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Voorstelronde

Wie zijn wij en wat doet Ieder(in)

Ieder(in)
 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. 260 belangenorganisaties zijn lid van Ieder(in)

 Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een 
verstandelijke beperking of chronische ziekte horen er volledig bij. Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te 
doen.

Wat doet Ieder(in) i.h.k.v. de onafhankelijke cliëntondersteuning

 Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg in opdracht van VWS. Zie hiervoor onderstaande link

https://iederin.nl/downloads/dl.php?l=986_Kwaliteitsagenda_gehandicaptenzorg.pdf

 Koplopers bijeenkomsten: partners  

 Checklist is ontwikkeld: zie link in de mail van Movisie

 Lobby landelijk en lokaal, met een integrale visie over de domeinen heen. Werken aan landelijke bekendheid. 
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Programma

 Landelijk beeld

 De checklist

 Plenaire deel

 Tip’s en Top’s
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Landelijk beeld onafhankelijke 
cliëntondersteuning

Gemeenten bieden onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. De meeste 
gemeenten hebben dit op eigen wijze ingericht, passend bij de lokale situatie. 

Monitor Sociaal Domein- Waarstaatjegemeente.nl
De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein ondersteunt gemeenten bij de informatie voor de gemeenteraad en de burgers, de 
horizontale informatievoorziening.
Bij de vraagstelling: wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? (meting in 2016 en 2017)
Heeft respectievelijk 28 en 29% van de mensen met toegewezen WMO-maatwerkvoorziening die daar bevestigend op heeft 
geantwoord. De provincies Friesland, Noord-Brabant en Zeeland komen gemiddeld als hoogste uit (boven 30 %) 

Toezegging minister de Jong (verzameloverleg inzake de Wmo, mantelzorg, maatschappelijke opvang en 
hulpmiddelenbeleid)
De bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning is nog steeds te beperkt.
De VNG heeft het onderwerp bij gemeenten op de kaart gezet met het Koplopers project. Met het project zijn mooie resultaten 
geboekt maar extra aandacht voor de bekendheid van de functie cliëntondersteuning blijft evenwel nodig. Dit kabinet zet in op 
de versterking van deze functie. Hiervoor is deze kabinetsperiode € 55 miljoen extra beschikbaar.

Checklist

Ieder(in) heeft een checklist ontwikkeld. Hier mee kunnen belangenbehartigers, leden van adviesraden en andere betrokkenen 
nagaan op welke manier de OCO binnen de gemeente wordt aangeboden.
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Onafhankelijkheid van 

cliëntondersteuning…….

 Staat bij de cliëntondersteuning ook echt het belang van de cliënt voorop - en niet dat van de gemeente of 
(zorg)aanbieder? 

 Werkt de cliëntondersteuning organisatorisch onafhankelijk van de gemeente of (zorg)aanbieder? Bijvoorbeeld niet direct 
in dienst van gemeente of aanbieder.

 Laat de gemeente aan mensen weten dat de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning een recht is?

 Is in de subsidie of bij inkoop van de cliëntondersteuning (contractering) vastgelegd dat hij/zij onafhankelijk werkt, zoals 
op basis van de beroepscode voor maatschappelijk werk of sociaal raadslieden?

 Ervaren mensen in de praktijk dat de cliëntondersteuner ook echt onafhankelijk werkt? 
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Deskundigheid van onafhankelijk 
cliëntondersteuners…….

 Helpt de cliëntondersteuning mensen daadwerkelijk tijdig en passend de hulp en ondersteuning te krijgen die ze nodig 
hebben?

 Heeft de cliëntondersteuner genoeg opleiding, sociale vaardigheden en kennis van wetgeving, regelingen en de sociale 
kaart in huis?

 Is het aanbod van de cliëntondersteuning divers genoeg? Passend bij verschillende doelgroepen, zoals mensen met een 
verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuigelijke beperking. Zowel voor jongeren als ouderen. 

 Is er genoeg kennis aanwezig over de verschillende levensdomeinen: zorg, wonen, werk, opvoeden, vervoer, inkomen? 
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Keuzemogelijkheid cliëntondersteuning 

voor burgers…….

 Kunnen mensen zelf kiezen wie cliëntondersteuning geeft?

 Is er keuze mogelijk tussen professionele ondersteuning of informele door vrijwilligers? 

 Als mensen niet tevreden zijn over de kwaliteit van of bejegening door cliëntondersteuning, hebben zij het recht om een 
andere cliëntondersteuner te vragen? 
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Inzet van onafhankelijke
cliëntondersteuners…….

 Biedt de cliëntondersteuner voldoende hulp? Zoals bij aanvragen en gesprekken bij gemeente en aanbieders, 
indiceren, opstellen zorg- of leefplan, klachten, herindicaties, verandering van plan of aanbieder, opzeggen van 
zorg of ondersteuning. Maar ook: bij de overgang van de ene wet of regeling naar de andere.

 Kunnen cliëntondersteuners worden ingezet bij alle officiële instanties en instellingen waar burgers ondersteuning 
of zorg moeten regelen? 
Bijv. bij instellingen, scholen, zorgkantoren of schuldhulpverlening, 


