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Kabinet stelt €55 miljoen beschikbaar.
Hoe daarmee om te gaan: brief van 12 juli 2018 aan Tweede Kamer 
Betreft zowel opgave voor gemeenten als zorgkantoren.
Afgelopen maanden verdere invulling aan gegeven (bijna gereed) 

Vele opgaven rond cliëntondersteuning, maar 4 voornaam:
• Beter bekend bij cliënten, naasten en/of wettelijk 

vertegenwoordigers álsmede (en vooral eerst) alle 
‘toegangsprofessionals’. 

• Beter vindbaar door het dichtbij de toegang te organiseren                       
(let op: onafhankelijkheid behouden) 

• Betere kwaliteit door o.a. meer deskundigheid/specialisatie en 
aansluiting informeel-formeel.

• Meer inzicht in wie nu exact welke cliëntondersteuning waarom 
wanneer nodig heeft en overzicht in al het bestaande 
ondersteuningsaanbod (in brede zin)

2

Ter herinnering: de 4 opgaven 
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Inzicht en overzicht belangrijkste?
• Er is eigenlijk niemand met enige kwetsbaarheid en/of complexiteit 

die het niet zou kunnen gebruiken (zie volgende pagina). 
• Dé cliëntondersteuner bestaat niet. Verschillende mensen en 

groepen vragen andere functionaliteiten en kennis.  
• ‘Even ondersteunen bij de keukentafel’ is lang niet altijd voldoende.
• Het is allang niet meer alleen MEE (maar een veelheid aan aanbod) 
• Vele functies en functionarissen die ook de weg wijzen en 

(cliënt)ondersteuning bieden. 
• Grote samenhang met alles wat gemeenten, zorgkantoren en vele 

andere instanties zelf aan (integrale) dienstverlening bieden en 
ontwikkelen. 

Wanneer er inzicht en overzicht is kan 
veel gerichter werk worden gemaakt van 
bekendheid, vindbaarheid en kwaliteit.



Meerwaarde bij kwetsbaarheid en complexiteit
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Wilsonbekwaam

(Door o.a. 
aard van de 
aandoening, 

geletterdheid, 
digitale 

vaardigheid) 
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Noodzaak tot 
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intensieve ondersteuning?

Toenemende complexiteit

(door complexe zorgvraag, vele regelingen, overgangssituatie)

Generieke 
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Generieke 
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Weinig 
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Wettelijk vertegenwoordiger  
is ook (deels) ondersteuner? 

Sociaal 
netwerk kan 
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(indien 
aanwezig)



De voornaamste activiteiten
waarmee de opgaven worden gerealiseerd
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Voornaamste activiteiten Draagt bij aan opgave Looptijd

1. Onderzoek naar behoefte en aanbod Meer inzicht t/m voorjaar ’19

2. Communicatiestrategie en uitvoering 
Zowel Sociaal Domein als Wlz

Meer bekendheid 2019

3. Koplopergemeenten aan de slag 
+ materiele en financiële ondersteuning

Alle vier opgaven Ronde 1: 2019
Ronde 2: 2020

4. Ontwikkelagenda zorgkantoren
+ extra middelen voor ondersteuning

Vooral meer kwaliteit 2018-2019

5. Betere aansluiting OCO gemeente en 
OCO zorgkantoren 

Beter vindbaar, meer 
kwaliteit

2019

6. Professionaliseringsagenda
(via beroepsgroep)

Meer kwaliteit, meer 
inzicht

2019-2021

7. Pilots intensieve op doelgroep 
gespecialiseerde (naasten)ondersteuning

Meer inzicht, meer 
kwaliteit

2019-2021

Enkele subsidies voor kleinere projecten Meer kwaliteit continue



Ondersteuning door:

Samenvattend overzicht
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Generieke, lichte 
ondersteuning 

( toegespitst op doelgroep)

Hypothese: behoefte aan enige vorm 
van ondersteuning vooral bij mensen 
met bepaalde kwetsbaarheid en/of 

complexe situatie. En behoefte 
verschilt per doelgroep. Onafhankelijke 

Clientondersteuning (OCO)

Communicatiestrategieën 
Sociaal Domein en WLZ 

Opgave 1 – Meer inzicht 
in wie welke ondersteuning behoeft

Opgave 2 – Meer bekend 
vooral bij hen die cliënten of 

naasten op OCO kunnen wijzen

Opgave 3 – Beter vindbaar
Meer zichtbaar daar waar de eerste 

hulpvraag wordt gesteld

Opgave 4 – Betere kwaliteit
Vooral meer deskundigheid om 
ieder op maat te ondersteunen
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Naasten

Vertegenwoordigers Diverse functionarissen

Gespecialiseerde intensieve 
ondersteuning 

(kortdurend of langdurend) 

Visiedocument(en) 2021
alle lessen komen bij elkaar: wie welke 

ondersteuning, welke meerwaarde, welke 
kwaliteitseisen, welke kosten en baten

koplopergemeenten aan 
de slag met 4 opgaven

Pilots intensieve cliënt- en 
gezinsondersteuning in 

geval van zware zorg
Ontwikkelagenda 

zorgkantoren Pilots intensieve 
ondersteuning complexe 
situaties sociaal domein

Hulpverleners  

Kwaliteitsplan beroepsgroep 

Afstemming OCO 
Wmo en OCO Wlz

Afstemming OCO 
met andere 

functionarissen

Onderzoek 
behoefte Onderzoek 

aanbod

Enkele 
project-

subsidies

activiteiten

opgaven



Zeker niet in beton gegoten en we stellen bij van jaar tot 
jaar, maar van de €55 miljoen 2018-2021 denken we aan: 

• €1,5 miljoen in 2-3 jaar voor een lerende praktijk onder 
(koploper)gemeenten (VNG, ASD, Iederin en Movisie)

• €21 miljoen in 4 jaar voor (koploper)gemeenten om het 
lokale beleid te versterken (bekendheid, vindbaarheid, 
meer kwaliteit, meer generieke ondersteuning)

 zie volgende sheet

• €9 miljoen voor pilots gespecialiseerde ondersteuning in 
sociaal domein. Telkens met 4-6 gemeenten. Kan ook een 
koploper generieke ondersteuning oppakken. Wordt nog 
verder uitgewerkt.
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Financiële ondersteuning gemeenten



• Het gaat ongeveer om: 
€2,75 in 2018, €7,55 in 2019, €6,50 in 2020, €4,55 in 2021. 

• Elk jaar kijken eerst naar de plannen van de nieuwe koplopergemeenten, 
en wanneer nog ruimte: ook bestaande koplopers of andere gemeenten 
middelen. 

• Door twee regio’s (mooi!) is het aantal gemeenten in Koploper II voor 
2019 wel rond de 30 uitgekomen. Dus het gaat ook niet om een enorm 
bedrag per koploper. 

• Maak begin 2019 de plannen rond, dan kan een bedrag mee met 
meicirculaire (anders septembercirculaire). 

• We werken nog aan een licht beoordelingskader (naast de gestelde 
criteria), denk bijv. aan niet alleen Wmo, niet alleen informeel 
ondersteuning, niet teveel geld naar externe projectleiders, wat 
onderscheid in eisen tussen kleine en grote gemeenten. Ook nog bepalen 
als het aangevraagde het beschikbare overschrijdt. 

• Het ‘toegekende’ bedrag wordt over de rest van het jaar uitbetaald. 
• Van formele verantwoording is geen sprake. Wel tijdens alle regionale en 

landelijke bijeenkomsten lessen delen. 
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Financiële ondersteuning Koplopers


