
1. E-mailadres *

2.

3.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Weet ik niet

Vragenlijst ona�ankelijke
cliëntondersteuning
Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is 
voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en 
ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen.  
Het doel van cliëntondersteuning is om ervoor te zorgen dat de inwoner passende 
ondersteuning of zorg krijgt.  
Er zijn twee varianten: informele en formele cliëntondersteuning.  
De informele cliëntondersteuners zijn vrijwilligers, die in georganiseerd verband werken. 
Het gaat bijvoorbeeld om vrijwillige ouderenadviseurs, cliënten- en familieorganisaties, 
cliëntenbelangenbureaus, lotgenoten, mantelzorgers, maatjes, buddy’s, straatadvocaten, 
vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid enzovoort.  
Formele cliëntondersteuners zijn HBO opgeleid om beroepsmatig de functie van 
cliëntondersteuner uit te voeren. Zij hebben kennis van mensen met beperkingen en werken 
volgens professionele vastgelegde standaarden.

*Vereist

Wat zijn de ervaringen van inwoners die gebruik hebben gemaakt van
onafhankelijke cliëntondersteuning?

Wordt dit al standaard gecheckt?



4.

5.

6.

7.

Moet dit beter / anders worden gecontroleerd, en zo ja: hoe?

Wat zijn redenen dat er weinig gebruik gemaakt wordt van cliëntondersteuning?

Hoe kunnen we zorgen dat er meer gebruik van wordt gemaakt?

Voelen alle groepen inwoners zich goed gehoord en bediend en zo nee, wie niet?



8.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Weet ik niet

9.

10.

11.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Weet ik niet

Zijn er signalen dat er inwoners zijn die de onafhankelijkheid missen en het gevoel
hebben dat de geboden ondersteuning niet volledig in hun belang is?

Waaruit blijkt dat mensen zich wel of niet gehoord voelen of onafhankelijkheid
missen? (Bijvoorbeeld uit teveredenheidsonderzoeken, klachtprocedures,
cliëntraden etc.)

Op welke manier(en) wordt er gecommuniceerd over onafhankelijke
cliëntondersteuning? (Flyers, brieven, website, mondeling, enz.)

Is voldoende beschreven / uitgelegd voor wie en in welke gevallen
cliëntondersteuning ingezet kan worden?



12.

13.

14.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Uitstekend

Goed, maar er zijn verbeterpunten

Moeizaam

Wisselend / persoonsafhankelijk

15.

Zijn hierin dingen die anders of beter kunnen en zo ja: wat dan?

Zijn er nog andere suggesties om de bekendheid van onafhankelijke
cliëntondersteuning te vergroten?

Hoe verloopt de samenwerking tussen verschillende partijen (gemeente,
zorgaanbieders, onderwijs, verwijzers, huisartsen, enz.) en cliëntondersteuners?

Zijn er wat betreft de samenwerking bijzonderheden, aandachtspunten of
verbeterpunten?



16.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Ja

Nee

Sommigen wel, sommigen niet

Weet ik niet

17.

18.

19.

Zijn partijen voldoende bekend met en vinden zij de weg naar
cliëntondersteuning?

Hoe kan de functie cliëntondersteuning zodanig worden georganiseerd om en
bij de toegang van de gemeente, dat deze beter vindbaar wordt?

Wat gaat goed in de huidige vorm en uitvoering van cliëntondersteuning?

Wat gaat niet goed in de huidige vorm en uitvoering van cliëntondersteuning?



20.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Ja

Nee

Weet ik niet

21.

22.

23.

Zijn er voldoende cliëntondersteuners beschikbaar om iedereen te bedienen en
de gestelde doelen in het projectplan te behalen?

Hoe verloopt de samenwerking tussen de cliëntondersteuning voor Wmo en die
van de WLZ?

Wat is de rol en plek van ervaringsdeskundigen binnen cliëntondersteuning?

Welke ervaringen (doelgroepen) gaat het dan om en hoe vaak wordt dit ingezet?



24.

25.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Weet ik niet

26.

Markeer slechts één ovaal.

Anders:

Ja

Nee

27.

Wordt hierin iets gemist of wat kan anders / beter?

Er was in het verleden een spreekuur tussen de Toegang van de gemeente
Rheden en cliëntondersteuning van MEE. Wordt dit nog gedaan?

Is er behoefte aan een dergelijk structureel overleg tussen gemeente en
cliëntondersteuners, ook vanuit andere partijen?

Zo ja, wat zou zo'n overleg moeten opleveren?



28.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Weet ik niet

29.

30.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Geen mening

31.

Is er voldoende deskundigheid bij cliëntondersteuners (ook bijvoorbeeld rond de
Participatiewet en de Jeugdwet)?

Wat mist, zou aangevuld moeten worden en hoe?

Is het nodig om de benaming "cliëntondersteuning" te wijzigen, om duidelijk te
maken wat en voor wie het is?

Zijn er verbetersuggesties voor de benaming?



32.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Weet ik niet

33.

34.

Markeer slechts één ovaal.

ja

Nee

Weet ik niet

35.

Worden specifieke doelgroepen goed bereikt en zijn er voldoende specifieke
aanpakken voor doelgroepen zoals mensen met een licht verstandelijke
beperking (LVB) of ggz-problematiek, daklozen en jeugdigen met complexe
problematiek?

Missen we hierin nog iets in het huidige aanbod of aanpak en zo ja: wat dan?

Zoeken informele en formele cliëntondersteuners elkaar op en verwijzen ze naar
elkaar?

Wat zou hierin anders / beter kunnen en hoe?



36.

37.

38.

39.

Zit er overlap in het aanbod van cliëntondersteuning? Zo ja, waar gaat het dan
om?

Zijn er (grote) verschillen tussen wat men volgens afspraak zou moeten doen en
wat men in de praktijk doet aan cliëntondersteuning?

Hoe is de AVG (Privacy wetgeving) ingebed in cliëntondersteuning?

Hoe kunnen we (meer) inwoners bij dit project betrekken?



40.

41.

42.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

Weet ik niet

43.

Hoe verloopt het advies / scholing aan vrijwilligers?

Wat wordt hierin gemist en kan beter?

Wordt er gemeten wat effecten zijn van cliëntondersteuning, zoals tevredenheid
van mantelzorgers, gebruik van algemene voorzieningen, langer thuis blijven
wonen van ouderen?

Is zo'n effectmeting wenselijk / zinvol / haalbaar en op welke manier?



44.

Afsluiting

45.

Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.

Zijn er nog andere belangrijke zaken om te monitoren, los van aantallen die
gebruik maken van cliëntondersteuning?

Zijn er nog overige punten van belang voor dit project, die nog niet benoemd
zijn? Aandachtspunten, tips, vragen, opmerkingen? 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

