
 

 

Stappenplan Logeerconcept ‘Logeren met je eigen pgb-team’ 

Te gebruiken ter inspiratie  

 

1. Inventariseer in je regio welk KDC bereid is om facilitaire voorzieningen/pand open te 

stellen voor gezinnen met kinderen met ZEVMB die met hun eigen pgb-team willen logeren.  

2. Spreek met het KDC af wie de coördinator/het aanspreekpersoon is om dit aanbod te 

verkennen/realiseren en leg contact met het zorgkantoor.  

3. Afstemming tussen de (tijdelijke) coördinator voor de ouders (kan bijvoorbeeld een ouder 

of Copiloot zijn) en de coördinator van het KDC over de beschikbare faciliteiten en wat dit 

betekent voor de kinderen met ZEVMB en hun pgb’er die komen logeren (bijvoorbeeld: 

aantal logees; type bedboxen die beschikbaar zijn, hebben wel/geen bedhek; beschikbare 

logeerplekken voor de pgb’ers, afspraken met beveiliging t.a.v. ‘opening’). 

4. Verken welke gezinnen met ZEVMB willen logeren met hun pgb-team (oproep op 

Facebook). Coördinator ouders spreekt de gezinnen die interesse hebben en licht de 

verantwoordelijkheden van betrokkenen en criteria voor deelname toe. De coördinator 

schat in welke kinderen een goede match kunnen zijn.  

5. Coördinator ouders stelt een Handboek samen voor de gezinnen die zijn geselecteerd 

(introductie van de logees; informatie over faciliteiten; verantwoordelijkheden van ouders 

en het pgb-team; wat neem je mee?; wat kost het en hoe is dit geregeld?) 

6. KDC verzorgt een gebruikershandleiding voor gebruik van de faciliteiten en draagt zorg 

voor: verzekeringen; afspraken met brandweer en beveiliging.  

7. Voorafgaand aan ieder weekend inventariseert de coördinator ouders welke logees 

deelnemen en welke pgb’ers aanwezig zijn. Ouders en pgb’ers hebben elkaars 

contactgegevens.  

8. Het KDC zorgt voor een aanspreekpersoon tijdens de logeerweekenden voor noodgevallen. 

Dit nummer is bekend bij de ouders en de pgb’ers die dienst hebben.  

9. Ouders en pgb’ers krijgen bij de start van de logeerweekenden instructies voor gebruik van 

de faciliteiten (tip: film de instructies en deel deze met de gezinnen). 

10. Na ieder weekend evalueren de coördinator ouders en coördinator van het KDC de 

ervaringen en spreken waar nodig hoe en door wie verbeterpunten worden opgepakt.  



 

 

11. Verken met elkaar of het opstellen van een reservelijst van gezinnen die deel willen nemen 

in geval dat één van de logees door onvoorziene omstandigheden niet kan, van waarde is en 

maak passende afspraken.  

12. De coördinator ouders bevraagt de ouders voorafgaand aan een volgend logeerweekend of 

er punten zijn die aandacht vragen voor een succesvol logeerweekend en bevraagt hen wat 

zij van de pgb-teams terug horen.  

13. De coördinator ouders en coördinator van het KDC hebben regulier overleg om zorg te 

dragen dat voor alle betrokkenen het Logeren met je eigen pgb-team een succes is. 


