
Waar gaat het over?

Het keukentafelgesprek is de term voor het onder-

zoek dat de gemeente doet na een melding van een 

hulpvraag van een inwoner. De gemeente bevestigt de 

melding en stelt de inwoner op de hoogte van de pro-

cedure: o.a. de mogelijkheid van een persoonlijk plan 

en het recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteu-

ning. Vervolgens vindt het onderzoek naar de behoefte 

aan maatschappelijke ondersteuning plaats. Dit gebeurt 

veelal in de vorm van een persoonlijk gesprek met de 

cliënt (eventueel bijgestaan door een naaste en/of een 

onafhankelijk cliëntondersteuner). De gespreksvoerder 

van de gemeente maakt een verslag van het gesprek 

als basis voor de vervolgacties. Bijvoorbeeld verwijzing 

naar een algemene voorziening of het doen van een 

aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Bezwaar ma-

ken tegen het verslag is niet mogelijk. Als de inwoner 

niet tevreden is met de beschikking van de gemeente 

kan hij in bezwaar gaan bij de gemeente, en daarna 

eventueel in beroep bij de rechtbank.

Wat zijn de ontwikkelingen?

Inwoners weten vaak niet precies waar zij terecht 

kunnen met hun hulpvraag. Heldere informatiever-

schaffing over de toegang en de procedure is nood-

zakelijk. Verder bestaat de indruk dat gemeenten 

hun burgers niet altijd duidelijk informeren over de 

mogelijkheid om gebruik te maken van het recht op 

gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.

De exacte invulling van het onderzoek naar de 

ondersteuningsbehoefte van de burger verschilt per 

gemeente. Soms volstaat de gemeente met een al-

gemene brief of een telefonisch gesprek. De inwoner 

heeft echter altijd recht op een persoonlijk gesprek. 

De jurisprudentie hierover ontwikkelt zich door uit-

spraken van rechters in rechtszaken van burgers die 

in beroep gaan tegen de werkwijze van de gemeen-

ten en hun besluiten over aanvragen van voorzienin-

gen (bijvoorbeeld Huishoudelijke hulp).

Diverse (koepels van) cliëntorganisaties ontwikkelen 

kennisproducten om hun leden met suggesties toe te 

rusten voor het gesprek.

Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein doen?

Een goede invulling van het onderzoek en het 

gesprek is voor burgers van groot belang. Het 

bepaalt namelijk of en op welke wijze in hun 

maatschappelijke ondersteuning wordt voorzien en 

wat hun (rechts)positie in de gevolgde werkwijze is.

Een Adviesraad Sociaal Domein kan de volgende 

vragen stellen:

* Zijn de toegang en de procedure van het 

onderzoek (waaronder de mogelijkheid van 

bezwaar/ beroep) helder beschreven? Wordt deze 

informatie actief aangeboden?

* Is het team professionals dat de toegang 

beoordeelt voldoende deskundig?

* Wordt de inwoner actief gewezen op 

de mogelijkheid van onafhankelijke 

cliëntondersteuning?

* Is het klachtrecht (tegen gedragingen van de 

gemeente of de aanbieder) goed geregeld?

* Wordt er cliëntervaringsonderzoek gedaan naar 

het keukentafelgesprek?

* Wil de Adviesraad zelf onderzoek uitvoeren naar 

de ervaringen van cliënten met het onderzoek?

Waar kan ik meer informatie krijgen?

* Huis voor de Zorg: Handig om te weten en niet te 

vergeten bij het keukentafelgesprek

* PMO: Voorbereidingsbrochure voor naasten en 

mantelzorgers

* Movisie: Tips voor het keukentafelgesprek

* Avi leidraad 16: Adviezen bij het 

keukentafelgesprek: mijn rol als burger

* Movisie voor gemeenten: beleidsroute mantelzorg 

versterken, gemeente als uitvoerder
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