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Samenvatting 
 

Alle Nederlandse gemeenten hebben sinds 2015 de plicht om onafhankelijke cliëntondersteuning 

(OCO) te organiseren, maar in de praktijk blijkt dat zij vaak nog zoekende zijn wat betreft een goede 

invulling en positionering hiervan. Het is bekend dat kennisverspreiding over succesvolle projecten 

gemeenten kan helpen bij het ontwikkelen van hun beleid. Het kennisinstituut Movisie draagt deze 

taak en vermoedde dat Friese gemeenten op het gebied van OCO succesvol zijn en een 

voorbeeldfunctie vormen. Dit omdat zij jaren geleden al met cliëntondersteuning experimenteerden en 

geen enkele Friese gemeente zich (tot voor kort) aanmeldde voor het landelijke verbetertraject van 

Movisie. Om te inventariseren of dit vermoeden klopt en hoe dergelijk beleid er dan uitziet, is dit 

onderzoek uitgevoerd. Dit werd gedaan vanuit de probleemstelling ‘Hoe hebben Friese gemeenten 

onafhankelijke cliëntondersteuning vormgegeven, hoe is die vormgeving tot stand gekomen en wat 

ervaren beleidsmedewerkers als positieve punten en knelpunten in de huidige cliëntondersteuning?’ 

De data is verkregen middels semigestructureerde interviews en documentanalyse. Er werden 

beleidsmedewerkers van zes verschillende Friese gemeenten geïnterviewd (N = 8). Aangezien een 

paar van hen ook andere gemeenten vertegenwoordigen, dekt het onderzoek in feite elf gemeenten.  

Het blijkt dat de Friese gemeenten ten aanzien van hun huidige cliëntondersteuningsbeleid amper van 

de vroegere experimenten hebben geprofiteerd. De experimenten worden, ondanks de gelijkenissen, 

beschouwd als losstaand van OCO. Momenteel hebben alle gemeenten OCO in grote lijnen ingericht 

zoals de wet het voorschrijft: onafhankelijk, voor alle doelgroepen en op alle levensgebieden. Toch 

blijkt dat OCO slechts een kleine positie inneemt binnen de gemeenten. Dit zou kunnen liggen aan de 

soms hoge werkdruk, financiële tekorten en daardoor andere prioriteiten binnen gemeenten. 

Tegelijkertijd is het mogelijk dat er een kleine behoefte aan OCO is bij Friese inwoners. Verder 

blijken er verscheidene specifiekere knelpunten te zijn rondom het beleid. Samengenomen betekent dit 

dat er geen steun is gevonden voor de hypothese van Movisie. Wel is inzicht verkregen in een 

mogelijk fundamenteler knelpunt bij de inrichting en uitvoering van OCO en dat is beperkte 

autonomie; van zowel cliëntondersteuners als gemeenten.  
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Inleiding 
 

Door verschillende omstandigheden of gebeurtenissen in het leven kan het zo zijn dat iemand tijdelijk 

of langdurig een vorm van zorg of ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld als iemand zijn baan 

verliest, een lichamelijke beperking krijgt of als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Die 

zorg of ondersteuning zou dan kunnen bestaan uit een bijstandsuitkering, een woningaanpassing of 

pleegzorg. Als je dit nodig hebt moet je dit in Nederland zelf regelen, in veel gevallen bij de gemeente. 

Maar voor lang niet alle mensen is duidelijk waar- en hoe men zorg en ondersteuning kan krijgen. Een 

deel van de volwassenen, zo’n 3 tot 9%, maakt geen gebruik van ondersteuning terwijl daar wel 

behoefte aan is. Hier kunnen diverse redenen voor zijn, maar belangrijke daarvan zijn dat mensen het 

systeem te ingewikkeld vinden, de weg niet kunnen vinden of de aanvraagprocedure te lang vinden 

duren (Kromhout, Kornalijnslijper, & de Klerk, 2018). En van de mensen die zich in 2016 bij de 

gemeente meldden om ondersteuning aan te vragen, gaf een kwart aan dat ze hier veel moeite mee had 

(Kromhout et al., 2018). Professionals, zowel in de zorg als medewerkers van het CIZ en zorgkantoren 

onderschrijven dat de toegang tot zorg, vooral de langdurige zorg, complex is (Kromhout et al., 2018). 

 

De manier waarop de (toegang tot) zorg en ondersteuning in Nederland nu is geregeld, is nog vrij 

nieuw. In 2015 hadden we te maken met de zogenoemde hervorming van de langdurige zorg. Doordat 

de collectieve uitgaven voor de langdurige zorg al jaren sterk stegen, dreigde het stelsel financieel 

onhoudbaar te worden (Van Nijendaal, 2014). Daarom nam het kabinet maatregelen die ervoor 

moesten zorgen dat mensen langer in hun eigen omgeving zorg konden krijgen, in plaats van in een 

instelling. De hervorming betekende ook een decentralisatie van taken van de rijksoverheid naar lokale 

overheden. Gemeenten werden verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding aan inwoners 

vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); voor mensen die ondersteuning nodig hebben 

om te kunnen werken vanuit de Participatiewet en voor kinderen tot 18 jaar die hulp nodig hebben 

vanuit de Jeugdwet (Movisie, 2013). Deze zorg en ondersteuning werden zogezegd ‘dichter bij de 

burger’ georganiseerd, want dat zou effectiever en doelmatiger zijn (Van Nijendaal, 2014). Het nieuwe 

beleid is gericht op de bevordering van de sociale zelfredzaamheid van burgers (Van Nijendaal, 2014). 

Dat betekent dat ze gebruik moeten maken van hun eigen kracht (bijv. zelf een hulpmiddel 

aanschaffen) en van hun sociale netwerk (bijv. hulp vragen in de eigen sociale kring), voordat ze 

aanspraak maken op een voorziening vanuit de (lokale) overheid. Nederland veranderde zo in een 

participatiesamenleving, waarin iedereen die dat kon, verantwoordelijkheid moest nemen voor zijn of 

haar eigen leven en omgeving (Trommel, 2018).  

 

Deze kentering brengt een sociologisch vraagstuk met zich mee. De consequentie is dat de afbakening 

van taken is veranderd. Het takenpakket van de overheid is kleiner geworden en dat van de primaire 

sociale orde groter. De overheid kan niet meer volledig instaan voor de gezondheid en sociale welvaart 
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van haar burgers. Echter, het is de vraag of de primaire sociale orde haar groter geworden 

verantwoordelijkheid kan dragen. De mate waarin mensen voor het ontvangen van hulp een beroep 

durven- en kunnen doen op hun eigen netwerk, zal in ieder geval verschillen. En er zijn, zoals eerder 

genoemd, aanwijzingen dat de grote hoeveelheid regels erg verwarrend is voor burgers (Putters, Grit, 

Janssen, Schmidt, & Meurs, 2010), wat het aanvragen van professionele ondersteuning bemoeilijkt. 

Dit roept de vraag op wie er verantwoordelijk is als de burger niet in staat is om haar nieuwe taken uit 

te voeren. Er is hiermee een afgrenzingsprobleem ontstaan.  

 

Een belangrijk middel dat de overheid heeft aangewend om de grens tussen overheidstaken en 

inwonertaken te bewaken is onafhankelijke cliëntondersteuning. De Wmo verplicht alle gemeenten om 

dit aan te bieden (Van der Ham, Den Draak, Mensink, Schyns, & Van den Berg, 2018). Het betreft 

gratis ondersteuning aan een inwoner door middel van informatie, advies en algemene ondersteuning. 

Die ondersteuning moet onafhankelijk zijn: verleend door een persoon die los staat van de gemeente 

en het besluitvormingsproces over de toekenning van zorg of ondersteuning. Inwoners kunnen terecht 

met vragen op alle levensgebieden, zoals onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen (BCMB, n.d.). 

Dit middel is dus bedoeld om burgers te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en participatie. De 

overheid doet daarmee een poging om de balans tussen de zelfredzaamheid van de burger en sociale 

zekerheid die de overheid biedt, te behouden of vinden.  

 

Het onderzoek naar onafhankelijke cliëntondersteuning is nog erg beperkt. Dit bestaat met name uit 

evaluatiestudies naar de invoering van de Wmo door gemeenten, waarin cliëntondersteuning vaak kort 

als onderdeel wordt genoemd. Daarnaast zijn er een aantal niet-wetenschappelijke onderzoeken 

uitgevoerd door kennisinstituten als Movisie en Vilans. Meer kennis over het succesvol organiseren 

van onafhankelijke cliëntondersteuning is gewenst, omdat de recente veranderingen op het gebied van 

zorg en ondersteuning veel van gemeenten vragen (Van Nijendaal, 2014). Hoewel ze de 

uitgangspunten als zelfredzaamheid en participatie ondersteunen, ervaren gemeenten in de praktijk 

nog meerdere knelpunten en zijn ze vaak nog zoekende hoe ze de uitgangspunten kunnen uitwerken 

(Van der Ham et al., 2018). Ook ten aanzien van een goede invulling en positionering van 

onafhankelijke cliëntondersteuning zijn gemeenten nog erg zoekende (VNG & Movisie, 2016). 

Bekend is dat kennisverspreiding van succesvolle projecten in andere gemeenten kan helpen bij het 

ontwikkelen van geïntegreerd beleid (Fleurke & Hulst, 2006); de taak die gemeenten met de 

hervorming van de langdurige zorg hebben gekregen (Van der Ham et al., 2018). 

 

In opdracht van het ministerie van VWS ondersteunt Movisie gemeenten bij het verbeteren van hun 

onafhankelijke cliëntondersteuning (Van Bergen, De Haan, & De Vries, 2019). Dat doet het 

kennisinstituut onder andere door positieve ervaringen en opgedane kennis te verzamelen, om 

vervolgens te kunnen delen met andere gemeenten. Binnen Movisie bestaat het vermoeden dat Friese 
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gemeenten in dit opzicht goede voorbeelden vormen. Dit vermoeden is enerzijds ontstaan vanuit het 

gegeven dat geen enkele Friese gemeente zich, tot voor kort, had aangemeld voor het landelijke 

verbetertraject. Anderzijds is bekend dat men in Friesland al aan het begin van de jaren ’00 

experimenteerde met vormen van cliëntondersteuning, aangezien Friesland in 2002 experimentregio 

werd voor de zorg van de toekomst (Kievits & Adriaanse, 2002). Nergens in Nederland waren dan ook 

zo veel initiatieven op het gebied van cliëntondersteuning als in Friesland (De Jong, Popma, & 

Bouman, 2011). Er is een aantal rapporten verschenen dat deze projecten heeft beschreven of 

geanalyseerd. Deze waren met name afkomstig van de organisatie Frieslab en zijn gepubliceerd rond 

2010. Echter, over de actuele stand van zaken omtrent cliëntondersteuning in Friesland is zeer weinig 

bekend. Daarom is dit onderzoek uitgevoerd, vanuit de probleemstelling: Hoe hebben Friese 

gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning vormgegeven, hoe is die vormgeving tot stand gekomen 

en wat ervaren beleidsmedewerkers als positieve punten en knelpunten in de huidige 

cliëntondersteuning?  

 
  



Bosma – Onafhankelijke Cliëntondersteuning in Friesland 

 

8 
 

Theoretisch kader 
 

Het doel van dit hoofdstuk is om de centrale vraag van dit onderzoek te legitimeren. In de aanloop 

daar naartoe wordt allereerst uitleg gegeven over wat onafhankelijke cliëntondersteuning precies 

inhoudt en hoe het in de praktijk wordt uitgevoerd. Dit omdat het een vrij nieuw middel is dat 

bovendien niet meteen voor zich spreekt. De informatie in dit hoofdstuk is aldus bedoeld ter 

voorbereiding op de resultaten en conclusies. Dat wil zeggen dat deze na het lezen van dit hoofdstuk 

beter begrepen kunnen worden en dat er meer betekenis aan kan worden gegeven. De informatie 

begint algemeen (dit omvat theorie over cliëntondersteuning) en wordt naar het einde toe steeds 

specifieker (dit omvat de praktijk van cliëntondersteuning).  

 

Het theoretische gedeelte begint met de schets van een aantal recente ontwikkelingen binnen onze 

maatschappij, waardoor de rol van onafhankelijke cliëntondersteuning duidelijk wordt. Daarna worden 

het ontstaan en de ontwikkeling van cliëntondersteuning besproken. Vervolgens worden de definitie 

en een verduidelijking van de definitie behandeld. In het praktische gedeelte worden de 

(gemeentelijke) uitvoering, de wisselende ervaringen en de acties tot verbetering behandeld. Zo wordt 

uiteindelijk duidelijk waarom dit onderzoek wordt uitgevoerd.   

 

1. Onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de maatschappelijke context 

De landelijke en lokale overheid doen tegenwoordig een groter beroep op de zelfstandigheid van 

inwoners dan vroeger. Dat is grotendeels het gevolg van wijzigingen in het Nederlandse zorgstelsel. 

Tot eind jaren ’80 van de twintigste eeuw kende ons land een aanbodgericht zorgsysteem (Putters et 

al., 2010). Hierbij lag de nadruk op een goed zorgaanbod en een meer algemene aanpak van 

gezondheidsproblemen. Dat wil zeggen: dezelfde soort problemen werden op dezelfde manier 

behandeld. Maar aan het eind van de jaren ’80 startte de transitie van een aanbodgericht zorgsysteem 

naar een vraaggericht zorgsysteem (Putters et al., 2010). Bij ons huidige vraaggerichte zorgsysteem 

ligt de nadruk niet op het aanbod, maar op de (zorg)vraag van inwoners. Het aanbod wordt daar 

vervolgens op afgestemd. Op die manier is sprake van een individugerichte aanpak van 

gezondheidsproblemen.  

 

Volgens de rijksoverheid is het systeem in die richting veranderd vanwege enerzijds kostenbesparing 

en anderzijds ‘de assertiever geworden burger’. Daarmee wordt bedoeld dat mensen in de afgelopen 

decennia meer keuzevrijheid- en toegang tot meer informatie hebben gekregen, waardoor ze mondiger 

zijn geworden. Die keuzevrijheid heeft betrekking op diverse levensterreinen. Zo zijn mensen 

mobieler- en vrijer in relaties geworden; kunnen ze meer spullen kopen en -kiezen en zich meer 

woonruimte veroorloven (Putters et al., 2010). Mensen hebben dus veel meer invloed op hoe hun 

leven eruitziet dan vroeger. Een aanbodgericht zorgsysteem, waarin als het ware voor mensen bepaald 
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wordt welke zorg zij krijgen, zou daar niet langer op aansluiten. Het vraaggerichte systeem zou 

passender zijn. 

 

Met de verandering van het aanbodgerichte- naar het vraaggerichte zorgsysteem zijn ook de rol van de 

overheid, het individu en sociale netwerken veranderd. De rol van de overheid is kleiner geworden; zij 

dient enkel nog als vangnet. De overheid gaat er immers vanuit dat de burger de regie voert over zijn 

eigen leven en onderneemt pas actie wanneer de burger daar om vraagt. De rol van het individu is 

daarmee groter geworden. Van hem wordt eigen initiatief, zelfstandigheid (“zelfredzaamheid”) en zo 

veel mogelijk meedoen in de maatschappij (“participatie”) verwacht. Ook de rol van sociale netwerken 

binnen de samenleving is groter geworden. Er wordt meer betrokkenheid van mensen verwacht: meer 

naar elkaar omkijken en elkaar helpen wanneer iemand hulp nodig heeft. In de praktijk betekent dit 

o.a. dat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben eerst een beroep doen op hun eigen sociale 

netwerk en als dit ontoereikend is, zelf professionele hulp regelen bij de gemeente. Daar dienen ze aan 

te geven welke zorg of ondersteuning ze nodig hebben.  

 

Deze veranderingen zijn dus het gevolg van een beleidstheorie, waar diverse aannames onder liggen. 

Algemene aannames zijn dat mensen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte tegenwoordig meer 

kunnen/willen participeren en zelfredzamer kunnen/willen zijn dan vroeger. En dat mensen in de 

samenleving elkaar meer kunnen/willen helpen. Concrete aannames zijn dat mensen met een 

ondersteuningsbehoefte meer zelfstandig kunnen doen of dat zij zelf hulp kunnen inschakelen, 

bijvoorbeeld van hun sociale netwerk of zelf betaalde particuliere hulp. Daar ligt de aanname onder 

dat mensen een sociaal netwerk hebben en dat ze daaraan hulp kunnen/durven vragen. Daarnaast 

wordt aangenomen dat het sociale netwerk ook bereid is om te helpen. Een laatste aanname is dat 

inwoners bij de gemeente kunnen aangeven wat zij zelf kunnen (regelen) en waarvoor ze hulp van de 

gemeente nodig hebben.   

 

Deze aannames gaan echter lang niet voor iedereen op. Zo kan niet van iedereen meer participatie 

verwacht worden. Participatie is afhankelijk van de eventuele aanwezigheid en ernst van een 

beperking, van leeftijd en van opleidingsniveau (Van der Ham et al., 2018). Ook kan niet iedereen 

zelfredzamer zijn. Dat geldt voor kwetsbare groepen mensen zoals mensen met dementie, een (licht) 

verstandelijke beperking, psychiatrische problemen of een verslaving. Maar ook voor mensen met een 

(zeer) beperkt sociaal netwerk, die van daaruit geen hulp kunnen krijgen. Naast kwetsbare doelgroepen 

en de aanwezigheid van een beperking, hoge leeftijd of laag opleidingsniveau is er een algemener punt 

van aandacht. Veel mensen vinden het invullen van formulieren namelijk lastig. Van de mensen die 

gebruik maken van een voorziening uit de Wmo 2015, zegt ruim de helft dit niet zelf te kunnen 

(Pommer, Boelhouwer, Eggink, Marangos, & Ooms, 2018). Ook blijkt dat een heel aantal mensen de 

weg naar zorg niet kan vinden en het systeem te ingewikkeld vindt (Kromhout et al., 2018).  
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Concluderend kan gesteld worden dat het goed is dat wordt uitgegaan van hetgeen mensen zelf- en 

samen met hun netwerk kunnen. Mensen willen immers ook graag zelfstandig zijn. Bovendien kan het 

erg prettig zijn om terecht te kunnen bij een naaste en andersom; om een naaste te kunnen helpen. 

Echter, dit gaat niet altijd op. Dat kan betekenen dat hulp ontbreekt of van weinig kwaliteit is. Er 

bestaat dus een risico dat er mensen tekort worden gedaan. Er is sprake van een afgrenzingsprobleem; 

een soort grijs gebied waarin noch de overheid, noch de burger de verantwoordelijkheid kan dragen. 

De overheid heeft een middel aangewend om dat probleem op te lossen: onafhankelijke 

cliëntondersteuning. Dat is een algemene voorziening (beschikbaar voor alle inwoners) die wordt 

verleend vanuit gemeenten en zorgkantoren. Dankzij cliëntondersteuning vallen burgers die minder 

zelfredzaam zijn of minder kunnen participeren niet buiten de boot, maar worden ze ondersteund in 

hun zelfredzaamheid en participatie. Hun positie wordt versterkt. Met deze voorziening wordt de 

terugtrekking van de overheid als het ware gecompenseerd.  

 

2. Ontstaan en ontwikkeling cliëntondersteuning 

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) bestaat sinds 2015, maar een algemenere vorm van 

cliëntondersteuning bestaat al langer. In de periode van 2007 tot 2015 werd cliëntondersteuning al 

aangeboden door veel gemeenten. Mensen konden daar terecht met vragen omtrent zorg en 

ondersteuning (van Houten, Tuynman, & Gilsing, 2008). Echter, tussen de toenmalige- en huidige 

cliëntondersteuning zitten belangrijke verschillen. Toentertijd was het voor gemeenten en 

zorgkantoren nog geen verplichting om het aan te bieden en tegenwoordig wel. Daarnaast was het 

aanbod vaak minder uitgebreid dan dat het nu is. Bovendien hoefde de voormalige ondersteuning niet 

onafhankelijk te zijn, waardoor het vaak ook door gemeenten zelf gegeven werd (van Houten et al., 

2008). Inmiddels moet het volledig onafhankelijk zijn. De betekenis hiervan wordt in paragraaf 4 

uitgelegd.  

 

Vóór 2007 was cliëntondersteuning nog geen algemene voorziening. Wel bood de organisatie MEE 

cliëntondersteuning aan, maar alleen aan mensen met een beperking (MEE, n.d.). MEE is een 

dienstverlenende organisatie die mensen met een beperking op verschillende manieren helpt. Naast het 

geven van cliëntondersteuning helpen ze de doelgroep ook door participatieprojecten op te zetten 

(zoals het creëren van werkervaringsbanen) en trainingen te geven aan professionals (MEE NL, n.d.). 

Cliëntondersteuning bestond voorheen alleen voor deze doelgroep vanwege een grotere kans op 

verminderde zelfredzaamheid en/of moeite met meedoen in de maatschappij. Deze cliëntondersteuning 

werd geregeld en gefinancierd vanuit de rijksoverheid. Overigens verleent MEE nog steeds 

cliëntondersteuning, maar nu ook aan een veel bredere doelgroep. 

 

3. Definitie 

Sinds 2015 hebben alle inwoners in Nederland de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van OCO 
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vanuit hun gemeente of het zorgkantoor. Dit is bepaald in respectievelijk de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) 2015 en in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit onderzoek richt zich op OCO 

vanuit gemeenten, dus vanuit de Wmo.  

 

De officiële definitie van onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo is:  

Onafhankelijke ondersteuning 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 (Overheid.nl, 

2014, Hoofdstuk 1, Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen, para. 1). 

 

In de Memorie van toelichting (Mvt) van de Wmo wordt de definitie aangevuld: het is een algemene 

en gratis voorziening; is voor alle inwoners beschikbaar en toegankelijk; is onafhankelijk en integraal; 

draait om het belang van de inwoner; is ook beschikbaar voor aanvragers van een persoonsgebonden 

budget (PGB) en voor het ontlasten van mantelzorgers en het aanbod ervan wordt door de gemeenten 

adequaat gecommuniceerd (Ministerie van VWS, 2014).  

 

4. Verduidelijking definitie 

De wettelijke definitie en de toelichting daarop hebben een aantal tekortkomingen. Na het lezen ervan 

is niet meteen duidelijk wat OCO inhoudt. Sterker nog, het roept een aantal vragen op. In deze 

paragraaf worden die tekortkomingen en vragen genoemd en respectievelijk ingevuld en beantwoord. 

Achtereenvolgens komen de doelen, de doelgroep en de onafhankelijkheid van OCO aan bod. Bij het 

laatstgenoemde onderdeel gaat bovendien aandacht uit naar gemeentelijke sociale teams, oftewel 

gebiedsteams.  

 

Om te beginnen de doelen. OCO moet bijdragen aan het versterken van de zelfredzaamheid en 

participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening. Dit roept de vragen op 

hoe dit wordt gedaan en waarom het belangrijk is. Ook blijft onduidelijk of OCO alleen maar wordt 

ingezet als iemand dienstverlening wil ontvangen, of dat er nog andere situaties zijn waarin iemand 

aanspraak kan maken op deze ondersteuning.  

 

Hoe de doelen worden bereikt, wordt duidelijk door middel van de taken van de cliëntondersteuner. 

Het is afhankelijk van het moment van inzet van de ondersteuning welke taken dit zijn. Er zijn drie 

verschillende momenten mogelijk. Namelijk (1) bij de reflectie op iemands leven wanneer hij 

geconfronteerd wordt met beperkingen1 (of de verzorger/mantelzorger van diegene), (2) bij het 

verkrijgen van passende zorg/ondersteuning en (3) tijdens het gebruik van zorg/ondersteuning vanuit 

de gemeente (VNG, 2017). Bij ieder moment van inzet kunnen verschillende taken onderscheiden 
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worden. Bij overlap van taken wordt die taak hier slechts één keer genoemd. Bij de reflectie op het 

eigen leven kan het gaan om (Van Bergen et al., 2020): vraaginventarisatie en vraagverheldering; 

informatie geven over beschikbare ondersteunings- en/of participatiemogelijkheden; ondersteuning 

bieden bij de keuze voor het gewenste aanbod (dit kan ook een collectieve voorziening- of steun uit 

het sociale netwerk zijn) en ondersteuning bieden bij de stappen om hier gebruik van te maken.  

De mogelijke taken bij het verkrijgen van passende ondersteuning zijn: hulp bij het in kaart brengen en 

betrekken van het sociale netwerk; ondersteuning bieden bij de afweging om zorg/ondersteuning aan 

te vragen bij de gemeente of, wanneer er langdurige en intensieve zorg nodig is, het zorgkantoor 

(laatstgenoemde wordt niet door de gemeente geregeld, maar de gemeente kan wel helpen bij de 

aanvraag – dit betreft een Wlz-indicatie); ondersteuning bieden bij het toegangsproces van deze 

zorg/ondersteuning (zoals de aanmeldingsprocedure, helpen bij de toegangstoets2, het opstellen van 

een persoonlijk plan3 en reflectie op de uitkomsten); ondersteuning bieden bij de keuze voor een 

aanbieder en ondersteuning bieden bij de stappen om gebruik te kunnen maken van het aanbod (zoals 

aanmelding en intakegesprek).  

Tenslotte de mogelijke taken van de cliëntondersteuner tijdens het ontvangen van zorg/ondersteuning 

vanuit de gemeente: ondersteuning bieden bij het uitwerken en vaststellen van een plan van aanpak; 

ondersteuning bieden bij evaluatiemomenten en herindicatie en ondersteuning bieden bij klachten- of 

bezwaarprocedures. Belangrijk is dat de cliëntondersteuner nooit zelf de uiteindelijke zorg verleent. 

Het gaat dus om kortdurende, vraag-specifieke ondersteuning. 

 

Met een beschrijving van de taken is ook antwoord verkregen op de vraag of OCO alleen maar wordt 

ingezet als iemand dienstverlening wil ontvangen. Dat is niet het geval, blijkens de eerste taak 

(ondersteunen bij de reflectie op iemands leven). Bij deze taak is de term ‘cliënt’ ook niet van 

toepassing. De inwoner is dan namelijk nog zoekende in wat hij wil en nodig heeft, dus hij is (nog) 

geen klant van de gemeente en/of van een dienstverlenende instantie. Ook is het goed mogelijk dat er 

een oplossing wordt gevonden die los staat van de gemeente. In dat geval heeft de OCO wellicht 

voorkomen dat iemand ‘zwaardere’ ondersteuning zou gebruiken.  

 

Waarom meer zelfredzaamheid, participatie en een integrale dienstverlening belangrijk zijn, werd in 

de eerste paragraaf al even genoemd. Er is namelijk een overkoepelend doel en dat is om het stelsel 

van zorg en welzijn toegankelijker en betrouwbaarder te maken voor inwoners (Movisie, 2020). 

Toegankelijker omdat de cliëntondersteuner burgers wegwijs kan maken in het zorgsysteem. 

Betrouwbaarder omdat de hulp van de cliëntondersteuner puur gericht is op wat de inwoner wenst en 

nodig heeft en niet op belangen van anderen.  

 

Ten tweede de doelgroep. In de Mvt staat dat OCO voor alle inwoners beschikbaar en toegankelijk is. 

Echter, in werkelijkheid is er een veel specifiekere beoogde doelgroep. Dit wordt o.a. duidelijk in de 



Bosma – Onafhankelijke Cliëntondersteuning in Friesland 

 

13 
 

Handreiking Onafhankelijke Cliëntondersteuning van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG). De OCO wordt namelijk aangeboden vanuit het sociaal domein van de gemeente. Dit omvat 

zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet. Een OCO kan 

inwoners aldus ondersteunen bij vragen en problemen over onderwerpen hieromtrent. Dit betekent dat 

de beoogde doelgroep bestaat uit mensen die beperkt worden in hun zelfredzaamheid/participatie en 

een (mogelijke) zorg- of ondersteuningsbehoefte hebben en daarom (mogelijk) een beroep willen doen 

op een gemeentelijke voorziening. Concreet kan het gaan om mensen onder de 18 jaar (die bijv. 

gebruik willen maken van speciaal onderwijs), mensen met een beperking die thuis wonen (die bijv. 

gebruik willen maken van hulp bij het huishouden) en mensen die een arbeidsbeperking- of geen werk 

hebben (die bijv. gebruik willen maken van een bijstandsuitkering). Dit zijn namelijk de doelgroepen 

en voorzieningen die onder de drie bovengenoemde  wetten vallen.  

 

Echter, ook van deze beoogde doelgroep zal niet iedereen behoefte hebben aan hulp van een 

onafhankelijke cliëntondersteuner, ondanks dat men daar wel recht op heeft. Iemand met voldoende 

vaardigheden en een ongecompliceerde ondersteuningsvraag redt zich doorgaans immers zelf (hij is 

‘zelfredzaam’). Hij vult bijv. zelf het aanvraagformulier voor de ondersteuning in. Maar iemand met 

onvoldoende vaardigheden om te overzien welke voorziening hij nodig heeft en om hulp te regelen, of 

iemand met complexe problematiek en daardoor een gebrek aan overzicht van de mogelijkheden qua 

hulp (beiden zijn minder zelfredzaam), kan baat hebben bij cliëntondersteuning. De feitelijke 

doelgroep van OCO  bestaat dus uit mensen die beperkt worden in hun zelfredzaamheid/participatie en 

een (mogelijke) zorg- of ondersteuningsbehoefte hebben en daarom (mogelijk) een beroep willen doen 

op een gemeentelijke voorziening, maar dat niet (volledig) zelf of met hun omgeving kunnen.  

Te denken valt aan gezinnen met jonge kinderen met complexe problemen, jongeren met complexe 

problemen en ouderen met toenemende gezondheidsproblemen. Daarnaast mensen met dementie, -

niet-aangeboren hersenletsel (NAH), -verstandelijke beperkingen, -psychiatrische problematiek,  

-verslavingsproblematiek en/of -dak- en thuisloosheid. En tenslotte de mantelzorgers van mensen uit 

de genoemde groepen (Van Bergen, de Vries, Redeker, & Steekelenburg, 2020). 

Er is dus een verschil tussen de doelgroep die in de wet beschreven wordt en de beoogde doelgroep, 

maar ook tussen de beoogde doelgroep en de feitelijke gebruikers van OCO. 

 

Tenslotte de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning. De vraag die hierbij opkomt is wat 

onafhankelijkheid precies inhoudt. Wel is duidelijk dat er grote waarde aan wordt gehecht. Dit blijkt in 

de eerste plaats uit de naam, maar ook uit het feit dat onafhankelijkheid op twee manieren wordt 

genoemd in de Mvt. Er wordt namelijk gezegd dat het onafhankelijk moet zijn en dat het moet draaien 

om het belang van de inwoner. Echter, laatstgenoemde is niet een extra kenmerk, maar de reden 

waarom de cliëntondersteuning onafhankelijk moet zijn. Hoe dan ook is het de bedoeling dat de 

wensen en behoeften van de inwoner het enige uitgangspunt zijn en niet de belangen van andere 
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partijen, zoals financiële belangen. Concreet betekent de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuner 

dat hij geen banden heeft met zorgaanbieders (Van Bergen et al., 2019) en niet in dienst is van de 

gemeentelijke organisatie waarvoor hij de cliëntondersteuning uitvoert (Ministerie van VWS, 2014).  

 

Belangrijk om te noemen is dat een medewerker van het gemeentelijke wijkteam/gebiedsteam geen 

OCO mag verlenen vanwege het criterium van onafhankelijkheid. Wijkteams of gebiedsteams (de 

benaming verschilt per gemeente, maar voor het gemak wordt hierna alleen gesproken van 

gebiedsteams) zijn teams die door de meeste gemeenten werden opgestart ten tijde van de 

decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten en de invoering van de nieuwe Wmo in 2015. Het 

zijn multidisciplinaire teams die bestaan uit professionals van verschillende organisaties en vanuit 

verschillende disciplines binnen welzijn, ondersteuning, jeugd- en gezondheidszorg en 

arbeidsintegratie. Zoals een wijkverpleegkundige, een wijkagent en een consulent van de sociale 

dienst (Movisie, 2017). Het doel van de gebiedsteammedewerkers is om te komen tot een 

samenhangende aanpak van problemen die inwoners hebben op de bovengenoemde gebieden. Het is 

daarom aannemelijk dat zij inwoners ook voorzien van informatie, advies en ondersteuning. Toch 

mogen zij nooit beschouwd worden als OCO omdat ze werken in opdracht van de gemeente en dat 

niet onafhankelijk is. Vaak besluiten zij ook of iemand recht heeft op een indicatie voor zorg of een 

andere voorziening. Dit betekent dat zij naast het belang om de inwoner zo goed mogelijk te helpen, 

ook rekening moeten houden met gemeentelijke belangen zoals het beheersbaar houden van de 

uitgaven. Daarentegen hoeft een OCO geen rekening te houden met dit soort belangen. Op die manier 

kan de cliëntondersteuning volledig worden afgestemd op wat de inwoner nodig heeft.  

 

5. Conclusie betekenis OCO 

Kort en eenvoudig gesteld is OCO ‘datgene wat een onafhankelijke cliëntondersteuner doet’. Oftewel 

het ondersteunen van inwoners die beperkt worden in hun zelfredzaamheid/participatie en al dan niet 

een beroep (gaan) doen op een gemeentelijke voorziening binnen het sociaal domein maar er niet 

zelfstandig uitkomen. Waarbij grote nadruk ligt op de onafhankelijkheid, dus ondersteuning puur 

vanuit de inwoners’ wensen en behoeften; door iemand die los staat van de gemeente en met als 

overkoepelend doel het stelsel van zorg en welzijn toegankelijker en betrouwbaarder maken. Onder 

andere door informatie over beschikbare ondersteuning te geven (wanneer een inwoner nog niet weet 

wat hij wil of nodig heeft), bij de aanvraag van een gemeentelijke voorziening te helpen (wanneer een 

inwoner zorg/ondersteuning wil ontvangen) en bij een klachtenprocedure te ondersteunen (wanneer 

een inwoner al zorg/ondersteuning vanuit de gemeente krijgt).   

 

6. Gemeentelijke uitvoering OCO 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van OCO. Alle gemeenten hebben ruimte om het 

cliëntondersteuningsbeleid op hun eigen manier vorm te geven (Feijten et al., 2017; Van der Ham et 
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al., 2018). Ten eerste kan de gemeente haar eigen visie op OCO ontwikkelen en dit als uitgangspunt 

gebruiken. Vervolgens kan ze kiezen met welke organisaties ze samenwerkingen aangaat en hoe die 

samenwerking er daarna uitziet (zowel tussen de organisaties en de gemeente als tussen organisaties 

onderling). Verder mag de gemeente bepalen welke eisen ze stelt aan de OCO’s, hoe lang een 

ondersteuningstraject precies duurt, hoe inwoners toegang krijgen tot de 

cliëntondersteuningsorganisaties, op welke manier inwoners erover geïnformeerd worden en hoe er 

gemonitord wordt. Overigens blijkt uit landelijk evaluatieonderzoek naar de Wmo dat het ook per 

gemeente verschilt welke waarde gehecht wordt aan de onafhankelijkheid (Feijten et al., 2017; Van 

der Ham et al., 2018), terwijl dit wel een verplichting is.   

 

Het voordeel van de vrijheid die gemeenten hebben bij het inrichten van hun 

cliëntondersteuningsbeleid is dat ze de cliëntondersteuning zo veel mogelijk kunnen afstemmen op 

hun gemeente. Dus op de inwoners die er wonen (bijv. veel jongeren of veel ouderen), op de behoeften 

van inwoners en op de lokaal aanwezige organisaties. Er kan dus maatwerk worden geleverd. Dit zal 

worden geïllustreerd met een aantal voorbeelden. Een gemeente waar veel ouderen wonen kan 

bijvoorbeeld goed bij deze doelgroep aansluiten door een cliëntondersteuningsorganisatie aan te 

bieden die gespecialiseerd is in het hulpaanbod voor ouderen. Of als er binnen een gemeente veel 

vrijwilligers actief zijn dan kan de gemeente daar gebruik van maken door hen in te zetten als 

onafhankelijke cliëntondersteuners. Daarnaast kan het zo zijn dat er binnen een gemeente al een ruim 

hulpaanbod is van andere partijen qua reflectie op het eigen leven. In dat geval kan een gemeente 

ervoor kiezen om cliëntondersteuners alleen in te zetten voor de toegang tot zorg/ondersteuning en 

tijdens het ontvangen ervan. De gemeente bakent op die manier af wat cliëntondersteuning in haar 

gemeente precies is, en wat het niet is (VNG, 2017). Dat is belangrijk omdat cliëntondersteuning 

raakvlakken heeft met andere vakgebieden, zoals het maatschappelijk werk of vertrouwenspersonen. 

 

Voorbeelden van cliëntondersteuningsorganisaties waar vaak mee wordt samengewerkt zijn MEE en 

Zorgbelang (Feijten et al., 2017). Bij die organisaties werken betaalde professionals. Een voorbeeld 

van een vrijwilligersorganisatie die in meerdere gemeenten OCO verleent, is de Katholieke 

Ouderenbond (Van der Ham et al., 2018). Daarnaast zijn er soms ook ervaringsdeskundige 

cliëntondersteuners (die bijv. zelf een periode zorg hebben ontvangen), zowel professioneel als 

vrijwillig. Ook is er een gemeente waarin een ggz-steunpunt cliëntondersteuning biedt voor inwoners 

met psychiatrische problemen (Van der Ham et al., 2018). Oftewel, daar is een specifieke organisatie 

aangesteld om aan een specifieke doelgroep cliëntondersteuning te geven. Tenslotte zijn er ook een 

aantal gemeenten met cliëntondersteuners die zelf actief mensen benaderen om hen te helpen en hen 

proberen toe te leiden naar zorg of ondersteuning. Dit zijn dus geen mensen die zich zelf melden met 

een hulpvraag, maar die wel ondersteuning kunnen gebruiken. Zoals mensen die dakloos zijn en 

mensen met ernstige psychiatrische problemen (VNG, 2017). 
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De samenwerking met organisaties kan geregeld worden door middel van subsidie of inkoop (VNG, 

2017). Vrijwillige cliëntondersteuning omvat vaak een subsidierelatie. Op die manier wordt 

vastgelegd dat de aanbieder beschikbaar is en kunnen bepaalde activiteiten worden geborgd (bijv. het 

opleiden van vrijwilligers). In combinatie met een zogenoemde opdracht worden ook de resultaten en 

de kwaliteit daarvan inzichtelijk voor de gemeente (bijv. afgehandelde vragen). Wanneer een 

gemeente verdergaande afspraken wil maken, zoals over deskundigheid of doelgroepen, dan zal deze 

de OCO inkopen bij een organisatie. Dit is meestal het geval bij een professionele organisatie. Er zijn 

verschillende manieren waarop gemeenten kunnen inkopen (Van der Ham et al., 2018). De gemeente 

kan bijv. zelf de kwaliteitscriteria, voorwaarden en tarieven vaststellen waarna een organisatie akkoord 

moet gaan of ze kan met verschillende organisaties tegelijkertijd over contractvoorwaarden 

onderhandelen. Zo zijn er nog een paar varianten. Volgens de wet zijn gemeenten in elk geval 

verplicht om eisen te stellen aan de kwaliteit van de voorziening, waaronder de deskundigheid. 

Daarnaast zijn organisaties verplicht om goede kwaliteit van ondersteuning aan te bieden (bijv.: 

gebaseerd op de professionele standaard van de sector) (VNG, 2015). 

 

Om extra handvaten te geven voor een goede invulling van OCO aan zowel cliëntondersteuners als 

gemeenten, is er in 2015 een beroepsvereniging van Cliëntondersteuners opgezet: de BCMB. De 

BCMB heeft een beroepscode, een beroepsprofiel en een Register van Cliëntondersteuners 

ontwikkeld. Laatstgenoemde is om de kwaliteit van cliëntondersteuners te waarborgen. 

 

7. Wisselende ervaringen 

Sinds 2015 zijn er goede ervaringen met OCO opgedaan (Marangos & de Klerk, 2017) maar ook 

verscheidene knelpunten naar voren gekomen, blijkt uit kwalitatief onderzoek (Van Bergen, van de 

Maat, & Hurkmans, 2016) en diverse landelijke evaluatieonderzoeken (VNG & Movisie, 2016; Feijten 

et al., 2017; Van der Ham et al., 2018; Kromhout et al., 2018).  

 

Te beginnen met de goede ervaringen. Cliënten noemden de goede adviezen, het meedenken en de 

brede kennis van de zorg als positieve punten (Marangos & de Klerk, 2017) en cliëntondersteuners het 

helpen onderbouwen van de ernst van iemands ondersteuningsbehoefte en het inschatten van wat een 

passende zorgaanbieder zou zijn. Daarnaast noemden cliëntondersteuners als meerwaarde het 

inbrengen van kennis over bepaalde doelgroepen bij gemeenten (zoals over mensen met psychiatrische 

aandoeningen) en het terugkoppelen van signalen over waar de zorg en ondersteuning niet goed loopt 

(Marangos & de Klerk, 2017). Laatstgenoemde punten zijn voordelig voor gemeenten. Bovendien 

helpen OCO’s inwoners (eerder) terechtkomen bij de best passende zorg, wat waarschijnlijk leidt tot 

meer (sociaal) welvarende burgers en minder kosten. 

 

Dan de knelpunten. Ten eerste wordt er weinig gebruik gemaakt van OCO (Van der Ham et al., 2018). 
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In 2017 maakte één op de twaalf mensen die een ondersteuningsaanvraag deed bij de gemeente 

gebruik van een cliëntondersteuner (Feijten et al., 2017). Dit hoeft op zichzelf geen probleem te zijn, 

want het had gekund dat er (toch) geen grote behoefte aan is. Bijvoorbeeld doordat mensen 

ondersteuning krijgen van iemand uit het eigen netwerk (Van der Ham et al., 2018). Maar veel mensen 

blijken niet te weten dat de mogelijkheid er is en dat is wel zorgelijk. Dit geven cliëntondersteuners 

zelf aan (Van Bergen et al., 2016), maar ook groepen mensen voor wie het bedoeld is (Van der Ham et 

al., 2018). Namelijk mensen die zich meldden voor ondersteuning vanuit de Wmo, mensen met een 

lichamelijke beperking en naasten van mensen met een verstandelijke beperking of een ernstige 

psychische aandoening. Zo’n 66% tot 80% van hen kende het begrip onafhankelijke 

cliëntondersteuning niet, het overgrote deel dus. Terwijl één op de vijf mensen die zich meldde voor 

Wmo-ondersteuning er wel gebruik van had willen maken als hij ervan had geweten (Marangos & de 

Klerk, 2017).  

Ten tweede blijkt dat niet alle gemeenten meerdere aanbieders van cliëntondersteuning hebben 

(Kromhout et al., 2018), wat inwoners in hun keuzevrijheid beperkt. Het aanbieden van meerdere 

organisaties is geen verplichting voor gemeenten, maar wordt wel sterk aanbevolen (VNG & Movisie, 

2016). Aangezien het met diversiteit in het aanbod en keuzevrijheid voor inwoners aannemelijker is 

dat alle doelgroepen op alle levensgebieden binnen het sociaal domein goed geholpen kunnen worden.  

Ten derde zijn er soms twijfels te plaatsen bij de onafhankelijkheid. Er zijn inwoners die van 

cliëntondersteuning afzien doordat ze vraagtekens zetten bij de onafhankelijkheid (Marangos & de 

Klerk, 2017). Daartoe zijn een paar redenen denkbaar. Bijvoorbeeld het feit dat de gemeente de 

cliëntondersteuningsorganisaties uitkiest en betaalt; dat sommige gemeenten OCO in eerste instantie 

belegden bij het gebiedsteam en dat OCO’s soms samenwerken met de gemeentelijke gebiedsteams. 

Zo is van een gemeente bekend dat mensen van het gebiedsteam advies vroegen aan een OCO (Van 

der Ham et al., 2018). Het is niet ondenkbaar dat dit in meerdere gemeenten gebeurt, bijv. om een 

complexe casus te bespreken. In dat geval is het terecht dat inwoners hun vraagtekens zetten bij de 

onafhankelijkheid.  

Ten vierde gaven professionele cliëntondersteuners aan dat soms onduidelijk is wat hun taken zijn, 

ook ten opzichte van vrijwillige cliëntondersteuners (Van Bergen et al., 2016). Daarnaast hebben 

cliëntondersteuners niet altijd het gevoel dat ze een onafhankelijke afweging kunnen maken. 

Laatstgenoemde kwam voor wanneer cliëntondersteuners onderdeel uitmaakten van een gebiedsteam 

(Marangos & de Klerk, 2017). Verder ervaren sommige cliëntondersteuners een beperking in de taken 

die ze mogen uitvoeren. In sommige gemeenten mogen zij een inwoner bijvoorbeeld niet helpen bij 

het maken van een bezwaarschrift, terwijl ze dit wel zouden willen (Kromhout et al., 2018). 

De onbekendheid van OCO, de twijfel bij inwoners en de onduidelijkheid bij cliëntondersteuners 

weerspiegelen de algemene constatering bij gemeenten: zij zijn soms nog erg zoekende om OCO goed 

in te vullen en te positioneren (VNG & Movisie, 2016). Bovendien hebben gemeenten slechts beperkt 
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zicht op de concrete resultaten (Van der Ham et al., 2018). 

 

Het is opvallend dat alle drie de partijen, zowel inwoners als cliëntondersteuners en gemeenten, 

knelpunten ervaren ten aanzien van OCO. Een aantal daarvan kunnen bovendien het doel van OCO in 

de weg staan. Zoals de twijfel aan de onafhankelijkheid, die inwoners er mogelijk van weerhoudt om 

gebruik te maken van OCO. Daarnaast de beperkte bekendheid. Als mensen die moeite hebben om 

zorg/ondersteuning te regelen ook niet terechtkomen bij degenen die hen daarbij kunnen helpen 

(OCO’s), dan levert het niets op. In beide gevallen worden kwetsbare doelgroepen minder in hun 

zelfredzaamheid en participatie gesterkt dan de bedoeling is en krijgen ze alsnog niet de zorg en 

ondersteuning die ze nodig hebben. Er is duidelijk nog verbetering nodig van het aanbod, de kwaliteit 

en de promotie van OCO. Aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inrichting en uitvoering 

hiervan, ligt het overgrote deel van deze taak bij hen.  

 

8. Verbetering  

De diverse knelpunten hebben ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

bereikt. Sinds 2017 wordt het verbeteren van OCO dan ook vanuit het ministerie gestimuleerd middels 

het ‘Koploperproject cliëntondersteuning’. Dit is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel 

Adviesraden Sociaal Domein en wordt uitgevoerd door Movisie. Gemeenten die hun 

cliëntondersteuning willen verbeteren kunnen zich voor het Koploperproject aanmelden. Ze krijgen 

vervolgens een stimulatiesubsidie om aan hun doelen te werken en krijgen coaching en advies van 

Movisie. Ook is het de bedoeling dat ze de gemeenten in hun regio inspireren op dit gebied (Van 

Bergen, De Haan, & De Vries, 2019). Movisie verzamelt op haar beurt kennis van de verschillende 

gemeenten en kan deze weer verspreiden bij andere gemeenten. Kennisuitwisseling is een belangrijk 

middel als het gaat om het ontwikkelen van geïntegreerd beleid door gemeenten (Fleurke & Hulst, 

2006). Dat wil zeggen beleid dat wordt gevormd in combinatie met andere beleidsterreinen en wordt 

afgestemd met andere partijen. Bij cliëntondersteuning vindt er afstemming plaats met in ieder geval 

inwoners en (maatschappelijke) organisaties. Het is namelijk verplicht om inwoners bij het beleid te 

betrekken (Van der Ham et al., 2018) en noodzakelijk om organisaties erbij te betrekken, om de 

onafhankelijkheid te kunnen waarborgen.  

 

Inmiddels zijn er 92 van de 355 gemeenten in Nederland Koploper (Movisie, 2020). De provincie 

Friesland sprong er in het kader van cliëntondersteuning op twee manieren uit. Ten eerste meldde geen 

enkele Friese gemeente zich (tot voor kort) voor het Koploperproject aan. Ten tweede had men in een 

aantal Friese gemeenten, al voor de invoering van de eerste Wmo, geëxperimenteerd met vormen van 

cliëntondersteuning. Deze experimenten waren onderdeel van een programma van het ministerie van 

VWS om vanuit de praktijk te leren over nieuwe werkwijzen in de zorg. Dit vond plaats vanuit de 

transitie van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg. Friesland werd in 2002 experimentregio 
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(Kievits & Adriaanse, 2002). Dat betekende het begin van een samenwerking tussen zorgaanbieders, 

zorgverzekeraars, de provincie Friesland en de Friese cliëntorganisatie. Vervolgens werden er 

verscheidene initiatieven opgezet. In de Friese gemeente Tytsjerksteradiel bedacht men het concept 

‘omtinker’ (omdenker) (Zwierenberg, et al., 2009): een soort cliëntondersteuner. Het is iemand die 

weet waar ouderen, mensen die zorg nodig hebben en mantelzorgers tegenaan lopen en die hen 

opzoekt. De omtinker helpt mensen om hun eigen vragen en behoeften helder te krijgen; adviseert; 

ondersteunt en regelt hulp t.a.v. wonen, welzijn en zorg als dat nodig is. Op basis van goede 

ervaringen is men in Friesland tijdens de invoering van de eerste Wmo verder gegaan met omtinkers 

en de variant ‘meitinkers’ (meedenkers) (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2011). Vóór 2010 

waren nergens in Nederland zoveel initiatieven te zien op het gebied van cliëntondersteuning als in 

Friesland (De Jong, Popma, & Bouman, 2011).  

 

In het kader van het verbeteren van OCO door heel Nederland, vanuit het Koploperproject en dan 

vooral het concept van kennisverspreiding, is dit een interessant gegeven. Want de bovengenoemde 

ervaring heeft in Friese gemeenten mogelijk tot veel kennis- en succesvol cliëntondersteuningsbeleid 

geleid. In dat geval zou die kennis heel waardevol kunnen zijn voor andere gemeenten om van te leren. 

Het idee van deze mogelijkheid werd versterkt doordat Friese gemeenten zich voorheen niet 

aanmeldden voor het Koploperproject; mogelijk hadden zij geen verbetertraject nodig. Of dit klopt is 

vooralsnog onduidelijk, want over de huidige cliëntondersteuning-situatie in Friesland is nagenoeg 

niets bekend. Daarom is dit onderzoek uitgevoerd, vanuit de probleemstelling: Hoe hebben Friese 

gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning vormgegeven, hoe is die vormgeving tot stand gekomen 

en wat ervaren beleidsmedewerkers als positieve punten en knelpunten in de huidige 

cliëntondersteuning? 
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Methoden 
 

Er is inventariserend beleidsonderzoek gedaan met een kwalitatieve insteek. Hiervoor zijn twee 

onderzoeksmethoden toegepast: interviews en deskresearch (documentanalyse). De interviews zijn 

bedoeld om alle drie de onderdelen van de probleemstelling te beantwoorden, namelijk hoe gemeenten 

onafhankelijke cliëntondersteuning hebben vormgegeven, hoe dit beleid tot stand is gekomen en wat 

beleidsmedewerkers hierin als positieve punten en knelpunten ervaren. De documentanalyse vormt een 

aanvulling op de interviews ten aanzien van de huidige vormgeving en de totstandkoming van het 

cliëntondersteuningsbeleid.   

 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst worden de deelnemers aan dit onderzoek besproken. 

Vervolgens wordt het onderzoeksdesign beschreven, gevolgd door een beschrijving van hoe de 

onderzoeksvraag is uitgewerkt. Tot slot komt de analyseopzet aan bod.  

 

Deelnemers 

 

Onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie omvat Friese gemeenten. De provincie Friesland bestaat op dit moment uit 18 

gemeenten. Er is gekozen voor een doelgerichte steekproef, want op die manier konden gemeenten 

worden geselecteerd die ‘rijk aan informatie’ zijn (Hennink, Hutter, & Bailey, 2020). Dat wil zeggen 

gemeenten waar men al jaren geleden ervaring opdeed met een vorm van cliëntondersteuning, blijkens 

openbare bronnen (Bouman & Laan, 2012; Bouman-Duivenvoorden, 2009; De Jong, Popma, & 

Bouman, 2011; Zwierenberg, et al., 2009). Om erachter te komen hoe het cliëntondersteuningsbeleid 

in die gemeenten is vormgegeven, zijn beleidsmedewerkers geselecteerd als experts. Specifiek 

beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij OCO. Dus beleidsmedewerkers Sociaal domein, 

beleidsmedewerkers Maatschappelijke ontwikkeling, beleidsmedewerkers Wmo of een variant. 

 

Steekproeftrekking 

De steekproef is in drie stappen getrokken. Dit omdat de onderzoeksopzet in de loop der tijd wijzigde 

en om diversiteit in de data te kunnen garanderen. In eerste instantie waren er twee selectiecriteria: (1) 

de gemeente deed al vóór 2007 aan cliëntondersteuning en (2) de gemeente is/was in haar uitvoering 

van cliëntondersteuning uniek (t.a.v. de andere gemeenten die al vóór 2007 aan cliëntondersteuning 

deden). Het eerste criterium omdat dit erop wijst dat de gemeente in vergelijking met de rest van 

Nederland vroeg begon met (een vorm van) cliëntondersteuning (vanaf 2007 werd cliëntondersteuning 

immers ook aangeboden in veel andere gemeenten, dankzij de invoering van de eerste Wmo in 2007). 

Het doel van dit criterium was om gemeenten te includeren met de langst mogelijke ervaring en 
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wellicht de meeste kennis van (effectieve) cliëntondersteuning. Het tweede criterium omdat binnen 

deze groep naar maximale diversiteit werd gestreefd. Een gemeente werd bijv. beschouwd als uniek 

als daar het eerste experiment met cliëntondersteuning had plaatsgevonden of als er geëxperimenteerd 

was met verscheidene vormen.  

Later is ervoor gekozen om het tweede selectiecriterium te laten vallen, waardoor er meer gemeenten 

werden opgenomen in het onderzoek. In totaal zijn er namelijk acht gemeenten in de huidige vorm4 die 

(zeer waarschijnlijk) al vóór 2007 aan cliëntondersteuning deden.  

Aangezien de steekproef toen nog steeds erg klein bleek, is het (eerste) selectiecriterium versoepeld: 

het criterium werd dat de gemeente al vóór 2015 aan cliëntondersteuning deed (in plaats van vóór 

2007). Hierdoor werden nog vijf extra gemeenten geïncludeerd. Door het criterium te versoepelen 

werden ook gemeenten geïncludeerd die (waarschijnlijk) minder lang ervaring met 

cliëntondersteuning hadden opgedaan, wat kon betekenen dat er binnen de steekproef grotere 

verschillen zouden ontstaan (verschillen tussen gemeenten). Dat wil zeggen qua opgedane kennis, 

positieve ervaringen en het vormen van een goed voorbeeld. Voorop stond dat de steekproef dankzij 

de versoepeling groter- en daardoor representatiever werd. Uiteindelijk vielen er dertien gemeenten 

binnen de steekproef.  

 

Benadering steekproefeenheden  

Halverwege maart ben ik aanwezig geweest bij een regionaal Wmo-overleg in Leeuwarden, waar 

beleidsmedewerkers van verscheidene Friese gemeenten aanwezig waren. Daar heb ik mijn onderzoek 

kort geïntroduceerd en toegelicht met behulp van een formulier, met daarop ook mijn contactgegevens. 

Dankzij de uitnodiging voor dit overleg had ik van de meeste beleidsmedewerkers het persoonlijke 

mailadres tot mijn beschikking. Echter, alleen de beleidsmedewerkers die aan de selectiecriteria (later 

‘het selectiecriterium’) voldeden werden gemaild. Het verschilt per gemeente hoe veel 

beleidsmedewerkers Sociaal Domein/Maatschappelijke Ontwikkeling/Wmo er werkzaam zijn. Als er 

mailadressen van twee beleidsmedewerkers beschikbaar waren, dan werden beide gemaild. Als er één 

mailadres beschikbaar was dan werd alleen diegene gemaild. Naar de gemeenten die na twee weken 

nog niet hadden gereageerd is een herinneringsmail gestuurd. Als ook daarop geen reactie kwam, werd 

de betreffende beleidsmedewerker gebeld. 

 

Respons en non-respons 

Van de dertien gemeenten in de steekproef hebben er zes deelgenomen aan het onderzoek. Twee 

gemeenten konden of wilden niet participeren. Vijf gemeenten zijn niet apart onderzocht omdat deze 

worden vertegenwoordigd door een beleidsmedewerker van een andere gemeente, die wel werd 

geïnterviewd. Deze vertegenwoordiging houdt in dat een beleidsmedewerker onderdeel uitmaakt van 

een gezamenlijk ambtelijk apparaat, dat dienst doet voor de eigen gemeente maar ook voor één of 

meerdere andere gemeente(n). Zodoende hebben zij bepaalde beleidsonderdelen, waaronder OCO, op 
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dezelfde manier georganiseerd. Apart interviewen zou daarom niet leiden tot nieuwe informatie. Zo 

kwam het totaal aantal deelnemende gemeenten uit op zes, maar is in feite informatie verkregen over 

elf. 

 

Participanten 

In twee van de onderzochte gemeenten verzocht de beleidsmedewerker om het interview uit te voeren 

samen met een betrokken collega. Op die manier konden ze elkaar aanvullen (qua totstandkoming van 

het beleid en huidige uitvoering van het beleid). Hiermee is ingestemd, waardoor het totaal aantal 

deelnemers uitkwam op acht. Onder de participanten waren vijf beleidsmedewerkers, één 

beleidsadviseur, één beleidsregisseur5 en één teammanager. Eén van de beleidsmedewerkers is tevens 

gebiedsteammedewerker. Alle participanten hebben op een bepaalde manier te maken met OCO. De 

helft is betrokken geweest bij de inrichting van het OCO-beleid en zes zijn betrokken bij de 

uitvoering6. 

 

Anonimiteit 

Zowel de gemeenten als de participanten worden anoniem behandeld. Aan elke gemeente is een letter 

toegekend en aan de participant(en) die in die gemeente werkt/werken is dezelfde letter gegeven. Dit 

zijn de letters A t/m F. In de gemeenten C en E zijn twee medewerkers geïnterviewd. Zij worden als 

volgt aangeduid en van elkaar onderscheiden: beleidsmedewerker C en teammanager C en 

beleidsmedewerker E en beleidsmedewerker e.  
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Onderzoeksdesign  

 
In deze paragraaf worden achtereenvolgens de aard van de interviews, de procedure omtrent de 

interviews en de interviewopzet besproken. Aan het eind komen de beleidsdocumenten aan bod.  

 

Aard van de interviews 

Het betreft semigestructureerde ‘expertinterviews’. Laatstgenoemde omdat er beleidsmedewerkers 

worden geïnterviewd die worden benaderd als vertegenwoordigers van de gemeente in plaats van als 

individu. Bovendien gaat het om hun kennis en capaciteiten als experts op één gebied (beleid), wat 

kenmerkend is voor expertinterviews (Flick, 2009). Anderzijds kunnen ook individuele principes en 

keuzes, die in dit onderzoek o.a. worden uitgevraagd, deel uitmaken van het expertinterview (Flick, 

2009). Dit onderzoek heeft betrekking op alle drie de doelen van expertinterviews (Flick, 2009): (1) 

Exploratie: hoe Friese gemeenten OCO hebben vormgegeven, (2) Contextinformatie verzamelen: wie 

bij de beleidsvorming betrokken zijn geweest en op basis van welke factoren het beleid tot stand is 

gekomen en (3) Reconstrueren van de kennis van verschillende experts: wat in het algemeen als 

positief en negatief aan cliëntondersteuningsbeleid kan worden beschouwd. Er is gekozen voor 

semigestructureerde interviews omdat er dan meer gedetailleerde informatie verkregen kan worden 

dan middels gestructureerde interviews. Deze vorm biedt ruimte om door te vragen op zowel de 

vormgeving als de totstandkoming van het beleid en de ervaren positieve- en knelpunten.  

 

Procedure omtrent de interviews 

De interviews vonden allen plaats door middel van videogesprekken via Microsoft Teams. Dit was 

vanwege de coronamaatregelen. Er is gekozen voor Teams omdat dit volgens Movisie het veiligste 

programma is. Voorafgaand aan het daadwerkelijke interview werd een afspraak ingepland via 

Microsoft Teams. Minimaal een week vóór het interview ontving de participant per mail een formulier 

met een korte uitleg over het onderzoek, gevolgd door een informed consentformulier. De deelnemer 

werd gevraagd deze in te vullen, te ondertekenen en te retourneren voordat het interview plaatsvond. 

Alle participanten hebben consent gegeven. Er was één gemeente die graag voorafgaand aan het 

interview de vragen wilde ontvangen. Aan dit verzoek is voldaan: deze werden een week vóór het 

interview opgestuurd.  

 

Interviewopzet 

Aan het begin van het interview werd gevraagd naar achtergrondinformatie over de participant: 

leeftijd, opleiding(en), functie bij de gemeente en rol bij OCO. Vervolgens werden de kernvragen in 

chronologische volgorde gesteld. Dat wil zeggen: eerst hoe cliëntondersteuning er vroeger uit zag, 

daarna hoe het huidige beleid tot stand is gekomen, dan hoe het huidige beleid eruitziet en tot slot wat 

de participant als positieve- en knelpunten ziet. De afsluitende vraag was of er binnen de gemeente 
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ook een beleidsplan was (of andere beleidsdocumenten) over OCO dat mocht worden ingezien. In de 

afronding werd de deelnemer bedankt en gevraagd of hij/zij nog iets wilde toevoegen. Tenslotte werd 

nog kort benoemd wat er met de resultaten zou gebeuren en werd aangeboden om de uiteindelijke 

resultaten op te sturen. Elk interview duurde drie kwartier tot een uur.  

 

Beleidsdocumenten 

De beleidsdocumenten zijn gebruikt ter verduidelijking en aanvulling op de informatie die de 

beleidsmedewerkers gaven in de interviews. In eerste instantie werd gedacht dat de beleidsdocumenten 

enkel informatie zouden bevatten over het huidige cliëntondersteuningsbeleid en daarom alleen een 

aanvulling zouden zijn op dat gebied. Daarentegen bleek dat ze ook informatie bevatten- en dus benut 

konden worden aangaande de totstandkoming van het beleid. In sommige beleidsnotities stond bijv. 

beschreven hoe de samenwerking met cliëntondersteuningsorganisaties begon of wat de aanleiding 

was voor een herinrichting van het beleid. De interviews werden nog altijd als primaire bron van 

informatie beschouwd, maar als er ten opzichte daarvan nieuwe en relevante informatie in een 

beleidsdocument gevonden werd, werd deze opgenomen in de resultaten.  

 

Voorafgaand aan het interview werd op de website van de betreffende gemeente naar een beschikbaar 

beleidsplan gezocht. Bij twee gemeenten werd dit gevonden. Dit was in beide gevallen een breder 

beleidsplan waarvan OCO onderdeel was. Bij één gemeente stond geen plan- maar stonden wel 

beleidsregels over OCO op de website. Vervolgens werd er tijdens het interview naar het beleidsplan 

(of andere beleidsdocumenten) gevraagd. De verwachting was dat elke gemeente dit had. Dit bleek 

niet het geval. Het gold slechts voor de helft: dezelfde gemeenten die op hun website een beleidsplan 

of beleidsregels hadden staan. Twee van hen hadden een beleidsnotitie over OCO en één had alleen 

het bredere beleidsplan waarin OCO een onderdeel was. Daarnaast zijn ook nog een aantal andere 

gemeentelijke documenten verkregen. Dit was afhankelijk van wat een gemeente op papier had staan 

en bereid was te delen. Twee van de drie gemeenten die een beleidsplan hebben, stuurden daarnaast 

(een) aanvullend(e) document(en). Twee gemeenten zonder beleidsplan stuurden andere documenten 

op en één gemeente heeft geen documenten opgestuurd.  
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Uitwerking onderzoeksvraag 
 

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe de onderdelen uit de probleemstelling van dit onderzoek zijn 

onderzocht. Deze onderdelen zijn de totstandkoming van het cliëntondersteuningsbeleid, de 

vormgeving van het cliëntondersteuningsbeleid en de ervaren positieve punten en knelpunten hierin. 

De wijze waarop dit is gedaan wordt onderbouwd met literatuur. 

 

De totstandkoming van het cliëntondersteuningsbeleid 

De totstandkoming van het cliëntondersteuningsbeleid is in twee stappen onderzocht. De eerste stap 

had tot doel om erachter te komen of de gemeente inderdaad al aan (een vorm van) 

cliëntondersteuning deed voordat het verplicht werd vanuit de Wmo en zo ja, waarom en hoe dat ging. 

Op die manier werd inzicht verkregen in de voorgeschiedenis. De vragen die gesteld werden zijn: 

‘Klopt het dat jullie al vóór de invoering van de eerste Wmo (2007) cliëntondersteuning aanboden 

binnen de gemeente? Wat was de aanleiding daarvoor?’, ‘Hoe zag de voormalige cliëntondersteuning 

eruit?’, ‘Kunt u aangeven of en hoe de cliëntondersteuning door de tijd is veranderd?’ en ‘Welke 

kennis of inzichten heeft het opgeleverd?/Hoe is ervan geleerd?’  

 

De tweede stap had tot doel om de daadwerkelijke totstandkoming van het huidige beleid uit te 

vragen. De eventuele eerdere ervaring met cliëntondersteuning hoeft namelijk niet per definitie gelinkt 

te zijn aan het huidige beleid. De daadwerkelijke totstandkoming werd onderzocht met de 

interviewvraag ‘Kunt u iets vertellen over het proces dat vooraf ging aan de huidige 

cliëntondersteuning? Dat wil zeggen: hoe het huidige beleid van onafhankelijke cliëntondersteuning 

tot stand is gekomen?’ De subvragen die hierbij gesteld werden zijn ‘Wie zijn hierbij betrokken 

geweest en op wat voor manier?’ en ‘Op basis waarvan is de keuze voor het huidige beleid tot stand 

gekomen?/Welke factoren speelden een rol?’ Beide subvragen werden ondersteund met zogenoemde 

topical probes. Dat zijn onderwerpen die door de interviewer genoemd kunnen worden als ze niet 

spontaan worden genoemd door de participant en hebben tot doel om gedetailleerdere informatie te 

verzamelen (Hennink et al., 2020).  

 

De topical probes bij de vraag welke partijen bij de totstandkoming van het beleid betrokken waren, 

zijn gebaseerd op de nieuwe Wmo. Volgens deze wet is het bij het ontwikkelen van OCO-beleid een 

verplichting om burgers te betrekken en een noodzaak om maatschappelijke organisaties en/of 

aanbieders van OCO te betrekken (Van der Ham et al., 2018). Vandaar dat de topical probes zijn: 

‘burgers’, ‘maatschappelijke organisaties’ en/of ‘aanbieders van OCO’.  

 

De topical probes bij de vraag welke factoren een rol speelden bij de totstandkoming van het beleid 

zijn gebaseerd op het contextperspectief uit de beleidsinstrumentenliteratuur (Linder & Peters, 1989). 
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Dit perspectief beschrijft contextfactoren die van invloed kunnen zijn op de keuze voor een bepaald 

beleidsinstrument. De contextfactoren worden ingedeeld in factoren binnen de organisatie (interne 

cultuur, werkwijze, aard van de relatie tussen de gemeente en inwoner en financiën), onderwerp-

specifieke factoren, dus in dit geval factoren specifiek aan cliëntondersteuning (timing, 

dringendheid/dwingendheid, beschikbare kennis en informatie, doelstellingen aanpak, verwachtingen 

of visie) en persoonlijke factoren (leeftijd, opleiding, positie bij de gemeente, persoonlijke opvattingen 

over de effectiviteit van OCO en de houding van belangrijke betrokkenen) (Linder & Peters, 1989).  

 

Deze contextfactoren zijn in eerste instantie gebruikt om een indruk te krijgen van de factoren die een 

rol kunnen spelen bij beleidskeuzes. Ook zijn de tijdens het interview genoemde topical probes op de 

contextfactoren gebaseerd: ‘persoonlijke voorkeur’ (van beleidsmedewerkers), ‘werkwijze binnen de 

gemeente’, ‘visie van de gemeente’, ‘factoren binnen de gemeente in het algemeen’ of ‘bestaande 

samenwerkingen met organisaties’. Daarnaast zijn ‘leeftijd’, ‘opleiding’ en ‘positie bij de gemeente’ 

uitgevraagd bij de openingsvragen. Tenslotte zijn de contextfactoren gebruikt bij de analyse van de 

interviews: om overzicht te creëren in de overwegingen bij de beleidskeuzes. 

 

De vormgeving van het cliëntondersteuningsbeleid 

De vormgeving van het beleid van onafhankelijke cliëntondersteuning is onderzocht door middel van 

de interviewvraag ‘Hoe is de onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente X vormgegeven?’ 

Deze vraag is concreet gemaakt aan de hand van de zogenoemde Zelftest voor gemeenten. Hiermee 

kunnen gemeenten en andere belanghebbenden beoordelen of de cliëntondersteuning in die 

betreffende gemeente voldoet aan de eisen van de Wmo 2015. De bepalingen in de wettekst van de 

Wmo 2015 zijn namelijk vertaald in een aantal onderdelen en aan de hand daarvan kan het beleid 

getoetst worden. De Zelftest is opgesteld door de VNG, in samenwerking met een aantal 

cliëntenorganisaties en de Koepel Wmo-raden (VNG, 2015). De test bestaat uit vijftien testvragen die 

horen bij zeven verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen zijn: ‘beleidsplan’, 

‘onafhankelijkheid’, ‘levensbreed’, ‘toegankelijkheid van cliëntondersteuning’, ‘informatieplicht’, 

‘kwaliteit en evaluatie’ en ‘inspraak’. Voorbeelden van testvragen zijn ‘Heeft de gemeente in het 

beleidsplan beschreven hoe zij de cliëntondersteuning inrichten?’ en ‘Is de cliëntondersteuning in de 

gemeente gratis?’. Als alle vragen met ‘ja’ kunnen worden beantwoord, voldoet een gemeente aan de 

eisen vanuit de wet.  

 

Deze onderwerpen geven een goed beeld van de (bedoelde) inhoud van onafhankelijke 

cliëntondersteuning. De vragen zijn echter niet letterlijk in de interviews opgenomen omdat deze 

controlerend van aard zijn en dat past niet bij de opzet van het onderzoek (namelijk objectief 

inventariseren hoe het beleid is vormgegeven). Een belangrijk verschil is dat de vragen in het 

interview bijna allemaal open vragen zijn. Wel komen alle zeven onderwerpen uit de Zelftest erin 
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voor. Voor vijf onderwerpen gold dat dit het onderdeel vormgeving van het cliëntondersteuningsbeleid 

besloeg (‘onafhankelijkheid’, ‘levensbreed’, ‘toegankelijkheid’, ‘informatieplicht’ en ‘kwaliteit en 

evaluatie’), voor één het onderdeel totstandkoming van het cliëntondersteuningsbeleid (‘inspraak’) en 

één is opgenomen in de afsluitende vraag: de vraag of ik gebruik mocht maken van het beleidsplan of 

andere beleidsdocumenten (‘beleidsplan’).  

 

De subvragen om de vormgeving van het cliëntondersteuningsbeleid te onderzoeken, inclusief de 

onderwerpen uit de Zelftest waar deze van zijn afgeleid, zijn: ‘Wie zijn de aanbieders en op basis 

waarvan zijn deze gekozen?’ (als enige niet gebaseerd op de Zelftest), ‘Hoe ziet de samenwerking 

tussen de gemeente en aanbieders eruit?’ (‘levensbreed’), ‘Is er afstemming tussen de verschillende 

aanbieders?’ (‘levensbreed’), ‘Welke eisen stellen jullie als gemeente aan de cliëntondersteuning?’ 

(‘kwaliteit en evaluatie’), ‘Via welke wegen kan een cliënt toegang krijgen tot onafhankelijke 

cliëntondersteuning?’ (‘toegankelijkheid’), ‘Hoe worden inwoners geïnformeerd over onafhankelijke 

cliëntondersteuning?’ (‘informatieplicht’), ‘Welke doelgroepen kunnen gebruik maken van een 

cliëntondersteuner?’ (‘toegankelijkheid’), ‘Met wat voor soort vragen kunnen mensen terecht bij 

cliëntondersteuners?’ (‘levensbreed’), ‘In hoeverre zijn de cliëntondersteuners onafhankelijk? 

(onafhankelijkheid) en ‘Wordt er gemonitord? Zo ja, hoe? Zo nee, hoe bewaakt de gemeente de 

kwaliteit van de cliëntondersteuning?’ (‘kwaliteit en evaluatie’). 

 

Daarnaast zijn er twee vragen toegevoegd aan de subvraag over de informatievoorziening die ook 

gebaseerd zijn op de Zelftest (namelijk ‘Welke informatie?’ en ‘Via welke kanalen?’).  

Tenslotte zijn een aantal topical probes gebaseerd op de Zelftest. Bij de subvraag over eisen (‘op 

papier’, ‘kwaliteit en deskundigheid’ en ‘perspectief cliënt’); bij de subvraag over het soort vragen 

(‘verschillende levensgebieden’); bij de subvraag over de onafhankelijkheid (‘t.a.v. de gemeente en 

diens beslissingen over de toekenning van voorzieningen’) en bij de subvraag over de 

informatievoorziening (‘gratis’, ‘onafhankelijk’ en ‘vanuit belang cliënt’).  

 

Naast de Zelftest zijn nog twee andere bronnen gebruikt voor de topical probes bij de interviewvraag 

naar de vormgeving van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Eén van deze bronnen is de 

Handreiking Onafhankelijke Cliëntondersteuning (VNG, 2017) (bij de subvraag over eisen: 

‘vrijwilligers’, ‘opleiding’ en ‘intervisie’ en bij de subvraag over het soort vragen: ‘preventie’, ‘bij 

toegang tot zorg/ondersteuning’ en ‘tijdens zorg/ondersteuning’). De andere bron is Onafhankelijke 

cliëntondersteuning: Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van onafhankelijke 

cliëntondersteuners (Van Bergen et al., 2016) (bij de subvraag over toegangswegen: ‘sociaal 

wijkteam’, ‘gemeentelijk loket’ en ‘professionals’).    
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De ervaren positieve punten en knelpunten in het cliëntondersteuningsbeleid 

De door beleidsmedewerkers ervaren positieve punten en knelpunten in de huidige 

cliëntondersteuning zijn onderzocht middels de vragen ‘Wat zijn volgens u positieve aspecten van de 

huidige cliëntondersteuning? Waarom? Wat kunnen andere gemeenten evt. van het beleid in uw 

gemeente leren?’ en ‘Wat zijn volgens u knelpunten in de huidige cliëntondersteuning? Waaruit blijkt 

dat? Wat gaat er precies ‘mis’/wat behoeft verbetering?’ Hierbij hoort de subvraag ‘Hoe zou u dit 

graag anders willen zien?’   
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Analyse-opzet 
 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de data gereed werden gemaakt voor de analyse, welke data 

analyse-software is gebruikt en wat het analyseproces inhield.  

 

Transcriptie en codering 

De interviews zijn opgenomen met een recorder op een mobiele telefoon. Op basis van deze 

geluidsopnames zijn de interviews anoniem getranscribeerd in Word. Daarna is gebruik gemaakt van 

het programma ATLAS.ti. Allereerst is per transcript deductief gecodeerd. De concepten (thema’s) die 

zijn gebruikt zijn openingsvragen, vroegere cliëntondersteuning, totstandkoming beleid, 

contextfactoren, huidige cliëntondersteuning, positieve punten en knelpunten. In ATLAS waren dit de 

‘code groups’. Per concept zijn een aantal concrete codes gebruikt, zoals leeftijd en opleiding(en). 

Alleen de positieve punten en knelpunten zijn niet nader gespecificeerd. In totaal zijn er 35 codes 

gebruikt. Als een tekstdeel niet bij één van de deductieve codes hoorde, werd er door middel van een 

memo inductief gecodeerd. Er zijn 37 memo’s aangemaakt. Eerst zijn alle interviews gecodeerd. 

Vervolgens zijn, met diezelfde codes en memo’s, de gemeentelijke documenten gecodeerd.  

 

Analyse 

De analyse is in eerste instantie uitgevoerd met ATLAS. Er werd gebruik gemaakt van de functie 

‘analyze’ en daarin is gekozen voor de optie ‘Code-Document Table’. Daarmee werden zowel het 

interview als alle ontvangen gemeentelijke documenten van een gemeente geselecteerd. Daarna werd 

een ‘code group’ aangevinkt, of als deze bestond uit veel verschillende codes, werd er per code 

aangevinkt. Op die manier verschijnt in ATLAS een tabel met daarin voor ieder document het aantal 

keer dat een code is toegekend. Met een klik op dit aantal verschijnen de geselecteerde tekstdelen bij 

die code. Op die manier kon alle data van één gemeente gemakkelijk per concept/code geanalyseerd 

worden. De tekstdelen zijn vervolgens per gemeente per code kort samengevat in een schema in Word. 

Zo ontstond er een algeheel schema, met in de kolommen de verschillende gemeenten en in de rijen de 

codes. De inductieve codes werden alsnog zo veel mogelijk ondergebracht bij de deductieve codes. 

Met uitzondering van een paar, die in het algehele schema tot nieuwe codes werden gemaakt: 

Gebiedsteam/Telefonische dienst gemeente, Functie meitinker en Verbeterambities (Koploperproject). 

Nadat alle informatie uit één gemeente verwerkt was in het schema, is deze uitgewerkt tot een 

samenhangende tekst. Vanuit de lopende tekst is vervolgens weer een beknopter schema gemaakt. Op 

basis hiervan konden de gemeenten goed vergeleken worden en zijn de resultaten geschreven. Met 

behulp van een aantal verschillende stappen is de informatie per gemeente dus steeds verder gefilterd, 

totdat het belangrijkste over bleef.  
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Resultaten 
 

De resultaten zijn opgedeeld in vijf verschillende delen en in elk deel staat een ander onderwerp 

centraal. Per onderwerp worden de resultaten van alle gemeenten beschreven. Deze zijn als volgt: 

vroegere cliëntondersteuning, totstandkoming beleid, huidige vormgeving, positieve punten en 

knelpunten en meitinkers in de gemeente C. Drie onderwerpen zijn direct afgeleid van de 

probleemstelling, namelijk de totstandkoming van het beleid, de huidige vormgeving en de positieve 

punten en knelpunten. Het onderwerp ‘vroegere cliëntondersteuning’ is apart beschreven om meer 

inzicht te krijgen in de experimenten die in Friesland hebben plaatsgevonden. Dit is wenselijk omdat 

het voor Movisie een reden was om te denken dat Friese gemeenten in het kader van OCO goede 

voorbeelden vormen. Om uiteindelijk iets te kunnen zeggen over de juistheid van deze hypothese, is 

duidelijkheid over de vroegere cliëntondersteuning nodig. Het laatste onderwerp, ‘meitinkers in de 

gemeente C’ is een beschrijving van het huidige beleid in één van de gemeenten. Het vormt een aparte 

paragraaf omdat het zich onderscheidt van OCO. 

 

Vroegere cliëntondersteuning 

 

Het onderzoeken van de totstandkoming van het cliëntondersteuningsbeleid begon met het uitvragen 

van de vroegere cliëntondersteuning in de vorm van experimenten, al voordat cliëntondersteuning in 

2015 verplicht werd. Oftewel, het (vroegere) bestaan van omtinkers en meitinkers in iedere gemeente. 

Vooraf bestond het vermoeden dat allen daar op een bepaalde manier mee te maken hadden (gehad) 

omdat er volgens openbare bronnen mee gewerkt was in die gemeente-, of in een voormalige 

gemeente die na een herindeling onderdeel uitmaakt van die gemeente. Er is gevraagd of dit 

vermoeden klopt, wat die omtinker/meitinker-werkwijze inhield en of er onderdelen van zijn 

meegenomen in het huidige gemeentebeleid.  

 

Er zijn vier gemeenten waar men met een meitinker of omtinker werkt of heeft gewerkt: het merendeel 

van de gemeenten. In twee daarvan is dat nu nog steeds het geval. Zo heeft men in de gemeente C 

meitinkers en in de gemeente F omtinkers. In de helft van alle gemeenten zijn invloeden van 

omtinkers of meitinkers terug te zien: bij twee in het huidige gemeentebeleid en bij één in het OCO-

beleid. De invloed op het gemeentebeleid behelst de visie op wijkteams en de algehele werkwijze met 

meitinkers. In de andere helft van de gemeenten zijn geen invloeden terug te zien in het huidige beleid. 

In figuur 1 wordt duidelijk om welke gemeenten het gaat.  
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 Wel invloeden Geen invloeden 

Meitinker/omtinker (gehad) C en E D en F 

Geen meitinker/omtinker (gehad) B A 

Figuur 1. meitinkers en omtinkers en hun invloed 

Alle gemeenten zullen individueel kort worden toegelicht, m.u.v. de gemeente A, aangezien daar niet 

gewerkt is met een omtinker/meitinker en er geen invloeden zijn geweest. 

 

In de gemeente C waren vroeger omtinkers werkzaam vanuit een welzijnsorganisatie. Dit was een 

pilot om met een bepaalde vorm van dienstverlening te experimenteren. De omtinker dacht in brede 

zin met mensen mee over mogelijke oplossingen voor problemen. Hij kon mensen doorverwijzen naar 

instanties of naar gemeentelijke voorzieningen en bemiddelde ook. Hij stelde echter geen indicaties 

voor voorzieningen. In 2014 is de gemeente C gefuseerd met o.a. de gemeente X, waar men met 

meitinkers werkte. Dit was hetzelfde concept als de omtinker, met als verschil dat de meitinker wel 

bevoegdheden had om vanuit de Wmo voorzieningen toe te kennen. De gemeente C heeft vervolgens 

een combinatie gemaakt van hun eigen omtinker en de meitinker uit de gemeente X. Men heeft uit 

beide vormen de goede punten gedistilleerd, samengevoegd en deze taken nog wat verbreed. Op die 

manier is hun huidige werkwijze, het werken met meitinkers, ontstaan. Echter, de functie van de 

meitinker is een andere dan die van de OCO. De meitinkers zijn bij de gemeente in loondienst en de 

OCO’s werken bij een aparte organisatie. De meitinkers worden in de laatste paragraaf besproken.   

 

De gemeente E kreeg tijdens een herindeling één dorp van de gemeente X (met de meitinker). Wat 

verder duidelijk wordt dankzij de gemeente E is dat meitinkers ook werkten vanuit een 

welzijnsorganisatie en dat zij zeer toegankelijk waren. Zo waren ze bijv. in een dorpshuis aanwezig of 

fietsten ze door de straten van het dorp. Inwoners met vragen of problemen konden gemakkelijk bij 

hen terecht. De meitinkers hielpen met het vinden van een oplossing in iemands sociale omgeving, 

voordat de oplossing bij een professionele organisatie werd gezocht. De gemeente E heeft het concept 

van de meitinker als voorbeeld gebruikt voor de visie en werkwijze van hun lokale gebiedsteams. Net 

als de meitinkers gaan zij bijv. op zoek naar eenvoudige oplossingen.  

 

De situatie van de gemeente B is ogenschijnlijk verrassend: zij hebben in hun gemeente geen omtinker 

of meitinker gehad, maar wel invloeden van het concept in hun OCO-beleid. Dit komt doordat de 

welzijnsorganisatie uit de gemeente X (met de meitinkers) de pilot van OCO binnen de gemeente B 

heeft uitgevoerd. Dankzij hun ervaring kon de welzijnsorganisatie de meerwaarde van 

cliëntondersteuning schetsen en ook kwam hun visie op de rol van de OCO duidelijk naar voren. Dit 

hield o.a. in dat hoewel de cliëntondersteuner onafhankelijk is, hij wel degelijk samenwerkt met de 

gemeente/gebiedsteams. De welzijnsorganisatie voerde gedurende een jaar de OCO uit. Er werd o.a. 

ingezet op maximale herkenbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid. Na de pilot heeft de 



Bosma – Onafhankelijke Cliëntondersteuning in Friesland 

 

32 
 

gemeente de invulling zoals in de pilot voortgezet.  

 

In de gemeente D heeft men met zowel omtinkers als meitinkers gewerkt. De omtinker maakte daar 

eveneens deel uit van een project en was in dienst van een zorgorganisatie. Onderdeel van zijn taken 

waren (zorg-)vraagverheldering van inwoners en toeleiding naar de juiste zorg. De meitinker had 

volgens beleidsmedewerker D een bredere rol: naast deze taken moest hij ook zorgen voor meer 

sociale cohesie in het gebied. De meitinker werd ook uitgevoerd door een welzijnsorganisatie, maar 

was wel in dienst van de gemeente. Zowel omtinkers als de meitinkers waren enkel in een deel van de 

gemeente (vijf dorpen) actief. Toen op een gegeven moment ook onafhankelijke cliëntorganisaties 

actief werden binnen de gemeente, is de subsidie aan beide projecten stopgezet en daarmee stopten 

ook de functies. De omtinker en meitinker zijn niet meegenomen in de huidige werkwijze.  

 

Tenslotte de gemeente F. Daar is ook gewerkt met omtinkers en dat gebeurt nog steeds. Het is een 

vorm van cliëntondersteuning, geïnitieerd en gecoördineerd vanuit een welzijnsorganisatie binnen de 

gemeente (een dienstverlenende organisatie die gericht is op preventie en leefbaarheid in een buurt). 

De welzijnsorganisatie en de gemeente weten van elkaar dat ze werken met omtinkers dan wel OCO, 

maar er is opmerkelijk genoeg geen afstemming qua werkzaamheden. Het werk van de omtinkers staat 

dus volledig los van de OCO.  

 

Conclusie 

Het vermoeden dat de meeste gemeenten vanuit hun vroegere omtinker/meitinker-projecten veel 

ervaring met cliëntondersteuning hebben opgedaan klopt. Echter, van de eventuele kennis die hierin is 

opgedaan, is weinig terug te zien. De beleidsmedewerkers lijken bovendien weinig binding te hebben 

met deze projecten, met uitzondering van de gemeente C, die de werkwijze zelfs volledig heeft 

behouden. Slechts voor één gemeente heeft de ervaring met meitinkers iets opgeleverd voor het 

huidige cliëntondersteuningsbeleid. De verklaring is waarschijnlijk dat de projecten vrij plaatselijk en 

beperkt in omvang waren; al een tijd geleden plaatsvonden (in sommige gevallen) en worden 

beschouwd als losstaand van de OCO. Laatstgenoemde wordt duidelijk dankzij de gemeenten waar 

men nog steeds met meitinkers en omtinkers werkt. Het is opmerkelijk, aangezien de functies erg op 

elkaar lijken.  
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Totstandkoming beleid 
 

Het tweede onderdeel om de totstandkoming van het cliëntondersteuningsbeleid te onderzoeken was 

gericht op het eigen verhaal van de gemeente. Dus de totstandkoming zoals de gemeente die had 

beleefd en zoals die door hen werd uitgelegd. Dit werd aan de beleidsmedewerkers voorgelegd met de 

vraag hoe het huidige beleid tot stand was gekomen en welke factoren daarbij een rol speelden.  

Het bleek dat in het merendeel van de gemeenten tussen 2015 en nu meerdere grote wijzigingen in het 

beleid hebben plaatsgevonden. Deze worden allereerst besproken onder het kopje ‘originele inrichting 

OCO’. Daarna komen alle gemeenten aan bod aangaande de overwegingen om het 

cliëntondersteuningsbeleid op de huidige manier vorm te geven. Hierbij worden de volgende 

onderwerpen behandeld: de betrokkenen bij de totstandkoming van het beleid, de keuze voor (een) 

organisatie(s), de visie en doelen, de opvattingen binnen gemeenten en andere invloeden.  

 

Originele inrichting OCO 

De helft van de gemeenten heeft OCO vanaf de start (2015) ingekocht bij een onafhankelijke 

organisatie. Echter, de andere helft liet de OCO aan het begin uitvoeren door de 

gebiedsteammedewerkers (B, D en E). Men stond achter deze werkwijze omdat medewerkers van de 

gebiedsteams vanuit verschillende (moeder)organisaties werkten en/of omdat de 

gebiedsteammedewerkers nadrukkelijk ‘naast’ de inwoner stonden en ondersteuning gaven zonder 

hand op de knip. Deze gemeenten boden inwoners ook de mogelijkheid om een OCO uit een ander 

gebiedsteam- of van een organisatie te laten invliegen als zij dat wensten. Bijv. wanneer er geen klik 

was of omdat er onenigheid tussen de OCO en in de inwoner was ontstaan. Maar op den duur ontstond 

in alle drie gemeenten kritiek op deze werkwijze omdat het niet onafhankelijk genoeg zou zijn. De 

kritiek kwam uit verschillende hoeken: in de gemeente B vanuit de Wmo-adviesraad, in de gemeente 

D vanuit een onafhankelijke onderzoeksorganisatie en in de gemeente E vanuit een aantal organisaties. 

De gemeenten gingen verschillend met deze kritiek om.  

 

In de gemeente B startte men in samenwerking met de Wmo-adviesraad een pilot om te onderzoeken 

wat de meerwaarde was van een OCO. Na een jaar waarin OCO door een onafhankelijke 

welzijnsorganisatie werd aangeboden, was de conclusie dat een kleine, specifieke groep inwoners 

behoefte heeft aan OCO. Namelijk mensen die in het verleden een negatieve ervaring hebben gehad 

met de gemeente en/of geen vertrouwen (meer) hebben in de gemeente en mensen zonder eigen 

sociaal netwerk. Hiermee was de meerwaarde van OCO aangetoond en is OCO voortgezet op de 

manier zoals in de pilot. Met als enige verschil dat de welzijnsorganisatie niet langer in staat was om 

de uitvoering te doen. De gemeente moest dus bij een andere organisatie gaan inkopen.  

 

In de gemeente D zag men in 2017 niet de noodzaak om de aanbeveling van de onderzoeksorganisatie, 
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om OCO bij een organisatie in te kopen, op te volgen. Echter, in 2018 voerde een ander 

onderzoeksbureau een onderzoek uit, waarna geconcludeerd werd dat de gemeentelijke sociale teams 

ingewikkeld waren vormgegeven. O.a. ten behoeve van een betere aansturing en van integraliteit, 

besloot de gemeente om hun teams om te vormen tot integrale gebiedsteams en deze in dienst te 

nemen. Dat vond plaats in 2019. Het betekende voor de OCO dat deze niet langer onafhankelijk was. 

Zodoende is de gemeente D momenteel haar OCO-beleid aan het herinrichten.  

 

Ten tijde van de kritiek in de gemeente E meldde een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit 

ouderenbonden, zich bij de gemeente met een burgerinitiatief: om OCO als vrijwilligers uit te voeren. 

De gemeente ging akkoord en gaf hen daar subsidie voor. Maar in de praktijk bleek dat de 

vrijwilligersorganisatie alleen dienst deed voor ouderen en niet voor alle doelgroepen, zoals de 

afspraak was. Ook hield de kritiek aan wat betreft het beleggen van (professionele) OCO binnen de 

gebiedsteams. Zodoende is er in 2017 een evaluatie uitgevoerd, met de conclusie dat 

onafhankelijkheid op die manier niet gegarandeerd kon worden. Sinds 2018 wordt het gebiedsteam 

daarom niet meer beschouwd als aanbieder van OCO. Vervolgens werden er een aantal 

cliëntondersteuningsorganisaties gezocht, die naast de vrijwilligersorganisatie dienst konden doen.  

 

Voor wat betreft aanvullingen en aanpassingen op het beleid wordt tenslotte de gemeente F nog kort 

besproken. Daar was vanaf de start een samenwerking met twee cliëntondersteuningsorganisaties, 

maar waren verder nog geen concrete afspraken. Beleidsmedewerker F heeft in 2018 een Programma 

van Eisen opgesteld. In 2019 heeft de gemeente besloten om te korten op het budget voor 

cliëntondersteuningsaanbieders. Eén van de twee organisaties ging niet akkoord met het nieuwe tarief, 

waardoor die samenwerking stopte. Na het benaderen van een andere partij, die ook niet akkoord ging, 

heeft de gemeente besloten om de uitvoering van OCO bij één organisatie te houden. Overigens werd 

de noodzaak tot het inkopen van OCO bij een onafhankelijke organisatie ook binnen de gemeente F 

een tijdje ter discussie gesteld.  

 

Betrokkenen totstandkoming beleid 

Het OCO-beleid is in alle zes gemeenten tot stand gekomen door middel van samenwerking tussen de 

gemeente en één of meerdere cliëntondersteuningsorganisaties. In vier gemeenten is ook iemand- of 

zijn meerdere medewerkers van het gebiedsteam bij de vormgeving betrokken geweest (A, B, D, E) en 

in één gemeente met een ander uitvoerend gemeentelijk team (C). Eveneens voor vier gemeenten geldt 

dat zij inwonervertegenwoordigers hebben betrokken (B, C, D, E). Dit waren (Wmo-) adviesraden, 

cliëntenraden of een participatieraad. Twee gemeenten hebben daarnaast een welzijnsorganisatie 

betrokken (B, C). Slechts voor één gemeente geldt dat ze OCO hebben ingericht enkel in 

samenwerking met de aanbieders (F). 
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Keuze organisatie(s) 

Beleidsmedewerkers noemden verschillende redenen waarom zij voor (een) bepaalde organisatie(s) 

hadden gekozen. Bij de helft van de gemeenten was een reeds bestaande samenwerking met die 

organisatie(s) een argument (C, D, E). Voor een andere gemeente was de reden dat deze organisatie de 

cliëntondersteuning voor de Jeugdwet al deed (wat vanuit de rijksoverheid was geregeld) (A). Bij de 

andere twee gemeenten, waar nog geen samenwerking bestond, gold dat die organisatie goed aansloot 

op hun visie (B, F). Zoals een professionele-, grote- en ervaren organisatie (B) of een lokale 

organisatie (F). Een andere reden om voor een bepaalde organisatie te kiezen was in één van de 

gemeenten dat deze ook Wlz-cliëntondersteuning aanbood (E). Deze cliëntondersteuning wordt niet 

gegeven door de gemeente, dus deze keus is ten dienste van continuïteit tussen twee vormen van 

cliëntondersteuning. 

 

Visie en doelen 

Voor de helft van de gemeenten geldt dat zij een duidelijke visie en concrete doelen voor OCO hebben 

(B, D, E). De visie van de gemeente B is in de vorige alinea kort genoemd. De visie van de gemeente 

D omvat de volgende aspecten: aansluiten bij de inwoner en diens leefwereld, uitgaan van de eigen 

kracht van mensen, kostenbewust dienstverlenen, keuzevrijheid (waardoor men minimaal twee 

organisaties wil betrekken), kennis (waardoor men ten minste een aantal professionele organisaties wil 

betrekken) en overzichtelijkheid (waardoor het aantal partijen wel enigszins wordt beperkt). De visie 

van de gemeente E omvat: informele (vrijwillige) OCO waar mogelijk en formele (professionele) 

OCO waar nodig en keuzevrijheid (waardoor er meerdere organisaties zijn).  

De drie andere gemeenten hebben geen duidelijke visie of -doelen, maar in het interview met één van 

hen kwam al pratende wel de visie naar voren dat men het belangrijk vindt om OCO bij een lokale 

organisatie te beleggen, mede vanwege de friestaligheid van de inwoners (F).  

 

Opvattingen binnen gemeenten 

Wat zeer waarschijnlijk ook heeft meegespeeld in de vormgeving, zijn de persoonlijke opvattingen 

van de beleidsmedewerkers en van andere betrokkenen binnen de gemeente. 

Opvallend genoeg kwam bij alle gemeenten naar voren dat het gebiedsteam ook een belangrijke speler 

is qua ondersteuning van inwoners. De gemeente C vormt een uitzondering, want daar heeft men als 

enige geen gebiedsteams, maar daar zijn de meitinkers belangrijke spelers. Deze zienswijze heeft bij 

alle gemeenten consequenties voor de manier waarop tegen OCO wordt aangekeken. Het lijkt de rol 

van OCO minder belangrijk te maken, al is de één hier stelliger in dan de ander.   

Beleidsmedewerker A vertelt dat gebiedsteammedewerkers heel makkelijk toegankelijk zijn en dat ze 

ook vaak inspelen op vragen van cliënten die niet de oorspronkelijke hulpvraag waren. “Dus dat zorgt 

er misschien ook wel voor dat er niet direct cliëntondersteuning nodig is omdat we daar zelf ook heel 

veel in doen.”  
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Volgens beleidsmedewerker B groeien de functie van de OCO en de gebiedsteammedewerker steeds 

meer naar elkaar toe, o.a. omdat hun gebiedsteams sinds kort meer nadruk leggen op het persoonlijke 

plan van een inwoner (dit is één van de onderdelen waarop een OCO kan helpen). Beleidsmedewerker 

B gaf aan: “Eigenlijk zijn onze eigen gebiedsteams min of meer de hoofdroute. Maar mensen die echt 

behoefte hebben aan een cliëntondersteuner kunnen daar gebruik van maken. Dus het is een 

aanvulling op een cliëntondersteuning binnen onze eigen gebiedsteams.” 

Beleidsmedewerker C deed de uitspraak: “Misschien mag je het niet zeggen, maar je zou bijna wel 

kunnen zeggen dat de meitinkers bijna alle cliëntondersteuning op zich nemen.”  

Binnen de gemeente D wordt nog overlegd hoe er wordt afgebakend tussen de 

gebiedsteammedewerker en de OCO. De beleidsmedewerker zei daarover: “Je wilt bekendheid geven 

aan OCO, maar anderzijds wil je het gebruik beperken omdat er ook goed opgeleide deskundigen  

-met kennis van het hele zorgdomein- in het gebiedsteam zitten, die ook de weg kunnen wijzen aan 

inwoners.” Ook gaf zij aan dat het organiseren van OCO naast de gebiedsteams soms als dubbelop 

voelt.  

De beleidsmedewerkers van de gemeente E zijn wat voorzichtiger in hun constateringen op dit vlak. 

Beide gaven aan dat het klantencontactcentrum (de telefonische dienst) en de gebiedsteams vaak een 

vorm van ondersteuning bieden en dat zij mogelijk al veel vragen ondervangen. Of dat zo is wordt 

tijdens hun deelname aan het Koploperproject verder onderzocht.  

De gemeente F zal niet meer prioriteit bij OCO leggen dan dat ze nu doet, mede omdat men vindt dat 

ze inwoners door het gebiedsteam heel goed ondersteunt.  

In de gemeente E heeft qua inrichting van OCO verder meegespeeld dat twee medewerkers van een 

professionele organisatie ook contacten hadden binnen de politiek. Dit maakte volgens 

beleidsmedewerker e dat kritischer werd gekeken naar het oorspronkelijk beleggen van OCO bij het 

gebiedsteam. Mogelijk heeft het er ook toe geleid dat de gemeente met die 

cliëntondersteuningsorganisatie ging samenwerken. 

  

De algemene opvattingen van de beleidsmedewerkers over OCO zijn genuanceerd. Ze hebben allen 

positieve punten genoemd, maar waren ook behoorlijk kritisch. Alleen de gemeente A heeft in het 

interview geen opvattingen gedeeld. Naar de rol daarvan is wel gevraagd, maar: “Er hebben geen 

belangen of voorkeuren meegespeeld”, aldus beleidsmedewerker A.    

 

Positieve opvattingen van de (andere) beleidsmedewerkers zijn dat er een kleine groep is die er 

behoefte aan heeft, waardoor OCO er wel moet zijn (B en C); dat iemand met een verstandelijke 

beperking wellicht voorkeur heeft voor specialistische OCO van MEE (C); dat de wegwijs-functie 

meerwaarde heeft in het complexe sociale domein (D); dat OCO’s een signaalfunctie hebben voor de 

gemeente (E); dat de problemen in het sociaal domein vaak ernstig of emotioneel van aard zijn, 

waardoor een onafhankelijke partij belangrijk is (F) en dat het gebiedsteam gevoeliger is voor 
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feedback van een professional dan van een inwoner (F).  

 

Kritische opvattingen waren dat hulp van een OCO beladen klinkt (C); dat OCO ook niet volledig 

onafhankelijk is omdat dit uiteindelijk ook door de gemeente betaald wordt (D) en dat OCO in de wet 

te breed geformuleerd is (E). Ook werd OCO door twee gemeenten een ‘moetje’ genoemd (C en F). 

Zo zei beleidsmedewerker F: “Dat is ook wel eens goed, om dat even te beseffen. Dat sommige dingen 

gewoon moetjes zijn bij gemeenten.” Twee beleidsmedewerkers gaven aan dat OCO maar een klein 

onderdeel is in hun takenpakket (E en F). Beleidsmedewerker E voegde toe: “OCO is bij veel 

gemeenten denk ik maar een klein onderwerpje. Omdat er weinig vraag naar is en als je bijv. gewoon 

een contract hebt met MEE, dan is het ook goed, dan heb je het geregeld.” Beleidsmedewerker F wil 

ook niet meer prioriteit leggen bij OCO dan dat ze nu doen, mede doordat er volgens haar veel grotere 

uitdagingen in het sociaal domein zijn. 

 

Andere invloeden 

Verder kwam het aspect financiën in relatie tot OCO bij twee gemeenten expliciet naar voren. Zij 

benoemden dat hun financiën onder druk staan en dat OCO veel geld kost. In de ene gemeente heeft 

dit vooral tot gevolg dat OCO niet maximaal gepromoot wordt (D) en in de andere gemeente heeft het 

geleid tot het korten op het budget voor aanbieders en daardoor het stoppen van de samenwerking met 

één organisatie (F). Daarnaast hebben beide gemeenten een maximum gesteld aan de ondersteuning; in 

aantal uren of in aantal gesprekken. Of de andere gemeenten dit ook hebben gedaan, is onbekend. 

Deze gemeenten en nog een andere gemeente gaven aan dat de meeste gemeenten met financiële 

tekorten kampen. Tenslotte noemde de gemeente C nog de algemene invloed van timing. Volgens de 

teammanager waren inwoners ten tijde van de invoering van de Wmo nog wat wantrouwig naar de 

gemeente vanwege de bezuinigingen die zouden plaatsvinden. Ze waren bang dat ze dan minder zorg 

of ondersteuning konden krijgen dan voorheen. Daardoor zou er aan het begin van de Wmo meer 

behoefte zijn geweest aan OCO dan nu.    

 

Conclusie 

Het OCO-beleid is tot stand gekomen in samenwerking met andere partijen en in de meeste gevallen 

waren er ook inwonervertegenwoordigers bij betrokken. Wat vooral opvalt is de grote rol van de 

gebiedsteams. Zowel aan het begin van de inrichting (door OCO bij gebiedsteams te beleggen) als 

tijdens de ontwikkeling van het huidige beleid (door gebiedsteammedewerkers te betrekken) als in de 

huidige zienswijze. Daarmee wordt het idee bedoeld dat het gebiedsteam/de meitinker (of het 

telefonische voorportaal) al veel vragen ondervangt doordat het ook een vorm van cliëntondersteuning 

is. Dat is een idee dat in alle gemeenten wel leeft, al is de ene gemeente daar stelliger in dan de andere. 

De grote rol van de gebiedsteams is wel opmerkelijk, omdat er een belangrijk verschil met de OCO is 

en dat is dat laatstgenoemde onafhankelijk is. Hoewel beleidsmedewerkers duidelijk positieve 



Bosma – Onafhankelijke Cliëntondersteuning in Friesland 

 

38 
 

opvattingen over OCO hebben, maakt het bovengenoemde de positie van de OCO wel kwetsbaarder. 

Ook de invloed van tijd en geld lijken het OCO-beleid minder vooraanstaand te maken.  
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Huidige vormgeving  
 

De huidige vormgeving van het cliëntondersteuningsbeleid is in eerste instantie onderzocht door 

middel van een open vraag, namelijk hoe de OCO binnen de gemeente is vormgegeven. Ook zijn er 

een aantal specifiekere onderwerpen uitgevraagd, op basis van de ‘Zelftest cliëntondersteuning voor 

gemeenten’. De onderwerpen die hier achtereenvolgens aan bod komen zijn het beleidsplan, de OCO-

aanbieders, de samenwerking tussen de gemeente en aanbieders, de samenwerking tussen aanbieders 

en -met gebiedsteammedewerkers, de gemeentelijke eisen aan OCO, de toegangswegen en 

informatievoorziening, de doelgroepen en het soort vragen, monitoring, het gebruik van OCO door 

inwoners en onafhankelijkheid. Tenslotte wordt een schematisch overzicht gegeven van de 

vormgeving in de verschillende gemeenten. 

 

Beleidsplan over OCO 

Van de zes gemeenten hebben er twee een beleidsnotitie over OCO (D, E). De gemeente B heeft een 

algemener beleidsplan voor het sociaal domein, waarin ook belangrijke besluiten over OCO zijn 

opgenomen. De gemeente A legt uit dat zij geen beleidsplan hebben omdat dat niet hun manier van 

werken is; ze werken aan de hand van beleidsvoorstellen. Voor andere beleidsonderwerpen hebben ze 

ook geen plan. Ook bij de gemeente F is het ontbreken van een beleidsplan een bewuste keus. 

Beleidsmedewerker F geeft aan: “Ik geloof persoonlijk, als beleidsmedewerker, niet in van die 

‘moetjes’. Dat je een beleidsplan schrijft, of hebt, omdat je het moet hebben. Beleid is pas effectief als 

er behoefte aan is en als het leeft, bij inwoners en in je eigen gemeente.” 

 

Aantal en soort aanbieders OCO 

Voor alle gemeenten geldt dat zij OCO hebben ingekocht bij tenminste één professionele organisatie. 

Bij de helft van de gemeenten is dit ook de enige OCO-aanbieder binnen de gemeente (A, B, F). In de 

gemeente C werkt men met twee organisaties; in de gemeente D met drie en in de gemeente E met 

vijf. Het aantal organisaties dat OCO aanbiedt loopt dus sterk uiteen. Drie gemeenten benoemden dat 

daar ook vrijwilligersorganisaties actief zijn op het gebied van OCO, maar slechts in één gemeente 

wordt daar ook mee samengewerkt (E). Ook is dit de enige gemeente waar werd genoemd dat men met 

ervaringsdeskundigen werkt.  

 

Wat opvalt is dat MEE Friesland binnen vijf (en theoretisch zes) gemeenten actief is. In de zesde 

gemeente (A) is MEE in principe niet de aanbieder, maar volgens het gemeentelijke document kan een 

inwoner wel kiezen voor een OCO van MEE, zodat de keuzevrijheid is gewaarborgd. Dit werd, 

opvallend genoeg, niet door beleidsmedewerker A genoemd; zij sprak enkel over Zorgbelang 

Friesland en zei dat er ook maar één OCO is. Een verklaring voor dit verschil kan zijn dat Zorgbelang 

dit zo heeft georganiseerd vanuit de richtlijn van keuzevrijheid, maar dat het in de praktijk zelden 
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voorkomt dat iemand van MEE wordt ingeschakeld. Overigens is Zorgbelang ook een vaker 

genoemde aanbieder: naast de gemeente A is deze ook actief in de gemeenten D en E. In totaal zijn er 

nog vijf andere organisaties die binnen een aantal gemeenten OCO aanbieden. Dat zijn 

Maatschappelijk Werk, Stichting Participatie, Thuis in Mantelzorg, Vitaal en Humanitas. In figuur 2  

wordt duidelijk welke cliëntondersteuningsorganisaties actief zijn in welke gemeenten.  

 

Figuur 2. Cliëntondersteuningsorganisaties per gemeente 

Aard van de samenwerking, afspraken en overleg tussen de gemeente en aanbieders OCO   

In vier gemeenten heeft men een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de organisaties die OCO 

aanbieden. In de gemeente F noemt men deze overeenkomst ‘Programma van Eisen’, want over het 

algemeen staan er in de overeenkomst zowel eisen aan de OCO als afspraken over bijv. de rapportages 

en de evaluatiemomenten. Beleidsmedewerker A legt uit hoe het proces bij hen gaat: jaarlijks maakt 

de aanbieder een nieuwe offerte, waarna de beleidsmedewerkers een voorstel schrijven voor het 

bestuur. Deze beoordeelt uiteindelijk of de gemeente opnieuw akkoord gaat. Overigens is dit niet 

overal de gang van zaken. Zo heeft de gemeente F een contract afgesloten voor 2 jaar en dit kan 

vervolgens verlengd worden vanuit de gemeente. Twee gemeenten hebben (nog) een iets andere 

regeling. Zo heeft de gemeente C een subsidierelatie met één van hun aanbieders, voor het reguliere 

maatschappelijk werk. In die kostprijs is ook OCO opgenomen. En in de gemeente D werkt men nu 

nog op offertebasis, maar met die organisaties zullen binnenkort ook contracten worden gesloten.  

Vier gemeenten hebben-, of in het geval van de gemeente D, krijgen twee keer per jaar een 

overleg/evaluatie met de aanbieder(s) in hun gemeente. In de gemeente C heeft men één keer per zes 

weken een overleg met de OCO op grond van de subsidierelatie, waar incidenteel de inhoud van de 

OCO aan de orde komt. In de gemeente E geldt: twee keer per jaar wordt met de besturen van de 

organisaties overlegd en twee keer per jaar met de OCO’s zelf. De gemeente A en B benoemen dat er 

bij hun evaluaties ook gebiedsteammedewerkers aanwezig zijn en de gemeente F deelt de rapportages 

 Gemeente A Gemeente B Gemeente C Gemeente D Gemeente E Gemeente F 
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met het gebiedsteam. In de gemeente B is ook de Wmo-adviesraad aanwezig bij de evaluatie.  

 

Vijf gemeenten vertelden ook over de inhoud van deze evaluaties. Zij noemden allemaal het bespreken 

van de rapportages of de voortgang en ontwikkelingen. De gemeenten D, E en F benoemden expliciet 

dat de gemeente dan ook bekijkt of er eventueel iets verbeterd kan worden aan het beleid. Als er bijv. 

veel vragen over één onderwerp komen, kan de gemeente haar informatie misschien duidelijker 

verspreiden. De gemeente D zei ook de contracten te willen evalueren tijdens de bijeenkomsten en de 

gemeente A bespreekt dan ook de communicatie. Dit komt doordat deze gemeente en de organisatie 

ook (contractueel) samenwerken op het gebied van PR en communicatie over OCO. In een 

gemeentelijk document van de gemeente A valt te lezen dat de samenwerking tussen hen en de 

organisatie prettig verloopt. De gemeente C zegt over de samenwerking dat het veelal de 

maatschappelijk werkers zijn die OCO bieden. Zij bieden ook het reguliere maatschappelijk werk, 

waardoor ze korte lijntjes hebben met de gemeente en met meitinkers. Het komt weinig voor dat zij 

het oneens zijn. Tenslotte twee citaten die illustreren hoe twee gemeenten de samenwerking met 

organisaties beschouwen. Beleidsmedewerker E gaf aan: “Als zij gewoon hun werk doen, is het goed. 

Ik hoef niet alles te weten.” En beleidsmedewerker F zei: “Wij staan natuurlijk als beleidsteam heel 

erg op afstand. We zijn er alleen maar om de voorwaarden in te regelen.” 

 

Faciliteren van samenwerking tussen aanbieders en -met gebiedsteammedewerkers  

Van de gemeenten A, B, E en F wordt duidelijk dat zij samenwerking tussen medewerkers erg 

belangrijk vinden. Dit varieert van samenwerking tussen (cliëntondersteunings)organisaties onderling 

tot samenwerking met het gebiedsteam. Zo zei beleidsmedewerker E: “Ik vind het belangrijk dat de 

samenwerking goed is, ook tussen aanbieders. En ik vind het ook onze rol als gemeente om dat te 

faciliteren.” Gemeenten doen dit op verschillende manieren. Zo gaat de 

cliëntondersteuningsorganisatie in de gemeente A een informatiebijeenkomst organiseren voor 

gebiedsteammedewerkers om aan hen uit te leggen wie de OCO is en wat deze doet. Ook de gemeente 

B heeft zo’n bijeenkomst in het verleden georganiseerd. De gemeente E heeft een 

kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor de organisaties onderling. Bovendien zorgt de 

gemeente E ervoor dat de OCO’s de gelegenheid hebben tot intervisie en bestaat de afspraak dat 

vrijwillige OCO’s contact kunnen opnemen met een professionele OCO om advies te vragen, bijv. 

wanneer de vraag lastig wordt. In de praktijk is het nog geen vanzelfsprekendheid, maar de gemeente 

onderneemt actie om dit te verbeteren.   
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Gemeentelijke eisen aan OCO 

Alle gemeenten hebben een aantal eisen gesteld aan de OCO’s en een heel aantal komt vaker terug. Zo 

noemden ze allemaal een eis omtrent kennis. In twee gevallen werd kennis van het zorgveld in de 

omgeving gevraagd (D en F). Daarnaast werden het delen van kennis en kennis over de drie wetten in 

het sociaal domein, diverse doelgroepen, levensgebieden en soorten problematiek genoemd. Verder 

hadden de gemeenten A, B en D alle drie de eis van beschikbaarheid/toegankelijkheid en de eis om 

ook expertise van anderen te kunnen inzetten. De gemeenten E en F vragen bovendien om relevante 

opleidingseisen. Tweemaal werd ook iets gezegd over de inhoud van de cliëntondersteuning. Namelijk 

dat de OCO niet zelf de zorg of ondersteuning mag verlenen (D) en dat het echt moet gaan om 

kortdurende ondersteuning (E). Er is één gemeente met de eis dat de OCO is aangesloten bij de 

beroepsvereniging van cliëntondersteuners, de BCMB (F). 

 

Toegangswegen tot- en informatievoorziening over OCO 

Er zijn verschillende wegen via welke een inwoner bij een OCO terecht kan komen. In alle gemeenten 

met een gebiedsteam vormt dit een belangrijke toegangsweg. In de gemeente C zijn dit de meitinkers 

en Team Jeugd en Gezin. In de helft van de gemeenten is de telefonische dienst van de gemeente ook 

een manier (A, B, E) om bij de OCO terecht te komen. In twee andere gemeenten werd de 

publieksbalie van de gemeente genoemd (D en F) en in één ook zorgverleners (F). In vier gemeenten 

kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met de cliëntondersteuningsorganisatie(s) (B, C, E, F). 

De gemeente D overweegt nog om dit mogelijk te maken.  

 

Naast het feit dat de bovengenoemde partijen inwoners vertellen dat het mogelijk is om gebruik te 

maken van een OCO, zijn er nog een aantal andere manieren waarop inwoners geïnformeerd worden. 

Vier gemeenten hebben informatie op hun website staan en de andere twee zijn dit ook van plan. Bijna 

alle gemeenten hebben daarnaast een folder waarin informatie staat over OCO; alleen de gemeente D 

heeft dit niet (mogelijk dat dit nog komt). De helft van de gemeenten zet zich momenteel in om de 

communicatie naar inwoners te verbeteren (A, B en E). Zo zorgen twee gemeenten ervoor dat ze af en 

toe een artikel in een dagblad plaatsen, met (achtergrond)informatie over OCO (B en E) en probeert de 

gemeente B aan te haken bij de landelijke communicatiecampagne.  

 

Doelgroepen en soort vragen waarvoor de OCO bedoeld is 

Ten aanzien van de doelgroepen voor wie OCO bedoeld is, zijn de gemeenten behoorlijk eensgezind. 

Een omschrijving van de doelgroep, waarin elke geïnterviewde gemeente zich wel zou kunnen vinden, 

zou zijn: inwoners van alle leeftijden en met diverse problematiek die in aanraking komen met zorg of 

ondersteuning vanuit het sociaal domein. Twee gemeenten benadrukken dat als blijkt dat iemand niet 

doelbewust de cliëntondersteuningsorganisatie benadert, maar dit doet omdat hij het gebiedsteam niet 

kent, hij wordt doorverwezen naar het gebiedsteam (B en F). Een verschil tussen de gemeenten C en E 
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is dat men in de gemeente C een soort indeling heeft gemaakt bij welke organisatie welke doelgroep 

het best terecht kan en men in de gemeente E juist vindt dat alle doelgroepen terecht moeten kunnen 

bij elke organisatie.  

In principe is ook elke gemeente het erover eens dat aan de OCO alle vragen kunnen worden gesteld 

rondom zorg en ondersteuning vanuit de gemeente of voor de aanvraag van langdurige zorg (een Wlz-

aanvraag). Een veel gehoorde taak van de OCO is het ondersteunen bij het keukentafelgesprek. Het 

gemeentelijke document van de gemeente F geeft het meest concrete inzicht in de categorieën die 

OCO kent. Hierbij moet gezegd worden dat dit in principe gemeente-specifiek is, maar tegelijkertijd 

ook een globaal beeld geeft, omdat de gemeenten het in grote lijnen eens zijn. De mogelijkheden zijn: 

hulp omtrent het sociale netwerk, de gezondheid of zelfredzaamheid; informatie en advies of 

hulpvraagverkenning. Of ondersteuning bij het keukentafelgesprek; het opstellen van een persoonlijk 

plan; het beoordelen van een ondersteuningsplan of gemeentelijke beschikking; bezwaar- en 

beroepsprocedures en klachtafhandeling. Alleen de OCO in de gemeente D behandelt geen klachten of 

bezwaren omdat hier andere partijen binnen de gemeente voor zijn. Tenslotte legt de gemeente E de 

focus op vragen rondom de toegang tot voorzieningen.  

 

Monitoring 

Zoals al even naar voren kwam bij ‘samenwerking tussen gemeenten en aanbieders OCO’ houden de 

cliëntondersteuningsorganisaties voor alle gemeenten rapportages bij. In de gemeente D is dat nu nog 

niet het geval, maar zodra de contracten gesloten zijn zal dat wel gebeuren. Het varieert per gemeente 

of er jaarlijks- of halfjaarlijks rapportages worden gemaakt. Voor alle gemeenten geldt dat dit met 

name gaat om het aantal- en soort vragen dat door cliënten gesteld wordt. De gemeente C en E 

benoemen expliciet dat ze niet weten wat de ervaring is van mensen die van een OCO gebruik hebben 

gemaakt. De gemeente E licht toe dat de organisaties wel specifiekere evaluatieformulieren hebben, 

maar dat zij daar geen inzicht in heeft.  

 

Gebruik van OCO door inwoners 

In de helft van de gemeenten geven de beleidsmedewerkers aan dat er heel weinig gebruik wordt 

gemaakt van OCO (A, C en E). Zo waren er in de gemeente A en de drie gemeenten met wie zij 

samenwerkt in een halfjaar slechts vijf gesprekken. Beleidsmedewerker A voegt eraan toe dat het ook 

in andere jaren nooit boven de 10 cliënten (per jaar) is geweest. In de gemeente C weten ze geen 

exacte aantallen, maar is het aantal cliënten per jaar ook niet meer dan 10. Overigens hebben ze daar 

recentelijk een onderzoek gestart naar de OCO. In de gemeente E gaat het om 50-60 cliënten per jaar. 

Dat is in vergelijking veel meer, maar wordt door de beleidsmedewerkers weinig gevonden doordat 

het een gemeente is met 50.000 inwoners en waarin in een jaar zo’n 2000 meldingen werden gedaan 

voor zorg en ondersteuning bij het gebiedsteam. De beleidsmedewerkers van de gemeente E weten 

niet waar het beperkte gebruik aan ligt en hopen hier tijdens het Koploperproject achter te komen. 
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Zowel de gemeenten A, C en E geven als mogelijke verklaring dat mensen vaak iemand uit hun 

sociale netwerk meenemen naar het keukentafelgesprek. Beleidsmedewerker A vertelt: “Dat heeft 

denk ik ook te maken met hoe mensen met elkaar omgaan in een bepaald deel van de provincie. En 

hier is het heel sterk zo: we redden onszelf wel.”  

In de gemeente F waren 43 OCO-cliënten in een jaar. In de gemeente B zijn er omgerekend 68 

cliënten per jaar. “Dus het is te overzien.” Zegt de beleidsmedewerker hierover. Beleidsmedewerker B 

vertelt dat de ureninzet van de OCO bij hen toeneemt. Echter, het aantal cliënten in behandeling valt 

mee. Een mogelijke verklaring is dat er meer mensen bellen naar de cliëntondersteuningsorganisatie 

vanwege de langere wachtlijsten bij het gebiedsteam. Dit wordt momenteel onderzocht. De gemeente 

D heeft nog geen indicatie van het aantal vragen, maar verwacht grofweg 20 cliënten per jaar. 

 

Waarborgen van onafhankelijkheid  

Zoals bij ‘totstandkoming beleid’ aan bod kwam, heeft de wettelijke eis van onafhankelijkheid in drie 

gemeenten een grote rol gespeeld: de gemeenten B, D en E. De eis van onafhankelijkheid heeft er bij 

deze gemeenten zelfs toe geleid dat ze hun OCO-beleid herinricht(ten). Op dit moment hebben alle 

gemeenten onafhankelijkheid gewaarborgd doordat ze OCO allemaal bij een onafhankelijke 

organisatie hebben belegd. In de gemeente D is het daarnaast zo dat als de inwoner twijfelt aan de 

objectiviteit van een OCO, hij de gemeente daarop mag wijzen en mag vragen om een andere OCO. 

Zoals eerder genoemd heeft de discussie over het wel of niet beleggen van OCO bij een 

onafhankelijke organisatie ook een tijdje geleefd in de gemeente F. De waarde van een 

cliëntondersteuner buiten het gebiedsteam wordt daar echter mooi geïllustreerd: de OCO spreekt soms 

iemand uit het gebiedsteam ergens op aan. Bijvoorbeeld bij een klacht of wanneer er sprake was van 

niet-correcte dienstverlening. 

 

In een document van de gemeente B wordt duidelijk omschreven waarom de onafhankelijkheid een 

ingewikkeld onderdeel blijft: onafhankelijkheid wordt vaak uitgelegd als ‘los van de gemeente’, maar 

doordat de gemeente uiteindelijk ook de onafhankelijke organisaties/de OCO betaalt, vinden sommige 

mensen dit ook niet volledig onafhankelijk, zoals beleidsmedewerker D. Daarnaast kan een 

samenwerking tussen de OCO en het gebiedsteam, om bijv. nieuwe oplossingen voor iemands 

(complexe) vraag/probleem te vinden, leiden tot twijfel over onafhankelijkheid door de cliënt.  

 

Overzicht vormgeving 

Het schema in figuur 3 vormt een beknopt overzicht van de vormgeving van het huidige OCO-beleid. 

Met ‘levensbreedheid’ wordt bedoeld of alle vragen/vragen op alle levensdomeinen gesteld kunnen 

worden. Hoewel het bij de gemeenten in werkelijkheid gaat om vragen die te maken hebben met het 

sociaal domein in plaats van alle mogelijke vragen, wordt dit met ‘ja’ aangegeven. Ditzelfde geldt 

voor de doelgroepen; ook daarbij is uitgegaan van de definitie zoals in de praktijk (de specifiekere 
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beoogde doelgroep).    

Figuur 3. Overzicht vormgeving OCO-beleid  

 

Conclusie  

Alle gemeenten hebben OCO ingericht. In grote lijnen komt hun vormgeving overeen. Zo wordt OCO 

in alle gemeenten onafhankelijk, levensbreed- en voor alle doelgroepen aangeboden. Ook hebben ze 

OCO allemaal bij één of meerdere onafhankelijke organisaties belegd en zijn de eisen van de OCO in 

alle gemeenten vastgelegd. In het algemeen wordt veel waarde gehecht aan de kennis van de OCO. 

Het beleid nader bekeken zijn er wel veel onderlinge verschillen. Zo werkt men in slechts één 

gemeente samen met vrijwilligersorganisaties en datzelfde geldt voor ervaringsdeskundigen. Wellicht 

dat gemeenten er geruster op zijn dat de benodigde kennis aanwezig is bij professionele organisaties 

en verklaart dat (deels) het kleine aantal vrijwilligersorganisaties. Verder heeft de helft van de 

gemeenten hun beleid beschreven in een beleidsplan. Ook is er een aardig verschil tussen de 

gemeenten t.a.v. het aantal cliënten dat gebruikmaakt van een OCO. De gemeenten variëren nogal in 

wat ze weinig gebruik vinden. De helft van hen beoordeelt het aantal cliënten in hun gemeente als 

weinig. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat de informatievoorziening over OCO vooral is 

gericht op mensen die al contact hebben opgenomen met de gemeente. Met uitzondering van de 

gemeente B en E, die OCO ook breder promoten. De helft van de gemeenten wil OCO beter promoten. 
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Gemeenten hebben met name inzicht in het aantal en soort vragen dat OCO’s krijgen en niet in de 

beoordelingen van inwoners of wat het oplevert.   
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Positieve punten en knelpunten  

 

De positieve punten en knelpunten die beleidsmedewerkers in hun cliëntondersteuningsbeleid ervaren 

zijn uitgevraagd door middel van open vragen. Hier werden geen specifiekere of richtinggevende 

onderwerpen genoemd. Met de gemeente C zijn alleen de positieve punten en knelpunten besproken 

van het meitinkers-beleid. Deze komen in de volgende paragraaf aan bod. 

 

Positieve punten 

Beleidsmedewerker A vindt de duidelijkheid van hun OCO-beleid een sterk punt, die voortkomt uit 

het feit dat ze OCO hebben ondergebracht bij één organisatie. Daarnaast is zij te spreken over de 

herkenbaarheid, die bestaat doordat er maar één persoon is die OCO uitvoert. Daardoor weten de 

gebiedsteams de OCO ook goed te vinden. Beleidsmedewerker B noemt ook overzichtelijkheid en 

duidelijkheid als hun kracht. Ook zij hebben bewust gekozen voor ‘vaste gezichten’, omdat vooral 

oudere cliënten het sociaal domein soms onoverzichtelijk vinden. Daarnaast noemt zij de 

professionaliteit als sterk punt. Deze kan de gemeente garanderen omdat ze weten wie de OCO’s zijn 

en omdat ze daar vertrouwen in hebben. De gemeente D kan nog niet echt uitspraak doen over hun 

nieuw gevormde OCO-beleid: “Ik weet niet of ons beleid, dat nu in principe voor 80% gevormd is, 

gaat werken zoals we denken. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Dus dat moet je gaan evalueren na 2 

jaar.” De beleidsmedewerkers van de gemeente E noemen allebei verschillende aspecten uit hun 

beleid als positief. Beleidsmedewerker e vindt het vooral goed dat OCO ook verleend wordt door 

vrijwilligers. Ze vindt het mooi dat mensen elkaar ondersteunen en benoemt dat het de vrijwilligers 

zinvol werk geeft. Beleidsmedewerker E vindt het positief dat er wordt samengewerkt tussen 

vrijwilligers en professionals, zodat ze elkaar kunnen aanvullen. Hoewel dit nog niet helemaal naar 

haar wens verloopt, ziet ze het wel als succesfactor. Daarnaast noemt ze de bekendheid. In hun 

gemeentelijke cliëntervaringsonderzoek blijkt dat 51% van de cliënten in het sociaal domein bekend is 

met OCO. Dit vindt ze niet heel veel, maar ze vindt het wel positief dat het hoger is dan het landelijke 

gemiddelde (34%). Beleidsmedewerker F vindt dat zij een minimale variant hebben en dat ze niks 

extra’s of vernieuwends doen op het gebied van OCO, maar is wel tevreden. “Omdat we vinden dat 

wij onze inwoners door het gebiedsteam gewoon heel goed ondersteunen. En wanneer er klachten of 

problemen zijn, dan kunnen mensen terecht bij MEE.”  

 

Knelpunten  

Ten aanzien van de knelpunten in het OCO-beleid zijn er veel verschillen tussen de gemeenten. Wat 

wel vaker werd genoemd, was de lage bekendheid van OCO (A en B). In de gemeente E is beperkt 

gebruik van OCO ook een knelpunt, maar daar vragen ze zich nog af of dit ligt aan te weinig 

bekendheid of weinig behoefte vanuit de inwoners. Overigens speelt diezelfde overweging in de 
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gemeente A: daar is volgens de beleidsmedewerker enerzijds een missie te verrichten qua 

communicatie, maar zijn inwoners ook erg zelfstandig (‘wij redden ons wel’) en is veel onderlinge 

hulp. Een nadelig gevolg van het beperkte gebruik in de gemeente E is dat veel vrijwilligers afhaken. 

Hier wil de gemeente tijdens het Koploperproject iets aan doen. Opvallend genoeg is het gebruik van 

OCO ook in de gemeente C beperkt (zie Gebruik van OCO door inwoners), maar zien zij dit niet als 

knelpunt. Andersom geldt dat in de gemeente B niet werd gesproken van weinig gebruik, maar dat zij 

bekendheid wel als knelpunt zien. Beleidsmedewerker B vertelt dat de beperkte bekendheid een 

landelijk probleem is en dat het lastig is om de inwoner op zo’n manier te informeren dat hij van een 

OCO op de hoogte is wanneer hij deze nodig heeft.  

 

De andere genoemde knelpunten zijn allemaal verschillend. Beleidsmedewerker B benoemt dat 

sommige signalen van OCO’s niet direct te herleiden zijn of dat de gemeente bepaalde signalen graag 

eerder had willen ontvangen. Beleidsmedewerker D geeft aan dat hun financiën heel erg onder druk 

staan, waardoor er een spanningsveld ontstaat tussen bekendheid geven aan OCO en voorkomen dat 

het gebruik de spuigaten uitloopt. Daarnaast is de werkdruk in hun gemeente toegenomen, mede 

doordat er nu minder Wmo-beleidsmedewerkers zijn. Ook de onafhankelijkheid vindt 

beleidsmedewerker D een knelpunt, omdat de gemeente uiteindelijk ook de OCO’s betaalt. 

Beleidsmedewerker E noemt als knelpunten verwarring en onduidelijkheid. Enerzijds bij professionele 

organisaties, omdat zij bij verschillende Friese gemeenten actief zijn en die gemeenten OCO 

verschillend hebben ingericht. Overigens hoopt gemeente E de regionale en provinciale samenwerking 

te verbeteren met het Koploperproject. Anderzijds onduidelijkheid voor de gemeente en aanbieders 

omdat OCO vanuit de rijksoverheid zo breed is geformuleerd. Daardoor is niet altijd duidelijk of een 

vraagstuk onder OCO valt of niet. Tenslotte is een knelpunt volgens beleidsmedewerker F dat 

inwoners bij hen niet kunnen kiezen uit organisaties; het heeft volgens haar dus wel de voorkeur om 

twee aanbieders te hebben. Echter, daar zijn ze niet mee bezig. Dit komt volgens de 

beleidsmedewerker ook doordat er niet zoveel aanbieders zijn in Friesland.  

 

Conclusie 

De beleidsmedewerkers noemen meer knelpunten dan positieve punten aan hun 

cliëntondersteuningsbeleid. Een positief punt dat vaker wordt genoemd is duidelijkheid voor de 

inwoner, doordat OCO belegd is bij één organisatie. Het is opvallend dat dit als positief punt wordt 

genoemd, omdat landelijk juist wordt aanbevolen om diversiteit te bieden in het aanbod zodat de 

inwoner keuzevrijheid heeft. Eén gemeente vindt het feit dat zij OCO hebben belegd bij één 

organisatie dan ook juist een knelpunt. In de gemeente E komt het werken met vrijwilligers en de 

samenwerking tussen professionals en vrijwilligers naar voren als positief. Dit is dan ook iets wat hen 

onderscheidt van de andere gemeenten. De zaken die gemeenten ervaren als knelpunten lopen erg 

uiteen. Alleen de lage bekendheid en het beperkte gebruik van OCO was iets dat vaker werd genoemd. 
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Deze gemeenten zijn er niet allemaal zeker van of het beperkte gebruik ligt aan de beperkte 

bekendheid van OCO. Volgens hen kan het ook duiden op een beperkte behoefte bij inwoners. Er lijkt 

bij een aantal gemeenten dus wat onzekerheid te zijn in hoeverre inwoners behoefte hebben aan OCO.     
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Meitinkers in de gemeente C 

 

Gedurende het interview met de ambtenaren uit de gemeente C bleek dat hun werkwijze aanzienlijk 

afwijkt van dat van de meeste gemeenten. Daarom is daar, naast het cliëntondersteuningsbeleid, op 

doorgevraagd. Nagenoeg alle subthema’s die binnen het cliëntondersteuningsbeleid aan bod kwamen 

(eisen, monitoring, etc.), zijn ook ten aanzien van het meitinker-beleid aan bod gekomen. Daardoor 

was ook gemakkelijk inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen met een OCO. De 

overeenkomsten en verschillen worden weergegeven in figuur 4 en 5. 

 

Meitinker-beleid 

Toen de decentralisatie in 2015 eraan kwam, had de gemeente C duidelijk voor ogen dat ze niet wilde 

werken met allerlei aparte loketten en losse aanvraagformulieren. In 2014 startte een pilot met een 

aantal meitinkers om te onderzoeken hoe de functie er precies uit moest zien. Vanaf 2015 kregen 

meitinkers hun huidige taken op zowel het gebied van de Wmo als de Participatiewet; de Jeugdwet is 

elders belegd.  

 

De gemeente is opgedeeld in zes gebieden en per gebied werken 1-3 vaste meitinkers. Inwoners 

kunnen hen rechtstreek bellen, mailen of appen met vragen over wonen, zorg, welzijn, participatie, etc. 

Dit zijn dezelfde onderwerpen als bij de OCO m.u.v. voorzieningen voor kinderen en jongeren. Ook 

helpen meitinkers inwoners, net als OCO’s, in brede zin met het beantwoorden van vragen en het 

oplossen van problemen. Meitinkers worden geacht om creatief te zijn en om maatwerk te leveren. Ze 

kennen de dienstverlening binnen de gemeente en hebben daarnaast de bevoegdheid om te indiceren 

voor de Wmo. Dit is een belangrijk verschil met de OCO. Ook mogen meitinkers bijzondere bijstand 

toekennen. Daarnaast kunnen ze mensen leiden naar de schuldhulpverlening. Ze gaan alleen niet over 

de bijstandsuitkeringen.  

 

Meitinkers gaan bijna altijd op huisbezoek en het aantal gesprekken staat niet van tevoren vast. 

Laatstgenoemde is een verschil met de OCO; de gemeente kan namelijk van tevoren bepalen hoe veel 

gesprekken er maximaal mogen plaatsvinden. Meitinkers werken nauw samen met andere teams (zoals 

team Jeugd en Gezin) en zijn de verbindende schakel met bijv. maatschappelijk werk en 

vrijwilligersorganisaties.  

 

De eisen die gesteld worden aan de meitinkers zijn dat ze HBO denk- en werkniveau- en minimaal 3 

jaar werkervaring hebben in de nieuwe Wmo. Daarnaast moeten ze durven buiten vaste kaders te 

denken en snel kunnen schakelen. Ook aan kwaliteit wordt veel aandacht besteed. Zo hebben ze veel 

trainingen gehad ten aanzien van de verschillende doelgroepen. Daarnaast is er elke week een 
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meitinkers-overleg, waar ook een kwaliteitsadviseur aanwezig is. Naast de standaard casusbespreking 

is er ook ruimte voor uitgebreidere intervisie.  

 

De samenwerking tussen meitinkers en de rest van de gemeente loopt goed volgens de teammanager. 

Eind 2018 is uitvoering en beleid zelfs één afdeling geworden. Er wordt regelmatig om input gevraagd 

aan meitinkers en ook geven zij ongevraagd input. 

 

Ervaringen met meitinkers 

Op de vraag of inwoners het wel eens vervelend vinden dat de meitinker niet onafhankelijk is 

aangezien hij het besluit neemt over de toekenning van een voorziening, antwoordt de teammanager 

dat de invulling van een voorziening (bijv. aantal uren) eigenlijk altijd in samenspraak met de inwoner 

gaat en dat het wordt toegelicht. Mocht een inwoner het niet eens zijn met de uiteindelijke beslissing, 

dan kan hij dat aangeven en gaat de backoffice nogmaals kijken wat er wel mogelijk is. Ook hebben 

mensen altijd de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Maar beide gevallen komen zelden voor. 

Integendeel. Uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat klanten zeer positief zijn: 

meitinkers scoren zo’n 93% op tevredenheid. Ook wordt er hoog gescoord op bekendheid en dat is 

ook terug te zien in het gebruik. In een jaar vonden rond de 3000 gesprekken plaats.  

 

Positieve punten 

Zowel de beleidsmedewerker als de teammanager noemt veel positieve punten. De beleidsmedewerker 

noemt de laagdrempeligheid, flexibiliteit, brede kennis van het voorliggende veld en echt meedenken 

met de cliënt over wat hij nodig heeft, in plaats van denken vanuit (beleids)regels. De teammanager 

vertelt: “Dat de meitinkers niet alleen de Wmo doen maar ook de bijzondere bijstand, is eigenlijk 

uniek in Nederland.” De beleidsmedewerker licht toe: “Dus bij één meitinker kun je bijna alles binnen 

het sociaal domein regelen.” Dit voorkomt volgens haar dat inwoners niet elke keer opnieuw hun 

verhaal moeten doen bij verschillende mensen. Tenslotte benoemen ze allebei het leveren van 

maatwerk als pluspunt. Dit is mogelijk omdat er mag worden afgeweken van beleidsregels, mits goed 

onderbouwd. De beleidsmedewerker noemt de gemeente op dat vlak vooruitstrevend.  

 

Knelpunten 

Opvallend genoeg ervaren de beleidsmedewerker en de teammanager beiden geen knelpunten in hun 

werkwijze.  

 

In de volgende figuren worden de overeenkomsten (figuur 4) en verschillen (figuur 5) tussen de 

meitinker en de OCO weergegeven.  

 

 



Bosma – Onafhankelijke Cliëntondersteuning in Friesland 

 

52 
 

Overeenkomsten  

Functie In brede zin helpen beantwoorden vragen en oplossen problemen 

Soort vragen Alle vragen over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, 

zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen  

Maatwerk  Maatwerk als uitgangspunt 

Kennis Kennen dienstverlening binnen gemeente goed 

Samenwerking andere partijen Werken samen met diverse andere disciplines  

Figuur 4. Overeenkomsten OCO en meitinker 

Verschillen OCO Meitinker 

Functie Staat los van besluitvorming over 

toekenning zorg/ondersteuning 

Heeft ook bevoegdheid om te 

indiceren voor de Wmo en 

bijzondere bijstand 

Soort vragen Ook vragen over jeugdhulp en 

onderwijs  

Geen vragen over jeugdhulp en 

onderwijs  

Aantal gesprekken Wordt (soms) door gemeenten 

vooraf vastgesteld 

Staat niet van tevoren vast 

Maatwerk Wijkt niet af van beleidsregels Mag evt. afwijken van 

beleidsregels 

Toegankelijkheid Niet altijd rechtstreeks te 

benaderen 

Rechtstreeks te benaderen 

Onafhankelijk Ja Nee 

Onderlinge afstemming Frequentie overleg OCO’s van 

verschillende organisaties 

afhankelijk van aantal 

bijeenkomsten dat gemeente 

organiseert;  

Frequentie overleg OCO’s binnen 

een organisatie onbekend 

Wekelijks een meitinker-overleg 

Soort samenwerking met 

gemeente 

Afstandelijk/zakelijk  Nabij 

Waardering door cliënten Onbekend (bij gemeenten) Zeer positief 

Bekendheid Laag Hoog 

Gebruik  Laag Hoog 

Figuur 5. Verschillen OCO en meitinker   

Conclusie 

Wat het meitinker-beleid interessant maakt en in algemene zin onderscheidt van het 

cliëntondersteuningsbeleid in de onderzochte gemeenten, zijn de volgende punten: de beoordeling 

door cliënten is bij de gemeente bekend en daaruit blijkt dat cliënten zeer positief zijn; er wordt hoog 
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gescoord op bekendheid; er wordt veel gebruik van gemaakt en geen van beide ambtenaren kan 

knelpunten noemen aan het beleid. Qua inhoud hebben de OCO en de meitinker meerdere 

fundamentele overeenkomsten, maar ook grote verschillen. Een belangrijk verschil is dat de meitinker 

in dienst is van de gemeente en ook indicaties mag stellen. Hij is dus niet onafhankelijk, in 

tegenstelling tot de OCO. Daarnaast heeft een meitinker veel meer vrijheid, blijkend uit het feit dat het 

aantal gesprekken van tevoren niet vaststaat en dat hij eventueel mag afwijken van beleidsregels. Dit is 

ironisch: de OCO is niet in dienst van de gemeente, maar heeft zich in vergelijking aan meer 

gemeentelijke kaders te houden. Tenslotte is er een verschil in samenwerking met de gemeente. Deze 

is bij de meitinker veel directer en minder zakelijk (omdat ze onderdeel zijn van de gemeente). Dit 

lijkt de wederzijdse waardering ten goede te komen.  
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Conclusie en discussie 
 

In dit hoofdstuk zullen allereerst de centrale vraag van dit onderzoek- en de vraag of de hypothese van 

Movisie klopte worden beantwoord. Vervolgens worden de resultaten en conclusie in breder 

perspectief geplaatst. Daarna wordt gereflecteerd op de methodologische kwaliteit van het onderzoek 

en tenslotte worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek. 

 

Conclusie 

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag ‘Hoe hebben Friese gemeenten 

onafhankelijke cliëntondersteuning vormgegeven, hoe is die vormgeving tot stand gekomen en wat 

ervaren beleidsmedewerkers als positieve punten en knelpunten in de huidige cliëntondersteuning?’   

Alle aan dit onderzoek deelnemende Friese gemeenten hebben OCO bij één of meerdere 

onafhankelijke organisaties belegd. Er blijkt in dit kader grote waarde te worden gehecht aan 

professionele organisaties, gezien het feit dat slechts één gemeente met vrijwilligers en 

ervaringsdeskundigen werkt. De helft van de gemeenten biedt OCO bij slechts één organisatie aan. 

Het merendeel daarvan noemt dit als sterk punt aan hun beleid, omdat het zorgt voor duidelijkheid en 

herkenbaarheid. In alle gemeenten worden beknopte rapportages bijgehouden; over het aantal- en het 

soort vragen dat gesteld is. De beleidsmedewerkers lijken dit passend te vinden omdat zij een zekere 

afstand ervaren tot de uitvoering van OCO. In de helft van de gemeenten vindt men het gebruik van 

OCO laag; dit wordt in sommige gevallen ook genoemd als knelpunt. Een paar gemeenten vragen zich 

af of dit misschien ligt aan een beperkte behoefte bij inwoners. Een andere genoemde mogelijkheid is 

beperkte bekendheid en zodoende investeren drie gemeenten momenteel in hun communicatie naar 

inwoners. Op dit moment is de informatievoorziening in de meeste gemeenten alleen gericht op 

mensen die al contact hebben gezocht met de gemeente.  

De helft van de gemeenten heeft haar cliëntondersteuningsbeleid vastgelegd in een beleidsplan.  

 

In bijna alle gemeenten is het cliëntondersteuningsbeleid tot stand gekomen in samenwerking met 

andere partijen. In alle gevallen waren dit cliëntondersteuningsorganisaties en in de meeste gevallen 

ook inwonervertegenwoordigers en gebiedsteammedewerkers. Het valt op dat in het merendeel van de 

gemeenten waar inwonervertegenwoordigers werden betrokken, meer aanbieders van OCO zijn dan in 

de gemeenten waar zij niet werden betrokken. Wellicht dat inwoners meer waarde hechten aan 

diversiteit in het aanbod dan gemeenten zelf inschatten. Aan de keuze voor (een) bepaalde 

organisatie(s) lagen regelmatig bestaande samenwerkingen ten grondslag en soms ook gemeentelijke 

visie.  

 

In de helft van de gemeenten heeft het concept onafhankelijkheid een grote rol gespeeld bij de 

totstandkoming van het beleid. Dat wil zeggen dat zij OCO aan het begin volledig binnen de 
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gebiedsteams hadden belegd. Door de kritiek die hierop ontstond moest hun beleid opnieuw worden 

ingericht. De gemeenten die hun beleid herinrichtten onderscheiden zich van de anderen doordat zij als 

enige een beleidsplan- en een duidelijke visie en doelen omtrent OCO hebben. Bovendien lijken zij 

een meer onderzoekende houding aan te nemen als het gaat om het OCO-beleid. Maar ondanks de 

herinrichting vanwege initieel onvoldoende onafhankelijkheid, houden deze gemeenten vast aan de 

gedachte dat het gebiedsteam/de meitinker (of het telefonische voorportaal) al veel vragen ondervangt 

doordat het ook een vorm van cliëntondersteuning is. Deze gedachte blijkt ook in de andere gemeenten 

te leven. De helft van de gemeenten wil om die reden zelfs niet méér aandacht geven aan OCO dan ze 

nu doen. Met laatstgenoemde worden de OCO en de gebiedsteammedewerker/de meitinker eigenlijk 

aan elkaar gelijkgesteld. Uit de interviews wordt duidelijk dat de tevredenheid over- en de binding met 

het ‘eigen’ gebiedsteam/de ‘eigen’ meitinker een rol speelt. De rol van de OCO wordt hierdoor minder 

prominent, ondanks het feit dat men de voordelen van een OCO wel ziet.  

 

Er worden duidelijk meer knelpunten dan positieve punten aan het eigen beleid genoemd. Een aantal 

daarvan werden hierboven al genoemd: de lage bekendheid en het beperkte gebruik. Ook moeite om 

op een juiste manier te informeren en het laat ontvangen van signalen van OCO’s kwamen naar voren. 

Tenslotte zijn werkdruk en financiële tekorten belangrijke knelpunten. In twee gevallen hebben die 

tekorten zelfs verstrekkende consequenties: ze leiden tot een ongewenst kleiner aanbod en tot het 

bewust beperkt promoten van OCO.  

 

De hypothese van Movisie was dat van het OCO-beleid in Friese gemeenten veel te leren valt. Dit was 

gebaseerd op de voormalige experimenten met omtinkers en meitinkers en op het gegeven dat geen 

enkele Friese gemeente zich, tot voor kort, had aangemeld voor het landelijke verbetertraject omtrent 

OCO: het Koploperproject. Om te beginnen klopt de verwachting dat er veel ervaring is opgedaan met 

experimenten die relateren aan OCO. Dit heeft echter nauwelijks tot zichtbare kennis op het gebied 

van OCO geleid. In elk geval wordt die kennis niet gebruikt in het huidige OCO-beleid, met één 

gemeente als uitzondering. Waarschijnlijk doordat de projecten tijdelijk-, vrij plaatselijk- en beperkt in 

omvang waren. Bovendien worden omtinkers en meitinkers, ondanks de gelijkenissen, beschouwd als 

losstaand van de OCO. De Friese gemeenten hadden dus overwegend eenzelfde startpunt bij het 

inrichten van hun OCO-beleid als andere gemeenten in Nederland. Overigens heeft het experiment 

met de meitinkers in één gemeente, volgens de betreffende beleidsmedewerkers, wel geleid tot uniek 

en succesvol beleid, maar betreft dit niet de OCO. Aangezien de totale werkwijze binnen die gemeente 

anders is, zijn de goede onderdelen ervan niet simpelweg over te nemen voor het 

cliëntondersteuningsbeleid in andere gemeenten. Wel kunnen ze een aantal aanknopingspunten bieden 

om tot een meer gestroomlijnde aanpak te komen, zoals de OCO voor inwoners rechtstreeks 

benaderbaar maken en tussentijds mailcontact tussen gemeenten en OCO’s als er belangrijke signalen 

zijn. 
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Het niet-participeren in het Koploperproject komt waarschijnlijk niet doordat Friese gemeenten alles 

goed op orde hebben: de verscheidene knelpunten bewijzen het tegendeel. Eén van de mogelijke 

verklaringen is dat de helft van de gemeenten niet méér aandacht -en dus tijd- aan OCO wil geven dan 

dat zij nu doet. Een andere mogelijke verklaring is het feit dat Friese gemeenten al veel regionaal en 

provinciaal samenwerken. Dit maakt de behoefte om deel te nemen aan een landelijk project, waarin 

netwerken en van elkaar leren grote onderdelen zijn, wellicht kleiner. Samengenomen betekent dit dat 

er geen steun is gevonden voor de hypothese van Movisie. 

 

Discussie  

De OCO blijkt in alle onderzochte Friese gemeenten een kleine positie in te nemen. Grofweg zijn 

hiervoor twee soorten verklaringen mogelijk. Voor beide zijn in dit onderzoek indicaties gevonden en 

het is aannemelijk dat ze gelijktijdig opgaan. De eerste is vanuit het perspectief van de gemeente. 

Wanneer een gemeente kampt met financiële tekorten en hoge werkdruk (binnen een complex 

beleidsveld) kan het organiseren van OCO gevoeld worden als extra kostenpost en extra inspanning. 

Wellicht dat de voordelen van OCO dan naar de achtergrond verschuiven. Aangezien naar de 

opbrengsten van OCO geen onderzoek wordt gedaan, worden de voordelen ook nauwelijks tot niet 

bekrachtigd. De gemeente kan er zodoende voor kiezen om andere prioriteiten te stellen. Dit zal 

ongetwijfeld effect hebben op de mate en manier van uitdragen van OCO, waardoor veel 

zorgbehoevenden en andere inwoners OCO niet kennen. Wanneer deze situatie zich in een gemeente 

voordoet, worden inwoners min of meer de dupe. Want als mensen niet weten van het bestaan van een 

OCO en daar wel baat bij zouden hebben, wordt hen (potentieel) iets goeds onthouden. 

De andere mogelijke verklaring is vooral vanuit het perspectief van de sociale orde. Het zou kunnen 

dat Friese inwoners de OCO minder nodig hebben. Bijvoorbeeld doordat de relatie tussen de gemeente 

en inwoners over het algemeen goed is. Dat kan betekenen dat een gemeente makkelijk toegankelijk- 

en relatief gul is in het toewijzen van zorg en ondersteuning en dat inwoners hier tevreden over zijn. 

Dit is best aannemelijk omdat uit onderzoek blijkt dat men in Friesland het hoogst scoort op het 

vertrouwen in maatschappelijke organisaties, waaronder ambtenaren (CBS, 2015). Daarnaast kan het 

bestaan van hechte gemeenschappen met veel onderlinge hulp de behoefte aan een OCO verkleinen. 

Ook dit is goed mogelijk aangezien Friesland de provincie is waar individuen de meeste hulpbronnen 

(sociaal kapitaal) hebben; hiermee worden o.a. sociale netwerken bedoeld (CBS, 2015). Als er 

inderdaad veel steun vanuit het eigen netwerk is, is de terugtrekking van de overheid veel minder een 

probleem dat gecompenseerd moet worden. Tenslotte kan de houding ten aanzien van hulp van 

buitenaf ook een factor van invloed zijn. Als de OCO door inwoners in sterke mate beschouwd wordt 

als ‘vreemde’, dan zal men minder openstaan voor diens hulp. Volgens de Patiëntenfederatie 

Nederland was één van de redenen om geen gebruik te maken van cliëntondersteuning door mensen 

die er wel van afwisten dat ze hun zorgen niet met (nog meer) onbekende mensen wilden delen 

(Patiëntenfederatie Nederland, 2017).  
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Wanneer een gemeente vermoedt dat van laatstgenoemde verklaring sprake is, is het belangrijk dat dit 

(eerst) wordt onderzocht alvorens daar conclusies aan te verbinden. 

 

Wat de onderzochte Friese gemeenten gemeen hebben met meer gemeenten in Nederland, is dat de 

organisatie en uitvoering van OCO moeizaam verloopt. Door hen genoemde knelpunten die ook 

landelijk werden geconstateerd (Van Bergen et al., 2016; Van der Ham et al., 2018; VNG & Movisie, 

2016; Kromhout et al., 2018), zijn: lage bekendheid, beperkt gebruik, een gebrek aan keuzevrijheid 

voor de inwoner, onduidelijkheid bij cliëntondersteuningsorganisaties over de kaders en afspraken 

waarbinnen zij moeten werken en twijfel over de onafhankelijkheid. Het moeizame verloop zou in 

Friesland eveneens te maken kunnen hebben met de bovenstaande theorieën. Een andere, algemenere 

verklaring is afgeleid van de vermoedelijke grondslag van het succesvolle meitinker-beleid. Wat de 

gemeente met de meitinker in de kern onderscheidt van de rest is dat zij veel meer gebruik heeft 

gemaakt van haar beleidsvrijheid. Die vrijheid geldt ook voor de meitinker, blijkens het feit dat hij zelf 

beslissingen neemt en mag afwijken van beleidsregels. Zowel de gemeente als de meitinker is 

daardoor in staat om daadwerkelijk maatwerk te leveren en inwoners op de best mogelijke manier te 

helpen. De sleutel tot het succes zit dus waarschijnlijk in (het gevoel van) autonomie van beide 

partijen.  

 

Vanuit dit concept van autonomie zal nu het OCO-beleid worden benaderd. De OCO wordt deels in 

haar autonomie beperkt doordat ze zich te houden heeft aan de regels (en beperkingen) van de 

gemeente. Net zoals de gemeente in haar autonomie wordt beperkt doordat ze zich moet houden aan 

de regels van de rijksoverheid, oftewel de wet. Om te beginnen is de gemeente verplicht om OCO te 

organiseren. Een instrument waarvan een aantal gemeenten betwijfelt in hoeverre het echt nodig is in 

hun gemeente, zeker ook de gemeente met de meitinker, maar waarover niet te discussiëren valt. Het 

contrast met veel vrijheid bij sommige andere beleidsonderdelen binnen het sociaal domein (zoals het 

inrichten van het aanbod van zorg en ondersteuning aan thuiswonenden) is groot en daardoor ervaren 

gemeenten het verplicht invoeren van OCO mogelijk als beperking van hun autonomie. Ook specifiek 

bij het inrichten van OCO is er een tegenstelling tussen vrijheid en verplichtingen. Gemeenten zijn 

bijv. vrij in het aantal cliëntondersteuningsorganisaties dat zij aanbieden. Tegelijkertijd zijn er een 

aantal verplichtingen, waarvan onafhankelijkheid de meest vooraanstaande is. Het is misschien niet 

toevallig dat juist dat onderdeel de meeste tegenwerpingen vanuit Friese gemeenten heeft (gehad).  

 

Er is nog reden waarom het deels verplichte karakter van OCO voor gemeenten onprettig zou kunnen 

zijn. Als een gemeente de verplichtingen van OCO niet naleeft, dan wordt zij terechtgewezen en dient 

zij haar beleid aan te passen. Dit zal een gemeente zo veel mogelijk willen voorkomen. Het is daarom 

aannemelijk dat het deels verplichte karakter behoefte creëert aan duidelijke kaders en zekerheid. 

Echter, daar ontbreekt het nu juist aan, blijkens de brede formulering van OCO in de Wmo 2015. De 
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wet geeft bijv. niet aan welke vraagstukken wel en niet voor een OCO bestemd zijn. Dit kan bij 

gemeenten leiden tot onzekerheid of ze het wel goed doen.  

Er zijn dus twee tegenstrijdigheden ten aanzien van het organiseren van OCO: vrijheid vs. verplichting 

en verplichting vs. onduidelijkheid. Al met al kan dit voor gemeenten (en cliëntondersteuners) 

demotiverend werken.  

 

Methodologische kwaliteit 

De overtuigingskracht van deze conclusie en discussie wordt (mogelijk) beperkt door een aantal 

zaken. Ten eerste de grootte van de steekproef. Het feit dat er zes gemeenten deelnamen aan dit 

onderzoek, heeft als risico dat bepaalde conclusies gebaseerd zijn op de specifieke kenmerken van één 

of twee gemeenten, bijv. op het gebied van knelpunten. Wanneer meer gemeenten waren geïncludeerd, 

was er mogelijk een genuanceerder beeld ontstaan. Anderzijds is het merendeel van de Friese 

gemeenten in dit onderzoek gedekt (11 van de 18) en zijn ook juist de gemeenten bevraagd waarvan 

bekend was dat zij experimenten hadden uitgevoerd met cliëntondersteuning. De enige manier waarop 

een completer beeld had kunnen ontstaan, was dus als ook informatie was verkregen van de twee 

gemeenten binnen de steekproef die nu niet wilden of konden participeren. Aangezien zij, naast de 

deelnemende gemeenten, de enigen waren die experimenten met cliëntondersteuning hadden gehad 

(voor zover bekend). 

Ten tweede de representativiteit van de steekproef.  Deze wordt enigszins beperkt doordat alle 

participanten vrouw waren en allemaal in de leeftijdscategorie tussen de 30 en 60 jaar zaten; wat dat 

betreft een aardig homogene groep. Wel was er veel diversiteit in vooropleiding en werkervaring. Het 

is echter de vraag in hoeverre beperkte representativiteit een bezwaar is. Er wordt namelijk niet vanuit 

gegaan dat de persoonlijke kenmerken van grote invloed zijn geweest op bepaalde beleidskeuzes (i.t.t. 

opvattingen). Dit werd aanvankelijk wel gedacht, maar het werd duidelijk dat het OCO-beleid tot 

stand is gekomen door de inzet van meerdere mensen. Bovendien waren niet alle participanten 

betrokken geweest bij de inrichting van het beleid. Daarnaast hebben de persoonlijke kenmerken 

vermoedelijk weinig tot geen invloed gehad op het verhaal dat de ambtenaren naar voren hebben 

gebracht, omdat zij vanuit hun functie (als expert) zijn geïnterviewd. 

Ten derde was het waardevol geweest als meer inzicht was verkregen in de omtinkers en meitinkers. 

Bijv. waarom deze projecten op een gegeven moment zijn gestopt en waarom de meitinkers en 

omtinkers als los van de OCO worden beschouwd. Hier had ik meer naar kunnen vragen, maar ik 

merkte ook dat beleidsmedewerkers ver van deze projecten af staan. Mogelijk te ver om hier duidelijk 

antwoord op te kunnen geven. Wellicht had ik hiervoor iemand kunnen benaderen die nader betrokken 

was bij de voormalige projecten.  

Tenslotte is dit onderzoek toegespitst op gemeenten, waardoor twee elementaire partijen onderbelicht 

bleven: de inwoners en de cliëntondersteuners zelf. Om te komen tot een completer beeld is 

vervolgonderzoek nodig.  
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Suggesties voor vervolgonderzoek 

In eerste instantie wordt aanbevolen om een onderzoek uit te voeren onder de inwoners van de 

onderzochte Friese gemeenten. Hierbij dient de behoefte aan- en waardering van een OCO centraal te 

staan. Dit onderzoek dient afgenomen te worden onder inwoners die gebruik hebben gemaakt van een 

OCO (hiervoor kunnen de evaluaties van de cliëntondersteuningsorganisaties mede dienst doen) en 

inwoners die geen gebruik hebben gemaakt van een OCO. Het belang van een representatieve 

steekproef is groot. D.w.z. zowel mensen die al afwisten van het bestaan van OCO als mensen die daar 

nog niet van afwisten. Dergelijk onderzoek kan het best worden uitgezet door de gemeenten zelf (bij 

een onafhankelijk onderzoeksbureau). Zij zouden namelijk het meest gebaat zijn bij meer 

duidelijkheid over de opvattingen van inwoners en kunnen daar eventueel hun beleid op aanpassen.  

 

In tweede instantie wordt gedacht aan kwalitatief onderzoek naar ervaringen met het organiseren van 

OCO onder beleidsmedewerkers uit alle Nederlandse regio’s. Dit om te achterhalen of de scepsis die 

in dit onderzoek werd geproefd onder meer beleidsmedewerkers heerst. Vervolgens zou kwantitatief 

onderzoek gedaan kunnen worden onder alle Nederlandse gemeenten en kunnen veronderstelde 

verbanden tussen houding/ervaringen en de inrichting van het beleid getoetst worden. Dit wordt 

belangrijk geacht omdat gemeenten zeer grote spelers zijn geworden in het zorgsysteem en zij zo veel 

mogelijk in staat moeten worden gesteld om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Als blijkt dat er ten 

aanzien van OCO fundamentele knelpunten binnen- of bezwaren vanuit gemeenten zijn, dan dienen 

deze serieus genomen te worden en dient te worden nagegaan wat er nodig is om ze op te lossen. Dit 

maakt het wellicht mogelijk om de knelpunten rond de inrichting of uitvoering van het 

cliëntondersteuningsbeleid dichter bij de bron ervan- en dus efficiënter aan te pakken. 
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Noten  
 

1 Hier worden beperkingen bedoeld in de breedste zin van het woord. Het kan gaan om verminderde zelfredzaamheid maar 

   ook om verminderde participatie (door bijv. het verlies van een baan). 

 

2 Na een zorg- of ondersteuningsaanvraag wordt er vanuit de gemeente een toegangstoets gedaan om te kijken of iemand 

   daar, volgens gemeentelijke maatstaven, daadwerkelijk recht op heeft (Van Bergen et al., 2020). Dit wordt gedaan door 

   middel van een ‘keukentafelgesprek’ (waarin besproken wordt wat iemands problemen zijn en wat er nodig is om deze 

   op te lossen) of de toegangsprocedure tot jeugdzorg, passend onderwijs, bijstand, schuldhulp of  

   arbeidsreïntegratietrajecten. 

 

3 Als een inwoner een ondersteuningsaanvraag doet bij de gemeente, mag hij een persoonlijk plan indienen waar in staat 

   wat zijn omstandigheden zijn en welke ondersteuning hij denkt nodig te hebben. Dit plan moet worden betrokken bij de 

   toegangstoets (van der Ham et al., 2018).  

 

4 In 2018 zijn een aantal gemeenten tot herindeling overgegaan (VNG, 2018). 

 

5 Voor het gemak worden de beleidsadviseur en beleidsregisseur in dit onderzoek ook ‘beleidsmedewerker’ genoemd. 

 

6 Voor sommige participanten geldt dat zij zowel bij de inrichting- als de uitvoering betrokken zijn (geweest),  

   waardoor het totaal aantal hoger is dan acht.  
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