
Welkom!

Deelsessie 4: Samenhang toegang en 

onafhankelijke cliëntondersteuning 



Wat gaan we vanmiddag doen?

• Kennismaking met behulp van associatiekaarten

• Definities

• Presentatie Middelburg over uitvraag onder inwoners en verbinding projecten 

• Het belang van de verbinding

• Met elkaar verder in gesprek



Kennismaken

Kies een associatiekaart die aansluit bij jouw antwoord op de vraag:

• Als je aan de verbinding tussen onafhankelijke 

cliëntondersteuning en toegang denkt, welke kaart past hier dan 

bij? 

Licht vervolgens kort toe en vertel daarbij ook: 

• je naam, 

• functie, 

• organisatie



Definities

Wettelijk kader onafhankelijke 

cliëntondersteuning:

“Onafhankelijke ondersteuning met 

informatie, advies en algemene 

ondersteuning die bijdraagt aan het 

versterken van de zelfredzaamheid en 

participatie en het verkrijgen van een zo 

integraal mogelijke dienstverlening op het 

gebied van maatschappelijke ondersteuning, 

preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, 

welzijn, wonen, werk en inkomen.”

(WMO, 2015)

Toegang:

In dit verbetertraject duidt ‘toegang’ op de 

wijze waarop mensen terecht kunnen bij de 

gemeente met hun vraag om ondersteuning 

in het dagelijks functioneren. Gemeenten 

kunnen dit op hun eigen manier organiseren. 

Het beschikbaar komen van ondersteuning 

en zorg loopt via loketten, sociale wijkteams 

of andere eerstelijns professionals (zoals de 

huisarts, praktijkondersteuner en sociaal 

werker).



Introductie Middelburg

• Presentatie door Inge Bostelaar: kwaliteitsmedewerker gemeente Middelburg, 

afdeling Samenleving

• Over uitvraag in Middelburg onder inwoners (en medewerkers toegang)

• Deelname Verbetertraject Toegang en Koploperproject Onafhankelijke 

Cliëntondersteuning

• Toegangsscan Toegang: snel zicht op waar het beter kan | Movisie

https://www.movisie.nl/artikel/toegangsscan-toegang-snel-zicht-waar-beter-kan


Waarom deze uitvraag? 

Respons van de uitvraag:

• Er zijn 926 uitnodigingen verstuurd: 13 % 

daarvan is compleet ingevuld door 

(vertegenwoordigers van) inwoners/cliënten. 

10% heeft ook vragen over OCO 

beantwoord en 32% daarvan heeft in de 

afgelopen 2 jaar gebruik gemaakt van OCO

• 110 aanbieders + MWW en Welzijn 

Middelburg zijn benaderd: 42% compleet 

ingevuld retour ontvangen

Uitvraag in Middelburg – presentatie door Inge Bostelaar 



Volgens (vertegenwoordigers van) inwoners/cliënten zijn de meest gekozen stellingen waarop verbetering nodig 

is:

1. Inwoners krijgen de ondersteuning die past bij hun situatie, behoeften en de ontwikkeling van hun 

mogelijkheden (36,6 %)

2. Er wordt samen met inwoners gezocht naar oplossingen die passen bij hun eigen wensen en 

keuzes (29,7 %)

3. Inwoners worden niet van het kastje naar de muur gestuurd, maar komen snel bij de juiste 

ondersteuning terecht (28,7%)
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Waar moet volgens inwoners(perspectief) het meest aan 

gewerkt worden in het verbeteren van de toegang? 



Volgens medewerkers in de uitvoering zijn de meest gekozen stellingen waarop verbetering nodig is:

1. Er is sprake van een soepele overgang tussen hulp en steun vanuit de Wmo, Jeugdwet, 

(gezondheids)zorg, onderwijs, werk en inkomen etc. (16 van de 47)

2. We hebben de deskundigheid om uiteenlopende problematieken, beperkingen en aandoeningen te 

(h)erkennen en in de breedte te zien wat nodig is in iemands leven (9 van de 47)

3. We zijn makkelijk bereikbaar en toegankelijk voor inwoners (9 van de 47)

-3

2

7

12

17

22

27

32

37

42

47

Waar moet volgens medewerkers in de uitvoering het meest aan 

gewerkt worden in het verbeteren van de toegang? 



Inwonersperspectief

1. Uitgangspunt 1: De voorgestelde ondersteuning is passend en samenhangend

2. Uitgangspunt 3: Inwoners hebben regie en zeggenschap in het toegangsproces

3. Uitgangspunt 6: Het toegangsproces is transparant en eenvoudig.

Uitvoeringsperspectief 

1. Uitgangspunt 5: Toegangsmedewerkers hebben handelingsruimte om te doen wat nodig is 

2. Uitgangspunt 4: Toegangsmedewerkers zijn deskundig

3. Uitgangspunt 6: Het toegangsproces is transparant en eenvoudig 

Zowel de inwoners als de medewerkers sluiten aan bij uitgangspunt 6: Het toegangsproces is 

transparant en eenvoudig

Deze stellingen komen overeen met de volgende uitgangspunten: top 3



Inwonersperspectief:

• Stelling 1: Open antwoorden zijn zeer divers. Aangenaam gesprek en uiteindelijk wel passende 

hulp, maar de weg ernaar toe is niet altijd makkelijk. Aandachtpunten zijn zelf de juiste hulpvraag 

kunnen benoemen en de tijd. Evenals gehoord willen worden.

• Stelling 2: Begrepen willen worden en tijdsduur 

• Stelling 3: Behoefte aan duidelijkheid, eenvoud en persoonlijk contact. Soms ook wel snel bij het 

juiste loket

Uitvoeringsperspectief: 

• Stelling 1: Soms wordt samenwerken als positief ervaren. Aandachtspunten zijn wel afstemming, 

snelheid en de regeldruk

• Stelling 2: ervaringen met consulenten zijn wisselend, behoefte aan persoonlijk contact waarbij 

kennisniveau aandachtpunt is

• Stelling 3: antwoorden zijn divers voor wat betreft (telefonische) bereikbaarheid en 

toegankelijkheid. Aandachtspunt is de middagen bereikbaar zijn en behoeften aan direct contact 

met een vast aanspreekpunt

Eerste analyse/bevindingen open antwoorden:



Hoe kunnen inwoners beter geïnformeerd worden over bestaan en recht op 

onafhankelijke cliëntondersteuning?



Eindconclusie inwonersonderzoek cliëntondersteuning

Met de input van de inwoners, zien we de volgende 3 probleemstellingen:

• Inwoners zijn niet goed op de hoogte van de mogelijkheid om onafhankelijke 

cliëntondersteuning in te schakelen.

• De locatie en bereikbaarheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning sluit niet aan bij de 

behoeften van de inwoners.

• Inwoners zijn niet goed op de hoogte van de ondersteuning die onafhankelijke 

cliëntondersteuning kan bieden.

De gemeente wil hiermee aan de slag!



Hoe gaan we verder in Middelburg? 

Samenwerking tussen de twee projecten: aansluiten bij elkaars klankbordgroep 

overleggen

Wanneer we stelling 1 en 3 OCO (vorige sheet) verbeteren, zal er meer gebruik worden 

gemaakt van OCO. Dit kan een grote stap zijn voor de drie verbeterpunten uit de 

toegangsscan: ondersteuning passend bij situatie, behoeften, maar ook passend bij 

wensen en keuzes 

En snel en zo eenvoudig mogelijk de juiste ondersteuning ontvangen

De locatie en bereikbaarheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning sluit niet aan bij de 

behoeften van de inwoners: sociaal team in ontwikkeling. Hebben jullie suggesties?



Welke rol speelt onafhankelijke cliëntondersteuning in/bij de toegang 

tot hulp en ondersteuning in het sociaal domein?

• Onafhankelijkheid zorgt voor een gelijkwaardige gesprekspartner voor de inwoner.

• Verbinder naar beide kanten: inwoner richting professional/gemeente/sociaal domein, 

en andersom.

• Hulp bij de zoektocht in het ingewikkelde systeem van toegang.

• Scherp krijgen van de hulpvraag en ervoor zorgen dat de toegangsmedewerker dit op de juiste 

manier begrijpt en interpreteert. 

• Waar mogelijk de doorlooptijd naar toegang korter maken door met inwoner vast na te denken 

over het zorgplan.

• Zorgt ervoor dat het verhaal van de inwoner centraal staat en behartigt deze belangen



Waarom is het voor een inwoner van belang dat de samenwerking tussen 

de toegang en onafhankelijke cliëntondersteuning goed geregeld is? 

• Dan kan de juiste verbinding gelegd worden tussen de inwoner en de toegangsmedewerker.

• Dan kan de juiste informatie verstrekt worden aan toegangsmedewerker en gesprek goed met 

inwoner worden voorbereid. De inwoner wordt sneller geholpen.

• Een goede samenwerking brengt de leefwereld van de inwoner (vertegenwoordigd door oco) 

en de systeemwereld van de toegang samen en zet daarmee de inwoner centraal.

• Het geeft vertrouwen richting de burger wanneer de rollen helder zijn, ze elkaar kennen en 

weten wie welke expertise in huis heeft.



Verder in gesprek met elkaar: op zoek naar tips en voorbeelden

Op een schaal van 0 tot 10 …

1. Hoe staat het in jouw gemeente met de vindbaarheid en bekendheid van onafhankelijke 

cliëntondersteuning? 



Verder in gesprek met elkaar: op zoek naar tips en voorbeelden

Op een schaal van 0 tot 10 …

2. Welk cijfer geef je aan de samenwerking tussen toegang en onafhankelijke 

cliëntondersteuning in jouw gemeente? 



Bekijk de website van Movisie voor meer informatie over beiden 

projecten en thema’s 

Voor o.a.:

• Handreikingen over cliëntondersteuning en verschillende thema’s

• Artikelen en interviews met andere gemeenten: hoe hebben zij het aangepakt?

• Voorbeelden uit andere gemeenten

• Ervaringsverhalen van inwoners

• De landkaart met deelnemers en contactgegevens

Klik hier: Cliëntondersteuning | Movisie of ga naar www.movisie.nl/clientondersteuning

Klik hier: Toegang | Movisie of ga naar www.movisie.nl/toegang

Of neem contact op met ons via:

• b.avric@movisie.nl

• p.vandersanden@movisie.nl

• i.bostelaar@middelburg.nl
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