezinnen zijn erg positief over de ondersteuning 

door hun Copiloot

Zonder uitzondering hebben gezinnen aangegeven erg 

blij te zijn met hun Copiloot. Ze noemen daar 

verschillende redenen voor, waarvan een aantal 

regelmatig terug kwam in de gesprekken. Allereerst is 

het fijn voor gezinnen om iemand aan hun zijde te 

hebben die het gezin en hun situatie goed kent. De 

lange betrokkenheid van Copiloten wordt daarbij als 

heel bijzonder ervaren door ouders. Daardoor kunnen 

ouders een band opbouwen met de Copiloot. 

Daarnaast werd aangegeven dat een Copiloot maatwerk 

levert. De regie ligt bij ouders; zij kunnen passend bij 

hun situatie en behoeften de Copiloot vragen hen te 

ondersteunen. Een derde reden is de kennis die 

Copiloten hebben van het systeem en hun nauwe 

samenwerking met collega’s. Copiloten weten hoe ze 

zaken geregeld moeten krijgen in een systeem dat voor 

ouders heel complex kan zijn. 

Copiloten kunnen vanuit hun opdracht veel voor 

gezinnen betekenen 

Uit interviews kwam een gedeeld beeld van gezinnen 

over hoe zij het verschil zien tussen de Copiloot die hen 

ondersteunt en bijvoorbeeld een cliëntondersteuner. 

Het antwoord is duidelijk: een Copiloot kan véél meer 

voor hen doen doordat zij over verschillende domeinen 

(en financiële regelingen) heen mogen werken. Een 

Copiloot is er niet alleen om te ondersteunen bij 

aanvragen van hulpmiddelen of zorg, die kan ook een 

luisterend oor bieden en is er voor het héle gezin, niet 

alleen voor het kind met ZEVMB. Ook zijn Copiloten 

langdurig betrokken, waardoor zij de gezinssituatie 

goed kennen en met gezinnen mee kunnen denken 

over de ontwikkelingen waar ze in de toekomst mee te 

maken gaan krijgen, omtrent de zorg voor hun kind. 

Een laatste punt waarop Copiloten van meerwaarde zijn 

is hun kennis op het gebied van ZEVMB. Daarnaast 

kunnen zij het netwerk van Copiloten inzetten om 

extra expertise bij een gezin te brengen.

Overkoepelend beeld: gezinnen zijn erg 
blij met de Copiloot die hen ondersteunt
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‘De Copiloot kun je gewoon bellen of 
appen. Die kent de situatie, dus je hoeft

niet steeds opnieuw uitleg te geven’

- Moeder met kind van 18 jaar -



We zien op een aantal vlakken dat vroege betrokkenheid van een Copiloot grote 

meerwaarde heeft. 

▹ Zaken omtrent de zorg voor je kind uit handen geven is niet niks. Een Copiloot 

komt in de privésfeer van een gezin en voordat ouders regelzaken durven over te 

laten aan een Copiloot is het belangrijk dat er een vertrouwensband wordt 

opgebouwd. Alle gezinnen hebben aangegeven dat een vertrouwensband heel 

belangrijk is in de ondersteuning van een Copiloot. In gezinnen met een heel jong 

(<3 jaar) kind met ZEVMB is er voldoende tijd voor een Copiloot om een band met 

het gezin op te bouwen, voordat de stroom aan regelzaken op gang komt.

▹ Een Copiloot weet wat er allemaal geregeld moet worden in de verschillende 

levensfasen van een kind. Dat betekent ook dat een Copiloot gezinnen kan helpen 

om op tijd te beginnen met regelzaken, zoals de overgang naar de WLZ, aanvragen 

voor woningaanpassingen, of aanvragen van Meerzorg of specifieke hulpmiddelen. 

Er komt veel op ouders af op het moment dat zij te weten komen dat hun kind zeer 

intensieve zorg nodig zal hebben vanwege een ZEVMB. De ouders die aan dit 

onderzoek hebben meegewerkt hebben aangegeven dat het in deze fase heel fijn 

is dat er iemand is die verder vooruit kan kijken en kennis heeft van het systeem. 

Ouders die pas een Copiloot hebben gekregen toen hun kind al ouder was gaven 

juist aan dat zij het gevoel hadden achter de feiten aan te lopen voordat ze 

ondersteuning kregen van een Copiloot.  

Met een vroege betrokkenheid van een Copiloot kan worden voorkomen dat 

een gezin ontregelt

In dit onderzoek zijn gezinnen geïnterviewd met hele jonge kinderen en gezinnen 

met wat oudere kinderen. Omdat de pilot Copiloten nu enkele jaren bestaat hebben 

gezinnen met oudere kinderen niet vanaf het begin de ondersteuning van een 

Copiloot gekregen. Deze gezinnen hebben in de eerste levensjaren van hun kind 

vaak zelf alle zorg en hulpmiddelen geregeld. Uit gesprekken bleek dat ouders vaak 

door de bomen het bos niet meer zagen en weinig gevoel van controle hadden op 

het moment dat de Copiloot bij het gezin kwam. Ook werkte een groot deel van de 

ouders tot de komst van de Copiloot niet vanwege de grote zorgtaak voor hun kind 

met ZEVMB.  Deze gezinnen zijn in dit onderzoek vergeleken met gezinnen die vrij 

snel nadat bekend werd dat zij een kind met ZEVMB hebben een Copiloot hebben 

gekregen. Ouders die vroeg ondersteuning

In de eerste levensjaren valt veel te winnen
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Deelvraag 2: het verschil in toegevoegde waarde tussen gezinnen met vroeg-ZEVMB en ZEVMB

‘Ik kan me niet voorstellen hoe 
mijn leven eruit had gezien als 
ik geen Copiloot had gehad. 
Waarschijnlijk was het hebben 
van een eigen bedrijf dan 
nooit mogelijk geweest’

- Moeder met kind van 3 jaar -

hebben gekregen hebben daardoor minder 

vervelende ervaringen met instanties en hebben 

niet het gevoel ‘verdwaald’ te zijn in de wetten en 

regels waar ze mee te maken krijgen om de zorg 

voor hun kind goed te organiseren. Ook hebben 

ouders in deze gezinnen vaak nog voldoende tijd 

om naast de zorg voor hun kind te werken.



Bij verschillende levensfasen horen verschillende regelzaken 

De zaken die geregeld moeten worden, veranderen met de groei van een kind. Dat 

hangt deels samen met de leeftijd van een kind, maar deels ook met andere zaken. 

Voor kinderen met ZEVMB zijn een aantal regelzaken waar bijna alle ouders op een 

gegeven moment mee te maken krijgen en die een hoop administratie en contact 

met instanties met zich meebrengen. Momenten die in bijna alle gesprekken met 

ouders benoemd werden als ingewikkeld, zijn:

▹ De overgang naar de WLZ

▹ Leerplichtontheffing 

▹ Woningaanpassingen

▹ Aanvraag van een aangepaste bus

▹ 18- naar 18+

▹ Aanvraag van Meerzorg

Verschillende typen regelzaken en de groei van een 
kind met ZEVMB
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Deelvraag 3: verschillen in toegevoegde waarde van een Copiloot in verschillende levensfasen van een kind 

moet dusdanig flexibel zijn dat kan worden ingespeeld op zo’n situatie. Ouders geven 

aan dat de Copiloot vaak degene is die ouders helpt om waar dat kan vooruit te denken 

over de aanpassingen en zorgvragen die nog zullen komen. Daarmee wordt voorkomen 

dat regelzaken onnodig veel stress veroorzaken.

Een crisis kun je niet plannen

Naast de regelzaken die tot op zekere hoogte 

vooruit te plannen zijn, doen zich ook problemen 

voor die ouders en Copiloten vooraf niet kunnen 

voorspellen. Deze zaken worden crisissen genoemd 

en komen voor bij kinderen van elke leeftijd. 

Voorbeelden van crisissen zijn zaken als plotselinge groei waardoor een rolstoel niet 

meer past, of andere (acute) aanpassingen nodig zijn; of het niet meer verkrijgbaar zijn 

van medicatie of speciale (sonde)voeding. Crisissen vragen bijna altijd inzet van een 

Copiloot. De intensiteit van de inzet die nodig is verschilt per crisis. Soms kan een 

telefoontje naar een organisatie genoeg zijn om het probleem op te lossen, maar soms 

is er veel meer nodig. Wat crisissen wel altijd met elkaar gemeen hebben is dat ze niet 

te voorspellen zijn en plotselinge ondersteuning van een Copiloot vragen. Ouders geven 

daarbij aan dat het juist op het moment van crisis fijn is om iemand (de Copiloot) te 

kunnen bellen die het gezin en de situatie van een kind kent. Dat laagdrempelige 

contact draagt bij aan het sneller kunnen aanpakken/oplossen van een crisis. 

Danique

‘Er is altijd iemand waar ik op 
terug kan vallen, dat is heel fijn’

- Moeder met kind van 2 jaar -

‘Een Copiloot weet waar je als 
gezin om kunt vragen en ze 
weet ook wanneer je moet 
beginnen met regelen van 
bepaalde zaken’

- Moeder met kind van 7 jaar -

Deze momenten komen, met uitzondering van 

het moment waarop een kind 18 jaar wordt, 

voor kinderen niet allemaal op dezelfde leeftijd. 

Een voorbeeld hiervan is een groeispurt: 

wanneer een tiener plots veel groter wordt kan 

net als bij kinderen zonder ZEVMB erg 

verschillen. De ondersteuning van  een Copiloot



De ondersteuning door een Copiloot creëert ruimte in het leven van ouders 

Ouders noemden zonder uitzondering dat zij door de betrokkenheid van een Copiloot meer tijd hebben voor 

andere zaken in hun leven. Een van de ouders schatte in zelfs wel 70% meer tijd te hebben voor der rest van haar 

gezin. Hoe ouders met deze extra tijd omgaan verschilt. 

De ouders van de wat oudere kinderen met ZEVMB, waarbij een Copiloot betrokken raakte toen het kind ook al wat 

ouder was, zijn veelal gestopt met werken om fulltime zorg te kunnen dragen voor hun kind. Een van de ouders 

noemde dat zij in eerste instantie gepoogd had werk en zorg te combineren, maar dat toen hun kind 2 jaar was, dit 

niet meer ging. Door de komst van de Copiloot kon zij weer gaan werken, maar had ze ook meer tijd om 

kwalitatieve tijd met haar kind en de rest van het gezin door te brengen. Het gaf bijvoorbeeld ruimte om met haar 

kind naar buiten te gaan of het zwembad te bezoeken.

In de gezinnen met jonge kinderen met ZEVMB die zijn geïnterviewd, werken beide ouders, zonder uitzondering. 

Ouders noemden dat het hen, door de inzet van een Copiloot, lukt om naast het zorgen voor hun kind ook te blijven 

werken. Deze groep noemt hierbij dat de Copiloot voor minder regeldruk zorgt. Dat levert tijd op, maar ook een 

gevoel van controle en structuur. 

Door een Copiloot is er meer tijd voor behoeften van andere gezinsleden

In verschillende gesprekken is door ouders genoemd dat zij door de ondersteuning van een Copiloot ook meer tijd 

hadden om activiteiten met andere gezinsleden te ondernemen. Zusjes en broertjes van het kind met ZEVMB 

begonnen bijvoorbeeld met het doen van een sport en er was weer tijd voor uitjes met het hele gezin. 

Maatschappelijke participatie van 
gezinsleden
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‘Mijn man en ik werken nu allebei, 
maar als onze Copiloot er niet was 

geweest had ik minder moeten 
gaan werken’

- Moeder met kind van 2 jaar-

Deelvraag 4: welke ruimte ontstaat er voor maatschappelijke participatie van gezinsleden?



Samenwerkingspartners vinden in Copiloten een objectieve en professionele 

gesprekspartner met veel expertise op het gebied van ZEVMB

In dit onderzoek is met een aantal van de partijen gesproken waar Copiloten mee 

samenwerken wanneer zij gezinnen ondersteunen. Met sommige van deze partijen 

werkt de Copiloot samen als ondersteuner van een gezin (bijv. clientondersteuners of 

kinderverpleegkundigen), andere partners staan op iets meer afstand (bijv. mede-

werker van een zorgkantoor). Gevraagd naar de betekenis die Copiloten hebben voor 

een gezin, noemen de partners drie aspecten die dit initiatief bijzonder maken:

1. Copiloten zijn experts wat betreft de regelgeving rondom ZEVMB. 

Samenwerkingspartners zien dat gezinnen hierdoor op tijd de juiste vragen 

stellen (evt. via de Copiloot). Deze kennis maakt de Copiloot daarnaast een 

geïnformeerde, objectieve gesprekspartner wat bijdraagt aan effectiever verloop 

van discussies over zorgaanvragen. 

2. Copiloten mogen en kunnen over de grenzen van verschillende domeinen (en 

financiële regelingen) heen werken. Als gevolg hiervan zien samenwerkings-

partners dat een Copiloot, ook wanneer een ondersteuningsvraag groter wordt of 

casuïstiek ingewikkeld is, mogelijkheid hebben om dat aan te pakken. Copiloten 

kunnen vanuit het perspectief van het gezin alle mogelijkheden overzien en tot de 

best passende ondersteuning komen. 

3. Copiloten staan echt naast een gezin. Meerdere samenwerkingspartners

Ervaring van samenwerkingspartners
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Resultaten

‘Copiloten snappen alle 
kanten van het plaatje.’ 

- Samenwerkingspartner-

noemen dat Copiloten (als het nodig is) in staat 

zijn taken in het geheel van ouders over te 

nemen. Zij zien dat het ouders rust oplevert als 

zij ingewikkelde taken, vaak met veel 

administratie, aan de Copiloot over kunnen 

laten. Hierdoor hebben ouders meer tijd en 

ruimte om om te gaan met emotionele aspecten 

van het hebben van een kind met ZEVMB. 

Afstemming in de samenwerking verloopt steeds beter

De grootste uitdaging die samenwerkingspartners benoemen is een goede 

afstemming tussen Copiloten en andere professionals die bij een gezin betrokken 

zijn. Hoe meer hulpverleners er betrokken zijn, hoe ingewikkelder die afstemming 

is. Wanneer dit goed gaat is de inzet van zowel Copiloten als anderen betrokkenen 

kosteneffectief, en ontstaat er een integrale helicopterview op hoe het gezin ervoor 

staat. Samenwerkingspartners geven aan dat dat soms zoeken was. Binnen de pilot 

is geleerd hoe de samenwerking goed kan worden vormgegeven, maar voor 

samenwerkingspartners was ook tijd nodig om in te zien wat de toegevoegde 

waarde van Copiloten is. Zeker omdat samenwerkingspartners ook met andere 

hulpverleners te maken krijgen, zoals zorgmakelaars en zelfstandig werkende 

clientondersteuners. Samenwerkingspartners geven aan dat dit initiatief zich 

onderscheidt van andere omdat Copiloten echt expert zijn op het gebied van 

ZEVMB en hele zorglandschap daaromheen goed kennen.



Beelden van samenwerkingspartners op de verdere 
ontwikkeling van Copiloten 
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Resultaten

De samenwerkingspartners zouden in de ontwikkeling van de pilot Copiloten graag zien dat Copiloten de samenwerking met stakeholders/partners 
nog meer aangaan en/of benutten. Copiloten hebben veel expertise en ervaring opgebouwd die ze nog meer zouden kunnen inbrengen in het netwerk 
dat betrokken is bij gezinnen met een kind met ZEVMB. Zij zouden bijvoorbeeld standaard kunnen aansluiten in het multidisciplinair overleg en de lijnen 
met derdelijnszorg nog korter kunnen maken. Andersom zou het initiatief Copiloten nog meer gebruik kunnen maken van de kennis van anderen in het 
samenwerkingsnetwerk, bijvoorbeeld bij het opstellen van zorgdocumenten en/of -richtlijnen. 

Doordat samenwerkingspartners de positieve impact van Copiloten op gezinnen zien, wensen meerderen van hen* dat de ondersteuning die Copiloten 
bieden voor een bredere doelgroep beschikbaar zou zijn. Ook de gezinnen met, om andere redenen, zorg intensieve kinderen zouden volgens hen baat 
hebben als er iemand betrokken was die de administratie rondom alle regelingen goed begrijpt, en die toegang heeft tot het Copiloten netwerk en de 
kennis daarbinnen. Tegelijkertijd, kan het opzetten van doelgroep-specifieke pilots tot een verarming van het geheel leiden. Een van de 
samenwerkingspartners merkte op dat hierdoor het onderliggende probleem – de complexiteit van verschillende wettelijke regelingen en 
financieringsstromen- als geheel blijft bestaan.  

Copiloten zou zich in de toekomst nog verder kunnen ontwikkelen naar het (aanvullend) bieden van existentiële ondersteuning aan ouders. Ouders 
worden vaak geconfronteerd met vraagstukken rondom de kwaliteit van leven van hun kind, waarbij ze allerlei afwegingen rondom behandelingen moeten 
maken. De huidige ondersteuning op dit gebied verschilt per Copiloot, maar is voor sommige ouders (niet alle) belangrijk. Dit aspect van ondersteuning kan 
een van de afwegingen zijn in de matching tussen gezin en Copiloot. Artsen kunnen helpen om hier op voorhand goed zicht op te krijgen. 

*en ouders ook. 



Data analyse inzet van Copiloot 
bij gezinnen
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We gebruiken de urenregistraties voor 157 gezinnen 

Copiloten registreren voor elke dag dat zij aan het werk zijn de uren die zij maken, aan welk type activiteiten zij die uren 

besteden, en of deze uren besteed worden met of voor een gezin, of algemene Copiloten activiteiten (bijv. 

administratie of overleg) zijn. Voor deze analyses hebben we de urenregistraties gebruikt uit de periode 18-9-2018 t/m 

22-06-2022. We gebruikten de urenregistraties voor gezinnen waarbij de Copiloot tenminste 2 keer ondersteuning 

verleend heeft. De aanname is dat Copiloot in dat geval ook daadwerkelijk langer betrokken is bij een gezin. Dit gold 

voor 157 van de 170 gezinnen. Zij kregen gemiddeld 95.5 weken ondersteuning van Copiloten. 

Onderscheid tussen vroeg-ZEVMB en oudere kinderen

We maken in de analyse onderscheid tussen vroeg-ZEVMB en oudere kinderen (ZEVMB groep). Kinderen jonger dan 3 

jaar vallen in de groep vroeg-ZEVMB. In de pilot worden sinds ongeveer een jaar gezinnen met een ‘vroeg-ZEVMB’ kind 

ondersteund. Over deze groep zijn dus minder data beschikbaar dan over de oudere kinderen die al langer in de pilot 

meedoen.

Op basis van deze data onderzochten we de volgende vragen: 

▹ Hoe verandert de inzet van een Copiloot gedurende dat zij/hij betrokken is bij een gezin wat betreft de intensiteit 
in uren?  (pagina 17) 

▹ Is de inzet van een Copiloot anders voor een gezin waar pas net bekend is dat het op zal groeien met ZEVMB 
(vroeg-ZEVMB) ten opzichte van een gezin met een ouder kind met ZEVMB? (pagina 18)

▹ Hoe beïnvloedt de levensfase van een kind de inzet van een Copiloot?  (pagina 19)

▹ Hoe is de tijdbesteding van Copiloten verandert sinds de start van de pilot Copiloten? (pagina  20)



Onderstaand figuur laat zien dat Copiloten gemiddeld minder lang (gele stippen geven 

de gemiddelden weer) ondersteuning hebben geboden aan de gezinnen waarbij zij op 

jonge leeftijd van het kind met ZEVMB betrokken raakte. Dit komt doordat deze 

gezinnen pas later in de pilot Copiloten zijn geïncludeerd. Gezinnen waarbij het kind 

met ZEVMB al wat ouder was, hebben op dit punt van de pilot dus al langer 

ondersteuning gehad ten op zichten van de vroeg-ZEVMB groep. 

Onderstaand figuur laat zien dat het gemiddeld aantal uren over alle weken (gele 

stippen) dat Copiloten ondersteuning bieden aan beide type gezinnen niet significant 

verschilt. Copiloten besteden gemiddeld over de hele periode waarin ondersteuning is 

gegeven 1.3 uur per week aan de ZEVMB groep. In de vroeg ZEVMB groep was dit over 

de hele periode gemiddeld 1.5 uur per week (t(45) = -1.50 p=0.14). 

Copiloten zijn al langer betrokken bij gezinnen met een 
ZEVMB-kind, maar besteden over de gehele periode van 
ondersteuning een vergelijkbaar aantal uren per week 
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Urenregistratie analyse: een beschrijving van de data 



De inzet van Copiloten in uren per week neemt af naarmate 
Copiloten langer bij gezinnen betrokken zijn 
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Deelvraag 1: hoe veranderde de inzet van een Copiloot gedurende de betrokkenheid bij een gezin?

De gele lijn geeft het gemiddelde verloop van de inzet van Copiloten in gezinnen 
weer. De zwarte lijn laat de variatie zien in de gemiddelde inzet van Copiloten 
voor alle gezinnen samen. Copiloten geven aan dat de werkelijkheid grilliger is 
dan hier zichtbaar wordt. Doordat we hier middelen over gezinnen is niet goed 
zichtbaar hoe zeer de inzet voor gezinnen kan verschillen. Zie bijlage 1, waar we 
niet middelen over gezinnen, voor een beeld van de grilligheid. 

Op de verticale as staat het gemiddeld aantal uren dat Copiloten ondersteuning 
bieden aan gezinnen. De horizontale as geeft het aantal weken dat een Copiloot 
bij gezinnen betrokken is. De rode lijn staat op het 52-weken punt, op dat 
moment is een Copiloot een jaar betrokken bij een gezin. 

De grafiek laat zien dat  gedurende de eerste 2 jaar  (104 weken) de inzet van 
Copiloten bij gezinnen in uren per week gemiddeld afneemt met 0.5 uur.

In de reflectie hierop, geven Copiloten aan dat zij, wanneer ze bij gezinnen 
betrokken raken, direct starten met de grote regel- en uitzoekzaken. Dat zijn 
bijvoorbeeld: Meerzorgaanvragen, vinden van een logeerplek of 
fondsenaanvragen. Daarnaast geven Copiloten aan dat zij in het begin van hun 
betrokkenheid ook tijd maken om het gezin te leren kennen. 

De dalende lijn lijkt lichtelijk te worden onderbroken in het halfjaar voordat 
Copiloten 3 jaar betrokken zijn. In de reflectie, noemden Copiloten als mogelijke 
verklaring dat na 3 jaar een nieuwe Meerzorgaanvraag gedaan moet worden en 
in deze periode de voorbereiding daarvoor al begint. 



In het figuur is te zien dat inzet van Copiloten over tijd verschilt voor de 

gezinnen waarbij een Copiloot al vroeg betrokken raakte (vroeg-ZEVMB) ten 

opzichte van de gezinnen waarbij een Copiloot betrokken raakte op het 

moment dat het kind met ZEVMB al wat ouder was (ZEVMB). 

De gemiddelde inzet in het eerste jaar was hoger voor vroeg-ZEVMB gezinnen. 

Dit is zichtbaar in de uit elkaar lopende lijnen waarbij de onzekerheidsmarges 

(grijze band rondom de lijnen) elkaar niet raken. 

In de reflectie hierop geven Copiloten aan dat zij  dit herkennen. Bij jonge 

kinderen (vroeg-ZEVMB) is er vaak een fase waarbij ouders meer nabijheid en 

steun nodig hebben. Dit komt mede doordat zowel het zorglandschap als alle 

wet- en regelgeving nog nieuw zijn, en er bij vroeg-ZEVMB vaak meerdere 

medische zaken spelen (vb. epilepsie is nog onrustig). 

Copiloten noemen dat bij de gezinnen waar zij betrokken raakten toen het kind 

al wat ouder was (ZEVMB groep), ouders al veel meer ervaring hebben, wat 

mogelijke een relatief iets mindere inzet in het begin vraagt. Tegelijkertijd 

noemen Copiloten dat ze bij deze groep gezinnen soms juist ook betrokken 

raken wanneer het gezin zich in een crisis bevindt. Omdat we hier de 

gemiddelde inzet in uren per week laten zien, is dit niet goed zichtbaar in het 

figuur. 

De inzet van Copiloten over tijd voor vroeg en oudere ZEVMB kinderen, verschilt 
tijdens het eerste jaar van ondersteuning 
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Deelvraag 1: hoe veranderde de inzet van een Copiloot gedurende de betrokkenheid bij een gezin?



De inzet van Copiloten in uren per week lijkt hoger voor jonge 
kinderen en lager voor oudere kinderen/jongeren 

19 *Dit figuur geeft de data van de 134 gezinnen weer van wie de leeftijd van hun kind met ZEVMB geregistreerd stond.

Deelvraag 1: hoe veranderde de inzet van een Copiloot gedurende de betrokkenheid bij een gezin?

Dit figuur laat de inzet van Copiloten in uren per week zien (op de verticale as) over 
de leeftijd van het kind. Elk gezin* is aangegeven met een andere kleur. De blauwe 
horizontale lijn laat het gemiddelde verloop van de inzet over leeftijd zien. Deze lijkt 
licht te dalen. Verder valt op dat er veel variatie is in de inzet van Copiloten, met wat 
hogere uitschieters in de eerste 10 levensjaren. Tijdens de reflectie van Copiloten op 
deze gegevens noemden zij dat ze enerzijds de vele pieken in de eerste 10 levensjaar 
herkennen, doordat de meeste zaken (vb. rolstoelbus, woningaanpassingen) in die 
periode worden aangevraagd. Anderzijds waren ze verbaasd dat er minder pieken 
rondom de overgang 18min naar 18plus te zien zijn. 

De uitschieters in het figuur kunnen zowel door crises komen als door geplande 
ondersteuning bijvoorbeeld rondom de overgang naar de WLZ. Dat is op basis van de 
data niet te zeggen. 

*Door de hoeveelheid gezinnen komen sommige kleuren meermaals voor. 



Copiloten besteden sinds de start van de pilot relatief 
steeds meer tijd aan activiteiten met gezinnen. 

20 *Dit is niet het gemiddelde per gezin, maar het gemiddelde over Copiloten in de betreffende week vanaf de start van de pilot Copiloten

Het figuur geeft het verloop over tijd weer, sinds de start van het initiatief 

Copiloten, in de verschillende type activiteiten die Copiloten uitvoeren. 

In het eerste jaar van de pilot waren Copiloten relatief meer tijd kwijt  aan 

algemene taken (rode lijn) die zij uitvoerden. Mogelijk komt dit doordat er in het 

begin van de pilot nog niet zoveel gezinnen gestart waren, en veel tijd 

geïnvesteerd werd in de ontwikkeling van hun inzet en netwerk. Over tijd nam 

de hoeveelheid tijd die Copiloten gemiddeld aan algemene taken besteden licht 

af. De semi-regelmatig pieken in algemene activiteiten worden veroorzaakt door 

de leernetwerk bijeenkomsten die Copiloten elke +/- 6 weken gezamenlijk 

hebben.

Het aantal uren dat Copiloten gemiddeld per week* aan activiteiten met

gezinnen besteden bleef vanaf 1 jaar na de start van het initiatief redelijk stabiel. 

Het aantal uren dat Copiloten aan activiteiten namens gezinnen besteden, lijkt 

daarentegen na de initiële stijging in uren, juist weer te dalen. De Copiloten 

duiden deze ontwikkeling op twee manieren. Ten eerste laat dit mogelijk zien 

dat door het beter ontwikkelde netwerk, Copiloten makkelijker toegang hebben 

tot relevante organisaties en relatief minder uren kwijt aan regelzaken die zij 

namens gezinnen doen. Ten tweede laat dit mogelijk zien, dat de training om 

meer naast gezinnen te gaan staan en hen in hun kracht te zetten, zijn vruchten 

afwerpt. 



Op basis van de analyse van de urenregistraties zien we een aantal veranderingen in de inzet van Copiloten over tijd: 

1. De gemiddelde de inzet van de Copiloten neemt af naarmate zij langer ondersteuning bieden aan een gezin (pagina 17).  

Dit komt niet geheel overeen met wat we van de gezinnen zelf hoorden. Een aantal gaven aan dat zij het gevoel hadden dat 

ze Copiloten met de tijd steeds makkelijker om hulp vragen. Het kan echter ook zijn dat gezinnen Copiloten vaker om hulp 

vragen, maar dat deze ‘extra’ vragen relatief klein zijn en relatief weinig tijd kosten. 

2. De inzet van Copiloten gemiddeld hoger lijkt te zijn op het moment dat een kind met ZEVMB jonger is, dan wanneer een 

kind al wat ouder is. Dit concluderen we op basis van: (1) de analyses waarin we een vergelijking maken tussen de vroeg-

ZEVMB gezinnen (met een kind jonger dan 3 jaar) en ZEVMB gezinnen wat betreft de inzet van Copiloten in het eerste jaar 

van ondersteuning (pagina 18). Daaruit blijkt dat de Copiloten gemiddeld genomen meer uren per week inzetten bij vroeg-

ZEVMB gezinnen dan bij gezinnen met wat oudere kinderen. Ook wanneer we kijken naar de inzet van Copiloten voor 

kinderen met verschillende leeftijden (pagina 18), zien we een hogere inzet bij jongere kinderen (0 - 10 jaar) en een 

gemiddeld lagere inzet bij oudere kinderen. Dit sluit niet aan bij het beeld van Copiloten dat wanneer zij later betrokken 

worden, zij meer tijd nodig hebben om ‘chaos’ op te ruimen. Op basis van deze eerste data analyse lijkt dus dat hoe ouder 

een kind is hoe minder inzet vanuit Copiloten nodig lijkt. Naarmate de kinderen uit de vroeg-ZEVMB langer ondersteuning 

van Copiloten krijgen, zal meer data beschikbaar komen om te zien of deze observatie klopt. 

Tot slot, we zien in de data veel variatie in de inzet van Copiloten over tijd (zie Bijlage 1 voor de ruwe data). Afgezien van dat er 

relatief meer inzet nodig lijkt bij gezinnen met jongere kinderen (<10 jaar*) zien we geen andere patronen die wijzen op 

levensfase specifieke pieken (vb. 18min naar 18plus). 

Conclusies kwantitatieve analyse | De inzet van 
Copiloten bij gezinnen neemt af over tijd 

21 *Dit is gebaseerd op patronen in slide 19, waar meer pieken zichtbaar zijn in de eerste 10 jaar. 

Deelvraag 1: hoe veranderde de inzet van een Copiloot gedurende de betrokkenheid bij een gezin?
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Conclusies en 
aanbevelingen



Overkoepelende bevindingen

2323

Lange betrokkenheid is van 
grote waarde

De lange betrokkenheid van een Copiloot bij een 
gezin is van grote meerwaarde. De duur van de 
betrokkenheid is een belangrijk verschil tussen 
Copiloten en andere vormen van ondersteuning 
waar gezinnen aanspraak op zouden kunnen 
maken. Kinderen met ZEVMB hebben een 
zorgvraag die zo complex is dat ouders door-
lopend te maken hebben met allerlei instanties 
die betrokken zijn bij de zorg die kinderen nodig 
hebben of de aanpassingen en hulpmiddelen die 
een kind nodig heeft. Ouders bouwen een band 
op met een Copiloot en kunnen daardoor op een 
laagdrempelige manier hulp vragen bij zaken waar 
zij tegenaan lopen. Door hun uitgebreide kennis 
over ZEVMB kunnen Copiloten anticiperen op wat 
komen gaat. Dat geeft rust in een gezin en geeft 
ouders het vertrouwen dat als er iets gebeurt, zij 
er niet alleen voor staan.

Vroeg instappen loont 

Gezinnen die ondersteuning van een Copiloot 
hebben gekregen toen hun kind nog heel klein 
was geven aan dit heel waardevol te vinden. 
Vanwege de korte periode waarin de pilot loopt 
zijn de effecten op lange termijn nog lastig 
meetbaar, maar de zaken die nu al wel zichtbaar 
zijn wijzen erop dat vroege betrokkenheid een 
hoop stress voor ouders kan voorkomen. Ook 
lijkt het erop dat in deze gezinnen het ‘normale’ 
gezinsleven, waar werk en hobby’s ook onderdeel 
van zijn, gemakkelijker voortgezet kan worden 
dan bij gezinnen die geen ondersteuning krijgen.

Pieken in inzet zijn maar 
deels te voorkomen

De ondersteuning van een Copiloot bestaat 
meestal uit regelzaken die voortkomen uit de 
groei van een kind én uit hulp bij problemen die 
ouders en Copiloot niet hadden voorzien, zoals 
het problemen bij de levering van medicatie. 
Ondersteuning bij zaken uit de eerste categorie 
is tot op zekere hoogte planbaar. Bij de 
inschatting van inzet die nodig is bij een gezin 
kan met zaken als woningaanpassingen en de 
overgang naar de WLZ rekening gehouden 
worden. Niet-planbare problemen zien we, in 
meer of mindere mate, terug bij alle gezinnen 
met een Copiloot. Een zekere mate van 
flexibiliteit in de inzet blijft nodig om in te kunnen 
spelen op acute problemen bij gezinnen.



Aanbevelingen en aandachtspunten
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Borgen van een goede match tussen gezin en Copiloot bij toekomstige opschaling. Zowel gezinnen als samenwerkingspartners geven aan

dat matching van een Copiloot aan een gezin belangrijk is. Gezinnen noemen dat het hebben van een klik met de Copiloot voor hen van belang

is. Daarnaast hebben niet alle gezinnen dezelfde ondersteuningsbehoefte. Bij het in de toekomst opschalen van Copiloten is het van belang om

te zorgen dat een zorgvuldige match tussen gezin en Copiloot geborgd blijft.

Overweeg bij monitoring de reden van inzet mee te nemen. De dagregistratie data, waarin Copiloten bijhouden hoeveel uur ze per dag

besteden aan verschillende ondersteuningsactiviteiten, is een rijke bron van informatie voor het monitoren van hun inzet. Deze gegevens maken

het mogelijk om op gezinsniveau in kaart te brengen hoe de inzet over tijd verloopt en hoe veel variatie daar in zit (kan zowel door crisis komen

en door planbare activiteiten). We adviseren de huidige registratie in de toekomst voort te zetten en te overwegen om hier de reden van inzet

(crisis of gepland) aan toe te voegen zodat daar meer zicht op komt. Ook zal met meer beschikbare data – de pilot loopt langer – meer inzicht

verkregen kunnen worden over hoe de inzet van Copiloten in de verschillende levensfases verandert. Het blijven volgen van de ontwikkelingen

(over tijd) in de inzet van Copiloten in uren per week zijn van belang met het oog op het structureel maken van Copiloten.

Zet in op vroege betrokkenheid van een Copiloot bij een gezin. Ouders geven aan dat vroege betrokkenheid van een Copiloot veel onrust

en onzekerheid in een gezin kan voorkomen, waardoor zij meer ruimte ervaren voor bijvoorbeeld andere familieleden en/of (vrijwilligers)werk.

De meerwaarde van het vroeg betrekken van een Copiloot bij een gezin met een kind met ZEVMB is (nog) niet goed aan te tonen met cijfers. Dit

komt enerzijds omdat op dit moment nog niet genoeg data beschikbaar is voor de gezinnen bij wie ondersteuning vroeg begonnen is;

Copiloten zijn daarvoor nog niet lang genoeg bij deze gezinnen betrokken. Hierdoor is nog niet zichtbaar of vroege inzet zich ook vertaalt in

minder benodigde ondersteuning op latere leeftijd. Anderzijds laat de meerwaarde van vroege inzet die ouders ervaren, zoals zich gesteund

voelen, meer helderheid hebben of meer ruimte ervaren voor andere zaken, zich moeilijk in cijfers uitdrukken.
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▹ De gele lijn geeft de inzet per week van Copiloten 

bij gezinnen over tijd weer, vanaf het moment dat 

zij betrokken raakte bij een gezin. De zwarte lijn 

laat de variatie in inzet per week zien. Dit geeft 

weer hoe grillig de inzet van Copiloten kan zijn. 

Bijlage 1: Verloop in de inzet van Copiloten vanaf 
moment betrokkenheid bij gezin (ruwe data)
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