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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

 

De foto van de zebra’s op de voorpagina maakte mijn partner in Namibië, toen we een rondreis door 

zuidelijk Afrika maakten. Wij reizen graag en halen inspiratie uit het Afrikaanse leven en de 

Afrikaanse natuur, waar ik een deel van mijn jeugd opgroeide. Het strepenpatroon van een zebra is 

net zo uniek als de vingerafdruk van een mens. Juist die benadering van ieder mens als uniek wezen 

toont de meerwaarde van onafhankelijke cliëntondersteuners. Het is niet voor niets dat in hun 

beroepsprofiel het opbouwen van een vertrouwensrelatie als eerste competentie wordt genoemd. 

Die vertrouwensrelatie vormt de basis van het vinden van creatieve oplossingen voor ieder individu, 

vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op een zo volwaardig mogelijke deelname aan de 

samenleving. 

 

Toke Slaman 

mail@tokeslaman.nl  

September 2021 

 

 

  

mailto:mail@tokeslaman.nl
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Inleiding Midden-Drenthe als Koploper  
 

Waarom onafhankelijke cliëntondersteuning? 

 

“Cliëntondersteuning ondersteunt inwoners van de gemeente Midden-Drenthe van 18 jaar en ouder 

met onafhankelijke informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van welzijn, 

jeugdhulp, zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Cliëntondersteuners van Welzijnswerk 

stimuleren mensen in een kwetsbare positie om hun zelfredzaamheid en participatie te vergroten.  

Cliëntondersteuners van Welzijnswerk werken zowel preventief, als wanneer er zorg en/of 

ondersteuning nodig is en als mensen al zorg ontvangen.” 

Bron: Welzijnswerk Midden-Drenthe, Jaarverslag 2020 Cliëntondersteuning Midden-Drenthe 

 

Waarom het Koploperproject? 

 

VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein zijn de initiatiefnemers van het 

Koploperproject.  

 

Ambitie gemeente Midden-Drenthe 
Voor de aanvraag bij Movisie om deel te nemen aan het Koploperproject omschreef de gemeente 

Midden-Drenthe de ambitie als volgt:  

“De gemeente Midden-Drenthe wil cliëntondersteuning verder ontwikkelen in kwaliteit. Gelijktijdig 

zien wij cliëntondersteuning als middel om de zelfredzaamheid van onze inwoners te verstevigen en 

ook op het terrein van preventie toekomstgericht te gaan positioneren. Zowel individuele inwoners als 

groepen kunnen dan nog meer dan wellicht nu het geval is hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

beter invulling geven. Op basis van het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek willen wij gelijktijdig de 

bekendheid van cliëntondersteuning verbeteren. Dit is een wens van alle partijen; zowel de 

cliëntondersteuners zelf, de doelgroep en de politiek. De laatste groep heeft al uitgesproken dat waar 

nodig de gemeente dit proces zal faciliteren. Tenslotte, maar niet minder belangrijk, denken wij dat 

door deze ontwikkeling de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg beter kan worden.” 

 

Afbakening project 

De gemeente kiest ervoor om het Koploperproject in te zetten voor het versterken van de 

onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners van 18 jaar en ouder, zoals die door de 

cliëntondersteuners van Welzijnswerk Midden-Drenthe worden uitgevoerd. 

 

Leeswijzer 

Deze publieksversie is een samenvatting van het Rapport Onafhankelijke cliëntondersteuning in de 

gemeente Midden-Drenthe en het Projectplan Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente 

Midden-Drenthe. In Deel 1 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste feiten, cijfers en kaders 

van onafhankelijke cliëntondersteuning in Midden-Drenthe. In Deel 2 volgt een overzicht van de 

ervaringen van alle 29 geïnterviewde personen. In Deel 3 is een samenvatting van het Projectplan 

weergegeven. Daar waar over cliëntondersteuning wordt gesproken, wordt professionele, 

onafhankelijke cliëntondersteuning bedoeld. 
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DEEL 1 FEITEN, CIJFERS EN KADERS 
 

De informatie in dit deel is gebaseerd op literatuuronderzoek en extra opgevraagde informatie. Zie 

Bijlage 2 voor de geraadpleegde bronnen. 

 

 

Feiten & Cijfers 
 

Aantal inwoners met een hulpvraag 
 

Toename aantal inwoners met een hulpvraag 

Uit het Jaarverslag Cliëntondersteuning 2020 van Welzijnswerk Midden-Drenthe blijkt een toename 

van het aantal inwoners met een hulpvraag. In 2020 zijn in totaal 441 inwoners in de gemeente 

ondersteund door cliëntondersteuners. Dat zijn 184 inwoners meer dan in 2018, dat is een toename 

van ruim 70% in twee jaar. 

 

 Aantal inwoners met een 

hulpvraag 

Jaar 2018 256 

Jaar 2019 309 

Jaar 2020 441 

Tabel 1: totaal aantal inwoners met een hulpvraag in 2020 

 
Als we naar leeftijdsgroepen kijken van inwoners die door cliëntondersteuners worden ondersteund, 

dan blijkt dat 60-plussers met 68% veruit het grootste aandeel vormen. 

 

 18-39 jaar 40-59 jaar 60-79 jaar 80 jaar en > Totaal 

Jaar 2020 66 75 159 141 441 

Tabel 2: aantal inwoners met een hulpvraag naar leeftijd in 2020 

 

Nieuwe versus bekende cliënten  

Bijna de helft van de inwoners die in 2020 cliëntondersteuning ontving (208 inwoners) waren nieuwe 

cliënten. Iets meer dan de helft van de inwoners die in 2020 cliëntondersteuning ontving (232 

inwoners) waren al bekend bij de cliëntondersteuners en hadden een nieuwe vraag. 

 

Rechtstreeks versus via verwijzing 

58% van de inwoners heeft zichzelf rechtstreeks gemeld of is via het eigen netwerk bij 

cliëntondersteuning aangemeld. De overige 42% is door andere professionals gewezen op 

cliëntondersteuning.  
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Beschikbare capaciteit 
 

Er zijn 5 onafhankelijke cliëntondersteuners met een gezamenlijke formatie van 3,6 fte beschikbaar 

in de gemeente. Eind 2018 waren er 6 cliëntondersteuners met een gezamenlijke formatie van 3,7 

fte. De beschikbare capaciteit is in de afgelopen jaren stabiel geweest en de contracten per 

cliëntondersteuner gemiddeld ietsje groter geworden. Gezien de toename met ruim 70% van het 

aantal inwoners met hulpvragen betekent dit dat er jaarlijks meer inwoners ondersteund zijn per fte 

cliëntondersteuner.  

 
Ondersteuningsvragen van inwoners 
 

Type vragen 

De ondersteuningsvragen van de inwoners bestrijken een levensbreed palet aan vragen zoals 

welbevinden/werk/school/inkomen/dagbesteding/wonen: 

• Ondersteuning bij aanvragen WLZ. 

• Ondersteuning bij aanvraag van Wmo-maatwerkvoorzieningen, zoals dagbesteding, 

huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen (w.o. scootmobiel en regiotaxipas). 

• Ondersteuning bij PBG aanvragen/herindicatie PGB. 

• Ondersteuning van inwoners bij keukentafelgesprekken. 

• Ondersteuning bij zoeken naar passende woning/woningaanpassingen. 

• Vragen en ondersteuning op gebied van welbevinden, zinvolle dagbesteding, ouder worden, 

afnemende gezondheid, eenzaamheid. 

• Vragen en ondersteuning bij praktische zaken als formulieren invullen. 

• Ondersteuning voor overbelaste mantelzorgers, wijzen op mantelzorgwaardering en toeleiding 

naar CPM (Contactpunt Mantelzorg). 

• Vragen en ondersteuning omtrent geheugenproblemen/dementie, toeleiding naar casemanager 

dementie, huisarts en netwerk. 

• Ondersteuning bij het in kaart brengen van het netwerk en netwerkversterking. 

• Intake van inwoners die zich aanmelden als vrijwilliger. Vraag om individueel vrijwilliger waar 

mogelijk matchen. En daar waar niet mogelijk ombuigen van deze vragen naar andere manieren 

en mogelijkheden om contacten uit te breiden voor inwoners. 

• Vragen omtrent toeslagen, bijzondere bijstand en belastingen/formulieren invullen en evt. 

toeleiding naar Sociaal Raadsvrouw. 

• Ondersteuning bij zoeken naar passende begeleiding/zorg voor mensen met autisme, niet-

aangeboren hersenletsel of andere beperkingen. 

• Ondersteuning bij aanvragen Wajong. 

• Vragen naar mogelijkheid beëindigen Wajong. 

• Mogelijkheid onderzoeken aanvragen fonds. 

 
Complexiteit problematiek neemt toe 

Uit de verantwoording van Welzijnswerk over 2018 blijkt dat de complexiteit van de hulpvragen 

toeneemt en dat er een toename is van mensen met een psychiatrische achtergrond. Er was met 

name sprake van een toename van ondersteuning aan mensen met dementie door het verdwijnen 

van verzorgingshuizen, waardoor mensen langer zelfstandig thuis moeten wonen. 
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Cliëntervaringsonderzoek Wmo in Midden-Drenthe 
 

Ieder jaar voert de gemeente het cliëntervaringsonderzoek Wmo uit. Dit is een wettelijke 

verplichting die iedere gemeente heeft. Wmo-cliënten die maatwerkvoorzieningen ontvangen 

worden uitgenodigd om via een enquête hier aan deel te nemen. De enquête wordt zowel digitaal als 

schriftelijk aangeboden. In de enquête worden vragen gesteld over de ervaren kwaliteit van hulp en 

ondersteuning vanuit de Wmo. De laatste uitkomsten gaan over wat Wmo-cliënten in 2020 hebben 

aangegeven over hun ervaringen in 2019. Met een respons van rond de 40% geven deze 

onderzoeken een betrouwbaar beeld. 

Daarnaast heeft de gemeente in 2017 en 2019 verdiepende kwalitatieve onderzoeken uit laten 

voeren waar in het kader van cliëntondersteuning ook relevante informatie uit te halen is. 

 

In het algemeen hoge waardering van inwoners voor Wmo-dienstverlening 

In een brief aan de Wmo-raad schrijft de gemeente dat er een hoge waardering is van inwoners voor 

de Wmo dienstverlening: “De resultaten zijn over de volle breedte van het onderzoek positief tot erg 

positief. De waardering van de dienstverlening is wederom hoog. Opmerkelijk is dat in vrijwel alle 

scores de waardering voor onze gemeente hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. In sommige 

situaties is de waardering zelfs erg hoog. Dit geldt ook voor het gebruik dat onze inwoners kunnen 

maken van onze onafhankelijke cliëntondersteuning. Meer informatie over de resultaten vindt u in de 

bijlage bij deze brief.” 

 

Uitkomsten enquête cliëntervaringsonderzoek Wmo 

In het algemeen zijn Wmo-clienten (heel) tevreden over de Wmo-dienstverlening in brede zin. Kijken 

we specifiek naar de cliëntondersteuning dan vallen een aantal zaken op: 

• 68% van de inwoners wist niet dat zij gebruik konden maken van een cliëntondersteuner; 

• 19% van de Wmo-cliënten die geen gebruik hebben gemaakt van cliëntondersteuning geeft aan 

dat zij daar (achteraf) wel gebruik van hadden willen maken; 

• 31% van de Wmo-cliënten geeft aan dat zij door (ook) een cliëntondersteuner ondersteund zouden 

willen worden bij een aanvraag voor Wmo-ondersteuning; 

• 60% van de Wmo-cliënten is neutraal of (heel) ontevreden over de informatie over 

onafhankelijke cliëntondersteuning op de website van de gemeente; 

• De meeste Wmo-cliënten zijn (heel) tevreden met de informatie die zij over cliënt-ondersteuning 

hebben gekregen van de Wmo-consulent (61%) of van Welzijnswerk (53%). 

• 79% van de Wmo-cliënten die gebruik heeft gemaakt van een cliëntondersteuner is daarover 

(heel) tevreden. 

 
Uitkomsten verdiepend kwalitatief onderzoek 

In het najaar van 2017 heeft de gemeente een verdiepend kwalitatief cliëntervaringsonderzoek laten 

uitvoeren door CMO STAMM. Het doel was om meer zicht te krijgen op hoe de gemeente Midden-

Drenthe vindbaarheid, bereikbaarheid en snelheid van de Wmo-dienstverlening verder zou kunnen 

verbeteren. Zes Wmo-cliënten namen deel. De uitkomsten zijn ook relevant voor de vindbaarheid en 

bereikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning.  
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“BEELD VAN WMO-CLIENTEN 

(…) De sessie liet zien dat de Wmo-cliënten sterk de voorkeur hebben niet alleen naar het gesprek met 

de gemeente te gaan. Een van de redenen is dat ze niet altijd goed begrijpen wat er wordt gezegd.  

De sessie liet ook zien dat de Wmo-cliënten behoefte hebben aan rechtstreeks telefonisch contact met 

de gemeente.  

 

STAPPEN DIE DE GEMEENTE KAN ZETTEN 

Als belangrijkste voorwaarden om de snelheid van dienstverlening en de bereikbaarheid te verbeteren 

noemden de deelnemers, dat: 

• de zichtbaarheid en bekendheid van het loket groter moet worden, 

• de communicatie over de dienstverlening in taalgebruik beter aan moet sluiten bij de 

belevingswereld van alle doelgroepen - cliënten, mantelzorgers, familie van cliënten, met 

specifieke aandacht voor laaggeletterden, digibeten etc. 

• de toegang goed gefaciliteerd moet worden - iedereen moet weten waar je moet zijn, welke 

informatie je aan moet leveren 

• de huisartsen en andere zorgverleners ook door moeten kunnen verwijzen 

• er goed aangesloten moet worden bij de belevingswereld van de cliënten  

De deelnemers formuleerden het volgende concrete verzoek aan de gemeente:  

• maak rechtsreeks telefonisch contact beter mogelijk: publiceer het telefoonnummer van het 

Wmo-loket” 

 

Concrete adviezen die zijn gegeven voor wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het Wmo-loket 

beter zichtbaar is en dat de inwoners het loket (beter) kennen, zijn: 

• “Betrek doorverwijzers (huisartsen, specialisten, zorgverzekeraar, instanties, 

vertrouwenspersonen); 

• Benut alle communicatiekanalen, niet alleen internet, ook de meer traditionele 

communicatiekanalen en heb daarnaast oog voor laaggeletterdheid; 

• De gemeente moet inwoners steeds blijven informeren, er veel en blijvend over communiceren; 

• Sluit goed aan bij de belevingswereld van de cliënten.” 

 
Relevant onderzoek in het land 
 

Het RIVM heeft in 2021 voor het eerst een landelijke monitor cliëntondersteuning uitgebracht. Uit 

gesprekken die zij hebben gevoerd met cliëntondersteuners, cliënten en gemeenten blijkt dat een 

aantal zaken rond cliëntondersteuning onduidelijk zijn. Zo is in Nederland niet altijd duidelijk wat de 

rol van de cliëntondersteuner precies is en hoe die zich verhoudt tot andere partijen in de zorg. 

Bovendien komt de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuner soms in het geding, bijvoorbeeld als 

zijzelf ook besluiten of ondersteuning wordt toegekend, of bij een organisatie werken die zelf zorg 

aanbiedt. Dat laatste is overigens niet in Midden-Drenthe het geval. 

 

Trendbureau Drenthe heeft in 2017 een bredere analyse over cliëntervaringsonderzoeken van 29 

Drentse en Groningse gemeenten gemaakt. Daaruit bleek dat Wmo-cliënten die door een 

cliëntondersteuner worden bijgestaan bij een Wmo-aanvraag vaker tevreden zijn over de gekozen 

oplossing dan Wmo-cliënten die niet werden bijgestaan door een cliëntondersteuner. Wmo-cliënten 
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zijn bovendien vaker tevreden zij weten dat zij gebruik kunnen maken van een cliëntondersteuner. 

Inwoners die in hun eentje het gesprek met de gemeente voeren verdienen hierbij extra aandacht.  

 

Kaders  
 

Het wettelijk kader 
 

Cliëntondersteuning is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, 2015). Deze wet 

bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden aan alle inwoners die dat 

nodig hebben. In de wet en de Memorie van toelichting wordt een ruime definitie gehanteerd.  

 

Artikel 1.1.1 van de Wmo 2015 definieert cliëntondersteuning als volgt:  

“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 maat- schappelijke ondersteuning, preventieve zorg, 

zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.”  

 

In de Memorie van toelichting (MvT) van de Wmo staat: 

• dat gemeenten zorg dienen te dragen dat informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning 

voor al hun inwoners beschikbaar en toegankelijk is; 

• dat deze cliëntondersteuning onafhankelijk en integraal is; 

• dat bij de cliëntondersteuning het belang van de inwoner het enige uitgangspunt is; 

• dat cliëntondersteuning een algemene voorziening is, die kosteloos is voor de inwoner; 

• dat cliëntondersteuning ook beschikbaar is voor aanvragers van een persoonsgebonden budget 

(PGB) en voor het ontlasten van mantelzorgers; 

• dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om adequaat te communiceren over de 

gekozen organisatie en het aanbod hierin.  

 

Afspraken tussen gemeente en Welzijnswerk 
 

Positionering van cliëntondersteuning bij Welzijnswerk 

De gemeente heeft gekozen om de uitvoering van cliëntondersteuning voor inwoners van 18 jaar en 

ouder sinds 2015 bij één aanbieder in de gemeente te beleggen, namelijk Welzijnswerk Midden-

Drenthe. Voor jeugdigen is cliëntondersteuning bij het CJG belegd. Daarvoor waren een aantal 

redenen. Op de eerste plaats is voor inwoners het meest helder waar deze ondersteuning verkregen 

kan worden als het op één plek beschikbaar is. Daarnaast is de verwachting dat het voorliggende veld 

beter benut wordt als cliëntondersteuning onderdeel uitmaakt van het brede Welzijnswerk in de 

gemeente. 

 

Cliëntondersteuning is onderdeel van Welzijnswerk Midden-Drenthe, dé welzijnsorganisatie voor de 

gemeente Midden-Drenthe. Zij zijn een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en 

samenlevingsopbouw. Als samenwerkingspartner bevorderen zij welzijn en samenleven in de 

plattelandsgemeente Midden-Drenthe. Zij zijn er voor alle inwoners van de gemeente.  
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Wmo nota Samen voor Elkaar! 

De gemeente vraagt Welzijnswerk zich bewust te zijn van de bijdrage die hun werk levert aan de 

beleidsdoelstellingen die in de Wmo nota Samen voor Elkaar! staan. In de Wmo nota Samen voor 

Elkaar! zijn drie doelen opgenomen waar de gemeente voor staat: 

• het benutten en stimuleren van de eigen kracht van inwoners; 

• het aanbieden van een breed scala aan algemene voorzieningen in het voorliggend veld; 

• het bieden van maatwerkvoorzieningen aan inwoners als de eigen kracht, het sociaal netwerk of 

voorliggende voorzieningen ontoereikend zijn.  

 

Over onafhankelijke cliëntondersteuning is in de Wmo nota opgenomen: 

• op welke wijze het in 2015 door de gemeente is ingericht; 

• dat uit het Wmo-cliëntervaringsonderzoek blijkt dat de waardering voor cliëntondersteuning 

hoog is; 

• dat er kansen zijn om de dienstverlening nog beter in te richten door de samenwerking in het 

sociaal domein te bevorderen, bijvoorbeeld door periodiek werkoverleg over praktische zaken of 

integrale casuïstiek. 

 

De gemeente heeft geen apart beleid voor cliëntondersteuning. Het Wmo-beleid is voldoende om 

cliëntondersteuning in de praktijk uitvoering te geven. Voor de uitvoering geeft de Werkwijze->r van 

Welzijnswerk voor cliëntondersteuners ruim voldoende handvatten.  

 

Speerpunt monitoring in 2021 

Voor 2021 is monitoring een speerpunt, waarbij de wens bestaat om de effecten (outcome) van 

cliëntondersteuning beter in beeld te brengen. In het budgetcontract 2021 is hierover het volgende 

afgesproken: “Welzijnswerk spant zich in om tot nieuwe vormen van rapportage te komen samen met 

de gemeente. Daarbij wordt gebruik gemaakt van eigen data om inzicht te geven in bereikte 

resultaten in het werk. Welzijnswerk onderzoekt samen met de gemeente de invloed daarvan op  

 

Wlz cliëntondersteuning in 2022 

Welzijnswerk wil onderzoeken of financiering van Wlz-cliëntondersteuning tot de mogelijkheden 

behoort.  

 
De Werkwijze->r Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
 

De Werkwijze->r Onafhankelijke Cliëntondersteuning is een document in en over de ontwikkeling van 

de vakgroep cliëntondersteuning. Het is door de cliëntondersteuners zelf ontwikkeld met enige 

externe ondersteuning. Over alle facetten van kwalitatief goede dienstverlening is bijzonder goed 

nagedacht. Zowel missie en visie, de wijze waarop kwaliteit geborgd is als de wijze waarop er 

blijvende aandacht is voor doorontwikkeling van het vak zijn krachtig en versterken elkaar. Dit wordt 

extra bevestigd met de keuze voor registratie en accreditatie als Cliëntondersteuner Plus bij het 

Registerplein. 
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Missie en Visie 

“Onze missie is om naast de cliënt te staan, vanuit zijn/ haar belang passende adviezen en 

ondersteuning te geven, waar nodig het netwerk te betrekken en om vanuit een vertrouwensrelatie 

tot integrale en passende oplossingen te komen. Doel hierbij is om de zelfredzaamheid en participatie 

van mensen in een kwetsbare positie te vergroten of te behouden, waarbij de cliënt de regie heeft of 

terugkrijgt.  

 

In het voorjaar 2020 heeft de vakgroep besloten een verdiepingsslag te maken, om: 

• onze werkwijze inzichtelijker en eenduidiger te maken 

• onze rol ten opzichte van de cliënt (regie<>ondersteuning<>preventie<>lichte hulpverlening) 

verder uit te werken 

• de benodigde kennisverdeling binnen het team (generalist <> specialist) te onderzoeken 

• onze onafhankelijke positie te waarborgen en zo nodig te versterken 

• onze vindbaarheid en meerwaarde voor de cliënt, collega’s binnen Welzijnswerk en ketenpartners 

 

Uitgangspunt is hierbij dat alle cliëntondersteuners uit onze vakgroep zich registreren bij het 

Registerplein en zich aansluiten bij een beroepsvereniging die zorgt voor ontwikkeling en bescherming 

op het gebied van de beroepsbelangen en het op peil houden of verhogen van specifieke vakkennis 

door studie van haar leden.  

 

Wij kiezen voor de BCMB (Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een 

Beperking) boven de BPSW. In de uitgangspunten en werkwijze van de BCMB herkennen wij het 

meest onze onafhankelijke rol, de focus op levenslang en levensbreed en de aandacht voor specifieke 

kennis over mensen met een beperking. Daarom onderschrijven wij als team ook de Visie op 

Cliëntondersteuning zoals verwoord door de BCMB.” 

 
Visie op cliëntondersteuning volgens BCMB 

De Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking schrijft: 

“Cliëntondersteuning heeft twee unieke eigenschappen die een cliëntondersteuner een aparte positie 

geven: de onafhankelijkheid als onderdeel van de professionele autonomie en de focus op alle 

levensgebieden. Voor cliëntondersteuners is het daarom noodzakelijk dat zij hun werk onafhankelijk 

kunnen doen en levensbreed in kunnen vullen.” 

 

Kwaliteit 
In de Werkwijze->r zijn verder opgenomen: 

• Wie is de cliënt en wat is onze rol? 

“Wij ondersteunen alle mensen van 18 jaar en ouder, levenslang en levensbreed (…)” 

“Cliëntondersteuners kunnen hierbij vroegtijdig en preventief ingeschakeld worden of 

outreachend in beeld komen in die situaties waarin mensen (dreigen) vast te lopen bij het 

realiseren van wensen en behoeften. (…) Wij als cliëntondersteuners verhelderen samen met de 

cliënt de vraag, tegelijkertijd houdt de cliënt altijd de regie en is altijd eigenaar van het probleem. 

Als cliëntondersteuner staan wij naast de cliënt en handelen vanuit het belang en de behoeften 

van de cliënt, zonder belast te zijn met andere specifieke belangen. We werken onafhankelijk van 

zorgaanbieders, indicatiestellers en financiers. Wij zijn procesbegeleider en er op gericht dat er 
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een zo optimaal mogelijk, passende oplossing gevonden wordt waardoor de cliënt binnen zijn/ 

haar mogelijkheden mee kan blijven doen in de samenleving. (…)” 

• Beschrijving van de aanpak met een verwijzing naar een Vraagverduidelijkingsformulier en een 

Plan van aanpak dat samen met de cliënt wordt ingevuld. 

• Het gebruik van de methodiek Sociale Netwerk Versterking om samen met de cliënt “het 

bestaande netwerk in kaart te brengen en waar nodig beter in te zetten en te versterken”. 

• De mogelijkheid om Preventieve lichte hulpverlening en ondersteuning aan een inwoner aan te 

bieden. Een kort traject van 3-5 gesprekken met een duidelijk doel dat “een preventief effect 

heeft en de regie van de cliënt versterkt”. “De voortgang van de casus wordt na het 3e gesprek 

ingebracht in de vakgroep en besproken bij de casuïstiekbespreking. Zo kunnen we als team met 

elkaar zicht houden op de afbakening en effectiviteit van onze inzet.” 

• Gebruik van het Signaleringsformulier bij een niet-pluis gevoel. 

• De wijze waarop cliëntondersteuners aan hun deskundigheid werken: 

o lidmaatschap van BCMB; 

o registratie en accreditatie bij Registerplein als Cliëntondersteuner Plus; 

o wekelijkse casuïstiekbespreking binnen de vakgroep. 

 

Blijvend ontwikkelen 

De Werkwijze->r ademt ontwikkeling. Niet alleen is het document zelf een werkdocument dat van 

tijd tot tijd geëvalueerd en aangepast wordt, ook worden de volgende ontwikkelpunten genoemd 

waar aan gewerkt wordt: 

• “Hoe vergroten we onze zichtbaarheid?  - profilering en promotie 

• Veranderde wet- en regelgeving < > ontschotting WMO-WLZ  

• Aanvulling en uitbreiding Sociale Kaart 

• Afstemming met het M.T. over verbetering registratie en rapportage 

• Privacy en toestemmingsverklaring 

• Deelname aan het Koplopertraject Cliëntondersteuning” 
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DEEL 2 ERVARINGEN 
 

De informatie in dit deel is gebaseerd op 19 interviews, waarin 29 mensen zijn geïnterviewd.  

 

Diepte-interviews 

Onderstaand de verschillende groepen mensen die zijn geïnterviewd. Zie Bijlage 1 voor een overzicht 

van wie is geïnterviewd. Een interview duurde gemiddeld een uur.  

• Cliënten / inwoners die gebruik maken van cliëntondersteuners. 

• Cliëntvertegenwoordigers: 4 leden van de Wmo-raad (waaronder ook een lid van de Minima-

raad), 3 leden van het klantenpanel en een ambassadeur voor mensen met een beperking, allen 

vrijwilligers in de gemeente. 

• Professionals: 6 cliëntondersteuners en 2 Wmo-consulenten. 

• Twee mensen van de beleidsafdeling van de gemeente. 

• Teamleiders/-coach (3) en bestuurders (2) en van zowel Welzijnswerk als de gemeente. 

• Landelijke organisaties: 1 van Ieder(in) en 2 van Movisie. 

Tot slot is per mail informatie verkregen van Zilveren Kruis. 

 

Semigestructureerde aanpak 

De afgenomen interviews zijn semigestructureerde interviews geweest. Dat wil zeggen dat er vooraf 

een lijst met vragen was waar, afhankelijk van de antwoorden, soms van afgeweken is om door te 

vragen op hetgeen aan bod kwam. Dat leverde op onderdelen nieuwe of meer gedetailleerde 

informatie op die vooraf niet voorzien kon worden. 

 

Vragenlijst 

Onderstaande vragen hebben de basis gevormd voor de interviews: 

• Moet cliëntondersteuning gericht zijn op specifieke doelgroepen, of juist niet? 

• Hoe levensbreed moet de inzet van cliëntondersteuning zijn? In welke mate moet werk & 

inkomen (Participatiewet) onderdeel vormen? 

• Wat vind je van de positionering van cliëntondersteuning? 

• Hoe verloopt de samenwerking met de Toegang en met Wmo-consulenten? Wat moet anders? 

• Vind je inzet van ervaringsdeskundigen wenselijk? Waarom wel / niet? 

• Vind je inzet van informele cliëntondersteuning wenselijk? Waarom wel / net? 

• Welke aandachtspunten zijn er voor cliëntondersteuning als een inwoner van de Wmo naar Wlz 

gaat? 

• Welke aandachtspunten zijn er voor cliëntondersteuning als een inwoner 18 jaar wordt? 

• Moet er specifiek beleid komen op cliëntondersteuning? 

• Hoe zou volgens jou de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning verbeterd kunnen 

worden?  
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Ervaringen van cliënten 
 

 

Drie cliënten vertelden in openhartige gesprekken hun unieke levensverhaal en de hulpvragen die 

zij in hun leven tegenkwamen. Alle drie hebben zij grote waardering voor de inzet van 

cliëntondersteuners. 

 

 

Drie van de 19 interviews waren gesprekken met bestaande cliënten. Deze cliënten zijn aangedragen 

door twee cliëntondersteuners. De openhartige gesprekken met deze inwoners verdienen hier apart 

aandacht. Drie cliënten met ieder hun unieke levensverhaal en unieke hulpvragen. 

 

“Toen de cliëntondersteuner één keer belde met de zorginstelling kregen zij wel voor elkaar wat wij 

zelf in drie maanden niet voor elkaar kregen.” 

Het eerste interview was met een ouder van twee, inmiddels volwassen, kinderen die beide met 

autisme zijn gediagnosticeerd. Al sinds 2005 heeft het gezin contact met een cliëntondersteuner, 

waarvan sinds 2015 via Welzijnswerk Midden-Drenthe. In al die jaren deden zich steeds nieuwe 

vragen aan. De vragen varieerden van de keuze om al of niet een diagnose te willen toen de kinderen 

nog kleuters waren tot vragen over hoe de zorg te regelen vanuit een persoonsgebonden budget. Op 

dit moment zijn vragen rond het wonen van de kinderen actueel. Er waren ook periodes waarin er 

geen vragen waren. Dan gingen er soms ook maanden tot een half jaar voorbij zonder contact met 

de cliëntondersteuner. Steeds als er een nieuwe vraag was, kon het gezin bij dezelfde 

cliëntondersteuner terecht. Deze ouder vond die continuïteit voor het gezin heel prettig. Bovendien 

benadrukt deze ouder aan hoe waardevol het is om buiten het gezin extra ondersteuning te hebben 

om, wat meer op afstand, mee te denken welke hulp nodig is.  

 

“Je hoort vaak dat het een gebed zonder eind is, maar dit ging hier heel gemakkelijk.” 

Het tweede interview was met de zoon van een man op hoge leeftijd. Zijn vader is sinds enkele jaren 

weduwnaar en werd in het afgelopen jaar twee keer getroffen door medische problemen. Na 

opname in het ziekenhuis en revalidatiecentrum had vader weer eenmaal thuis moeite om zijn huis 

schoon te houden. Zijn zoon nam contact op met het Wmo-team. Daar werd al snel duidelijk dat er 

huishoudelijke ondersteuning nodig was. De Wmo-consulent adviseerde hem ook contact op te 

nemen met een cliëntondersteuner van Welzijnswerk. Volgens meneer was de reden voor verwijzing 

naar cliëntondersteuning dat het “voor Wmo prettig werkt als zaken op een gestroomlijnde manier 

gaan”. Behalve een Wmo-aanvraag voor huishoudelijke hulp, heeft de cliëntondersteuner ook 

geholpen bij het vinden van de juiste hulp om problemen met dubbelzien op te lossen. Verder is er 

gesproken over de woonsituatie van vader en is hij ingeschreven bij een woningcorporatie voor een 

kleiner appartement. De eengezinswoning op de hoek waar vader nu woont vraagt met een grote 

tuin (te) veel onderhoud. 
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“Wist ik maar eerder dat cliëntondersteuning bestond. Ik wist zoveel niet.” 

Het derde interview was met een inwoner die vanwege psychiatrische problematiek vorig jaar enkele 

maanden is opgenomen voor behandeling. Aan het einde van de opname is er door de GGZ-instelling 

contact opgenomen met het Wmo-team voor dagbesteding. De Wmo-consulent verwees naar 

cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner heeft naast ondersteuning bij het regelen van de 

dagbesteding ook ondersteund bij het mogelijk maken van ambulante behandeling. De 

cliëntondersteuner hielp bij de aanvraag van een taxi-pas en nam contact op met de GGZ-

behandelaar om te zorgen dat de behandellocatie dichter bij de woonplaats was, zodat het aantal 

kilometers niet werd overschreden. 

 

Grote waardering voor cliëntondersteuners  

Hoewel opgemerkt moet worden dat cliëntondersteuners zelf deze cliënten hebben aangedragen 

voor een interview, valt op hoeveel waardering deze cliënten uitspreken over hun 

cliëntondersteuner. Enkele uitspraken van deze cliënten: 

 

“Waar geen weg was, heeft ze een weg gemaakt. Ze zocht creatieve oplossingen om de best 

mogelijke oplossing te vinden.” 

 

“De cliëntondersteuner kan nooit niet helpen. Als ze het niet weet, zoekt ze het op.” 

 

“Nu weet ik dat ze er zijn en hoe ik ze kan bereiken. Voor andere dingen maakt dat het gemakkelijker. 

Het pad is nu bekend.” 

 

“Ze luistert goed en ze begrijpt me goed. Ik had moeite met vertrouwen in mensen. Mijn vertrouwen 

is gegroeid, ook door cliëntondersteuner.” 

 

Ook de Wmo-raad bevestigt dat daar waar een cliëntondersteuner ingezet is, grote tevredenheid 

heerst. 

 

 

Afbakening cliëntondersteuning 
 

 

Hoewel cliëntondersteuning voor alle inwoners toegankelijk is, richt het werk van de 

cliëntondersteuners in Midden-Drenthe zich vooral op inwoners met meervoudige, complexe 

hulpvragen.  

 

Iedereen is het erover eens dat inwoners met vragen op alle levensgebieden bij 

cliëntondersteuners terecht moeten kunnen. Voor het vinden van creatieve oplossingen zijn 

vaardigheden en oprechte interesse echter belangrijker dan kennis over doelgroepen en 

levensdomeinen. 
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De handreiking Levensbreedheid en afbakening biedt veel handvatten voor de afbakening van 

cliëntondersteuning. In deze handreiking wordt een afwegingskader gegeven met drie dimensies van 

levensbreedheid (zie ook figuur 1): 

• Het moment in het leven van de inwoner waarop cliëntondersteuning nodig kan zijn en de taken 

die de cliëntondersteuner daarbij geacht wordt te vervullen.  

• De verschillende levensgebieden waarop een ter zake kundige cliëntondersteuner moet kunnen 

meedenken.  

• De groepen inwoners met specifieke problematieken voor wie een ter zake kundige 

cliëntondersteuner beschikbaar moet zijn.  

 

 
Figuur 1: De matrix van levensbreedheid 

 
 

  

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-04/handreiking-onafhankelijke-clientondersteuning-Levensbreedheid-en-afbakening_0.pdf
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Doelgroepen 
 

Zowel de wet als alle geïnterviewden zeggen dat cliëntondersteuning voor iedereen toegankelijk 

moet zijn. Geïnterviewden geven aan dat cliëntondersteuning met name bedoeld is voor inwoners 

met complexe problematiek en/of complexe vragen. Dit sluit aan bij bovenstaande matrix van 

levensbreedheid.  

 

Voor iedereen  

Zowel Welzijnswerk als de gemeente geven aan dat wettelijk gezien iedereen recht heeft op 

cliëntondersteuning en dat alleen daarom al geen onderscheid in doelgroepen gemaakt zou moeten 

worden. Ook cliëntondersteuners geven aan geen onderscheid in doelgroepen te willen maken. 

 

Specifieke doelgroepen 

Toch zijn er een aantal groepen die specifiek genoemd worden, die meer baat bij 

cliëntondersteuning kunnen hebben: 

• Cliëntondersteuners pakken met name meervoudig complexe vragen op, waardoor met name 

inwoners met complexe problematiek bij cliëntondersteuners terecht komen. Enkelvoudige 

vragen van ouderen worden ook door het ouderenwerkers opgepakt.  

• De functie van ouderenadviseurs is opgegaan in cliëntondersteuning. Dat wil zeggen dat de 

ouderenadviseurs die er waren sinds 2015 cliëntondersteuners zijn geworden. Logischerwijs 

neemt daarmee het aantal vragen van ouderen toe. 

• Volgens de beleidsafdeling van de gemeente is voor inwoners met lichte hulpvragen die bij het 

Wmo-team binnenkomen, zoals een aanvraag voor huishoudelijke hulp, geen 

cliëntondersteuning nodig. Toch blijkt uit één van de drie geïnterviewde cliënten dat ook voor 

inwoners met ogenschijnlijk lichte vragen het van waarde is om met een cliëntondersteuner 

levensbreed te kijken of er nog andere (aankomende) hulpvragen zijn. Daaruit blijkt de relevantie 

om vanuit iedere individuele vraag te kijken wat in die specifieke situatie wenselijk is. Voor 

mensen met een complex ziektebeeld, bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke 

beperking of psychotische mensen, en voor mensen met complexe vragen is volgens de 

beleidsafdeling van de gemeente wel cliëntondersteuning nodig.  

• Het klantenpanel benadrukt om mensen die eenzaam zijn niet te vergeten. Zij zien het liefst dat 

eenzame mensen actief worden bezocht. 

 

Levensdomeinen 

 

Cliënten geven aan dat het belangrijk is om continuïteit van dezelfde persoon te hebben. Het is 

prettig als je bij alle vragen waar je in je leven tegenaan loopt, steeds dezelfde persoon kunt 

raadplegen om je wegwijs te maken in de mogelijkheden voor een oplossing. 

 

Zowel Welzijnswerk als de gemeente vinden het ook belangrijk dat er zo breed mogelijk gekeken 

wordt. Cliëntondersteuners geven aan dat de meerwaarde van cliëntondersteuning juist is dat zij op 

alle levensterreinen werken. Ook de Wmo-consulenten geven aan dat zij het prettig vinden dat 

cliëntondersteuners breed inzetbaar zijn en van alles wel iets weten.  
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Het klantenpanel geeft aan dat er inwoners zijn die tussen verschillende wetten vallen en dat de 

waarde van een cliëntondersteuner is dat diegene over de wetten heen kijkt en soms creatieve 

oplossingen zoekt. 

 

De Wmo-raad ziet graag dat er levensbreed gekeken wordt, voordat er een Wmo-aanvraag wordt 

gedaan. 

 

Kennis versus vaardigheden 
 
Het is relevant hier te noemen dat er in verschillende interviews gesproken is over kennis en 

vaardigheden van cliëntondersteuners. Als het over afbakening van cliëntondersteuning gaat, wordt 

veelal gesproken over de kennis die cliëntondersteuners nodig hebben van verschillende 

doelgroepen / beperkingen en van verschillende levensdomeinen. Tijdens de interviews is echter 

diverse keren benadrukt dat niet de kennis, maar de vaardigheden van de cliëntondersteuner 

bepalend zijn voor het succes. 

 

Zo zei een cliënt: “De expertise van een cliëntondersteuner is minder belangrijk dan de vaardigheden 
om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen.” 
 

Ook verschillende cliëntvertegenwoordigers benadrukken dat. Zo zei de Wmo-raad 

“Cliëntondersteuners sluiten aan bij de belevingswereld van inwoners.” De VN-ambassadeur 

benadrukt dat het sociale en empathische aspect van een cliëntondersteuner van groot belang is. “Je 

moet oprecht geïnteresseerd zijn in de ander om de vraag achter de vraag te achterhalen en creatieve 

oplossingen te vinden.” 

 

 

Positionering cliëntondersteuning 
 

 

De positionering van cliëntondersteuning bij de Welzijnsorganisatie is geen discussie en wordt als 

waardevol gezien, met name vanwege de preventieve en onafhankelijke positie.  

 

Voor inwoners is niet altijd duidelijk wanneer je bij een cliëntondersteuner terecht kan en 

wanneer bij het Wmo-team. De taakafbakening tussen deze twee groepen professionals blijkt ook 

bij henzelf niet altijd duidelijk.  

 

XpertiseZorg onderscheidt drie vormen waarin de onafhankelijke cliëntondersteuning 

gepositioneerd kan zijn ten opzichte van de Toegang: voorbereidend op de Toegang, parallel aan 

de Toegang of geïntegreerd in de Toegang. In Midden-Drenthe is hierin geen heldere keuze 

gemaakt. Sommige keuzes sluiten aan bij de positie van cliëntondersteuning als voorbereiding op 

het Wmo-team, zoals de preventieve functie die van cliëntondersteuners wordt verwacht. In de 

praktijk kunnen inwoners zich echter tegelijk bij het Wmo-team als bij cliëntondersteuners 

melden. Dat laatste sluit meer aan bij de positie waarbij cliëntondersteuning en toegang ‘parallel’ 
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zijn gepositioneerd. Dit kan meespelen in de onduidelijkheid over taakafbakening tussen deze 

twee groepen professionals verklaren. 

 

Tijdens de interviews is het belang van de onafhankelijke positie van cliëntondersteuners vaak 

genoemd. Om meer duidelijkheid te geven over de wijze waarop cliëntondersteuners 

onafhankelijk opereren, wordt door Ieder(in) geadviseerd hierover helder te communiceren.  

 

 

Onderdeel van Welzijnswerk 

 

Alle betrokkenen zijn het erover eens dat het onderbrengen van cliëntondersteuning bij 

Welzijnswerk de beste keuze is. Het belangrijkste argument daarvoor is dat de preventieve functie 

van cliëntondersteuning daarmee het best geborgd is.  

 
Samenspel met het Wmo-team 
 

Onduidelijkheid bij cliënten  

Voor twee van de drie geïnterviewde cliënten is niet helemaal duidelijk bij wie ze voor welke vraag 

terecht kunnen. Zo was voor één van de cliënten niet duidelijk waarom er door het Wmo-team werd 

verwezen naar cliëntondersteuning. Voor een andere cliënt is niet precies duidelijk met welke vragen 

diegene in de toekomst bij de cliëntondersteuner terecht kan en voor welke vragen bij de Wmo-

consulent. Uit de eerste landelijke monitor cliëntondersteuning van het RIVM blijkt dat deze 

onduidelijkheid in het hele land wordt herkend. 

 

Onduidelijkheid bij professionals 

Onder professionals, zowel onder cliëntondersteuners als onder Wmo-consulenten, heerst soms ook 

onduidelijkheid over wie welke rol heeft. De taakafbakening tussen deze twee groepen professionals 

blijkt niet altijd duidelijk. Hier lijkt vooral een rol voor de leidinggevenden van beide groepen 

professionals te liggen. 

 

Positie cliëntondersteuning ten opzichte van Wmo-team 

XpertiseZorg onderscheidt drie vormen waarin de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) 

gepositioneerd kan zijn ten opzichte van de Toegang: 

1. Voorbereidend op toegang: cliëntondersteuning als algemene voorziening, ten behoeve van 

vraagverheldering en het zoeken van oplossingen in het voorliggende veld. Voor toegang tot 

maatwerkvoorziening wordt de inwoner doorverwezen naar een ander loket bij de gemeente.  

2. Ondersteunend aan de toegang: cliëntondersteuning is hier parallel aan de toegang, de 

organisatie die cliëntondersteuning biedt, staat los van de toegang.  

3. Onderdeel van de toegang: cliëntondersteuning is geïntegreerd in het toegangsteam.  
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Figuur 2: Positionering cliëntondersteuning t.o.v. de Toegang 

 

In Midden-Drenthe wordt ambivalent omgegaan met de positionering van cliëntondersteuning ten 

opzichte van het Wmo-team. Dit kan meespelen in de onduidelijkheid over taakafbakening tussen 

deze twee groepen professionals verklaren. 

 

Het lijkt voor iedereen helder dat cliëntondersteuning als algemene, en preventieve, voorziening 

ingezet moet worden. Dit argument ligt ook ten grondslag aan de keuze om cliëntondersteuning bij 

Welzijnswerk onder te brengen. Daarmee lijkt het voor de hand te liggen dat de positionering 

‘voorbereidend op de toegang’ is. Dat zou betekenen dat cliëntondersteuning als algemene 

voorziening, ten behoeve van vraagverheldering en het zoeken van oplossingen in het voorliggende 

veld ingezet wordt.  

 

Toch worden inwoners niet éérst naar een cliëntondersteuner geleid voordat zij zich bij de gemeente 

/ het Wmo-team melden. De Wmo-raad noemt het voorbeeld van een andere gemeente waar een 

cliëntondersteuner het eerste contact heeft nadat een inwoner een Wmo-aanvraag heeft gedaan. In 

Midden-Drenthe kunnen inwoners zich tegelijk melden bij het Wmo-team en bij cliëntondersteuners.  

 

Eén van de Wmo-consulenten heeft in een andere gemeente ervaring met een geïntegreerde positie 

van cliëntondersteuning en de toegang. Beide functies waren daar in een sociaal team belegd. Een 

voordeel daarvan is dat elkaars expertise optimaal werd benut, omdat er korte lijnen zijn. Een 

belangrijk nadeel daarvan is dat de grenzen van verschillende belangen vervagen, met als risico dat 

de onafhankelijkheid onvoldoende geborgd is. In Midden-Drenthe wordt grote waarde gehecht aan 

de onafhankelijkheid van cliëntondersteuners.  

 

Onafhankelijkheid van belang 

 

Hoewel er geen vraag over onafhankelijkheid is gesteld, kwam dit wel meerdere keren aan bod 

tijdens de interviews. Zowel cliënten, cliëntvertegenwoordigers als professionals (zowel 

cliëntondersteuners als Wmo-consulenten) benadrukken het belang van de onafhankelijke positie 

van cliëntondersteuning. 

 

De geïnterviewde cliënten geven aan cliëntondersteuners als onafhankelijk te ervaren en dit 

bovendien heel prettig te vinden. Zij benadrukken met name de onafhankelijkheid ten opzichte van 

de gemeente die zorg toekent en ten opzichte van zorgaanbieders die zorg leveren. 
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Samenspel tussen formele en informele cliëntondersteuning  
 

 

Hoewel bij geïnterviewden in eerste instantie de indruk bestaat dat er nauwelijks informele 

cliëntondersteuners bestaan, blijken bij nader doorpraten dat er in de praktijk veel (vormen van) 

vrijwilligers(werk) te bestaan die deze functie wel degelijk invullen. Volgens veel geïnterviewden 

zouden zij een belangrijke signaalfunctie in buurten en wijken kunnen hebben. Er worden ook een 

aantal tegengeluiden genoemd om informele cliëntondersteuners te ‘benoemen’. En er wordt 

gewaarschuwd dat als zij als zodanig worden ingezet, informele cliëntondersteuners hun eigen 

grenzen goed moeten kennen. Ten slotte wordt door geïnterviewden gerefereerd aan de inzet van 

het eigen netwerk van cliënten en van (professionele) waakvlamondersteuning. Beide vormen 

vallen niet onder de definitie van informele cliëntondersteuners, maar kunnen wel een 

signaalfunctie vervullen voor kwetsbare inwoners. 

 

Voor sommige doelgroepen (b)lijkt de inzet van ervaringsdeskundigen zinvol te zijn. Toch zijn er in 

Midden-Drenthe twijfels over de haalbaarheid ervan. Met name de (toenemende) complexiteit 

van problematiek is daarvoor aanleiding. 

 

 

In de Handreiking Samenspel formeel informeel maakt Movisie onderscheid tussen: 

• formele cliëntondersteuners, dat “zijn professionals die zijn opgeleid om beroepsmatig de functie 

van cliëntondersteuner uit te oefenen”; 

• informele cliëntondersteuners, zoals “vrijwillige ouderenadviseurs, vrijwilligers die zich inzetten 

vanuit cliënten- en familieorganisaties, cliëntenbelangenorganisaties, lotgenoten, mantelzorgers, 

maatjes, buddy’s, straatadvocaten, vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid”. 

 

Informele cliëntondersteuning 

 

Cliënten geven zelf aan twijfels te hebben bij de inzet van informele cliëntondersteuners. “Je vertelt 

veel over je thuissituatie. Als je dat bij een professional doet is de privacy beter gewaarborgd, dat 

voelt veiliger.” 

 

Wie zijn informele cliëntondersteuners? 

Veelal zijn de eerste reacties tijdens de interviews dat er geen informele cliëntondersteuners zijn in 

Midden-Drenthe. Als er verder doorgesproken wordt, dan worden er toch tal van partijen genoemd 

die eigenlijk de functie van informele cliëntondersteuners vervullen, zonder dat dat als zodanig 

wordt herkend. Te denken valt aan vrijwillige seniorenvoorlichters, lokale belangenorganisaties, 

buurtverenigingen, buurtcentra en dorpshuizen, diaconieen en vrijwilligers van Humanitas. De 

meesten vinden dat deze veelal vrijwilligers een belangrijke schakel tussen inwoners en 

professionele ondersteuning vervullen.  

 

Signaalfunctie in buurten en wijken 

Alle genoemde groepen vrijwilligers worden nauwelijks gezien als informele cliëntondersteuners. 

Cliëntvertegenwoordigers zien echter wel een belangrijke signaalfunctie weggelegd voor deze 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-04/handreiking-Movisie-onafhankelijke-clientondersteuning-Samenspel-formeel-informeel_0.pdf
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groepen vrijwilligers, die daarmee in de praktijk wel de functie van informele cliëntondersteuning 

vervullen. In de vorm van “vooruitgeschoven posten in buurten en wijken” of “buurtvaders/-moeders” 

kunnen zij een centraal ondersteuningspunt met een verwijsfunctie hebben. Ook worden de fysieke 

locaties van buurtcentra en dorpshuizen genoemd als geschikte locaties. 

 

Tegengeluiden 

Er zijn ook tegengeluiden om informele cliëntondersteuners in te zetten: 

• Zo zeggen cliëntvertegenwoordigers dat er “in het woud van voorzieningen iemand moet zijn die 

vanuit een holistisch perspectief kan kijken naar wat nodig is” en dat daar professionele 

cliëntondersteuners voor nodig zijn.  

• Het belang van continuïteit wordt genoemd, waarmee een vaste contactpersoon voor nieuwe 

vragen wordt bedoeld. De vraag is of vrijwilligers dat kunnen bieden. Er wordt opgemerkt dat 

door de coronapandemie veel vrijwilligerswerk is stil komen te liggen. Zo zijn 

seniorenvoorlichters lange tijd niet op huisbezoek geweest.  

• Door Wmo-consulenten wordt aangegeven dat er mogelijk te weinig vrijwilligers zijn die bereid 

zijn om als informele cliëntondersteuner bij te dragen. 

• Er is genoemd dat het voor inwoners belangrijk is om overzicht te houden over de verschillende 

soorten cliëntondersteuners. 

• Ten slotte heeft de gemeente de ervaring dat de inzet van vrijwilligers financieel gezien niet altijd 

gunstiger hoeft te zijn. 

 

Grenzen van informele cliëntondersteuners  

Informele cliëntondersteuners moeten enige expertise hebben, maar ook hun grenzen goed kennen. 

Landelijk is er aanbod om informele cliëntondersteuners te scholen. Een nauwe samenwerking 

tussen formele en informele cliëntondersteuning vinden cliëntvertegenwoordigers belangrijk. Zij 

vinden dat professionals moeten letten op de grenzen van informele cliëntondersteuners. 

 

Het netwerk van de cliënt  

De gemeente laat weten dat het regelmatig voorkomt dat inwoners iemand uit hun eigen netwerk 

meenemen bij gesprekken met een Wmo-consulent, bijvoorbeeld buren of kinderen. Dat gebeurt 

vooral als het spannend wordt. Het netwerk van een cliënt valt niet onder de definitie van informele 

cliëntondersteuner, aangezien informele cliëntondersteuners is gedefinieerd als vrijwilligers in 

georganiseerd verband. Toch is het zinvol te vermelden dat volgens één van de teamleiders de 

communicatie vanuit het Wmo-team wat meer gericht kan zijn op de mogelijkheid om iemand mee 

te nemen naar het gesprek met een Wmo-consulent. Dat kan een (informele) cliëntondersteuner 

zijn, maar ook iemand uit het eigen netwerk. 

 

Waakvlamondersteuning 

Ieder(in) spreekt van mogelijke waakvlamondersteuning als voorliggende voorziening om actief 

signalen op te vangen. Bijvoorbeeld signalen van wijkagenten en woningcorporaties. Deze 

professionals hoeven geen expertise te hebben op het gebied van beperkingen of zorg en 

ondersteuning, maar wel mensenkennis. Doelgroepen voor wie dit zinvol kan zijn, zijn onder andere 

jeugdigen en mensen met een licht verstandelijke beperking.  

Ook hier gaat het niet om informele cliëntondersteuning, want het gaat immers om professionals. 

Toch is het in de keten van ondersteuning een vorm die hier zinvol is te benoemen. 
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Ervaringsdeskundigen 
 

Voor bepaalde doelgroepen zinvol 

Ieder(in) geeft aan dat met name bij mensen met een lichamelijke beperking ervaringsdeskundigen 

van toegevoegde waarde kunnen zijn voor cliënten. Ook in de psychiatrie wordt landelijk al veel 

gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is 

het benutten van ervaringsdeskundigen groeiende.  

Ook wordt door de beleidsafdeling van de gemeente mensen met een verslaving en mensen die 

beschermd wonen als groepen genoemd waar ervaringsdeskundigen van toegevoegde waarde 

kunnen zijn. 

 

Twijfels over haalbaarheid 

In Midden-Drenthe wordt aangegeven geen ervaring te zijn met de inzet van ervaringsdeskundigen. 

Men is terughoudend. “Gezien de problematiek is het ook niet haalbaar om ervaringsdeskundigen in 

te zetten.” 

 

 

Grensvlakken tussen wetgeving 
 

 

Veel geïnterviewden vinden het jammer dat inwoners die van Wmo-zorg naar Wlz-zorg gaan 

noodgedwongen een andere cliëntondersteuner moeten krijgen. Er lijken een aantal 

mogelijkheden te zijn om de schotten tussen Wmo- en Wlz-cliëntondersteuning weg te nemen, 

hoewel geen enkele mogelijkheid een eenvoudige route lijkt te zijn. Er is wel draagvlak voor 

verkenning hiervoor, maar het heeft voor de meesten geen prioriteit. 

 

 

Van Wmo naar Wlz 
 

Wettelijke schotten 

Zowel cliënten, professionals als leidinggevenden geven aan het jammer te vinden dat als je als 

inwoner gebruik moet maken van zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) er dan noodgedwongen een 

andere cliëntondersteuner moet komen. Hoewel het onwenselijk is dat er overdracht naar een 

andere professional moet plaatsvinden, geven de cliëntondersteuners aan dat de overdracht in die 

situaties wel goed verloopt. Cliëntondersteuners geven aan dat in situaties waar inwoners thuis Wlz-

zorg ontvangen en via de Wmo een beroep doen op vervoer (scootmobiel, rolstoel, taxipas, etc.) het 

soms onduidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Er is onder geïnterviewden wel draagvlak voor 

een nadere verkenning hoe de wettelijke schotten weggenomen kunnen worden, maar het heeft 

geen hoge prioriteit. 

Wlz-cliëntondersteuning ingekocht door Zilveren Kruis 

Zilveren Kruis laat weten dat hun inkoopbeleid is gericht op regionale inkoop bij drie, maximaal vier, 

partijen. Voor 2021 zijn de volgende vier aanbieders door Zilveren Kruis gecontracteerd: MEE 

Drenthe, Zorgbelang, Thuis in Clientondersteuning en Clientondersteuning Plus. 
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Wmo-cliëntondersteuning uitgevoerd door Wlz-cliëntondersteuners 

Om de schotten tussen Wmo-cliëntondersteuning en Wlz-cliëntondersteuning weg te nemen wordt 

door het ministerie van VWS onderzocht welke mogelijkheden geboden kunnen worden om Wlz-

cliëntondersteuning in een eerder stadium beschikbaar te stellen als inwoners nog uit de Wmo 

ondersteuning ontvangen.  

 

In Drenthe wordt dit vraagstuk besproken binnen de werkgroep Grensvlakken van de Alliantie 

Drentse Zorg voor Ouderen, waarin de twaalf Drentse gemeenten afspraken maken met Zilveren 

Kruis. In de meerjarenagenda 2020-2022 van de werkgroep Grensvlakken staan de volgende 

doelstellingen over cliëntondersteuning: 

• “Gemeenten en Zilveren Kruis hebben een gezamenlijke visie op onafhankelijke 

cliëntondersteuning waar dit de overgang betreft tussen Wmo en Wlz. Taak, rol en 

verantwoordelijkheden sluiten op elkaar aan. 

• Gemeenten en Zilveren Kruis hebben gezamenlijke uitgangspunten voor contractering 

onafhankelijke cliëntondersteuning. 

• Onafhankelijke cliëntondersteuning is eenduidig, vindbaar en zichtbaar voor cliënten, 

mantelzorgers en professionals.” 

 

Wlz-cliëntondersteuning uitgevoerd door Wmo-cliëntondersteuners  

Het alternatief is dat Wmo-cliëntondersteuners ook Wlz-cliëntondersteuning gaan bieden. Hiervoor 

lijken twee mogelijke routes die door Zilveren Kruis worden aangedragen: 

• Alle aanbieders in Drenthe die Wmo-cliëntondersteuning bieden bundelen zich als 

samenwerkingsverband om de onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz te bieden. Voorwaarde is 

dat zij moeten voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het inkoopkader van Zilveren 

Kruis. In het provinciale samenwerkingsverband van het Drents Zorglandschap wordt hierover 

met elkaar gesproken, maar het blijkt moeilijk te zijn om het beleid van 12 gemeenten te 

verbinden aan het beleid van Zilveren Kruis. 

• De Wmo-cliëntondersteuners in Midden-Drenthe gaan ook werken bij één van de vier 

aanbieders die Wlz-cliëntondersteuning bieden. Dat kan op twee mogelijke manieren: 

o Welzijnswerk Midden-Drenthe wordt onderaannemer van een aanbieder die Wlz-

cliëntondersteuning biedt; 

o één of meerdere Wmo-cliëntondersteuners worden bijgeschoold op de Wlz-

cliëntondersteuning en gaan ook aan de slag als Wlz-cliëntondersteuner, ofwel in 

dienstverband, ofwel als zzp-er. 

 

Wlz-cliëntondersteuning uitgevoerd door Welzijnswerk 

Welzijnswerk staat ervoor open om ook Wlz-cliëntondersteuning uit te voeren. 

 

Van Jeugdwet naar Wmo 
 

Hoewel cliëntondersteuning voor jeugdigen geen onderdeel vormt van het Koploperproject in 

Midden-Drenthe, is er wel een vraag gewijd aan knelpunten die inwoners tegen komen als zij 18 jaar 

worden. Tijdens de interviews bleek dat de geïnterviewden een onvoldoende goed beeld hiervan 

hebben. Er wordt steeds verwezen naar het CJG.  

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/downloads
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/downloads
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Wel worden een aantal specifieke overgangssituaties genoemd, zoals inwoners die doorstromen 

vanuit een jeugdinstelling naar beschermd wonen. Ook het vinden van passende woningen voor 

jongeren die de volwassen leeftijd bereiken is lastig, zeker in gevallen waar de inkomenssituatie niet 

optimaal is. Het zijn situaties waar cliëntondersteuning een goede bijdrage kan leveren aan het 

creëren van stabiliteit in het leven van deze vaak jonge, kwetsbare inwoners. 

 

 

Bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning  
 

 

Er wordt veel gedaan om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten. 

Op de eerste plaats worden goede ervaringen van mond tot mond doorgegeven. Daarnaast nemen 

cliëntondersteuners deel aan de drie wijkteams, waarmee zij voor de andere deelnemende 

professionals toegankelijk zijn. Cliëntondersteuners geven ook voorlichtingen, aan zowel inwoners 

als professionals. Via de websites van zowel de gemeente als Welzijnswerk is informatie te vinden 

over cliëntondersteuning. Veel geïnterviewden geven aan dat de vindbaarheid op de websites 

beter kan, met name op de website van de gemeente.  

Tot slot worden inwoners enkele keren per jaar geïnformeerd via de magazines De Bijblijver van 

Welzijnswerk (tot 2020) en de Thuisblijver van de gemeente (die huis-aan-huis verspreid wordt 

onder alle 60-plussers) en via De Krant van Midden-Drenthe.  

 

Ondanks de vele activiteiten en het toenemend aantal inwoners dat gebruik maakt van 

cliëntondersteuning, is voor de meeste geïnterviewden de bekendheid en vindbaarheid het 

grootste aandachtspunt. Volgens velen vraagt het blijvende aandacht om bekendheid te geven 

aan cliëntondersteuning, omdat van inwoner tot inwoner het moment waarop 

cliëntondersteuning in het leven nodig kan zijn verschild. Een brede publiekscampagne wordt 

daarom minder relevant gevonden. Geïnterviewden vinden dan ook dat bekendheid vooral onder 

verwijzers moet toenemen. Er wordt opgeroepen tot een papieren folder die verwijzers eenvoudig 

mee kunnen geven aan inwoners. Daarnaast kan de informatie die de gemeente geeft verbeterd 

worden door meer passende informatie op de website en door expliciete aandacht van Wmo-

consulenten in het contact met inwoners. Tot slot kan de informatievoorziening van Welzijnswerk 

verbeterd worden door in de communicatie beter aan te sluiten bij de doelgroepen die door 

cliëntondersteuners worden bediend. 

 

 

 

Hoe nu bekendheid wordt gegeven aan cliëntondersteuning  
 

De toename van het aantal cliënten in de afgelopen jaren lijkt te laten zien dat de bekendheid 

groeiende is. De bekendheid van cliëntondersteuning groeit door tal van activiteiten. 
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Van mond tot mond 

Cliënten geven aan dat zij heel blij zijn dat ze erachter zijn gekomen dat clientondersteuning bestaat. 

Sommige cliënten vertellen het in hun eigen netwerk. “Ik vertel het aan iedereen”. Via die weg wordt 

dus van mond tot mond bekendheid gegeven aan het bestaan van cliëntondersteuning.  

 

Cliëntondersteuners nemen deel aan wijkteams en Regiegroep Armoedebeleid 

Vanuit het samenwerkingsverband WelWoZo wordt interdisciplinair samengewerkt in drie 

wijkteams, onder voorzitterschap van de gemeente. Iedere cliëntondersteuner neemt deel aan één 

van de drie wijkteams. De wijkteams komen één keer per maand bijeen. Deze korte lijnen zorgen 

voor snelle afstemming tussen organisaties binnen welzijn en zorg rond individuele inwoners. Aan de  

Daarnaast bestaat de Regiegroep Armoedebeleid, waar ook een cliëntondersteuner aan deelneemt.  
 
Cliëntondersteuners geven voorlichtingen 

Cliëntondersteuners geven voorlichting aan inwoners door presentaties te houden in dorpshuizen, 

bij ouderenbonden en vrouwenorganisaties. De Wmo-raad bevestigt de waarde van het geven van 

voorlichtingen aan ouderenorganisaties, voor met name de oudere ouderen, en aan 

vrouwenorganisaties, omdat daar veel mantelzorgers van ouderen komen. Cliëntondersteuners 

geven daarnaast ook voorlichtingen aan andere professionals. 

 

Website gemeente 

Op de website van de gemeente is informatie over cliëntondersteuning te vinden. De informatie is 

moeilijk te vinden. Behalve dat je drie keer moet doorklikken, is het ook niet eenvoudig om te weten 

waar je op moet klikken om tot informatie over cliëntondersteuning te komen. Als je weet dat je op 

cliëntondersteuning moet zoeken, dan is de zoekfunctie een handig middel. Echter, verschillende 

cliëntvertegenwoordigers benadrukken dat de term cliëntondersteuning bij veel inwoners onbekend 

is en daarmee de vindbaarheid op de website van de gemeente slecht is.

 
Na digitale Wmo-aanvraag 

Als inwoners via de website van de gemeente een digitale Wmo-aanvraag hebben gedaan krijgen zij 

op onderstaande wijze bericht dat zij een beroep kunnen doen op cliëntondersteuning. Deze 

informatie wordt dus verstrekt nadat de inwoner een Wmo-aanvraag heeft gedaan. 

 
Figuur 3: Melding na digitale Wmo-aanvraag op website van de gemeente 

 

Website Welzijnswerk 

Vanaf de homepage op de website van Welzijnswerk kun je via het opklapmenu onder ‘Hulp & 

advies’ in 1 klik naar een webpagina met informatie over cliëntondersteuning komen. Hoewel de 
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vindbaarheid eenvoudiger is, geldt ook voor deze website dat een inwoner de term 

cliëntondersteuning moet kennen voordat hij/zij de juiste informatie vindt.  

 

Thuisblijver 

Het samenwerkingsverband WelWoZo brengt sinds 2017 twee keer het magazine de Thuisblijver uit, 

een informatiemagazine dat vol met inspiratieverhalen op het gebied van langer plezierig thuis 

wonen. Ook het werk van cliëntondersteuners krijgt hierin een plaats. Dit magazine wordt huis-aan-

huis verspreid onder alle 60-plussers. 

 
De Krant van Midden-Drenthe 

Welzijnswerk krijgt af en toe de ruimte om in De Krant van Midden-Drenthe een artikel te schrijven.  

 

De Bijblijver  

Tot 2020 bracht Welzijnswerk Midden-Drenthe twee keer per jaar De Bijblijver uit. 
 

Hoe bekendheid en vindbaarheid vergroot kan worden 
 

Ondanks groeiende bekendheid is uit de interviews duidelijk geworden dat niet iedereen weet dat 

cliëntondersteuning bestaat en daarmee ook de term cliëntondersteuning niet kent. Sommige 

cliënten hadden er lange tijd geen weet van en ook leden van het klantenpanel waren onbekend met 

de functie en het feit dat het onderdeel is van Welzijnswerk. Ook de levensbrede inzet van 

cliëntondersteuning is volgens verschillende geïnterviewden te weinig bekend. 

 

Bekendheid en vindbaarheid is blijvend aandachtspunt 

Inwoners moeten blijvend geïnformeerd worden. Het is namelijk van belang dat iemand de weg weet 

te vinden, op het moment dat iemand de ondersteuning ook nodig heeft. En dat kan op ieder 

moment in het leven van een inwoner veranderen. Tegelijkertijd is ook het signaal afgegeven dat het 

misschien niet erg is als mensen niet op de hoogte zijn van cliëntondersteuning zolang ze het niet 

nodig hebben. Het is dus vooral belangrijk om, op het moment dat iemand wel cliëntondersteuning 

kan gebruiken, deze inwoner de weg weet te vinden. 

 

Publiekscampagne is te breed 

Onder de geïnterviewden is weinig animo voor brede publiekscampagnes. De meeste 

geïnterviewden zijn ervan overtuigd dat informatie over cliëntondersteuning niet blijft hangen bij 

inwoners die het op dat moment niet nodig hebben. Zij zien er veel meer heil in dat andere 

verwijzers cliëntondersteuning onder de aandacht brengen. Veel inwoners komen eerst bij andere 

professionals terecht als zij een beperking of ander probleem hebben. Die professionals zouden 

cliëntondersteuning onder de aandacht moeten brengen. Movisie laat weten dit beeld ook landelijk 

te herkennen. 

 

Cliëntondersteuners actief op huisbezoek 

Sommige cliëntvertegenwoordigers vinden dat cliëntondersteuners bij sommige groepen inwoners 

zelf actief het initiatief moeten nemen om op huisbezoek te gaan. Om te kijken hoe het gaat met 

mensen en te ondersteunen / verwijzen waar nodig. Bijvoorbeeld inwoners die ouder worden, 
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waarbij extra aandacht nodig is voor ouderen zonder kinderen. De ouderenwerkers in Midden-

Drenthe gaan overigens actief op huisbezoek.  

 

Bekendheid via verwijzers 

Diverse groepen professionals worden genoemd als belangrijke verwijzers. Professionals waar je, 

vanwege de beperking toch al mee te maken hebt. Zij zouden inwoners vaker moeten wijzen op de 

mogelijkheden die cliëntondersteuning heeft. Genoemde professionals: 

• huisartsen, inclusief praktijkondersteuners, zijn volgens veel geïnterviewden de meest 

laagdrempelige professional in het leven van veel mensen; 

• Wmo-consulenten, als iemand zich met een hulpvraag bij de gemeente meldt; 

• gebiedsregisseurs en wijkconsulenten; 

• transferverpleegkundigen in ziekenhuizen. 

Volgens sommige cliëntvertegenwoordigers zijn casemanagers dementie veel beter bekend dan 

cliëntondersteuners. Mogelijk dat daar lering uitgetrokken kan worden hoe de bekendheid van 

cliëntondersteuning verbeterd kan worden. 

 

De wijze waarop regionaal georganiseerde zorgaanbieders cliëntondersteuning bij hun 

cliënten/patiënten onder de aandacht brengen verdient hier aparte vermelding. Te denken valt aan 

ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere aanbieders. Eén van de cliënten opperde om een folder te 

maken waar je in Drenthe terecht kunt voor cliëntondersteuning. Regionale zorgaanbieders kunnen 

op deze wijze aan alle inwoners in Drenthe dezelfde folder meegeven. Vaak zijn er al 

informatiepakketten die inwoners meekrijgen bij deze aanbieders. Daar zou een folder over 

cliëntondersteuning eenvoudig aan toegevoegd kunnen worden. 

 

Oproep tot papieren folder 

Zowel cliënten als cliëntvertegenwoordigers geven aan het nodig te vinden om een papieren folder 

uit te brengen. “De gemeente houdt niet van folders, maar het is wel belangrijk.” 

 

Informatiefunctie van gemeente: website 

Leden van het klantenpanel lieten weten als eerste op de website van de gemeente te gaan zoeken 

met een hulpvraag. Daarmee wordt duidelijk hoe belangrijk de informatiefunctie van de gemeente is. 

Daarbij moet rekening worden gehouden met mensen die laaggeletterd zijn of digitaal weinig 

vaardig. De informatie op de website van de gemeente kan worden verbeterd: 

1. door het aantal keer klikken te verminderen voordat de juiste informatie vindbaar is; 

2. door de tekst aanpassen, zodat ook laaggeletterden de informatie begrijpen; 

3. door de namen, foto’s en contactgegevens van de cliëntondersteuners te plaatsen, zodat het 

laagdrempeliger wordt contact op te nemen; 

4. door vóór een Wmo-aanmelding op de website inwoners expliciet te informeren over de 

mogelijkheid van een cliëntondersteuner. 

 

 

Informatiefunctie van gemeente: Wmo aanmeldproces 

Ook Wmo-consulenten kunnen zelf explicieter cliëntondersteuning onder de aandacht brengen van 

inwoners die zich bij hen melden. Het is nu persoonsafhankelijk of een inwoner hierover wordt 

geïnformeerd. Verbetering is mogelijk: 
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1. door bij een Wmo-aanmelding: 

a. bij telefonische aanmelding en fysieke inloop dit standaard te zeggen tegen een inwoner; 

b. op het papieren aanmeldformulier dit te vermelden; 

2. door tijdens het Wmo-aanmeldproces inwoners expliciet te informeren over over de 

mogelijkheid van een cliëntondersteuner, als daar extra aanleiding toe is; 

3. door een folder mee te sturen als een beschikking wordt afgegeven; 

4. door bij informatie over klachten en bezwaar te verwijzen naar de mogelijkheid om 

cliëntondersteuning in te zetten. 

 

Informatiefunctie van Welzijnswerk 

De website van Welzijnswerk kan worden verbeterd door ook de namen, foto’s en contactgegevens 

van de cliëntondersteuners toe te voegen aan de webpagina over cliëntondersteuners. Dat werkt 

drempelverlagend. 

Daarnaast heeft Welzijnswerk zelf aangegeven gericht te zijn op communicatie richting “klassieke 

doelgroepen” en dat communicatie specifieker gericht kan worden op “nieuwe doelgroepen”, 

waaronder mensen met een beperking.   

 

Taalgebruik 

Er zijn een enkele suggesties gedaan voor het gebruik van terminologie. Zo wordt afgeraden om de 

afkorting ‘OCO’ te gebruiken, die kent niemand. Gebruik ‘cliëntondersteuner’ of ‘iemand van 

Welzijnswerk’. 
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DEEL 3 PROJECTPLAN 
 

Op basis van informatie uit voorgaande delen zijn drie onderwerpen gekozen voor het projectplan, 

waar in Midden-Drenthe gezamenlijk de wens bestaat om cliëntondersteuning door te ontwikkelen: 

 

1. Vergroten van bekendheid en vindbaarheid  

2. Beter samenspel met Wmo-team  

3. Beter zichtbaar maken van effecten  

 

Deelproject 1 Vergroten van bekendheid en vindbaarheid  
 

Doelen 

 

Doel 1: Het vergroten van de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning onder professionals 

en potentiële verwijzers. 

 

Indicator: Het absolute aantal verwijzingen van volwassen inwoners door professionals naar 

onafhankelijke cliëntondersteuning stijgt in 2022 en 2023 ten opzichte van 2021.  

 

Doel 2: Het verbeteren van de vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning onder inwoners. 

 

Indicator: Het percentage inwoners dat zich bij de Wmo meldt en wist dat zij gebruik konden maken 

van onafhankelijke cliëntondersteuning stijgt in 2022 en 2023 ten opzichte van 2021.  

 

Aanpak  

 
1. Communicatieplan onafhankelijke cliëntondersteuning voor jaarlijks blijvende aandacht 

Voor onafhankelijke cliëntondersteuning is het van belang blijvend aandacht te schenken aan de 

bekendheid en vindbaarheid ervan. Het is namelijk relevant dat een inwoner de weg weet te vinden, 

op het moment dat diegene cliëntondersteuning nodig heeft. En dat kan zich op ieder moment in het 

leven van een inwoner aandienen. Dit communicatieplan omvat zowel de extra investering die 

gedaan wordt in het kader van het Koploperproject, als de jaarlijks terugkerende activiteiten om de 

bekendheid onder professionals en vindbaarheid onder inwoners blijvend aandacht te geven. Met dit 

laatste vindt ook de borging van dit deelproject plaats.  

 

2. Het vergroten van de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning onder professionals 

Waaronder in elk geval de volgende activiteiten: 

• Bepalen welke professionals beter geïnformeerd moeten zijn. 

• Bepalen op welke manier en door wie professionals geïnformeerd gaan worden. 

• Ontwikkelen van papieren folders. 

• Informeren van professionals. 
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3. Het verbeteren van de vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning onder inwoners 

Waaronder in elk geval de volgende activiteiten: 

• Verbeteren website gemeente 

• Verbeteren website Welzijnswerk 

• Verbeteren van informatie tijdens Wmo-aanmeldproces 

• Verkennen mogelijkheden Thuisblijver 
 

Deelproject 2 Beter samenspel met Wmo-team 
 

Doelen  

 

Dit deelproject kent twee doelen, waarbij de zwaarte van het deelproject bij Doel 2 ligt. 

 

Doel 1: Positie bepalen van onafhankelijke cliëntondersteuning ten opzichte van het Wmo-team. 

 

Indicator: Een document waarin de positie van onafhankelijke cliëntondersteuning ten opzichte van 

het Wmo-team is vastgelegd en dat in samenspraak tussen gemeente en Welzijnswerk tot stand is 

gekomen. 

 

Doel 2: De samenwerking tussen onafhankelijke cliëntondersteuning en het Wmo-team is verbeterd 

en structureel geborgd. 

 

Indicatoren: 

• Er zijn werkafspraken over de wijze waarop er structurele afstemming plaatsvindt tussen 

cliëntondersteuners en Wmo-consulenten en tussen hun leidinggevenden. 

• Zowel cliëntondersteuners als Wmo-consulenten zijn meer tevreden over de onderlinge 

samenwerking. 

 

Aanpak  

 

Wiel van samenwerken 

Het verbeteren van samenwerking valt of staat met het voeren van (groeps)gesprekken daarover. Er 

zal geïnvesteerd moeten worden in de onderlinge menselijke relaties om elkaar te begrijpen, om zelf 

gehoord en gezien te worden en om zo samen betere dienstverlening aan inwoners te kunnen 

verlenen. Het wiel van samenwerken is een gespreksmodel dat handvatten biedt voor dit gesprek. 

Het model gaat ervan uit dat een samenwerking kansrijk is als op alle vijf onderdelen goed gescoord 

wordt: ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces. 
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Figuur 4: Wiel van samenwerken 

Bron: Kaats, E.; Opheij, W. (2012) Leren samenwerken tussen organisaties 

 

1. Startbijeenkomst met leidinggevenden  

De leidinggevenden van de vakgroep cliëntondersteuning en het Wmo-team komen met de 

kwartiermaker bijeen.  

 

2. Informeren en actief betrekken cliëntondersteuners en Wmo-consulenten 

In twee aparte bijeenkomsten van de vakgroep cliëntondersteuning en het Wmo-team worden 

cliëntondersteuners en Wmo-consulenten bijgepraat.  

3. Positie bepalen onafhankelijke cliëntondersteuning t.o.v. het Wmo-team 

Voor alle duidelijkheid: twee belangrijke onderdelen van de positionering van cliëntondersteuning 

staan niet ter discussie: 

• De onafhankelijke positie van cliëntondersteuning staat hoog in het vaandel. 

• De positie van onafhankelijke cliëntondersteuning bij Welzijnswerk staat niet ter discussie.  
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De wijze waarop onafhankelijke cliëntondersteuning en het Wmo-team zich tot elkaar verhouden is 

echter ambivalent: enerzijds is onafhankelijke cliëntondersteuning preventief en zou het als 

algemene, voorliggende voorziening ingezet moeten worden (in figuur ‘voorbereidend’). Toch 

worden inwoners niet éérst naar een cliëntondersteuner geleid, voordat zij zich bij het Wmo-team 

melden. Inwoners kunnen zich gelijktijdig bij het Wmo-team en bij een cliëntondersteuner melden 

(in figuur ‘ondersteunend’). Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Positionering 

cliëntondersteuning in het rapport (pagina 28-32).  

 

 
OCO = onafhankelijke cliëntondersteuning  

Figuur 5: Positionering cliëntondersteuning t.o.v. de Toegang (XpertiseZorg, 2020) 

 

Er dient verkend te worden of het noodzakelijk is om een keuze te maken tussen ‘voorbereidend’ of 

‘ondersteunend’ of dat een combinatie van beide met heldere werkafspraken ook werkbaar is. De 

uitkomsten worden in een document vastgelegd, waaronder ook een procesbeschrijving van de 

route die inwoners volgen om de juiste ondersteuning te ontvangen. 

 

4. Verbeteren samenspel  

Om het samenspel te verbeteren is het nodig om gedurende een aantal maanden tot een half jaar de 

afstemming tussen cliëntondersteuners en Wmo-consulenten te intensiveren. Hiervoor worden drie 

tot vijf gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd. Deze extra investering richt zich op: 

• elkaars positie beter benutten (in de vorm van casuïstiekbespreking), waaronder het bespreken 

wat de gekozen positionering van onafhankelijke cliëntondersteuning ten opzichte van het Wmo-

team in de praktijk betekent; 

• elkaar informeren over relevante (beleids)wijzigingen en over trends en ontwikkelingen; 

• waar nodig onderlinge werkafspraken te maken, zonder dat dit direct in (gemeentelijk) beleid of 

(contract)afspraken vastgelegd moet worden. 

 

5. Evaluatie en organiseren van structurele afstemming  

De periode waarin intensievere afstemming plaatsvindt tussen cliëntondersteuners en Wmo-

consulenten wordt afgesloten met een evaluatie. Daarin wordt teruggeblikt of de onderlinge 

samenwerking is verbeterd en worden afspraken gemaakt over structurele afstemming. Hiermee 

wordt dit deelproject geborgd. 
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Deelproject 3 Beter zichtbaar maken van effecten 
 

Doel 

 

Een haalbare en aansprekende vorm kiezen waarmee de effecten van onafhankelijke 

cliëntondersteuning zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

 

Indicator: Er is een doelenboom, een set indicatoren en er zijn meetinstrumenten beschreven 

waarmee de effecten van onafhankelijke cliëntondersteuning gemeten kunnen worden. 

 

Aanpak  

 

1. Gedeeld beeld over welke effecten onafhankelijke cliëntondersteuning moet opleveren 

Om een gedeeld beeld te krijgen over welke effecten onafhankelijke cliëntondersteuning moet 

opleveren, maken we in gezamenlijkheid een doelenboom. Zie onderstaand figuur voor een 

voorbeeld van een doelenboom. De doelenboom wordt in co-creatie tussen Welzijnswerk en 

gemeente gemaakt in twee of drie bijeenkomsten. Met de doelenboom beantwoorden we samen de 

volgende vragen: 

• Welke gedeelde ambitie is er? 

• Welke maatschappelijke effecten (ER-doelen of ideale doelen) worden nagestreefd? 

• Welke concrete effecten (smart doelen of resultaten) moet cliëntondersteuning opleveren? 

• Welke inspanningen zijn nodig om de concrete effecten te behalen? 

 

 
Figuur 6: Voorbeeld doelenboom 
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2. Indicatoren en meetinstrumenten bepalen om effecten zichtbaar te maken 

Als helder is welke effecten onafhankelijke cliëntondersteuning zou moeten opleveren, dan kan 

vervolgens verkend worden op welke wijze deze effecten gemeten kunnen worden. In één of twee 

bijeenkomsten beantwoorden we gezamenlijk de volgende vragen: 

• Welke indicatoren stellen we vast? 

• Welke meetinstrumenten (kwalitatief en/of kwantitatief) gebruiken we? 

Uitgangspunt hierbij is dat de gekozen indicatoren en meetinstrumenten zowel haalbaar als 

aansprekend zijn. 

 

3. Effecten meten en zichtbaar maken 

Afhankelijk van voorgaande uitkomsten kan een vervolg afgesproken worden. 

 

Overige onderwerpen  
 

Onderstaande onderwerpen zijn uit alle interviews boven komen drijven, maar hebben minder 

prioriteit en worden daarom geen onderdeel van het vervolg van het Koploperproject: 

• Vergroten preventieve functie door nauwere interne samenwerking binnen Welzijnswerk. 

• Versterken van samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuners. 

• Overgang van Wmo naar Wlz met behoud van dezelfde cliëntondersteuner. 

 

Daarnaast zijn er een tweetal onderwerpen waarover deze analyse onvoldoende informatie heeft 

opgeleverd: 

• De wijze waarop cliëntondersteuning voor jeugdigen is georganiseerd. 

• Het samenspel tussen cliëntondersteuners en bijstandsconsulenten. 

 

Tot slot is er op dit moment onvoldoende draagvlak om te investeren in de inzet van 

ervaringsdeskundigen. Andere onderdelen van cliëntondersteuning hebben meer prioriteit. 

 

Ook al zullen deze onderwerpen geen vervolg krijgen binnen het huidige Koploperproject, het is 

relevant deze onderwerpen wel vast te houden voor verdere doorontwikkeling van 

cliëntondersteuning als belangrijke schakel in het zorglandschap. 

 

Een lerende aanpak  
 

Uit de lessen die de eerste elf Koplopergemeenten in het land hebben getrokken, blijkt dat een 

lerende aanpak helpend is om cliëntondersteuning te verbeteren. Deze aanpak kenmerkt zich door: 

• een positieve benadering: dit stimuleert draagvlak en commitment onder alle betrokkenen; 

• onderlinge uitwisseling: in een context van leren van en met elkaar is het van belang ruimte te 

geven aan de verschillende perspectieven (cliënten, aanbieders, beleid en politiek); 

• bezinning: het is belangrijk om steeds terug te gaan naar de bedoeling van cliëntondersteuning, 

namelijk als middel om mensen (in kwetsbare posities) te ondersteunen in hun zelfredzaamheid. 

 

Ook in Midden-Drenthe kiezen we in het Koploperproject voor een aanpak die het leren van en met 

elkaar stimuleert. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-03/Het-eerste-jaar-koplopers-inzichten-en-aanbevelingen-voor-clie%CC%88ntondersteuning.pdf
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Overall Koploperproject 
 

Eens per maand komt het kernteam bijeen om de voortgang van de deelprojecten en hun onderlinge 

samenhang te bespreken en om het geheel van het Koploperproject te volgen. Voor een visueel 

overzicht volgt hieronder een organogram van het totale Koploperproject. 

 

 
Figuur 7: Organogram Koploperproject 
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Bijlage 1 Geïnterviewden 
 

Onderstaande 29 personen zijn geïnterviewd tijdens 19 interviews van gemiddeld 1 uur. 

 

Functie Organisatie 

Cliënten  

Cliënt Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Cliënt Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Cliënt Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Cliëntvertegenwoordigers  

Ambassadeur voor mensen met een beperking Gemeente Midden-Drenthe 

Lid Wmo-raad en Minima-raad Gemeente Midden-Drenthe 

Lid Wmo-raad Gemeente Midden-Drenthe 

Lid Wmo-raad Gemeente Midden-Drenthe 

Lid Wmo-raad Gemeente Midden-Drenthe 

Lid Klantenpanel Gemeente Midden-Drenthe 

Lid Klantenpanel Gemeente Midden-Drenthe 

Lid Klantenpanel Gemeente Midden-Drenthe 

Professionals  

Cliëntondersteuner Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Cliëntondersteuner Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Cliëntondersteuner Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Cliëntondersteuner Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Cliëntondersteuner Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Cliëntondersteuner Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Wmo-consulent Gemeente Midden-Drenthe 

Wmo-consulent Gemeente Midden-Drenthe 

Beleidsadviseur en projectleider  

Strategisch beleidsadviseur sociaal domein Gemeente Midden-Drenthe 

Projectleider Gemeente Midden-Drenthe 

Teamleiders/-coach  

Teamcoach Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Teamleider Wmo & Jeugdzorg Gemeente Midden-Drenthe 

Teamleider Beleid & Samenleving Gemeente Midden-Drenthe 

Bestuurders  

Directeur-bestuurder Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Wethouder Gemeente Midden-Drenthe 

Landelijke organisaties  

Beleidsmedewerker Ieder(in) 

Senior projectleider Movisie 

Senior adviseur Movisie 



Onafhankelijke cliëntondersteuning, gemeente Midden-Drenthe 39 

Bijlage 2 Geraadpleegde bronnen 
 

• Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (2020) 

Beroepscompetentieprofiel cliëntondersteuner 

• Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (2020) Visie op 

cliëntondersteuning 

• De Krant van Midden-Drenthe, uitgave 28 april 2021 

• Gemeente Midden-Drenthe (2021) brief aan Wmo-raad Midden-Drenthe, d.d. 15 maart 2021, 

onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek 2020 

• Gemeente Midden-Drentte (2021) Kaderbrief voor Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe voor 

uitwerking van het budgetcontract 2022 

• Gemeente Midden-Drenthe (2021) Wmo nota Samen voor Elkaar!  

• Gemeente Midden-Drenthe en Welzijnswerk Midden-Drenthe (2017) Concept Budgetcontract 

2018 

• Ministerie van VWS (2020) Brief aan de Tweede kamer betreffende Overgang cliëntondersteuning 

van de Wmo naar de Wlz 

• Movisie (2020) Onafhankelijke cliëntondersteuning, Wat valt eronder en hoe bied je het 

levensbreed aan? 

• Movisie (2020) Onafhankelijke cliëntondersteuning, Hoe zorg je voor samenspel tussen formeel 

en informeel? 

• Proscoop (2020) Notitie werkgroep Grensvlakken van de Alliantie Drentse zorg voor ouderen 

• Stichting Welzijn Ouderen Midden-Drenthe (2010) Loket voor Zorg & Dienstverlening  

• Trendbureau Drenthe (2017) Cliëntervaringsonderzoek Wmo Groningen en Drenthe  

• Welzijnswerk Midden-Drenthe (2018) Begrotingsstukken Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe 

2019 

• Welzijnswerk Midden-Drenthe (2019) Inzet en verantwoording 2018 Welzijnswerk Midden-

Drenthe 

• Welzijnswerk Midden-Drenthe (2020) Bijblijver, Bewaarnummer 2020 

• Welzijnswerk Midden-Drenthe (2020) (Publieks) Jaarverslag 2019 

• Welzijnswerk Midden-Drenthe (2021) Budgetcontract 2021 

• Welzijnswerk Midden-Drenthe (2021) Concept Kwartaalrapportage Cliëntondersteuning 1e 

kwartaal 2021  

• Welzijnswerk Midden-Drenthe (2021) Jaarverslag Cliëntondersteuning 2020  

• Welzijnswerk Midden-Drenthe (2021) Werkwijze->r Onafhankelijke Cliëntondersteuning, 8e versie 

• Welzijnswerk Midden-Drenthe (2021) Jaarbericht 2022 
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