
1. E-mailadres *

2.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Vragenlijst voor inwoners over
cliëntondersteuning
Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is 
voor iedereen die vragen heeft over bijvoorbeeld zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, 
wonen, etc.  
Het doel van cliëntondersteuning is om ervoor te zorgen dat de inwoner passende 
ondersteuning of zorg krijgt.  
Taken van een cliëntondersteuner zijn bijvoorbeeld:  
- een luisterend oor bieden 
- informatie en advies geven 
- praktische ondersteuning, zoals hulp bij het invullen van een formulier of ondersteunen bij 
een gesprek 
- meedenken over benodigde zorg en bij het vinden van een aanbieder. 

De ondersteuning kan geboden worden door vrijwilligers, zoals vrijwillige 
ouderenadviseurs, lotgenoten of mantelzorgers. Daarnaast zijn er professionele 
ondersteuners, die opgeleid zijn om mensen te ondersteunen.  

De gemeente Rheden is gestart met een project om onafhankelijke cliëntondersteuning 
meer bekend te maken onder inwoners. 

*Vereist

Wist u dat u gebruik kunt maken van onafhankelijke cliëntondersteuning als u een
vraag heeft op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, etc.?



3.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Weet ik niet

4.

Uitvoering

5.

Markeer slechts één ovaal.

ja

Nee

6.

Heeft u ooit in de gemeente Rheden gebruik gemaakt van cliëntondersteuning?

Zo ja, wat is uw ervaring? Wat gaat goed, wat gaat minder goed?

Helpt u soms een inwoner van de gemeente Rheden met advies, informatie of het
verwijzen naar de juiste plek voor ondersteuning of zorg?

Zo ja: wat doet u dan precies voor de inwoner?



7.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Ja

Nee

8.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

Meer kennis van ... (graag aanvullen bij het kopje anders)

Een training op het gebied van ... (graag aanvullen bij het kopje anders)

Een vast moment voor overleg met een professionele cliëntondersteuner

Een contactpersoon bij de gemeente

Overleg om met andere cliëntondersteuners aanpak af te stemmen

Een duidelijke sociale kaart (welke ondersteuning is waar te vinden)

Heldere afspraken over taken en verantwoordelijkheden

Ik heb niets nodig

Informatie

9.

Anders:

Vink alle toepasselijke opties aan.

De website van de gemeente

Flyers / Folders

Brieven

Radio

Lokale kranten

Themabijeenkomsten

Een cliëntondersteuner die regelmatig aanwezig is op plekken waar ik kom

Zo nee: zou u graag een vrijwillige cliëntondersteuner willen zijn?

Heeft u iets (meer) nodig om een vrijwillige cliëntondersteuner te kunnen zijn?

Op welke manier zou u informatie willen krijgen over Onafhankelijke
cliëntondersteuning?



10.

11.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

12.

13.

Aanbod

Wat zou in die informatie volgens u moeten staan, wat zou u willen weten over
het onderwerp?

Is de naam Onafhankelijke Cliëntondersteuning volgens u een duidelijke,
herkenbare benaming?

Heeft u verbetersuggesties voor de naam Onafhankelijke cliëntondersteuning?

Wat zouden de gemeente en / of de cliëntondersteuners (nog meer) kunnen
doen om er voor te zorgen dat meer inwoners weten dat ze gebruik kunnen
maken van de cliëntondersteuning?



14.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

15.

16.

17.

Als u zelf op zoek zou zijn naar passende zorg of ondersteuning, zou u dan
gebruik willen maken van de cliëntondersteuning?

Kunt u hieronder toelichten waarom u wel of niet zou kiezen voor
cliëntondersteuning?

Als u zelf gebruik zou willen maken van cliëntondersteuning, wat vindt u daarin
dan belangrijk?

Mist u iets in het aanbod binnen de gemeente op het gebied van
cliëntondersteuning, informatie en / of advies? Zo ja, wat dan?



18.

Gebruik

19.

Afsluiting

20.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Wat denk u dat er beter georganiseerd kan worden rondom de ondersteuning,
informatie en advisering aan inwoners?

Wat zou er volgens u moeten veranderen in de samenwerking tussen de
vrijwilligers, formele cliëntondersteuners en de gemeente?

Vindt u het leuk om als meedenker betrokken te blijven bij dit project en mogen
wij u daarvoor nogmaals benaderen?



21.

Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.

Heeft u nog andere opmerkingen, tips, aandachtspunten of vragen over het
onderwerp cliëntondersteuning, die nog niet aan bod zijn gekomen? Hartelijk
dank voor het invullen van de vragenlijst!

 Formulieren

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

