
 

 

 

 

Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) 

 

 

Inleiding 

Indebuurt033 is er voor alle inwoners die anderen willen ontmoeten, die vragen en zorgen 

hebben over opgroeien en opvoeden, mantelzorg, geldzaken, wonen of andere leefgebieden. 

Wij geven onafhankelijk advies, bieden een luisterend oor en bieden kortdurend ondersteuning 

waar nodig.  

 

Een aparte taak van Indebuurt033 is het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de 

WMO.  Om goed te begrijpen wat de taken van de onafhankelijk cliëntondersteuners zijn starten 

we met een stuk achtergrondinformatie over wat de verschillende wetten zeggen over 

onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarna geven we een korte samenvatting uit de handreiking 

VNG 2017 waarin drie verschillende situaties staan beschreven over de wijze waarop 

onafhankelijke cliëntondersteuning geboden kan worden. Als laatste beschrijven we hoe we 

binnen Indebuurt033 de onafhankelijke cliëntondersteuning georganiseerd hebben. 

 

 

1. Achtergrondinformatie 

 

Wat zegt de wet over onafhankelijke cliëntondersteuning? 

Cliëntondersteuning is vastgelegd in twee wetten:  

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning; WMO 

- Wet Langdurige Zorg; WLZ 

 

WMO 

De gemeente voert de WMO wet uit. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor het 

regelen en beschikbaar maken van ondersteuning vanuit de WMO. Daarnaast is de gemeente 

ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Jeugdzorg. 

De WMO bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden. Deze moet 

gratis zijn, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt.  
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Cliëntondersteuning (WMO 2015 artikel 1.1.1. eerste lid):  

 

“Onafhankelijke cliëntondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die 

bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van 

een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke 

ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en 

inkomen.”  

 

‘Daarmee is in één wet de cliëntondersteuning voor het gehele sociale domein (dus ook 

voor de Jeugdwet en de Participatiewet) én andere levensgebieden zoals 

schuldhulpverlening, onderwijs, gezondheidszorg, wonen, werk en inkomen geregeld. De 

WMO regelt de cliëntondersteuning bij de toeleiding tot de poort van WLZ (CIZ, 

zorgkantoor). Vanaf het moment dat een WLZ- indicatie is afgegeven, wordt de 

cliëntondersteuning vanuit de WLZ geregeld.  

 

In de memorie van toelichting op de WMO-wet staat: 

- Gemeenten dienen zorg te dragen dat informatie, advies en (kortdurende) 

ondersteuning voor al haar inwoners beschikbaar en toegankelijk is. 

- Dat deze onafhankelijk en integraal is en dat de gemeente ervoor zorg draagt dat bij de 

onafhankelijke cliëntondersteuning het belang van de inwoner het enige uitgangspunt is. 

- Dat onafhankelijke cliëntondersteuning een algemene voorziening is, en kosteloos is 

voor de inwoner. 

- Onafhankelijke cliëntondersteuning is ook beschikbaar voor aanvragers van een 

persoonsgebonden budget (PGB) en voor het ontlasten van mantelzorgers. 

- Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om adequaat te communiceren over de 

gekozen organisatie en het aanbod hierin. 

 

 

 

Wie voert dit uit? 

Indebuurt033 voert in Amersfoort de onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de WMO uit 

(www.indebuurt033.nl). 

 

WLZ 

De Wet Langdurige Zorg gaat over de zorg voor inwoners die 24 uur intensieve zorg en 

nabijheid nodig hebben, bijvoorbeeld inwoners in een verpleeghuis of een andere zorginstelling. 

De overheid is verantwoordelijk voor deze zorg. De overheid heeft de besluiten of u in 

aanmerking komt voor deze zorg overgedragen aan het Centrum voor Indicatiestelling. Om deze 

http://www.indebuurt033.nl/
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zorg te krijgen heeft de inwoner een indicatie nodig. Het CIZ geeft deze indicatie. Het regelen 

van de financiering doen de zorgkantoren in de regio. 

 

Ook vanuit de Wet Langdurige Zorg kan de inwoner een beroep doen op onafhankelijke 

cliëntondersteuning. Het zorgkantoor heeft hiervoor verschillende partijen ingekocht, onder 

andere MEE. Deze onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit WLZ kan pas gegeven worden 

nadat de inwoner de indicatie WLZ heeft gekregen. De aanvraag voor een indicatie WLZ valt dus 

niet onder deze cliëntondersteuning. 

 

 

Wettelijk kader onafhankelijke cliëntondersteuning en WLZ 

 

“Onafhankelijke cliëntondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en 

zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in 

samenhang met dienstverlening op andere gebieden. Onafhankelijke cliëntondersteuning is 

ondersteuning die onafhankelijk van zorgaanbieders plaatsvindt in het belang van individuele 

cliënten.” 

 

 

 

Wie voert dit uit? 

Clientondersteuning vanuit de WLZ wordt aangeboden door het WLZ-team van MEE in Utrecht 

(www.wlzclientondersteuning.nl).  

 

De aanvraag voor een WLZ- indicatie valt niet onder deze ondersteuning.  Inwoners kunnen 

daarvoor een beroep doen op Indebuurt033. Wanneer een inwoner begeleiding krijgt van een 

netwerkpartner zoals bijvoorbeeld het wijkteam zal er in eerste plaats gekeken worden wat de 

inwoner wenst.  Kiest de inwoner voor onafhankelijke cliëntondersteuning bij de aanvraag WLZ, 

dan kan in samenspraak met de inwoner en de netwerkpartner(s) afgestemd worden welke 

informatie er nodig is en wie welke taak op zich neemt. Op deze wijze wordt onafhankelijke 

cliëntondersteuning geboden.  

 

Kort samengevat: Indebuurt033 biedt onafhankelijke cliëntondersteuning in het kader van de 

WMO en bij aanvragen in het kader van de WLZ.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wlzclientondersteuning.nl/
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2. Onafhankelijke Clientondersteuning volgens de WMO 2015 

 

Clientondersteuning wordt geboden in veel verschillende situaties. Om enige ordening aan te 

brengen onderscheiden we verschillende aspecten/lagen van cliëntondersteuning (uit de 

handreiking VNG 2017) 

 

a. Reflectie op het eigen leven 

Inwoners die geconfronteerd worden met een verandering in hun leven die ervoor zorgt dat het 

normale niet meer vanzelfsprekend is en er reflectie en een eventuele aanpassing op het leven 

wordt gevraagd. Ook voor familie en mantelzorgers van deze inwoners. De cliëntondersteuner 

kan luisteren, vragen stellen, reflecteren, overzicht creëren en informatie en advies geven. Zo 

nodig wordt met de inwoner een plan opgesteld waarin beschreven staat wat de verdere 

stappen en/of begeleiding zal zijn. De cliëntondersteuner, de inwoner en zijn netwerk kijken met 

elkaar wat de inwoner zelf kan, wat het netwerk kan en waar hij/zij ondersteuning nodig heeft en 

van wie.  

 

b. Verkrijgen van passende ondersteuning 

Inwoners die ondersteuning willen bij de toegang tot voorzieningen of diensten in het sociaal 

domein. De cliëntondersteuner kan overzicht creëren en helpen om de juiste vraag te 

formuleren.  De cliëntondersteuner kan een inwoner ondersteunen in de gesprekken met de 

gemeenten (keukentafelgesprek) en instanties zoals het UWV en de voorbereiding van deze 

gesprekken. Dit kan gaan om de voorbereiding, maar ook tijdens de gesprekken of het evalueren 

van de gesprekken kan de cliëntondersteuner hulp aanbieden. 

 

Er zijn ook twee checklists beschikbaar voor inwoners en hun omgeving waarmee zij op weg 

worden geholpen om de gesprekken goed voor te bereiden. 

 

c. Het gebruik van ondersteuning/voorzieningen 

Wanneer mensen al een voorziening hebben, maar waarbij de inwoner (of de directe omgeving) 

ervaart dat deze onvoldoende is in kwaliteit of kwantiteit. De cliëntondersteuner kan een inwoner 

bijstaan bij gesprekken om de zorg en ondersteuning te evalueren bij de zorgaanbieder. 

Daarnaast kan een cliëntondersteuner ondersteunen bij klachten of conflicten.  
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3.  Indebuurt033 en onafhankelijke cliëntondersteuning 

 

Voor wie? 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is er voor alle inwoners van Amersfoort. Het is voor iedereen 

die de behoefte heeft, dat iemand vanuit een onafhankelijke positie meedenkt en meedoet.  Het 

is ook voor inwoners die verminderd zelfredzaam zijn en (tijdelijk) niet goed in staat zijn zelf de 

regie te voeren over hun eigen leven. Deze groep kan bijvoorbeeld de hulpvraag niet goed 

verwoorden, heeft beperkt inzicht en overzicht over problemen en mogelijke oplossingen of 

heeft hulp nodig bij het maken van keuzes.  

 

Waar kunnen inwoners van Amersfoort terecht? 

Inwoners van Amersfoort kunnen voor onafhankelijke cliëntondersteuning terecht in één van 

onze Informatiewinkels- en Inlooppunten. Deze Informatiewinkels bevinden zich in diverse 

wijken in Amersfoort, waardoor ze goed vindbaar en bereikbaar zijn. Ook kunnen de inwoners 

bellen met de Informatiewinkel.  

De onafhankelijke cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door maatschappelijk dienstverleners 

die hiervoor zijn opgeleid.   

 

In 2019 wil Indebuurt033 samen met de gemeente Amersfoort verder inzetten op de bekendheid 

en de bereikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning door middel van bijvoorbeeld de 

website, kranten/folders, social media en flyers.  

 

Wat doet de onafhankelijk cliëntondersteuner? 

Een onafhankelijke cliëntondersteuner ondersteunt mensen bij het verhelderen van hun situatie 

of hun vraag. De cliëntondersteuner biedt hulp in het verkrijgen van inzicht en overzicht over de 

te nemen stappen in een situatie. Maar ook in het helder krijgen wat de inwoner zelf wil of kan, 

waar de inwoner ondersteuning bij wenst en welke zorg of ondersteuning passend kan zijn.  

Ook is er ondersteuning mogelijk bij acties die nodig zijn om zorg of hulp te krijgen, zoals o.a. 

het helpen bij een aanvraag, contact opnemen met mensen uit het netwerk of het voeren van 

een gesprek met een instantie. Een cliëntondersteuner biedt dus zelf géén zorg of hulpverlening, 

maar werkt met iemand toe naar oplossingen die bij hem of haar passen (zie voor nadere 

toelichting ook de hiervoor genoemde punten uit de handreiking VNG). 

 

Een onafhankelijke cliëntondersteuner doet dit vanuit een onafhankelijke positie: los van de 

belangen van indicatiestellers, zorgaanbieders of financiers. Deze onafhankelijke positie en het 

niet zelf verlenen van ondersteuning of zorg onderscheiden de onafhankelijke 

cliëntondersteuner van andere ondersteuners en zorgverleners.  

 

Vertrouwen van de inwoner in de cliëntondersteuner is essentieel voor het kunnen 

bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheid. Bij het versterken van de positie van de 

inwoner moet de ondersteuner zich namelijk naast de inwoner kunnen opstellen. Dit betekent 

https://www.indebuurt033.nl/over-indebuurt033/informatiewinkels/
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dat ze werken vanuit het perspectief van de inwoner. Het betekent dat zij vanuit hun 

professionaliteit kijken naar wat de inwoner nodig heeft en samen zoeken naar een oplossing.  

 

Wat doen onafhankelijke cliëntondersteuners vanuit de WMO niet? 

- Zij zijn niet als hulpverleners betrokken bij het gezin 

- Zij zijn niet enkel vertrouwenspersoon, deze richt zich op jongere en ouders die 

knelpunten ervaren bij de jeugdhulp. De cliëntondersteuner werkt breder. 

- Zij nemen de regie nooit over. Inwoners kiezen in dit proces zelf welke zorg zij willen en 

welke stappen zij ondernemen, zij blijven zelfverantwoordelijk voor de keuzes die zij 

maken. 

 

Wie zijn de onafhankelijk cliëntondersteuners? 

De maatschappelijk dienstverleners van Indebuurt033 bieden de onafhankelijke 

cliëntondersteuning. 

In de Informatiewinkels zijn vrijwilligers werkzaam, die onder verantwoordelijkheid van 

professionals, waaronder de maatschappelijk dienstverlener, onafhankelijk advies en informatie 

bieden. De maatschappelijk dienstverlener en vrijwilliger werken nauw met elkaar samen. De 

vrijwilliger kan gelijk doorverwijzen naar een maatschappelijk dienstverlener wanneer er meer 

ondersteuning nodig is. 

 

 

 

 

 


