
Een zo zelfstandig mogelijk leven voor Chris 

De ouders van Chris melden zich bij mij. Chris, hun volwassen zoon, heeft autisme. Hij volgde 

speciaal onderwijs en heeft een aangepaste baan. Hij woont thuis en dat gaat allemaal prima. De 

ouders van Chris regelen alles zelf. Toch denken ze steeds vaker na over de toekomst. Ze worden 

ook ouder en wie zorgt er straks voor Chris als zij het niet meer kunnen?  

Ze hebben veel vragen waar ze zelf niet uitkomen: 

• Hoe kan Chris zo zelfstandig mogelijk en gelukkig leven?  

• Wat kan er allemaal? 

• Waar kan hij wonen?  

• Wat moeten we allemaal regelen?  

• Welke zorg heeft hij echt nodig?  

• En wanneer nemen we samen deze stap?  

We bekijken samen alle vragen en mogelijkheden. Zo brengen we de ondersteuning die de ouders 

Chris nu geven in kaart: waarbij helpen ze hem en hoe vaak. En we onderzoeken welke vorm van 

wonen en begeleiding bij Chris past en hoe wordt die betaald. Uiteindelijk blijkt hulp vanuit de Wet 

langdurige zorg het best te passen bij de situatie en behoefte van Chris. Dit geeft ook de meeste 

zekerheid en stabiliteit. Ik help de ouders bij het aanvragen daarvan. Chris gaat nu niet ineens ergens 

anders wonen. Daar krijgt hij de tijd voor én hulp van een zorgaanbieder. Die bereidt hem stap voor 

stap voor op de nieuwe situatie.   

De ouders regelen zelf bewindvoering en mentorschap voor Chris binnen de familie. Zo helpt de zus 

van Chris hem bij beslissingen over persoonlijke zaken zoals behandelingen, zorg of begeleiding. En 

zijn ouders helpen Chris bij financiële beslissingen en waar nodig neemt zijn zus dit over. Door deze 

dingen samen te regelen voor straks, hebben de ouders een hele zorg minder.  

“Als we jou niet hadden, waren we hier nooit uitgekomen. Je bent al die tijd een grote steun en 

vraagbaak geweest,” verzuchten de ouders na afloop van mijn ondersteuning. Ze vonden de wirwar 

van regels en wetten overweldigend. Er zijn ook zoveel dingen die je moet kennen en weten. Nu is er 

duidelijkheid en geregeld wat nodig is. Dat geeft lucht voor de toekomst.  

 

MEE De Meent Groep 

Gewoon meedoen, ook als je zelf of je kind een (niet zichtbare) beperking heeft. Soms heb je daar 

hulp bij nodig. Je kunt je vraag direct stellen aan MEE. Je hebt geen verwijzing nodig. En het kost je 

niets. De cliëntondersteuners van MEE hebben veel ervaring met het ondersteunen van mensen met 

een beperking. Zij kennen de mogelijkheden en weten de weg. Of het nu gaat om opvoeding, 

ontwikkeling, werk, wonen, geldzaken of regelgeving.  

Onze hulp is tijdelijk. Tot je vraag of probleem is opgelost. Misschien is onze hulp al genoeg. En als 

het nodig is dan kijken we samen wat er nog meer nodig is. En helpen je om dat te regelen.  

Bel ons gerust met je vraag 088 465 35 55. En kijk eens op onze website www.meedemeentgroep.nl  

 

 

http://www.meedemeentgroep.nl/

