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In het land zijn veel partijen betrokken bij de ondersteuning 
van kwetsbare burgers. Gemeentelijke Wmo-loketten, 
cliëntondersteuningsorganisaties en cliëntenbelangenorganisaties 
geven ieder op hun eigen unieke wijze uitvoering aan de ultieme 
uitdaging achter de Wmo: meedenken met de kwetsbare burger over 
zijn behoeften en eigen mogelijkheden en het helpen kiezen uit alle 
mogelijke ondersteuning binnen de gemeente, van het eigen netwerk 
tot AWBZ-zorg. Met als uiteindelijk doel het mee kunnen doen van 
de kwetsbare burger in de samenleving. Een veel geuite wens van 
betrokken partijen is dat zij deze ondersteuning aan kwetsbare 
burgers graag meer integraal en persoongericht zouden willen 
invullen. Dat zij hierbij vooral lokaal willen werken en samen willen 
optrekken met andere partijen. Dit vraagt op de eerste plaats om een 
gemeenschappelijke visie op de functie van informatie, advies en 
cliëntondersteuning. Hoe ben je samen kwetsbare burgers zo goed 
mogelijk van dienst? 

In deze brochure geeft MOVISIE informatie en praktische tips voor het 
ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op deze uitdaging, 
het inrichten van de samenwerking en van de uitvoeringspraktijk. 
Hierbij zijn nieuwe inzichten gebruikt uit de wetenschap en 
praktijkervaringen op het gebied van persoonsgerichte begeleiding 
en ketensamenwerking. De auteurs illustreren hun betoog met 
voorbeelden uit bestaande lokale praktijken in Nederland. 
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Deze brochure is bedoeld voor ambtenaren en organisaties die:

kwetsbare burgers willen ondersteunen•	

dit integraal en persoonsgericht doen•	

lokaal werken en•	

samenwerken met andere partijen.•	

Te denken valt hierbij aan Wmo-ambtenaren en -ketenregisseurs, organisatoren van Wmo-loket-

ten, organisaties voor cliëntondersteuning, aanbieders van wonen, zorg en welzijn en cliëntenor-

ganisaties. 

De brochure gaat met name over cliëntondersteuning. Hieronder verstaan we:

meedenken met de kwetsbare burger over zijn behoeften en eigen mogelijkheden •	

helpen kiezen uit alle mogelijke ondersteuning binnen de gemeente: van het eigen netwerk tot •	

AWBZ-zorg.

U leest hoe u een gemeenschappelijke visie kunt ontwikkelen over samenwerking en uitvoering. 

We gebruiken hierbij inzichten uit wetenschap en praktijkervaringen met persoonsgerichte bege-

leiding en ketensamenwerking. Ook treft u lokale praktijkvoorbeelden aan. 

Veel gemeenten hebben een Wmo-loket geopend als uitwerking van prestatieveld 3 van de Wmo: 

informatie, advies en cliëntondersteuning. Vaak staat hier de indicatiestelling voor individuele 

voorzieningen centraal. Het actief opzoeken van de kwetsbare burger en hem Wmo-breed - of 

nog liever: levensbreed - informeren en adviseren gebeurt nog maar beperkt. Veel loketten heb-

ben wel een ambitie in deze richting. Dit bleek onder meer uit enquêtes die MOVISIE in 2007 en 

2008 heeft gehouden onder Wmo-loketten. 

De gemeente staat niet alleen voor deze taak. Veel partijen dragen bij aan de lokale cliëntonder-

steuning en aan ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers. Dat 

vraagt om een goede onderlinge samenwerking. Bij voorkeur hebben de partijen een gemeen-

schappelijke visie op de functie van informatie, advies en cliëntondersteuning. Hoe ben je kwets-

bare burgers samen zo goed mogelijk van dienst? Deze handreiking biedt daar aanwijzingen voor.

Inmiddels heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een project gestart dat aansluit 

op deze ambitie, genaamd De Kanteling. Hierin gaan ongeveer tien pilotgemeenten aan de slag 

met het vormgeven van het compensatiebeginsel. Dit houdt in dat gemeentes verplicht zijn om 

burgers met beperkingen oplossingen aan te bieden die hen in staat stellen een huishouden te 

voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en 

anderen te ontmoeten.

 

Inleiding 
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De Kanteling

De VNG, CG-Raad1 en CSO2 zijn een integraal plan van aanpak overeengekomen om de 

bedoelingen van de Wmo werkelijkheid te laten worden:  De Kanteling. Dit plan voorziet in twee 

projecten gericht op gemeenten en hun burgers.

In het driejarige VNG-project De Kanteling gaan ongeveer tien pilotgemeenten het 

compensatiebeginsel vormgeven. Het compensatiebeginsel vraagt om een nieuwe werkwijze: 

een kanteling in denken en doen. Deze gemeenten onderzoeken samen met burgers, Wmo-

raden, lokale belangenorganisaties en vrijwillige en professionele aanbieders hoe ze diensten 

en voorzieningen in samenhang kunnen aanbieden. Het gaat hier om aanbod op de gebieden 

welzijn en zorg, zowel collectief als individueel. 

Het project De Kanteling zoekt vanuit het compensatiebeginsel naar maatwerkoplossingen voor 

de burger die behoefte heeft aan ondersteuning. Zo is het compensatiebeginsel oorspronkelijk 

ook bedoeld: in een soort eerste ‘gesprek aan de keukentafel’ verhelderen gemeente en cliënt de 

vraag en zoeken zij samen naar oplossingen op maat. 

Het compensatiebeginsel in de Wmo betekent ook een verandering voor burgers en hun 

belangenorganisaties. De gemeente behandelt niet langer claimgerichte aanvragen van de 

burger maar verkent in overleg zijn of haar behoefte - maar ook de eigen mogelijkheden - en 

zoekt daarna samen met de cliënt naar oplossingen. Daarbij staan behoud van de eigen regie, 

zelfredzaamheid en het zelfoplossend vermogen voorop.

De cliëntenorganisaties voeren via de CG-raad en CSO een spiegelproject van De Kanteling 

uit om de burger en zijn belangenorganisaties niet langer ‘claimgericht’, maar veel meer 

‘oplossingsgericht’ te leren denken. Dit vraagt een nieuwe manier van belangenbehartiging 

en beleidsparticipatie, met landelijke en lokale componenten. De eigenheid van lokale 

participatieprocessen, lokale praktijkontwikkeling en lokale regeling blijft intact.

De resultaten van de pilotgemeenten komen beschikbaar op de website van de VNG. Op basis 

hiervan past de VNG in samenspraak met de partners de Wmo-modelverordening aan. 

Bronnen: 

www.vng.nl onder home\beleidsvelden\sociale zaken, integratie en zorg\maatschappelijke •	

ondersteuning.

Projectaanvraag de Kanteling van CSO en CG-raad.•	
 

MOVISIE wil door deze brochure een bijdrage leveren aan de integrale cliëntondersteuning voor 

kwetsbare burgers.

1.  CG-raad: Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland, een landelijke koepel van cliëntenorganisaties, die zich richt op 

collectieve belangenbehartiging en service aan de leden.

2.  CSO: Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties, het samenwerkingsverband van vier ouderenorganisaties: Unie KBO, PCOB, 

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden).

Leeswijzer

Om goed te kunnen samenwerken is een gemeenschappelijke visie nodig. 

Hoofdstuk 1 gaat daarom over de visie: de cliënt en zijn behoeften als uitgangspunt. Daarbij 

bespreken we de visie waarop de Wmo is gebaseerd en wat dat betekent voor prestatieveld 3 

en voor het compensatiebeginsel. De centrale opgave voor alle partijen is het realiseren van 

verbinding. 

Hoofdstuk 2 gaat in op principes van ketensamenwerking en hoe je in praktijk de samenwerking 

en afstemming handen en voeten geeft. Ook komt de vraag aan bod hoe de gemeente hierover 

de regie kan voeren. Tot zover gaat het over de grote lijnen, het kader voor cliëntondersteuning. 

Hoofdstuk 3 geeft aandachtspunten en tips voor de concrete samenwerking tussen loket, cliënton-

dersteuningsorganisaties en andere partijen in het traject van de burger die ondersteuning zoekt.
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Hoofdstuk 1
De visie: 
persoonsgerichte benadering

Dit hoofdstuk gaat in op het gedachtegoed achter de Wmo als kader, de uitgangssituatie van 

de kwetsbare burger en de gewenste uitkomst: een pakket op maat, dat compenseert voor 

zijn beperkingen en zorgt dat hij:

• zichzelf in en om huis kan redden

• kan komen waar hij wil en

• naar eigen behoefte contacten kan onderhouden.

We bespreken de rol van cliëntondersteuning daarbij, de relatie met het Wmo-loket en con-

sequenties van deze persoonsgerichte cliëntondersteuning voor een verordening.

1.1 Het gedachtegoed achter de Wmo: 
zelfredzaamheid en participatie
De Wmo streeft ernaar dat alle, óók kwetsbare, burgers zich kunnen redden en meedoen in de 

maatschappij, waar nodig met onderlinge steun en/of steun via hun gemeente. Zelfredzaamheid 

en participatie zijn sleutelbegrippen in de wet. 

Sinds de komst van de Wmo is er aandacht voor de onderlinge verwachtingen van overheid en 

burgers over hun rolverdeling bij zelfredzaamheid en participatie. Voormalig staatssecretaris Ross 

lichtte destijds toe dat Nederland toe moet naar een maatschappij waarin zelfredzaamheid en 

meedoen in de maatschappij een gedeelde verantwoordelijkheid is van iedereen. Mensen helpen 

allereerst zichzelf, vervolgens elkaar en als dat allemaal niet voldoende is, biedt de gemeentelijke 

overheid een vangnet.

De Wmo hanteert een bepaalde mens- en maatschappijvisie. Hieronder volgt een beschrijving van 

de voornaamste, ideologisch en politiek gekleurde uitgangspunten van de Wmo.

Iedereen wil meedoen in de samenleving. Mensen redden het liefst zichzelf en willen zelf de 1. 

regie voeren over hun leven. Dit zijn voor alle mensen belangrijke waarden: zij hebben er dan 

ook iets voor over om die te realiseren. Iedere burger investeert daarin en mag verwachten dat 

de maatschappij hem daarvoor ook mogelijkheden en faciliteiten biedt.

Zowel voor het individu als voor de samenleving is het belangrijk dat alle mensen zoveel mo-2. 

gelijk meedoen en elkaar onderling stimuleren en steunen. Als alle mensen vanuit hun sociale 

kapitaal in de samenleving investeren, levert dat een leefbare en vitale samenleving op die 

voor alle bewoners aantrekkelijk is om in te leven.

Dit is extra nodig vanwege de vergrijzing en de toenemende complexiteit van de samenleving. 3. 

Hierdoor krijgt een steeds grotere groep burgers moeite om volwaardig mee te blijven doen. In 

de verzorgingsstaat is de ondersteuning van kwetsbare burgers te veel de verantwoordelijkheid 

van de overheid geworden. Als in de toekomst net zo veel als nu door beroepskrachten moet 

worden opgevangen, leidt dat tot hele hoge kosten. Ook is het bij een krimpende beroepsbe-

volking wellicht niet eens mogelijk om voldoende personeel daarvoor te vinden. Daar is dan de 

hele samenleving de dupe van. Daarom is grotere betrokkenheid van het particulier initiatief 
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en de civil society noodzakelijk. Kortom: mensen zullen weer meer vanzelfsprekend voor 

zichzelf en voor elkaar moeten gaan zorgen.

De lokale overheid is de geschikte partij om de civil society met de bevolking en haar particu-4. 

liere organisaties vorm te geven. De lokale overheid staat zo dicht bij de burgers, dat zij kan 

signaleren wat de bevolking kan, wenst en nodig heeft. De gemeente is in staat haar burgers 

te stimuleren, faciliteren en betrekken bij het vinden en realiseren van een geschikte aanpak 

om aan hun behoeften te voldoen. De lokale politiek aangevuld met andere vormen van bur-

gerparticipatie staan er borg voor, dat een werkbaar en werkend evenwicht wordt gevonden 

tussen de belangen van de verschillende burgers en bevolkingsgroepen. 

Omdat kwetsbare burgers niet altijd goed hun stem kunnen laten horen, zorgt de Wmo dat hun 

belangen en die van degenen die zich voor en met hen inzetten niet uit beeld raken. 

De Wmo noemt een aantal groepen kwetsbare burgers met name: 

mensen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen•	

mensen met psychiatrische en psychosociale problemen•	

hun mantelzorgers.•	

Wat zij in algemene zin nodig hebben en waar de gemeente zich dus sterk voor moet maken 

staat beschreven in de prestatievelden (PV):

PV 3: informatie, advies en cliëntondersteuning•	

PV 4: steun aan mantelzorgers en vrijwilligers•	

PV 5: algemene maatregelen en voorzieningen om zelfredzaamheid en participatie te bevorderen•	

PV 6: individuele voorzieningen om zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. •	

Verder moeten de gemeenten alle relevante doelgroepen betrekken bij het Wmo-beleid en 

moeten zij aandacht besteden aan de behoeften van (kleine) specifieke doelgroepen. 

Compensatiebeginsel

Om ervoor te zorgen dat kwetsbare burgers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, is 

in de Wmo het compensatiebeginsel opgenomen (artikel 4 lid 1, conform de motie Miltenburg 

die ingediend is naar aanleiding van informatie en adviezen van cliëntenorganisaties). Dit 

houdt in, dat de gemeente ervoor verantwoordelijk is dat een kwetsbare burger zodanige 

compensatie ontvangt voor zijn beperkingen, dat hij: 

•	zijn	huishouden	kan	voeren

•	zich	in	en	om	zijn	eigen	huis	kan	verplaatsen

•	zich	lokaal	kan	verplaatsen	per	vervoermiddel

•	medemensen	kan	ontmoeten	en	daardoor	zijn	sociale	contacten	kan	onderhouden.	
  

In de rest van dit hoofdstuk gaan we op twee zaken nader in: 

Het compensatiebeginsel en het ICF-model (International Classification of Functioning, Disa-1. 

bility and Health) waarop het is gebaseerd.

Hoe de invulling van prestatieveld 3 (informatie, advies en cliëntondersteuning) kan bijdra-2. 

gen aan ondersteuning van een kwetsbare burger, aansluitend op zijn persoonlijke behoef-

ten.

Meer informatie: www.invoeringwmo.nl. 

1.2 Het compensatiebeginsel en het ICF-model
Het compensatiebeginsel is gebaseerd op een model over de samenhang tussen gezondheid, be-

perkingen en participatie dat de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) wereldwijd gebruikt.

Het ICF-model van de WHO
Dit model staat bekend als de International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF). Hierbij hoort een heel uitgebreid classificatieschema. Het kan iemands functioneren en zijn 

beperkingen in het dagelijks leven gedetailleerd vaststellen. Ook het CIZ en de verzekeringsge-

neeskunde gebruiken de ICF-classificatie bij beoordelingen. Het ICF-model gaat uit van de samen-

hang tussen vier componenten (bron: www.rivm.nl):

De functies en anatomische eigenschappen van het individu. 1. 

De gevolgen daarvan voor het verrichten van activiteiten en participatie. 2. 

Externe (maatschappelijke, sociale) factoren die daarop van invloed zijn.3. 

Persoonsgebonden factoren die daarop van invloed zijn.4. 

Onderstaand schema laat de wisselwerking tussen deze componenten zien:

Ziekte/aandoening

 functies/anatomische activiteiten participatie

 eigenschappen (beperkingen) (partcipatieproblemen)

 (stoornissen) 

 externe factoren persoonlijke factoren
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Een vergelijkbare beperking kan bij de één leiden tot serieuze participatieproblemen, terwijl een 

ander hier nauwelijks hinder van ondervindt. Externe en persoonsgebonden factoren zijn daarin 

bepalend. Hierna een voorbeeld dat dit illustreert.

Mevrouw S. (85):  Mevrouw T. (85):

•	is	rolstoelgebonden	 •	is	rolstoelgebonden

•	heeft	een	aangepaste	woning		 •	woont	op	twee	hoog	zonder	lift

•	heeft	voldoende	contact	met	en	steun	van		 •	is	alleenstaand	zonder	kinderen	of	vrienden

			buren,	vrienden	en	familie		 •	is	van	zichzelf	al	een	wat	eenzelvig	persoon

•	beschikt	over	goede	contactuele	vaardigheden		 •	heeft	geen	speciale	interesses,	ze	kijkt	uit

•	heeft	een	grote	culturele	interesse		 			verveling	de	hele	dag	tv

•	beschikt	over	toereikende	financiële	middelen	 •	heeft	alleen	AOW

•	is	vaardig	met	de	computer	 •	heeft	nooit	leren	omgaan	met	een	computer		

    en heeft er ook geen

 

Mevrouw S. zal veel minder hinder ondervinden van het feit dat ze rolstoelgebonden is dan 

mevrouw T.
  

Het ICF-model wordt gebruikt om de situatie van iemand te analyseren en te kijken naar moge-

lijkheden ter compensatie. Deze kunnen liggen in compenserende externe factoren, maar ook in 

het versterken van iemands persoonlijke mogelijkheden. Bij de compensatie gaat het niet alleen 

om ondersteuningsmogelijkheden in het kader van de Wmo, maar ook om zorg vanuit Zorgverze-

keringswet of AWBZ, of inzet van instrumenten en mogelijkheden vanuit de Wwb, WIA, Wajong, 

Wsw, WEB, WI, huisvestingsbeleid enzovoorts.

Naderhand kan het ICF-model worden gebruikt voor toetsing: leidt de oplossing daadwerkelijk tot 

betere participatie en/of zelfredzaamheid, en biedt het daarmee compensatie voor de beperking 

van deze burger?

De Wmo schrijft niet voor hoe compensatie eruit moet zien. Het ICF-model laat zien waarom het 

ook niet goed mogelijk is hiervoor algemene regels te geven. Wat voor de één een goede compen-

satie inhoudt, hoeft dat voor een ander niet te zijn, ook al hebben ze allebei dezelfde stoornis.

Het is dan ook alleen mogelijk om een kwetsbare burger goed te compenseren als met hem is 

overlegd over zijn persoonlijke situatie en gekeken is welke ondersteunings- en participatiemo-

gelijkheden binnen de gemeente daarop het beste aansluiten. Heel zelfredzame mensen kunnen 

zelf bepalen wat ze nodig hebben aan de hand van een goede sociale kaart. Maar veel mensen 

hebben behoefte aan iemand die meedenkt. 

 

Onder het begrip cliëntondersteuning verstaan we dan ook: het uitgebreider persoonlijk advies, 

gericht op vraagverheldering, keuzeondersteuning en zo nodig toeleiding naar ondersteuning. In 

de volgende paragrafen gaan we hierop nader in.

Meer informatie: www.rivm.nl en www.movisie.nl/clientondersteuning.

Een beperking in de zin van het ICF-model komt voort uit de samenhang tussen de stoornis en 

de moeite met activiteiten en participatie. Als iemand niet kan lezen omdat hij het nooit ge-

leerd heeft, is dat geen beperking in de zin van het ICF-model. Maar als iemand niet kan lezen 

omdat hij dyslexie heeft of de letters niet kan zien, dan wel. Naast de functionele beperkingen 

besteedt het model ook aandacht aan de invloed van externe factoren en persoonsgebonden 

factoren. Zij kunnen compenserend werken of de stoornis, de beperking of de gevolgen daar-

van juist versterken. 

Externe factoren en persoonsgebonden factoren
  

Externe factoren: Persoonsgebonden factoren:

•	de	aan-	of	afwezigheid	van	sociale	steun		 •	leeftijd

•	contacten	en	zinvolle	bezigheden		 •	geslacht

•	een	geschikte	woning		 •	sociaaleconomische	status

•	voorzieningen	en	winkels	dichtbij	 •	etniciteit

•	hulpmiddelen	zoals	bril	of	rollator		 •	cultuur/waardeoriëntatie

•	subsidies	en	wet-	en	regelgeving	 •	persoonlijkheid	en	intelligentie	

	 •	kennis	en	vaardigheden
 

In het onderstaande voorbeeld wordt het ICF-model gebruikt bij het samenstellen van een onder-

steuningspakket op maat. 

Een alleenwonende man heeft een hersenletsel (stoornis). Daardoor kan hij geluiden en 

beelden niet meer filteren, heeft hij moeite om zich concentreren en raakt hij heel snel 

vermoeid (beperkingen). Daarom kan hij slechts beperkt huishoudelijke taken uitvoeren 

(zelfredzaamheidprobleem), hij kan niet functioneren in drukke winkels, in groepen van meer 

dan drie personen of in luidruchtige omgevingen (participatieprobleem).

Compensatie voor deze persoon kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 

een geluidgeïsoleerde woning op een rustige locatie•	

een budget zodat hij persoonlijke ondersteuning kan inkopen bij een rustig iemand die hij •	

om zich heen kan verdragen, die hem ook praktisch helpt bij het huishouden en zijn admi-

nistratie en die hij afhankelijk van zijn vermoeidheid flexibel (wisselende omvang per week) 

inhuurt

taxivergoeding om verkeersdrukte en het verblijf met meer personen in een vervoermiddel (zoals •	

vaak bij het doelgroepenvervoer voorkomt) zo veel mogelijk te vermijden

een	computer,	internetaansluiting	met	webcam	en	gerichte	ICT-instructie	en/of	-ondersteu-•	

ning om zo veel mogelijk zaken en boodschappen vanuit huis te kunnen regelen en zo toch 

binnen de eigen beperkingen zo zelfredzaam mogelijk te zijn en contacten te kunnen onder-

houden. 
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1.3 Een ander soort verordening
Gemeenten en cliëntenorganisaties willen graag duidelijke en objectieve criteria om te beoorde-

len of iemand in aanmerking komt voor een individuele voorziening. Dit vanuit het oogpunt van 

rechtsgelijkheid: iedere inwoner in vergelijkbare omstandigheden moet gelijke aanspraken heb-

ben op een bepaalde voorziening. Maar wat zijn vergelijkbare omstandigheden? 

Zeker bij complexere vragen is het, uitgaande van het compensatiebeginsel, niet of nauwelijks 

mogelijk de uitkomsten van het proces van probleemverheldering en de match met het ondersteu-

ningsaanbod in een gestandaardiseerde beslisboom te vatten. Er zijn te veel variabelen van invloed, 

met onder meer de persoonlijke waardeoriëntatie van de steunvrager als belangrijke en waar-

schijnlijk meest variabele factor.

Wel kun je procesafspraken vastleggen:

Hoe brengen vrager en cliëntondersteuner met elkaar in kaart welke knelpunten en beperkin-•	

gen de vrager ervaart en hoe belemmert hem dat concreet in zelfredzaamheid en partici patie?

Hoe zoeken ze daar een passend en beschikbaar (maatwerk)pakket bij uit? •	

Hoe leggen ze vast welke persoonsgebonden voorkeuren en omstandigheden en welke externe •	

factoren betrokken zijn bij deze keuze?

Hoe stelt de cliëntondersteuner vast of de vrager daadwerkelijk de voorzieningen, diensten  •	

en activiteiten kan gebruiken en wat zijn de vervolgacties als dat niet zo is?

Hoe toetst de cliëntondersteuner of de vrager op basis daarvan wel (zo goed mogelijk) kan •	

realiseren waar hij voorheen in belemmerd werd en wat zijn de vervolgacties als dat niet  

zo is?
  

Een verordening legt dit proces van vraagverheldering en de bijbehorende kwaliteits criteria  

en indicatoren voor effectiviteit en meedenken, vast. Dit in plaats van het uitsluitend en  

limitatief benoemen van criteria die een aanvrager recht geven op individuele voorzieningen. 

Inhoudelijk gaat het om het invullen van de integrale, persoonsgerichte cliëntonder steuning.

1.4 Het begrip cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning valt onder prestatieveld 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning: het 

bieden van informatie, advies en cliëntondersteuning.

 

Iedereen kan te maken krijgen met problemen die korte of langere tijd duren. Sommige proble-

men kunnen leiden tot het gevoel de regie over het leven kwijt te zijn. Met name dan is cliënt-

ondersteuning nodig. Dit begeleidt de kwetsbare burger bij het kiezen van hulp, diensten en 

activiteiten waarmee hij zich zo zelfstandig mogelijk kan redden en kan meedoen aan de samen-

leving. 

Naast het kiezen en aanvragen kan het ook nodig zijn om iemand te leren de bestaande moge-

lijkheden te gebruiken. De ondersteuningsmogelijkheden zijn veel breder dan de Wmo, zoals te 

lezen is in de vorige paragraaf. 

Definitie cliëntondersteuning
De definitie van cliëntondersteuning van het Ministerie van VWS luidt: 

De ondersteuning van een cliënt bij het maken van een keuze of het oplossen van een probleem. 

Cliëntondersteuning heeft de regieversterking van de cliënt (en zijn omgeving) tot doel, ten einde 

de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen. Dit kan informatie en advies, 

maar vooral ook uitgebreide vraagverheldering en kortdurende en kortcyclische ondersteuning bij 

keuzes op diverse levensterreinen omvatten. Cliëntondersteuning richt zich op ondersteuning en 

oplossingen op lokaal niveau met gebruik van sociale verbanden.

Het aanbod cliëntondersteuning bevat de volgende elementen: 
Individueel     Collectief

•	Informatie	en	advies	 	 	 	 •	Faciliteren	van	lotgenotencontact	

•	Vraagverheldering		 	 	 	 •	Geven	van	voorlichting	en	cursussen

•	Bemiddelen	en	verwijzen	 	 	 	 •	Beleidssignalering

•	Kortdurende	en	kortcyclische	ondersteuning	 	 •	Maatschappelijke	activering

•	Ondersteuning	bij	crisis	 	 	 	 •	Integrale	netwerkopbouw

•	Monitoring	en	evaluatie	externe	dienstverlening

•	Hulp	bij	klachten,	bezwaar	en	beroep

Brede en diverse vragen
De vraag van de kwetsbare burger strekt zich uit over alle gebieden van zijn leven en kan heel 

divers zijn. Vaak zal iemand meer vragen tegelijk hebben en is het ook niet meteen duidelijk 

waaraan hij behoefte heeft. Daarom is vraagverheldering een belangrijk element van cliëntonder-

steuning.

De vraag van de burger kan gaan over:
lichamelijke of geestelijke achteruitgang of het wegvallen van een naaste en daardoor ontstane •	

zorgbehoefte

de behoefte aan sociale contacten of problemen met sociale contacten•	

de behoefte aan een zinvolle daginvulling, scholing of werk•	

financiële vragen of vragen op administratief gebied•	

vragen op het gebied van huisvesting•	

een oplossing voor het je niet veilig voelen in je eigen buurt•	

de behoefte om balans op te maken over het eigen leven. •	

Vaak gaat het om diverse vragen tegelijk. En nog een stapje verder: het kan ook gaan over

ondersteuning van een eigen (burger)initiatief•	

advies over vrijwilligerswerk•	

meedenken over één van de buren of een familielid of vriend waarover iemand zich zorgen •	

maakt.
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Voor wie
Cliëntondersteuning is vooral van belang voor de volgende groepen (kwetsbare) burgers:

Mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking •	

Mensen met chronische psychische problemen, waaronder mensen met autisme en aanverwante •	

stoornissen of ADHD

Mensen met een verstandelijke beperking •	

Mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel•	

Mensen met psychosociale of materiële problemen •	

Mensen met meervoudige problematiek •	

Mensen die mantelzorg verlenen.•	

Bijzondere aandacht is daarbij nodig voor de kwetsbare burgers die onvoldoende bekend zijn met 

de Nederlandse taal en maatschappij en/of laaggeletterd zijn.

Aanbieders van cliëntondersteuning
Veel partijen bieden cliëntondersteuning, zoals:

ouderenadviseurs•	

MEE-organisaties•	

GGZ-steunpunten•	

het algemeen maatschappelijk werk•	

organisaties voor informele zorg (o.a. steunpunten mantelzorg en cliëntenorganisaties)•	

het sociaal raadsliedenwerk.•	

Soms bieden Wmo-loketten zelf ook cliëntondersteuning aan, werken de cliëntondersteuners in 

een Wmo-loket of werken ze samen met een Wmo-loket. 

Kwaliteitseisen
Cliëntenorganisaties hebben voor cliëntondersteuning de volgende kwaliteitseisen geformuleerd:

De ondersteuning is laagdrempelig.•	

De vraag van de cliënt staat centraal.•	

De ondersteuning werkt onafhankelijk van de aanbieders en indicatieorganen.•	

De continuïteit van de ondersteuning wordt gewaarborgd.•	

De ondersteuning is deskundig van aard.•	

De ondersteuning kent een lokale inbedding en sluit aan bij bestaande structuren in de •	

gemeente.

Meedenken en soms zelfs meegaan
Cliëntondersteuning kan ook inhouden dat de ondersteuner de eerste afspraak met een zorg- of 

dienstverlener maakt bij een verwijzing of dat hij de cliënt begeleidt bij de eerste kennismaking. 

Dit geldt uiteraard alleen als de vrager dit niet zelfstandig kan of wil doen. 

Relatie tot indicatiestelling
Soms zijn voor het meedoen en het zelfstandig blijven zorg of hulpmiddelen nodig, maar dat 

geldt niet per se in de eerste plaats. Een eventuele indicatiestelling vormt als het ware een sluit-

stuk in het traject van meedenken met de burger over de ondersteuning die nodig is. Indicatiestel-

ling betreft niet alleen de individuele voorzieningen van de Wmo en andere gemeentelijke voor-

zieningen, maar ook een eventuele CIZ-indicatie voor AWBZ-gefinancierde zorg. Het is wenselijk 

dat de cliëntondersteuner als persoon niet ook de taak heeft de indicatieaanvraag te beoordelen. 

Meer informatie: www.movisie.nl/clientondersteuning en hoofdstuk 1 uit de  

brochure Cliëntondersteuning Organisatiescenario’s, te downloaden van  

www.invoeringwmo.nl.

De visie van gemeente Tytsjerksteradiel op integrale 
cliëntondersteuning (omtinkerij)

De gemeente Tytsjerksteradiel (32.000 inwoners) werkt samen met stichting Foar Elkoar aan 

hun visie op én uitvoering van integrale cliëntondersteuning. Zij implementeren het zogenaamde 

‘omtinken’. Omtinken betekent ‘naast iemand staan, aandachtig zijn, alert zijn of het goed gaat 

met iemand’. Vanuit deze houding gaan omtinkers met iemand in gesprek over zijn persoonlijke 

situatie. Wat heeft een kwetsbaar iemand nodig om zich thuis goed te blijven redden en zijn leven 

te blijven leiden zoals hij altijd gewend was? Een begrip dat men gebruikt is het ‘dagpad’: hoe ziet 

iemands dag er gewoonlijk uit, hoe kun je zorg of steun zo organiseren dat dat iemands gewone 

dag- en weekritme ondersteunt en helpt in stand te houden? Omtinkers zijn op basis van deze 

belangeloze en persoonsgerichte verkenning goed in staat vast te stellen wat een burger nodig 

heeft aan ondersteuning. Foar Elkoar ondersteunt de gemeenten in de provincie Friesland bij de 

implementatie van omtinken en de loketten. Foar Elkoar heeft hiervoor een experimenteerstatus 

van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport ontvangen. 

Kenmerken van de omtinkerij:

De omtinker staat naast de klant en blijft daar: er is sprake van continuïteit. •	

De omtinker werkt op onafhankelijke basis, dat wil zeggen dat hij belangeloos de vraag van cliënt •	

verheldert. De omschrijving belangeloos is de term die de werkers hier zelf voor gekozen hebben. 

Het enige belang dat telt is het belang van de cliënt. 

De omtinker heeft een gezicht en is bekend in het dorp. •	

De omtinker gaat altijd naar de persoon toe, zodat iemand in principe nooit naar een loket toe hoeft.•	

De	omtinker	komt	uit	de	buurt	en	kan	zich	daarom	inleven	in	de	lokale	situatie	en/of	deze	herkennen.•	

De omtinker is afgevaardigd vanuit alle bestaande organisaties in de gemeente(n) die aan  •	

cliëntondersteuning doen, dus MEE, ouderadviseurs, zorgaanbieders Wmo, zorgaanbieders 

AWBZ,	woningcorporaties,	maatschappelijk	werk	en	de	voormalige	WVG-consulenten	van	de	

gemeente. Op dit moment is alleen de coördinatie en de onderlinge uitwisseling georganiseerd. 

De omtinkers ontwikkelen samen hun eigen werkwijze. Door uitwisseling leren ze van elkaar. Ze •	

komen iedere twee weken een dagdeel bij elkaar, wisselen uit over hun werkwijze en bespreken de 

contacten die ze met cliënten hebben gehad. Ze denken met elkaar mee over de meest geschikte 

ondersteuningsmogelijkheden. 

Er zijn twee coördinatoren van de omtinkers. Deze zijn in dienst van de gemeente. Zij hebben tot •	
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taak de onderlinge samenwerking tussen de omtinkers te ontwikkelen en via onderlinge deskun-

digheidsbevordering te komen tot meer eenheid in de werkwijze.

In de toekomst voeren de omtinkers ook de indicatiestelling uit.•	

Meer informatie: www.foarelkoar.nl en www.t-diel.nl/itaventoer.  

1.5 De uitdaging: 
vind samen het passende maatwerkpakket

Zoals eerder gezegd is de uitdaging van prestatieveld 3 om vanuit de persoonlijke situatie met 

burgers mee te denken en hen te helpen het passende aanbod te vinden en te krijgen. De 

gemeente heeft hier allereerst een regietaak: ze stuurt op een voldoende aanbod van integrale 

persoonsgerichte cliëntondersteuning. Ze subsidieert, maakt productafspraken of maakt afspra-

ken met bijvoorbeeld MEE over de inzet van haar medewerkers. Daarnaast zorgt de gemeente 

dat de kwetsbare burger ook terecht kan komen bij het gekozen ondersteuningsaanbod. In 

beide gevallen gaat het om ketenregie en ketensamenwerking.

De gemeente Kerkrade werkt aan wijkgerichte cliëntondersteuning

Gemeente Kerkrade heeft - samen met haar partners - de Wmo aangegrepen om op lokaal niveau 

zorg en welzijn met elkaar te verbinden. De wethouder maakt zich hier persoonlijk sterk voor. Dit 

is een belangrijke succesfactor. Kerkrade hecht veel waarde aan een goede toepassing van het 

compensatiebeginsel en gebruikt daarbij alle mogelijkheden van de Wmo om mensen zo breed 

mogelijk te ondersteunen. 

Uitgangspunt	is	een	wijkgerichte	aanpak.	Elke	wijk	heeft	een	sociaal	wijkpunt.	Alle	burgers	van	de	

gemeente Kerkrade kunnen hier informatie, advies of ondersteuning vragen. 

Kerkrade	heeft	de	personificatie	‘vrauw	Hoeppertz’	in	het	leven	geroepen.	Mevrouw	Hoeppertz	is	

een oudere dame die in Kerkrade woont en een beroep doet op de gemeente omdat het allemaal 

niet meer vanzelf gaat. Voor cliënten zoals mevrouw Hoeppertz werken cliëntondersteuners van 

de gemeente, de thuiszorgaanbieder, het welzijnswerk en het maatschappelijk werk samen in het 

sociaal wijkteam. Zij bemensen de spreekuren in de sociale wijkpunten. 

In elk van de drie wijken van Kerkrade is een sociaal wijkteam actief. Het team moet zorgen voor 

een goede toepassing van het compensatiebeginsel door zelf snel begeleiding of hulp in te zetten 

zonder veel bureaucratie. Daarbij gebruikt het team alle mogelijkheden die in de wijk (en in de 

gemeente) voor handen zijn. Bij meer complexe vragen stemt het sociaal wijkteam af met andere 

organisaties. 

Meer informatie: www.kerkrade.nl.  

In een aantal gevallen heeft de gemeente ook een uitvoerende taak in prestatieveld 3. Sommige 

gemeenten hebben in eerste instantie een Wmo-loket ingericht: een fysiek, telefonisch en digitaal 

aanspreekpunt voor vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning of zorg, en waar 

men ook ondersteuning of zorg (indicatiestelling) kan aanvragen. 

In sommige gemeenten is huisbezoek vanuit het loket mogelijk. In een aantal gevallen wordt 

de loketfunctie ook dicht bij de burger in de wijk gebracht. De mate waarin deze loketten ook 

cliëntondersteuning bieden, al dan niet in samenwerking met cliëntondersteuningsorganisaties, 

verschilt.

Een Wmo-loket is in de praktijk meestal niet voldoende voor de invulling van prestatieveld 3 

over de volle breedte. Niet alle kwetsbare burgers weten het loket te vinden, of ze komen met 

een beperkte vraag of uitsluitend om een individuele voorziening aan te vragen. Ook is de 

bezetting er qua omvang en competenties meestal niet op berekend om uitvoerige cliëntonder-

steuning te bieden. 

Veel gemeenten werken daarom samen met organisaties voor cliëntondersteuning. Grotere 

gemeenten (qua aantal inwoners of geografische spreiding) kijken ook naar manieren om 

de informatie en cliëntondersteuning dichter bij de burger aan te bieden. Vaak gaat het 

daarbij om vooruitgeschoven posten met een informatie- en adviesfunctie op wijk/dorp- 

of zelfs buurtniveau, waarbij naast beroepskrachten ook regelmatig vrijwilligers een taak 

vervullen. 

De samenwerking tussen loket en cliëntondersteuningsorganisaties varieert als volgt: 

uitbesteding (gemeente biedt zelf geen loket)•	

volledig samengaan (gezamenlijke locatie en toegang)•	

aanwezigheid tijdens spreekuren•	

verwijzingen met warme overdracht via persoonlijk contact•	

verwijzingen zonder rechtstreeks contact. •	

Ook vindt samenwerking plaats door (digitale) sociale kaartinformatie te delen, op het gebied van 

deskundigheidsbevordering of met een gemeenschappelijk cliëntenvolgsysteem.

  

Een volgende stap naar maatwerk voor de kwetsbare burger is samenwerking met alle aanbieders 

van ondersteuning en activiteiten (welzijns- en zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties, vereni-

gingen et cetera) en met het CIZ in verband met zorgindicaties.

In het volgende hoofdstuk zullen we verder ingaan op deze samenwerking met en rond de kwets-

bare burger.
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Hoofdstuk 2
Samenwerken met en rond 
de kwetsbare burger

Veel partijen dragen bij aan het bereiken, adviseren en ondersteunen van kwetsbare burgers 

bij zelfredzaamheid en participatie. Waaraan moet een goede samenwerking in deze keten 

eigenlijk voldoen? 

De laatste jaren hebben verschillende organisaties dit onderzocht. In algemene zin is iedereen 

in het veld het erover eens: de behoeften van de cliënt staan centraal, het aanbod moet daar-

op aansluiten en samenwerking is nodig voor een aanbod op maat. In praktijk blijkt het niet 

altijd eenvoudig om goed samen te werken. Organisaties hanteren elk hun eigen taal, visie, 

doel en cultuur, kennen hun eigen opdrachtgevers en procedures. Marktwerking, aanbeste-

dingen en veranderingen in wet- en regelgeving verschuiven de focus soms van de cliënt naar 

het overleven van de organisatie. Hieronder volgt een aantal aanwijzingen voor effectieve 

ketensamenwerking, met steeds een vertaling naar de praktijk van cliëntondersteuning.

2.1 Afspraken met veel verschillende partijen
Voor goede samenwerking moeten de relevante betrokken partijen elkaar kennen en afspreken 

hoe ze elkaar vinden en aanvullen. Allereerst zijn er de verschillende organisaties voor cliënton-

dersteuning, die elkaar moeten kennen en met elkaar moeten samenwerken om zo veel mogelijk 

kwetsbare burgers zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen. Daarnaast zijn er veel ver-

schillende hulpbronnen en diensten voor handen die samen een antwoord bieden op de onder-

steuningsvragen van kwetsbare mensen in de diverse levensdomeinen.

Soorten van hulpbronnen en diensten 

Vrijwillige steun en mantelzorg: vrijwilligersorganisaties, steunpunten mantelzorg, cliëntenver-•	

enigingen, buurtorganisaties en vrijwilligersprojecten bij zorg- en welzijnsorganisaties, burger-

initiatieven in de wijk, verenigingsleven.

Algemeen	toegankelijke	collectieve	(Wmo-)voorzieningen:	welzijnswerk,	maatschappelijk	werk,oude-•	

renwerk, collectief doelgroepenvervoer, levensloopbestendige woningen, GVO-aanbod van de GGD.

Individuele voorzieningen in het kader van de Wmo: met name hulp in het huishouden en de oude •	

WVG-voorzieningen; aanbieders zijn thuiszorgorganisaties en hulpmiddelenhandelaars.

Zorg	waarvoor	een	AWBZ-indicatie	of	verwijzing	van	de	huisarts	nodig	is:	thuiszorg,	verzorgingshui-•	

zen, ggz-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, fysiotherapie, diëtiste.

Voorzieningen en diensten in het kader van bijvoorbeeld inkomensondersteuning en armoede-•	

sbeleid, volwasseneneducatie, sport en cultuur.

Algemeen	toegankelijk	aanbod	tegen	betaling,	denk	bijvoorbeeld	aan	de	boodschappenservice	van	•	

Albert	Heijn,	pedicures	en	kappers	die	aan	huis	komen,	particulieren	die	hulp	in	de	huishouding	

aanbieden, hondenuitlaatservices en alle aanbieders op het gebied van wellness, uitjes en vermaak. 

 

Vaak zijn meerdere aanbieders betrokken bij het leveren van maatwerk aan een burger. Idealiter 

kennen het loket en organisaties voor cliëntondersteuning deze hulpbronnen en diensten, en 

werken ze met hen samen.
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2.2 Behoefte kwetsbare burger: 
one stop shopping en maatwerk
Een kwetsbare burger moet in het totale aanbod de ondersteuning vinden die aansluit op zijn 

situatie. Vaak zijn kwetsbare mensen (en hun mantelzorgers) door hun situatie zodanig belast, dat 

ze het overzicht kwijt zijn en het moeilijk vinden zelf aan te geven wat ze nodig hebben. Ook heb-

ben ze vaak slechts beperkte energie. Onder die omstandigheden kunnen ze behoefte hebben aan 

one stop shopping (één ingang voor het hele pakket dat ze nodig hebben) en zijn ze niet altijd in 

staat zich als kritische consument uitvoerig te documenteren, vergelijkingen te maken en zelf met 

iedere aanbieder te onderhandelen3.

Belangeloze cliëntondersteuning in Tytsjerksteradiel

Voor belangenloze cliëntondersteuning is een integrale benadering en implementatie van 

omtinken nodig. ‘Integraal’ in de zin dat de burger toegang heeft tot wonen, welzijn, zorg en 

dienstverlening,	zij	het	AWBZ-,	zij	het	Wmo-gefinancierde	ondersteuning.

De organisatie van integraliteit blijkt echter geen makkelijke opgave, zo stellen de gemeente 

Tytsjerksteradiel en Foar Elkoar. “Het lijkt een enorme opdracht waarvoor je als gemeente lef 

moet hebben. Want, hoe doorbreek je de verkokering? Het is helaas lastig om grip te krijgen op 

de	manier	waarop	de	AWBZ	en	de	Wmo	elkaar	kunnen	aanvullen	in	plaats	van	afzonderen.	Het	

is niet gewenst om het compensatiebeginsel te beperken tot mogelijkheden in het kader van de 

Wmo. Daarmee bereiken we geen integraliteit. 

Binnen de persoonsgerichte ondersteuning moet de focus liggen op de vraag van de cliënt en 

niet	op	de	financiering	van	de	steun.	Voor	de	cliënt	zou	het	niet	moeten	uitmaken	of	dit	vanuit	

de	AWBZ	of	via	de	Wmo	gebeurt.	Sterker	nog,	diegene	mag	er	niets	van	merken.”	
  

2.3 Doel en organisatie van ketensamenwerking
Ketensamenwerking in het kader van de Wmo houdt in dat partijen een gezamenlijk antwoord 

geven op de participatievraag van de cliënt. De handreiking ‘Ketensamenwerking in de Wmo’4 

omschrijft het doel van ketens als volgt: ‘Ketens zijn er om te kunnen voorzien in de ondersteu-

ningsbehoefte van kwetsbare personen - mensen met meervoudige beperkingen en problemen op 

3.  Het PGB (Persoonsgebonden Budget) dat in Wmo en AWBZ als mogelijkheid is opgenomen, gecombineerd met via internet 

beschikbare sociale kaart informatie, bieden de ‘kritische consumenten’ de gelegenheid zich uitvoerig te oriënteren en zelfstandig 

een ondersteuningspakket samen te stellen.

4. Heineken, D., Veen, R. van der & Kornalijnslijper, N. (2005). Handreiking Ketensamenwerking in de Wmo. Maatschappelijke 

ondersteuning in samenhang. Den Haag: SGBO.

meerdere leefgebieden - voor wie een samenstel van diensten en voorzieningen nodig is, welke 

geleverd worden door meerdere partijen.’ 

Deze beschrijving van ketens laat zien dat het gaat om dienstverlening door meerdere partijen. 

Dit kan volgtijdelijk gebeuren of tegelijkertijd. Hiervoor is afstemming en overdracht nodig, niet 

alleen rond iedere cliënt, maar ook in meer algemene zin.

Niveaus van ketensamenwerking 

Het cliëntniveau: afstemming en samenwerking tussen medewerkers in verband met de individuele 

cliënt. 

Voorbeelden:

Afspraken	over	taakverdeling	rond	de	cliënt•	

Afspraken	over	onderlinge	communicatie	over/met	de	cliënt•	

Afspraken	over	overdracht	(bijvoorbeeld	afspraken	over	gezamenlijke	spreekuren	en/of	huisbe-•	

zoeken, cliëntbesprekingen, groepsbijeenkomsten, bereikbaarheidstijden, gezamenlijk gebruik 

van formulieren, inzage in elkaars agenda). 

Het ketenniveau: afstemming tussen organisaties over werkwijzen en procedures, concrete 

afspraken over inzet van mensen en middelen.

 

Voorbeelden:

Afspraken	vertaald	in	ieders	jaarplannen	en	-begrotingen•	

Op elkaar afgestemde taak- en functiebeschrijvingen•	

Afgesproken	inzet	opgenomen	in	ieders	formatieplan•	

Afspraken	vastgelegd	in	samenwerkingscontracten•	

Uitwerking in gezamenlijk gebruik van instrumentarium zoals sociale kaart, cliëntenvolgsy-•	

steem, voorlichtingsmateriaal, privacyreglement

Gezamenlijke scholing•	

Gezamenlijke publiciteit. •	

Het beleidsniveau: beleidsmatige overeenstemming tussen partijen uit de keten over doelgroepen, 

doelen en gewenste resultaten met principeafspraken over inzet van menskracht en middelen.

Voorbeelden:

Gezamenlijke meerjarenbeleidsplannen•	

Op elkaar afgestemde jaarplannen•	

Afspraken	opgenomen	in	subsidiecontracten	en	aanbestedingseisen•	

Afstemming	tussen	indicatie-	of	toelatingsbeleid•	

Afspraken	opgenomen	in	verordeningen•	

Afspraken	opgenomen	in	convenanten.	•	
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Afstemming van de afspraken op alle niveaus is nodig voor soepele samenwerking in een keten. 

Zo kan deze succesvol verlopen, zonder afhankelijk te zijn van individuen. Dat betekent voor de 

praktijk van het Wmo-loket en cliëntondersteuning, dat alle organisaties die betrokken zijn bij 

cliënt ondersteuning met elkaar regelen hoe ze samenwerken. Bij voorkeur maken ze ook geza-

menlijk afspraken over samenwerking met de (belangrijkste) aanbieders van ondersteunende 

diensten en activiteiten. 

Dit proces zal niet van de ene dag op de andere voltooid zijn. Voor de huidige praktijk is van be-

lang dat alle partijen het inzicht gaan delen, dat dit proces nodig is om met elkaar de kwetsbare 

burger goed te kunnen ondersteunen.

In Tytsjerksteradiel hebben de verantwoordelijk ambtenaar en de coördinator van Foar Elkoar 

alle directeuren van grote aanbieders en organisaties voor cliëntondersteuning bezocht om hun 

idee voor gemeenschappelijk werken aan cliëntondersteuning en persoonsgerichte integrale 

oplossingen (omtinken) toe te lichten en om medewerking te vragen. Iedere organisatie heeft 

zijn medewerkers voor deelname beschikbaar gesteld. De afspraken zijn bekrachtigd met een 

samenwerkingsconvenant. Op basis daarvan is een communicatietraject gestart in alle betrokken 

organisaties. De medewerkers gaan op de werkvloer met elkaar uitwerken hoe ze de samenwerking 

willen concretiseren en invullen.   

Initiatief en ketenregie
Elke partij kan in principe het voortouw nemen om afspraken te maken. Om verder te komen dan 

een vrijblijvende uitwisseling is een partij die de trekkersrol op zich neemt noodzakelijk. Gezien 

de regietaak van de gemeente, ligt het vaak voor de hand dat de gemeente op beleidsniveau en 

eventueel op ketenniveau optreedt als initiator en stimulator. Veel gemeenten zijn al jaren bezig 

met een beleid gericht op de samenwerking wonen-welzijn-zorg (WWZ) of hebben zich aangeslo-

ten bij bestaande WWZ-ketens vanuit hun regieverantwoordelijkheid vanuit de Wmo. De ontwik-

keling van informatie, advies en cliëntondersteuning wordt vaak daaraan gekoppeld als nieuwe 

‘ketentak’. Soms vormt dit aanleiding om nieuwe partners te betrekken, zoals MEE en vrijwilligers-

organisaties. 

Zo’n beleid is te zien als een randvoorwaarde voor ketensamenwerking. Een gemeente kan sa-

menwerking bijvoorbeeld stimuleren door:

partijen bijeen te brengen•	

een ketenregisseur aan te stellen of te subsidiëren•	

ketensamenwerking op te nemen in aanbestedingsbestekken of subsidievoorwaarden.•	

Gemeentelijke regie 
De gemeente is via prestatieveld 3 verantwoordelijk voor het bieden van informatie, advies en  

cliëntondersteuning. Daarom ligt het voor de hand dat zij de organisatie en uitvoering van cliënt-

ondersteuning regisseert, wat niet direct betekent dat zij deze ook zelf uitvoert. 

De rol van de gemeente hangt af van de lokale situatie, de actieve partijen in de gemeente en 

hun organisatie en hun relatie van oudsher met de gemeente. Daarnaast speelt de politieke keuze 

mee: de visie van de gemeente op haar eigen rol. 

Gedacht vanuit hun regieverantwoordelijkheid situeren sommige gemeenten het Wmo-loket en 

de aanbieders van cliëntondersteuning binnen hun eigen organisatie. Voordeel hiervan is een 

grote controle over hetgeen er gebeurt. Het risico bestaat dat zo’n ambtelijke organisatie minder 

goed aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de kwetsbare burger. Veel aanbieders van 

cliëntondersteuning hebben ruime ervaring met het bereiken van deze kwetsbare groepen. Het 

is belangrijk om deze ervaring goed te benutten. Een gemeente die zelf de uitvoering aanstuurt, 

doet er daarom goed aan om de aanbieders en vertegenwoordigers van cliëntengroepen van meet 

af aan bij de keuzes rondom de organisatie te betrekken.

De gemeente heeft verschillende rollen, die vaak ook over verschillende personen en diensten 

verspreid zijn. Elke rol biedt aanknopingspunten voor de regie. De gemeente:

ontwikkelt kaderstellend beleid in samenspraak met belanghebbende partijen, volgt de •	

uitvoering hiervan en stelt het beleid zo nodig bij. In dit geval gaat het om het Wmo-beleid 

in het algemeen en het beleid voor prestatieveld 3 in het bijzonder. Met het oog op een goed 

draagvlak is het belangrijk om direct vanaf het begin ook de cliëntvertegenwoordigers en 

aanbieders van cliëntondersteuning erbij te betrekken.

regisseert de samenwerking, bijvoorbeeld: •	

- als initiator en procesbewaker van de samenwerking

- door aan te zetten tot het ontwikkelen van een gezamenlijke visie

- door afspraken te maken over de organisatie van de samenwerking

- door de uitvoering van de afspraken te bewaken. 

We bevelen aan dat de gemeente zich daarbij opstelt als pleitbezorger die de belangen van de 

kwetsbare burgers steeds opnieuw centraal stelt. Kerkrade met “Vrauw Hoeppertz” is daarvan 

een goed voorbeeld.

is inkoper/subsidiegever. De gemeente kan als financier sturen op samenwerking. Zij •	

subsidieert of contracteert een aantal aanbieders van cliëntondersteuning. Hierdoor kan 

zij eisen verbinden aan de financiering, bijvoorbeeld op het gebied van de samenwerking, 

deskundigheid van de cliëntondersteuners, kwaliteitsbeleid, registratie, cliëntenparticipatie en 

klanttevredenheidsonderzoek.

heeft een uitvoerende rol, via het Wmo-loket en/of de contacten met kwetsbare burgers. Dit •	

gebeurt in het kader van de indicatiestelling voor individuele voorzieningen via de Wmo en 

andere voorzieningen voor mensen met handicaps, maar ook bijvoorbeeld bij de uitvoering 

van inkomensondersteunende maatregelen zoals bijzondere bijstand of vermindering of 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 

Het is belangrijk dat steeds duidelijk is vanuit welke rol de gemeente aanbieders van cliëntonder-

steuning aanspreekt. Een gemeente die streeft naar goede samenwerking bij cliëntondersteuning 

moet zorgen voor goede interne communicatie, zodat functionarissen zoveel mogelijk op één lijn 

zitten. Datzelfde geldt voor goede afstemming tussen de politiek, beleidsambtenaren, inkopers en 

uitvoerders bij het loket en bij flankerende diensten. 
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Bovendien is het nodig dat flankerend beleid goed aansluit. Eventueel ongewenste neveneffecten 

van het beleid moeten worden gesignaleerd. Daarnaast is ook op praktisch vlak soepele afstem-

ming nodig voor het beoordelen en toewijzen van claims, het minimaliseren van doorlooptijden 

en administratieve belasting en de signalering van lacunes in het aanbod en andere knelpunten.

De gemeente Kerkrade en het Wmo-platform coproduceren

Eén van de aspecten van het Kerkraads model is de actieve rol van cliënten in het Wmo-platform. 

De wethouder van Kerkrade is hiervan voorzitter. De gemeente Kerkrade en het Wmo-platform zijn 

er trots op dat hun samenwerking functioneert op het niveau van ‘coproductie’. Het Wmo-platform 

zet mede de toon. Binnen de wijkgerichte cliëntondersteuning zijn daar een aantal voorbeelden 

van: 

Het Wmo-platform heeft gewezen op de meerwaarde van huisbezoeken. •	

Ze hebben meegedacht over de openingstijden en de locatie van het sociaal wijkpunt is in overleg •	

met het platform bepaald. 

Toen zorgconsulenten Wmo de verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling kregen heeft het •	

Wmo-platform geadviseerd deze consulenten op hbo-niveau in te zetten. 

Het Wmo-platform heeft het aanvraagformulier voor individuele voorzieningen opnieuw inge-•	

richt. Ze hebben het veranderd in begrijpelijk Nederlands en de tekst met duidelijke koppen in een 

logische volgorde gezet. De gemeente Kerkrade heeft de aanpassingen vervolgens ook volledig 

overgenomen. Niet alleen het aanvraagformulier, maar ook de beschikkingen zijn aangepast 

in een ‘gewone briefvorm’ zonder artikelverwijzingen. Volgens het Wmo-platform zijn de twee 

oorspronkelijke documenten niet meer te herkennen. Het is de bedoeling om in de toekomst nog 

meer formulieren en publieksgerichte documenten onder handen te nemen.

Als	de	gemeente	Kerkrade	een	advies	niet	opvolgt,	wordt	dat	goed	beargumenteerd.	Kortom,	de	

samenwerking bevalt beide partijen goed. 
  

 
Het belang van cliëntenparticipatie
Cliëntenparticipatie is juist in deze keten meer dan noodzakelijk. Hiervoor zijn twee redenen 

te geven. Allereerst is het uitgangspunt dat de keten zo goed mogelijk maatwerk oplevert. De 

inbreng van kwetsbare burgers (cliënten) vanuit hun ervaringskennis van de leefwereld kan 

blinde vlekken uit de ‘systeemwereld’ van de organisaties vermijden. Als tweede is het streven 

dat de cliënt zo veel mogelijk zelf sturing blijft geven aan de invulling van zijn eigen leven. Dit 

wordt bevorderd door het ‘praten over’ op alle niveaus van samenwerken te vervangen door 

‘praten met’. 

Veel cliëntenorganisaties zijn al actief op dit vlak. Zij toetsen bijvoorbeeld de kwaliteit van de 

loketten via mystery guests en publiceren sterrengidsen waarin ze de verschillende loketten met 

elkaar vergelijken op een aantal punten. 

Meer informatie: www.movisie.nl/clientenparticipatie.

Kenmerken van effectieve ketens 

Er is een ketenregisseur. •	 Zoals hiervoor al toegelicht: iemand neemt het initiatief tot het 

activeren en bijeenbrengen van partijen. Pas als er een ketenregisseur is (al dan niet expliciet zo 

benoemd), die tijd en mandaat heeft om partijen op hun taken en verantwoordelijkheden aan te 

spreken en acties te ondernemen, lukt het om partijen echt te laten samenwerken. Vaak wordt 

de ontwikkeling van ketensamenwerking als project opgezet, met een (tijdelijke) projectleider die 

deze taak krijgt. Wanneer het project stopt, valt deze weg en verwatert de samenwerking. Het 

blijkt belangrijk deze taak permanent bij iemand te beleggen.

Partijen kennen de klantgroepen en hebben zicht op hun vragen. •	 Wie zijn de kwetsbare 

burgers, welke verschillende groepen onderscheiden we, hoe groot zijn de groepen, welke vragen 

en behoeften hebben ze, bij wie zijn ze al bekend? Deze kennis is nodig als verbindend element 

in de keten: om gemeenschappelijke doelgroepen en doelen af te bakenen en te bepalen welke 

partijen tot de keten behoren. Iedere partij heeft eigen belangen, die van elkaar kunnen verschil-

len en in een aantal gevallen zelfs strijdig kunnen zijn. Het belang van het bereiken en bieden van 

maatwerk aan de kwetsbare burger is wat de partijen bindt. Daarom is heel belangrijk dat dit 

steeds opnieuw uitgangspunt en toetssteen is van samenwerkingsafspraken en -activiteiten. De 

aanwezigheid van cliëntvertegenwoordigers bij ketenoverleg en andere vormen van cliëntenin-

breng blijken te helpen om deze focus op de doelgroep te bewaren.

De partijen hebben overeenstemming over hun visie op de doelgroep en het doel waar •	

men voor samenwerkt. Dit gaat om de visie op de kwetsbare burger, zijn behoeften en wat men 

wil bereiken via de samenwerking tussen het Wmo-loket, cliëntondersteuners en aanbieders. Het 

ICF-model uit het vorige hoofdstuk en de wens alle ondersteuning en activiteiten op maat in te 

zetten ter compensatie van iemands beperkingen kunnen hiervoor de basis vormen. 

Onderlinge bekendheid. •	 Degenen die informatie, advies, cliëntondersteuning en activitei-

ten aanbieden kennen elkaar bij voorkeur persoonlijk, communiceren goed en kennen elkaars 

aanbod. Vaak blijkt na de eerste persoonlijke contacten dat partners geen juiste kennis hebben 

van elkaars taken en (on)mogelijkheden. Een uitvoeriger kennismaking voorkomt onrealistische 

verwachtingen, verhelpt vooroordelen en vergroot het vertrouwen in elkaar. Dit verbetert de ef-

fectiviteit van de communicatie en daarmee van de samenwerking.

Ruimte en support voor medewerkers en teams om daadwerkelijk in de samenwer-•	

king te investeren. Om samen te werken moeten alle partijen hun werkzaamheden meer dan 

voorheen op elkaar afstemmen. Dat kan betekenen dat ze iets veranderen in hun werkproces, 

bijvoorbeeld informatie overnemen van een ander in plaats van deze zelf te verzamelen, tijd 

nemen voor afstemmingsoverleg, een taak van een ander overnemen, een taak samen uitvoeren 

of juist een taak die ze altijd zelf deden aan een ander overlaten. De samenwerking lukt alleen 

als medewerkers in hun takenpakket tijd en ruimte hebben om deze veranderingen in hun werk 

uit te voeren. Vaak is daarbij de expliciete aanmoediging en toestemming van een leidingge-

vende nodig. Dat betekent dat er voldoende draagvlak voor de nieuwe manier van werken en 

samenwerken moet zijn, zowel bij de medewerkers als bij de leidinggevenden. Hierbij kunnen 

de samenwerkende partijen hun medewerkers steunen via voorlichtings- en kennismakingsbij-

eenkomsten, training en regelmatige evaluatie, zodat onduidelijkheden en knelpunten kunnen 

worden gesignaleerd en aangepakt. 
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De aanwezigheid van randvoorwaarden die de dienstverlening aan de (kwetsbare) •	

burger ondersteunen. Denkt u hierbij aan samenwerking op het gebied van automatisering, ge-

gevensuitwisseling (eventueel een gezamenlijk cliëntenvolgsysteem), sociale kaart, scholing en pr.

Gezamenlijke publiciteit en het vieren van mijlpalen. •	 Onbekend maakt onbemind. Bij 

samenwerkingspartijen die naar buiten treden met hun visie en hun samenwerkingsplannen, is 

in het algemeen de bereidheid van de betrokkenen om de samenwerking tot een succes te maken 

groot. Zij laten zich erop aanspreken en voelen zich meer verantwoordelijk voor het resultaat. 

Ook vergroot publiciteit de betrokkenheid en het draagvlak voor samenwerking bij de eigen 

medewerkers.

Een relatief veilige omgeving, waarin partijen niet uitsluitend bezig zijn met overle-•	

ven. Dit is een randvoorwaarde op bestuurlijk niveau. Partijen die zich in hun voortbestaan 

bedreigd voelen door bijvoorbeeld onzekere aanbestedingsresultaten of steeds teruglopende 

subsidies hebben minder ondernemingszin en zijn minder bereid om in samenwerking te 

investeren. 

Meer informatie: www.invoeringwmo.nl onder gereedschapskist de handreiking keten-

samenwerking in de Wmo. Voor een overzicht van inzichten, handreikingen en hulpmid-

delen op het gebied van ketensamenwerking zie www.ketens-netwerken.nl.

  

Dilemma: effectieve ketensamenwerking en concurrentie
Het voorgaande kader geeft kenmerken van effectieve ketens. Veel loketten en cliëntonder-

steunende organisaties worstelen met de marktwerking binnen zorg en welzijn, die leidt tot 

onderlinge concurrentie. Financiële problemen en toekomstonzekerheid bij partijen zijn slechte 

randvoorwaarden voor samenwerking. Daardoor zijn ze minder geneigd de cliënt bij hun beleid 

en organisatie centraal te stellen. Ook als de wil tot samenwerken er bij de professionals op de 

werkvloer wel is, worden deze vaak belemmerd door beperkingen vanuit hun eigen organisatie. 

Bestuurders van zorg- en welzijnsinstellingen maar ook politici roepen vaak, dat samenwerking nu 

niet mogelijk zou zijn. Toch is her en der sprake van een effectieve lokale samenwerkingspraktijk. 

Dit betekent dat het onder de huidige wet- en regelgeving wel kán, ondanks een aantal te nemen 

hobbels.

Samengevat: er is geen pasklare aanpak te geven. Wel zijn er uit de praktijk vuistregels bekend 

van goede voorbeelden waar samenwerking ondanks concurrentie wel tot stand komt.

De samenwerking in ketens slaagt als er oprechte wil is op alle niveaus, als de bestuurders en wer-

kers elkaar als persoon kennen en kunnen waarderen en als er bereidheid is te werken aan onder-

ling vertrouwen. Vertrouwen veronderstelt transparantie en betrouwbaarheid: zeggen wat je doet 

en doen wat je zegt. Verder is er lef nodig: je neemt het risico dat de samenwerking mislukt.

Het volgende hoofdstuk laat zien hoe goede samenwerking binnen het loket en met de cliënt-

ondersteuners gestalte kan krijgen.
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Hoofdstuk 3
Samenwerking rond de cliënt 
in praktijk

Het traject van een kwetsbare burger in het kader van prestatieveld 3 kent de volgende 

stappen:

1. Contact leggen

2. Vraagverheldering

3. Matching en toeleiding

4. Overdracht en nazorg.

In dit hoofdstuk richten we ons op de praktijk. We geven hierna per stap tips en handvatten 

om samenwerking en kwaliteit in en rondom dit traject vorm te geven. Dit gebeurt zo, dat 

de kwetsbare burger een goed aansluitend pakket aan ondersteuningmogelijkheden krijgt 

waardoor hij kan participeren. 

Kern van de aanpak is resultaatgericht afspraken maken en nakomen. Dit kost tijd, maar 

levert uiteindelijk ook een prettig, efficiënt en effectief samenwerkingsklimaat op.

3.1 Contact leggen
Het traject van een kwetsbare burger met behoefte aan ondersteuning begint bij het eerste 

contact. Laagdrempeligheid is hierbij het sleutelwoord. Wat kan het Wmo-loket of de cliëntonder-

steuner doen om de kwetsbare burger te bereiken en andersom? 

Afhankelijk van de lokale situatie of de doelgroep zal een loket of cliëntondersteuningsorganisa-

tie dit zelf doen of gebeurt dit in samenwerking.

Zorgen voor een goede pr en bekendheid
Maak een pr-plan met de doelgroepen die u wilt bereiken, uw informatie voor hen, de middelen •	

die u hierbij wilt gebruiken, eventuele specifieke momenten wanneer u wilt communiceren (een 

draaiboek in de tijd), hoeveel tijd u in publiciteit wilt en kunt investeren en welke kosten ermee 

gemoeid zijn.

Zorg dat uw organisatie goed bereikbaar is. Mensen moeten langs meerdere kanalen bij u •	

terecht kunnen: telefonisch, via een website, per e-mail of aan de balie. Communiceer over 

de termijnen waarbinnen een klant een reactie krijgt. Denk na over de openingstijden. Goede 

bereikbaarheid houdt ook in dat uw organisatie (in al haar vormen) toegankelijk is voor mensen 

met een beperking (mindervaliden, mensen met een verstandelijke handicap, mensen met een 

visuele of auditieve beperking, mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn).

Vraag cliëntenorganisaties en organisaties voor cliëntondersteuning om uw pr-plan en middelen •	

en de toegankelijkheid van uw organisatie te bekijken door de bril van hun doelgroepen. Dit 

levert waardevolle tips en adviezen op.

Publiciteit? Denk hier eens aan! 

Maak een folder en een website met duidelijke informatie over het doel, de manier van werken •	

en de contactgegevens. Denk ook aan posters en artikelen of persberichten die andere partijen 
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in hun nieuwsbrieven kunnen opnemen. Maak eventueel onderscheid tussen publieksfolders en 

folders	voor	sleutelfiguren/beroepskrachten.

Maak met uw samenwerkingspartners en met de (publieke) organisaties in de gemeente afspra-•	

ken over het onder de aandacht brengen van het informatiemateriaal. Denk bijvoorbeeld aan de 

bibliotheek, het consultatiebureau, de folderkasten van huisartsen (vraag na bij de districtshuis-

artsenvereniging hoe uw folder daarin terecht kan komen), de sociale dienst, het arbeidsbureau 

en de woningbouwcorporaties. 

Wanneer	uw	budget	dat	toelaat,	is	een	kort	voorlichtingsfilmpje	ook	heel	geschikt	(indien	rele-•	

vant in meer talen). Zet dat op uw website, gebruik het bij voorlichtingsbijeenkomsten en bied 

andere organisaties aan dat zij het ook kunnen vertonen. Ook zijn er in de gemeente ongetwijfeld 

diverse	publiekstoegankelijke	plekken	om	zo’n	filmpje	te	vertonen:

- de publieksbalie van de gemeente, 

- de hal van de bibliotheek, 

- een wachtruimte in een ziekenhuis of bij de huisarts, 

- bij de sociale dienst, 

- wellicht ook een lokale of regionale televisiezender, die het kan uitzenden of (een deel ervan) als   

		vulfilm	kan	gebruiken	voor	reclameblokken.

Denk ook aan minder geijkte mogelijkheden met een groot bereik, zoals advertenties in de bus-•	

sen en trams van het openbaar vervoer, of reclame op de vuilniswagens. 

Veel huis-aan-huisbladen hebben een servicerubriek. Zorg dat uw aanbod daarin vermeld staat.•	

Bepaalde doelgroepen, zoals ouderen en nieuwkomers in de gemeente, zijn op grond van de •	

gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonlijk aan te schrijven. Veel gemeenten 

kennen een kortingspas voor mensen met een minimuminkomen. De mensen die zo’n pas heb-

ben ontvangen een paar keer per jaar een nieuwsbulletin waarin de kortingsmogelijkheden staan. 

Een andere ingang vormen de gebruikers van het collectief doelgroepenvervoer. Ook daarmee 

communiceert de gemeente periodiek. Wellicht kan uw informatie daarin ook worden opgeno-

men. Probeer dit soort bekendmakingsactiviteiten met de gemeente te regelen.

In sommige wijken of gemeenten zijn huisbezoekgroepen actief, die nieuwkomers of ouderen die •	

75 worden standaard bezoeken. Spreek met hen af, dat zij informatie over uw loket en cliënton-

dersteuningsaanbod meenemen bij deze bezoeken (uiteraard moeten zij u ook kunnen vragen 

zelf op huisbezoek te gaan, wanneer zij signaleren dat de betreffende inwoner een ondersteu-

ningsbehoefte heeft).

Ga na welke evenementen in de gemeente worden georganiseerd waar (ook) veel kwetsbare •	

burgers komen en zorg dat uw informatie daar te verkrijgen is, bijvoorbeeld een oudereninforma-

tiemarkt, de jaarlijkse mantelzorgdag. 

Overweeg een periodieke nieuwsbrief uit te geven, bijvoorbeeld één of twee maal per jaar. Deze •	

kunt u verspreiden onder al uw sociale kaart-contacten, op uw website zetten en op een aantal 

plaatsen ter inzage neerleggen. Herhaling is belangrijk om bekendheid te houden. 

Contact zoeken met vertegenwoordigers en vindplaatsen van  
de doelgroepen
Zorg ervoor dat het Wmo-loket en specifiek het cliëntondersteuningsaanbod bekend zijn bij de 

kwetsbare groepen en bij organisaties en voorzieningen die zich op hen richten. Hiervoor heeft 

u kennis nodig over wie de kwetsbare groepen zijn in de gemeente en hoe u deze kunt bereiken. 

Deze informatie is vaak beschikbaar bij cliëntenorganisaties, bij de organisaties die cliëntonder-

steuning aanbieden en bij aanbieders van zorg en ondersteuning. 

Cliëntenorganisaties hebben vaak lokale of regionale afdelingen. •	

Zorgbelang heeft vaak platforms van samenwerkende cliëntenorganisaties.•	

MEE weet hoeveel en welke mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen en met autis-•	

tiforme stoornissen in een regio (of een gemeente) wonen, en met hoeveel van hen al contact is. 

Ook ouderenadviseurs, steunpunten GGZ, maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en steun-

punten mantelzorg kunnen informatie geven over hun doelgroepen.

Een dagactiviteitencentrum van de GGZ of organisatie voor beschermd wonen bereikt veel men-•	

sen met psychiatrische klachten. 

Concrete activiteiten: 

Neem contact op, maak een afspraak om kennis te komen maken. •	

Bepaal vooraf voor uzelf op welke manier u met de organisatie wilt samenwerken in •	

de toekomst: zijn zij verwijzers of informanten, gaat u over en weer verwijzen of taken 

verdelen, of gaat u vooral naar hen verwijzen?

Vraag na wie voor u de meest geschikte gesprekspartner is, ook afhankelijk van uw wensen •	

voor de toekomstige samenwerking (bijvoorbeeld een directeur, coördinator of voorzitter, die 

namens de organisatie toezeggingen kan doen, of iemand die publiciteit in zijn takenpakket 

heeft die ervoor kan zorgen dat uw informatie in de organisatie en onder de doelgroep 

verspreid wordt). 

Loketcoördinator Zorgloket Enschede: 

“Wij hebben met veel verschillende organisaties contact op het niveau van voorlichting. Soms krijgt 

het loket de vraag om ergens iets te vertellen over haar werkzaamheden, op andere momenten 

nodigt de teamleider een aanbieder of organisatie uit om aan de loketmedewerkers te komen 

vertellen over hun diensten. Zo komt binnenkort een GGZ-instelling voorlichting geven over hoe 

psychische	klachten	zijn	te	herkennen	en	welk	aanbod	er	is	voor	deze	mensen”.
  

Bespreek wie precies hun doelgroep is, wat zij signaleren aan ondersteuningsvragen, met wie zij •	

al contact hebben en hoe mensen bij hen terechtkomen.

Vertel hen over uw taak en aanpak, check op eventuele onduidelijkheden of vooroordelen. •	

Vraag hen te reageren op uw verhaal: is dit ook geschikt voor hun doelgroep, waar signaleren 

ze eventuele knelpunten?

Leg hen informatiemateriaal over bereikbaarheid en het aanbod van het loket en de organisaties •	

voor cliëntondersteuning voor en check bij hen of het materiaal in deze vorm ook geschikt is 

voor hun doelgroep. Zo nee, vraag hen suggesties of hulp om het materiaal geschikt te maken. 
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Vaak zult u niet alle doelgroepen goed kennen en niet altijd weten welke zaken voor hen •	

spelen als het gaat om zelfredzaamheid en participatie. Indien u van een bepaalde groep 

meer wilt weten, vraag hen dan naar hun mogelijkheden om u of uw medewerkers voor te 

lichten over deze specifieke doelgroep. Dat kan gaan over eventuele bijzonderheden in de 

communicatie en over hun behoeften met betrekking tot zelfredzaamheid en participatie en 

knelpunten daarbij.

Vraag hen uw informatie via een eigen nieuwsbrief, website, bijeenkomsten of folders onder de •	

aandacht van hun medewerkers en/of hun doelgroep te brengen.

Bied aan op bijeenkomsten van de doelgroep (of van hun medewerkers die rechtstreeks contact •	

met de doelgroep hebben) mondelinge toelichting te komen geven.  

Integrale communicatiemix in de gemeente Kerkrade

De gemeente Kerkrade biedt informatie en advies aan burgers door de inzet van een integrale 

communicatiemix. Ze gebruikt meerdere communicatiemiddelen om toekomstige hulp- en 

zorgvragers	adequaat	voor	te	bereiden	op	de	overgang	van	taken	vanuit	de	AWBZ	richting	de	Wmo.	

Naast de gebruikelijke communicatiemiddelen zoals direct mailings en brieven richting (potentiële) 

klanten, wordt een dvd met informatie over de Wmo op het lokaal televisiekanaal en internet 

uitgezonden. Hierbij speelt het Wmo-platform een rol, zowel in de voorbereiding van de informatie- 

en adviesfunctie als in aanwezigheid bij de Wmo-bijeenkomsten met burgers.

Op voorstel van het Wmo-platform verschijnt er een Wmo-journaal met informatie over de 

ontwikkelingen en activiteiten rondom de Wmo in Kerkrade. Hierin is ook ruimte voor inbreng van 

het Wmo-platform. Het Wmo-journaal wordt huis-aan-huis verspreid en redactionele publicaties 

worden in de lokale weekbladen en op internet geplaatst. Het Wmo-platform screent vooraf de 

teksten en beelden op begrijpelijk taalgebruik, leesbaarheid en aansluiting bij wat de Kerkraadse 

klant nodig heeft. 

Parallel aan deze communicatiemiddelen zijn elf Wmo-cafébijeenkomsten op buurtniveau 

georganiseerd. Deze zijn gehouden in eenvoudig Nederlands en Kerkraads dialect. De 

cafébijeenkomsten bestonden uit het tonen van de dvd en een presentatie over de Wmo, gevolgd 

door vragen en discussie. 
  

Aansluiten op wijkgericht werken
Maak met organisaties die op wijkniveau werken afspraken over het signaleren en doorverwijzen 

van kwetsbare burgers.

Ook hiervoor is kennismaking nodig. Voor de concrete aanpak, zie ook de activiteiten •	

die onder het eerste aandachtspunt genoemd zijn. Waarschijnlijk is hier sowieso een 

voorlichtingbijeenkomst voor de uitvoerend medewerkers nodig, om met hen door te 

spreken wat ze tegenkomen, hoe ze het aanpakken om dit met de kwetsbare burger 

bespreekbaar te maken en hoe zij de verwijzing en overdracht willen vormgeven.

Uw samenwerkingsafspraken met hen sluiten bij voorkeur logisch aan bij de werkprocessen •	

van deze organisaties: de drempel voor melding en doorverwijzing moet niet onnodig hoog 

liggen of de werkdruk verhogen.

Ga met hen na in hoeverre zij bereid en in staat zijn tot een vorm van (warme) overdracht, •	

per e-mail, telefonisch of in persoon (bij u op kantoor, bij hen, of bij de cliënt aan huis). 

Voor de cliënten die worden doorverwezen is het in principe prettig als de medewerker 

van het Wmo-loket of de cliëntondersteuningsorganisatie al op de hoogte is van hun 

situatie, zodat ze niet hun verhaal opnieuw hoeven te doen. Maak afspraken over eventuele 

belemmeringen zoals bereikbaarheid, vragen rond privacy. Zorg dat u voor hen een 

standaard toestemmingsformulier voor het doorgeven van informatie beschikbaar heeft, dat 

zij kunnen gebruiken in contact met kwetsbare burgers.

Check of er zowel op managementniveau als in de uitvoering duidelijkheid en draagvlak is •	

voor het uitvoeren van de afspraken. Vraag naar de manier waarop de medewerkers van de 

afspraken op de hoogte gesteld worden, zet de afspraken zo mogelijk zelf concreet op papier 

(met namen van contactpersonen, e-mailadressen, telefoonnummers, bereikbaarheidstijden 

e.d.), zowel voor uw eigen medewerkers als voor die van de samenwerkingspartner uit de 

wijk.

Spreek een moment af om de afspraken in het licht van de praktijk te evalueren. Spreek ook •	

af hoe men elkaar onmiddellijk kan aanspreken als er knelpunten optreden.

Drempelverlagend en outreachend werken
Ga er niet bij voorbaat vanuit dat mensen op eigen kracht contact zoeken met uw organisatie. Ze-

ker voor kwetsbare groepen kan de drempel om zelf uit te vinden waar ze moeten zijn hoog zijn. 

Ga na wat de mogelijkheden zijn om outreachend te werken en om proactief kwetsbare groepen 

te benaderen.

 

Outreachend werken gaat allereerst over huisbezoeken. Vaak worden uit efficiencyover-

wegingen huisbezoeken beperkt tot mensen die niet meer in staat zijn een spreekuurlocatie 

te bezoeken. Maar een huisbezoek biedt ook extra mogelijkheden tot probleemverkenning en 

vraagverheldering. De thuissituatie geeft veel informatie over iemands omstandigheden. Bij 

complexere situaties, bij mensen die zelf weinig vertellen over hun situatie of wanneer u ver-

moedt dat iemand moeite heeft met de regie over zijn leven en huishouden, is een huisbezoek 

altijd aan te raden. 

Signalering in de thuissituatie 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende aspecten: 

De geschiktheid van de huisvesting qua inrichting (trappen, inrichting douche, toilet en keuken, •	

achterstallig onderhoud of vervuiling) en buurt (nabijheid winkels en openbaar vervoer, sociale 

veiligheid). 

Signalen van regieverlies, verwaarlozing, armoede of vereenzaming. •	

Aanwezigheid	van	mantelzorgers,	gezelligheid/last	van	huisdieren.	•	

Zicht op iemands mogelijkheden om het eigen huishouden te voeren. •	

Foto’s die er staan geven een ingang om te praten over het sociale netwerk. •	   
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Een andere manier om de drempel te verlagen voor kwetsbare groepen is een spreekuur in de 

wijk of bijvoorbeeld op dagactiviteitencentra of wijkservicepunten. Ook kunt u voorlichting geven 

aan groepen waartoe naar verwachting veel personen met ondersteuningsvragen behoren, of hun 

mantelzorgers of andere sleutelfiguren.

De gemeente Kerkrade heeft per wijk een (outreachend) sociaal wijkteam

Kerkrade is opgedeeld in drie wijken. Per wijk is een wijkteam functioneel. •	

Het Wmo-platform en de gemeente werken samen om cliëntondersteuning, informatie en advies •	

nog beter voor de burger te organiseren.

De sociale wijkteams bestaan uit professionals van drie organisaties (gemeente, thuiszorg en •	

algemeen maatschappelijk werk). Zij vormen de kern. In de schil daaromheen zitten alle noodza-

kelijke welzijns- en zorgactoren, die al naar gelang de casuïstiek worden ingeschakeld. Ook die 

organisaties werken wijkgericht en schuiven aan bij het periodieke wijkteamoverleg.

De zorgconsulenten Wmo in de sociale wijkteams zijn in dienst van de gemeente, zij verzorgen •	

ook de indicatiestelling.

De zorgconsulenten Wmo denken en handelen breed, niet alleen vanuit prestatieveld 5 en 6 van •	

de Wmo.

De zorgconsulenten Wmo hebben hbo-niveau. Dit is een expliciete keus omdat van hen verwacht •	

wordt dat ze zelfstandig handelen vanuit hun eigen professionele inschatting.

Bij elke aanvraag voor individuele voorzieningen gaan de zorgconsulenten Wmo op huisbezoek.•	

Bij klachten, maar ook verzoeken of initiatieven van klanten, vinden bestuurlijke huisbezoeken •	

plaats met de verantwoordelijk portefeuillehouder en een beleidsmedewerker.

Er wordt niet doorverwezen. Vraagverheldering vindt direct plaats thuis, aan de telefoon of in het •	

wijkpunt.
  

Meer informatie: de publicatie ‘Kwetsbaar en niet gezien worden: van de gekke’, te 

downloaden van www.beleidsplanwmo.nl/prestatievelden (onder prestatieveld 3). 

Het inzetten van ervaringsdeskundigen
Om de drempel voor de meest kwetsbare mensen te verlagen is ook samenwerking met ervarings-

deskundigen van belang: mensen met ervaring met een bepaalde beperking. Denk bijvoorbeeld 

aan ervaringsdeskundig begeleiders uit de ggz met ervaring als psychiatrisch patiënt of aan de 

leden van ouderenbonden die werkzaam zijn als ouderenadviseur. 

Ervaringsdeskundigen hebben niet alleen zelf de ervaring als cliënt, zij zijn ook opgeleid om 

anderen vanuit die ervaring te kunnen begeleiden. Zij zijn vaak beter in staat het eerste contact te 

leggen met iemand die een vergelijkbare beperking of leefsituatie heeft. Dit komt omdat ze goed 

kunnen invoegen bij de cliënt en omdat ze door hun ervaring voor de cliënt een geloofwaardige 

en betrouwbare bron zijn.

Meer informatie: www.kenniscentrum-ze.nl.

Meer informatie over de Vereniging voor ervaringswerkers: www.netclienten.nl.

Aandacht besteden aan de bejegening
Zorg dat alle medewerkers bekwaam zijn in het ‘invoegen bij de cliënt’. Iemand die contact 

opneemt moet zich welkom en gehoord voelen. Door vanaf het eerste moment de situatie, de 

gevoelens en de denkbeelden van de cliënt als uitgangspunt te nemen, wordt de kans op een 

vruchtbaar contact vergroot. 

Tip: bejegeningstrainingen

Veel cliëntenorganisaties bieden tegenwoordig bejegeningstrainingen aan waar dit invoegen in de 

leefwereld van de cliënt centraal staat. Het is zeker zinvol een dergelijke training te organiseren 

voor alle medewerkers die bij het loket en de cliëntondersteuningsorganisaties betrokken zijn. 
  

Samenwerken met sleutelfiguren
Het eerste contact met het loket hoeft niet per se via uw eigen medewerkers te lopen. In geval 

van moeilijk bereikbare cliënten kan het zinvol zijn om met de deelnemende organisaties in en 

rond het loket te bespreken wie welke ingang heeft bij de cliënt. 

U spreekt dan met hen procedures af die de drempel voor de cliënt om met uw organisatie contact 

op te nemen verlagen. Denkt u bijvoorbeeld aan: 

toegang voor uw samenwerkingspartner tot uw agenda om de afspraak meteen te kunnen •	

plannen

een afspraak op de locatie bij de organisatie waar de cliënt al komt•	

afspraken voor een warme overdracht waarbij de sleutelfiguur met de cliënt samen het eerste •	

gesprek met u heeft. 

Ook kunt u afspreken dat uw samenwerkingspartner de contactpersoon voor de cliënt blijft en dat 

u uw samenwerkingspartner met advies en informatie terzijde staat.

Afspraken over informatie delen en een privacyreglement
Cliënten vinden het vaak heel vervelend om hun verhaal meerdere malen te moeten vertellen. 

Hulp- en dienstverleners moeten rekening houden met de privacywetgeving wanneer ze infor-

matie willen delen. Goede procedures en afspraken over het doorgeven van informatie werken 

ontlastend en drempelverlagend. 

Samenwerkende partijen kunnen persoonsgegevens uitwisselen, wanneer de betreffende persoon 

hier toestemming voor gegeven heeft en wanneer zij de afspraken over het gezamenlijk gebruik 

van privacygevoelige informatie hebben vastgelegd in een reglement. Zo’n reglement dient te 

worden aangemeld bij het college bescherming persoonsgegevens. De regels hierover zijn in 

Nederland geregeld via de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Naast het vaststellen van een der-

gelijk reglement is handig om te werken met een gemeenschappelijk toestemmingsformulier. 

Meer informatie: www.cbpweb.nl. Zie ook ‘Handreiking gegevensuitwisseling bemoei-

zorg’, te downloaden van www.ggd.nl. 
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3.2 Vraagverheldering
Voor kwetsbare burgers is het formuleren van een ondersteuningsvraag niet altijd gemakkelijk. 

Soms vraagt iemand concreet om een voorziening, maar is het voor de ondersteuner niet duidelijk 

welke belemmering hij of zij daarmee wil oplossen (en of de gevraagde voorziening daarvoor dan 

de meest geschikte oplossing biedt). 

Soms heeft iemand helemaal geen duidelijke vraag, maar voelt hij zich hulpeloos en moet hij eerst 

zijn verhaal kwijt voordat duidelijk wordt welke hulp nodig is. Ook wordt de vraag complexer 

naarmate iemand meer verschillende beperkingen heeft en/of op meer verschillende levensgebie-

den zelfredzaamheids- of participatieproblemen ervaart. Vraagverheldering is dan eerst nodig: 

het vinden van de ‘vraag achter de vraag’. Hoe kan een medewerker deze ‘vraag achter de vraag’ 

helder krijgen met de cliënt? 

Vraagverheldering

Vraagverheldering is het samen met de cliënt analyseren wat in zijn leven speelt: de huidige 

situatie, de gewenste situatie, knelpunten om daar te komen en hulpbronnen en vaardigheden 

die hij daarbij kan inschakelen. Vraagverheldering ondersteunt cliënten in het zelf regie (leren te) 

voeren over hun leven.

De brede vraagverheldering helpt de cliënt op een rijtje te krijgen:

hoe ze hun leven nu invullen op verschillende levensgebieden (een door ons veel gebruikte indeling •	

is:	fysieke	en	mentale	gezondheid,	wonen,	sociale	contacten,	inkomen,	zinvolle	bezigheden/werk/

opleiding, vervoer, administratie en contacten met instanties, vrijetijdsbesteding, zingeving) 

wat	ze	belangrijk	vinden	in	hun	leven	(activiteiten,	doelen,	normen	en	waarden/identiteit),•	

welke knelpunten ze nu ervaren en hoe ze die nu oplossen, •	

welke steun of hulp ze daarbij krijgen uit hun persoonlijk netwerk of via organisaties, •	

wat ze graag anders zouden willen, •	

waar ze meer of andere ondersteuning bij nodig hebben dan ze nu krijgen.•	

Deze verheldering is nodig om ondersteuning te bieden die aansluit op de zaken die de cliënt 

belangrijk vindt en waarvoor hij nu onvoldoende steun heeft.
  

Een aantal zaken draagt bij aan goede vraagverheldering.

Kennis over de leefwereld van de doelgroepen 
Verdiep u in hun leefwereld en weet welke problemen en hulpvragen bij de verschillende cliënt-

groepen kunnen leven. Niet iedere medewerker kan alles weten over alle doelgroepen. Iedere 

cliëntondersteuningsorganisatie kent zijn eigen doelgroep. Bij een Wmo-loket is idealiter kennis 

over alle doelgroepen in het loket aanwezig. Het gaat hierbij niet alleen om kennis over het ziek-

tebeeld en zaken die daarmee te maken hebben, maar vooral over de consequenties voor het da-

gelijks leven. Door onderling deskundigheid uit te wisselen zorgt u dat iedereen die bij informatie, 

advies en cliëntondersteuning betrokken is enig zicht heeft op de leefwereld van de verschillende 

doelgroepen. Dit is bruikbaar als achtergrondkennis bij het gesprek.

Loketcoördinator Enschede: 

“Iedere dinsdagochtend van 8.30-9.30 uur vindt teamoverleg plaats met alle medewerkers. In 

dit teamoverleg doet de medewerker die huisbezoeken aflegt verslag van vragen maar ook van 

organisaties en activiteiten die hij tijdens zijn bezoeken op het spoor is gekomen. Dit inspireert de 

andere	medewerkers	bij	het	zoeken	naar	antwoorden	op	hulpvragen.”

U kunt die kennis op veel manieren krijgen en met elkaar delen. Vind een manier die aansluit bij 

de mogelijkheden en wensen van de medewerkers. Enige suggesties:

Voer gezamenlijke casuïstiekbesprekingen. Hierbij komen casussen aan de orde over mensen •	

met verschillende beperkingen en/of verschillende leefvormen, sociaaleconomische status 

en sociale netwerken. Wat speelt er bij zo iemand op de verschillende leefgebieden? Wat 

heeft hij of zij nodig om zichzelf goed te kunnen redden of te kunnen participeren? Welke 

belemmeringen spelen daarbij? Welke hulpbronnen zijn er beschikbaar? 

Laat medewerkers van de verschillende organisaties om beurten een workshop verzorgen.•	

Maak gebruik van informatie via internet (e-learning). •	

Bezoek een dagactiviteitencentrum, werkproject of woonvorm en laat de deelnemers daar •	

vertellen over hun leven en waar ze tegenaan lopen. Zo’n direct contact levert vaak de beste 

informatie.

Lees zogenaamde ‘egodocumenten’: persoonlijke verhalen van mensen met een bepaalde •	

beperking die beschrijven hoe zij daarmee (leren) leven. Ook zijn er verhalen van mantelzorgers 

en waar zij tegenaan lopen. Medewerkers kunnen veel inzicht krijgen in wat speelt in het leven 

van mensen met een beperking door als team zo’n egodocument te lezen en te bespreken, 

liefst aangevuld met een gesprek hierover samen met één of meer vertegenwoordigers van de 

betreffende cliëntengroep. 

Integraliteit volgens de gemeente Tytsjerksteradiel

De omslag naar integraliteit vraagt om een continu en tijdsintensief proces, is de ervaring van de 

gemeente Tytsjerksteradiel en Foar Elkoar. Zij zien omtinken dan ook als een zoektocht, of liever 

gezegd een reis, waar de gemeente Tytsjerksteradiel en Foar Elkoar samen met de betrokken 

organisaties het avontuur aangaan. Hierbij staat de hulpvraag van de cliënt voorop. 

“Dat klinkt simpel, maar om samenwerking tot stand te brengen is het van belang in eerste 

instantie bestuurlijk in te steken. Het zou namelijk niet moeten uitmaken welke achtergrond een 

omtinker heeft, of het nu gaat om MEE, algemeen maatschappelijk werk, de sociaal raadlieden 

of een wijkverpleegkundige. Eigenlijk verwacht je van een organisatie dat zij hun professionals 

‘vrijwillig’	afstaan	om	het	collectief	te	bedienen	(zie	uitgangspunten	omtinkerij).”

Om samenwerkingspartners daadwerkelijk te laten leiden door de hulpvraag van de cliënt is overleg 

nodig. De gemeente en Foar Elkoar hebben allerlei uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd om 

te ontdekken hoe professionals met vraagverheldering omgaan. “Door deze uitwisselingen werd 

helder	dat	professionals	verschillende	beelden	over	vraagverheldering	hebben.”
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Een vaste methodiek
Sommige cliëntondersteuningsorganisaties en loketten brengen aan de hand van een bepaalde 

methodiek in kaart welke problemen en hulpvragen de cliënt heeft op verschillende levensgebie-

den. Deze verschilt vaak per organisatie. 

Het werken volgens een vaste vraagverhelderingsmethode heeft voordelen. Het helpt medewer-

kers om breed te kijken naar de vraag achter de vraag en daarbij geen leefgebieden over te slaan. 

Wanneer samenwerkende organisaties hiervoor verschillende werkwijzen hebben is het zinvol 

kennis te nemen van elkaars manier van werken. Inventariseer verschillen en overeenkomsten en 

ga met elkaar na of deze verschillen voor- en nadelen hebben voor het bedienen van de cliënten-

groepen, voor de kwaliteit van de vraagverheldering en voor de samenwerking met elkaar. 

 

Denk bij de inventarisatie van de werkwijzen aan de volgende criteria:

Welke levensgebieden worden verkend?•	

Is de werkwijze specifiek toegesneden op een bepaalde doelgroep, is hij ook inzetbaar bij •	

meerdere doelgroepen? 

Is de werkwijze gebruiksvriendelijk voor de cliënt én de medewerker (denk bijvoorbeeld aan •	

zaken als benodigde tijd, kennis en vaardigheden)? 

Waarin wijkt de werkwijze af van die van andere samenwerkingspartijen en is bekend waarom •	

deze manier van werken gebruikt wordt? Is er bijvoorbeeld onderzoek bekend naar de 

geschiktheid voor een bepaalde doelgroep?

Hoe sluit de inventarisatie aan bij de prestatievelden van de Wmo? •	

Met welke andere beleidsgebieden en sectoren zijn er raakvlakken (denk aan onderwijs, zorg, •	

huisvesting, veiligheid, arbeidsreïntegratie en armoedebeleid)? 

Weeg voor- en nadelen van de verschillende werkwijzen met elkaar af. Zijn er werkwijzen die 

elkaar bijten? Is stroomlijnen van de aanpakken (eventueel per doelgroep) wenselijk? 

Vaak vinden medewerkers binnen een samenwerking het belangrijk om hun eigen manier van 

werken te houden. Medewerkers én cliëntvertegenwoordigers moeten daarom betrokken worden 

bij deze uitwisseling en weging van methodes voor vraagverheldering. Dit leidt tot de beste uit-

komst met voldoende draagvlak. 

Ook als blijkt dat de verschillende methodes prima naast elkaar kunnen bestaan, moeten me-

dewerkers van elkaar weten hoe zij vraagverheldering toepassen. Het is ook denkbaar dat men 

onderdelen van elkaars werkwijze wil overnemen. 

Inventariseer welke medewerkers behoefte hebben aan bijscholing in een bepaalde werkwijze. 

Laat deze scholing verzorgen door een medewerker die ervaring heeft met de betreffende werk-

wijze. 

3.3 Matching en toeleiding
De cliënt is in het vizier, de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte zijn in kaart gebracht. De 

volgende stap is het realiseren van het juiste ondersteuningsaanbod voor de cliënt.

Een uitgebreide en actuele sociale kaart
Er bestaat meer aanbod dan alleen dat van zorg- en welzijnsorganisaties of van de •	

cliëntondersteuningsorganisaties. Denk ook aan het algemene aanbod op het terrein van 

onderwijs, vrije tijd, cultuur en werk en inkomen en het aanbod van vrijwilligersorganisaties of 

burgerinitiatieven.

Zorg dat u meer weet van het aanbod dan alleen een algemene zoekterm en de •	

bereikbaarheidsgegevens van de aanbieder. Bepaal van elk aanbod waar het zich op richt, welke 

opbrengst het beoogt. Noteer ook kort wat er concreet gedaan of geleverd wordt. 

Deze informatie heeft u nodig om de cliënt op maat te adviseren. Bepaald aanbod kan op het 

oog verschillend zijn, maar met de activiteiten of diensten dezelfde opbrengst voor de cliënt 

leveren. Het hangt dan van de verwachtingen en voorkeuren van de cliënt af welk aanbod het 

beste aansluit bij zijn behoefte.  

Loketcoördinator Zorgloket Enschede: 

“Alle	nieuwe	folders	van	organisaties	in	de	stad	worden	verzameld	en	komen	in	een	soort	leesmap	

die rouleert onder de medewerkers, zodat deze in ieder geval in grote lijnen bekend zijn met de 

aanbieder	en	het	aanbod.”
  

Veel gemeenten hebben een sociale kaart gemaakt naar aanleiding van de start van een Wmo-•	

loket en bieden deze informatie ook digitaal aan alle burgers. Verder biedt de gemeentegids 

doorgaans veel relevante informatie. Knelpunt is dat deze informatie vaak te algemeen van 

karakter is om op basis daarvan gericht te kunnen zoeken en kiezen. Wanneer er vijf aanbieders 

zijn van sociaal-culturele activiteiten, weten de cliënt - en uzelf - nog niet waar hij bijvoorbeeld 

een goed op zijn fysieke mogelijkheden en contactwensen aansluitende yogacursus vindt. Ook 

bij de keuze tussen vier aanbieders van hulp bij het huishouden heeft de cliënt meer informatie 

nodig dan een telefoonnummer of adres. Op basis van welke criteria wil hij kiezen? En is die 

informatie beschikbaar? 

Het is een uitdaging te werken aan een brede digitale sociale kaart met zoektermen die •	

aansluiten op de leefwereld van de cliënt en waarin het mogelijk is om een verfijnde keuze 

te maken. Houd er wel rekening mee dat het actualiseren van zo’n digitale kaart belang- 

rijk is en structureel tijd kost. Wijzigingen (bijvoorbeeld in bereikbaarheid) moeten direct 

worden doorgevoerd en periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, is het nodig om alle gegevens te 

checken.

Wmo-loket en organisaties voor cliëntondersteuning kunnen elkaars kennis van de sociale •	

kaart aanvullen. Cliëntondersteuningsorganisaties weten vaak welk aanbod voor hun specifieke 

doelgroep aanwezig is in de gemeente. 

Ook hebben patiënten- en cliëntenorganisaties als Zorgbelang maar ook bijvoorbeeld de 

ouderenbonden een overzicht van specifiek aanbod in de regio voor hun doelgroepen. Voor 

de efficiency en eenduidige informatievoorziening aan de burger, is het belangrijk om met 

dezelfde sociale kaart te werken en af te spreken dat een ieder wijzigingen en aanvullingen snel 

doorgeeft.
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Voorbeelden van digitale sociale kaarten:

www.gids.nl•	

www.wegwiezer.nl•	

assen.socialekaartnederland.nl•	

gip.overijsselsebibliotheken.nl•	
  

Rechtstreeks contact zoeken met aanbieders
Persoonlijk contact met aanbieders is vaak nodig om de cliënt goed te kunnen adviseren en te 

helpen met kiezen. Dit geldt ook wanneer er specifieke aandachtspunten zijn bij een bepaalde 

cliënt of wanneer deze het moeilijk vindt om zelf het eerste contact te leggen en zijn vraag te 

verwoorden. 

Het is ondoenlijk om voor de start van een loket of ondersteuningsaanbod gedetailleerde  

kennis te hebben van al het aanbod binnen een gemeente. Vaak vergaren de medewerkers hun 

kennis al werkende. Plan (eventueel met alle bij prestatieveld 3 betrokken organisaties samen) 

werkbezoeken bij aanbieders waarnaar vaak verwezen wordt of nodig ze uit voor een presen-

tatie.

De concrete vraag van een cliënt kan hier een geschikte aanleiding voor vormen. 

Samenwerken met sleutelfiguren
Zoals al vermeld sluiten er vaak verschillende mogelijkheden aan op de behoefte van de cliënt. 

Denk bijvoorbeeld aan de diversiteit aan sociaal-culturele activiteiten die aansluiten op behoefte 

aan gezelligheid en plezierige daginvulling. Hoe goed uw sociale kaart ook is en hoe ervaren 

u zelf ook bent, u zult nooit alles op elk levensgebied bij kunnen houden. Zorg dat u voor de 

thema’s waar veel verschillende invullingen mogelijk zijn goed ingevoerde sleutelfiguren kent, die 

met u meedenken bij vragen hierover.

Aandacht aan aanbod voor kleinere specifieke doelgroepen
Kijk niet alleen naar het aanbod voor de grote(re) doelgroepen, zoals ouderen of mensen met 

lichamelijke of psychosociale/psychische problemen. Inventariseer ook het aanbod voor kleinere, 

specifieke doelgroepen. Een eerste bron voor informatie zijn cliëntenorganisaties of sleutelfiguren 

die veel van een bepaalde doelgroep weten. Daarnaast vormen ook de vraagverhelderingsge-

sprekken met leden van zo’n doelgroep een goede informatiebron.

Meer informatie: www.invoeringwmo.nl, handreiking specifieke doelgroepen in  

de Wmo.

Zo nodig zelf contact leggen met de aanbieder of meegaan
Persoonsgerichte ondersteuning en maatwerk bieden houdt in dat u de cliënt waar nodig ook 

ondersteuning biedt bij het komen tot een keuze voor een geschikt ondersteuningsaanbod en bij 

het leggen van het eerste contact met de aanbiedende organisatie. 

Signaleringsfunctie voor knelpunten en lacunes in het aanbod
Maak met elkaar afspraken over het signaleren van hiaten in het aanbod. Spreek af wie deze 

signalen verzamelt en hoe ze worden doorgespeeld en verwerkt (op welk niveau, door wie, per 

welke periode, wat de opbrengst van een dergelijke rapportage moet zijn). 

Actie ondernemen voor incidentele oplossingen
Soms zal het nodig zijn een maatwerkoplossing te creëren die nog niet bestaat. Een mede-

werker moet in zo’n geval contact kunnen leggen met de juiste organisaties om tot een 

oplossing te komen. Dit vergt van medewerkers creativiteit, actief naar buiten treden, lef en 

onderhan delingsvaardigheden. Wanneer op een bepaald vlak regelmatig acute oplossingen 

nodig zijn, valt te overwegen met de betreffende aanbieder hierover procedureafspraken te 

maken (wie is contactpersoon, welke beslisruimte heeft deze om buiten de geijkte wegen om 

iets te bieden?).  

3.4 Overdracht en nazorg
De vraag van de cliënt is in beeld gebracht en het ondersteuningsaanbod is bepaald. Hoe zorgt de 

loketmedewerker of cliëntondersteuner dat de overgang van de cliënt naar de betreffende orga-

nisatie soepel en efficiënt verloopt? En welke zorg kunnen zij daarna nog bieden?

Informatie voor de cliënt
Zeker wanneer verschillende acties of soorten ondersteuning zijn uitgekozen, kan het zinvol zijn 

de uitkomsten van uw gesprek samen op papier te zetten en mee te geven. De cliënt kan het dan 

zelf nog een keer doorlezen en gebruiken in zijn contacten met mantelzorgers of aanbieders van 

ondersteuning. Geef ook folders en/of bereikbaarheidsgegevens over het uitgezochte aanbod 

mee.

Zet de afspraken voor de cliënt op een rij, wanneer er al een (verwijs)contact geweest is met de 

aanbieder. Bijvoorbeeld waar, wanneer en bij wie een cliënt wordt verwacht. Maar ook bijvoor-

beeld de kosten, wat de cliënt of zijn mantelzorger zelf moet doen, wat hij of zij bij het eerste 

bezoek eventueel mee moet nemen (zoals een identiteitsbewijs, verzekeringsbewijs of bankaf-

schrift). Kortom: alles wat voor de cliënt relevant is.

Informatieoverdracht aan de ontvangende organisatie
Bespreek met de cliënt welke gegevens relevant zijn om over te dragen naar de organisatie. 

Vraag daarbij hoe deze informatie volgens de cliënt het beste kan worden overgedragen. Doet 

de cliënt dat zelf, eventueel met hulp van een naaste, is een papieren overdracht handig of is 

een persoonlijk gesprek met de aanbiedende organisatie meer op zijn plaats? De cliënt heeft de 

meeste regie als hij zelf de informatie overdraagt. Dat heeft ook nadelen: het is belastend voor 

de cliënt, het levert misschien dubbel werk op en het risico bestaat dat de cliënt zijn vraag niet 

goed genoeg verwoordt. Door de cliënt hier zelf in te laten meedenken, bereikt u toch dat hij zo 

veel mogelijk zelf sturing blijft geven. Denk aan het toestemmingsformulier om informatie door 

te mogen geven. 
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Loketcoördinator Zorgloket Enschede: 

“Wanneer duidelijk is naar welke organisatie de cliënt moet worden doorgeleid wordt aan de cliënt 

gevraagd of zijn gegevens naar die organisatie mogen worden doorgegeven en wordt de cliënt op 

die	manier	doorgeleid.”
  

Uitval voorkomen: coördinatie en afstemming regelen
Bij complexe vragen van een kwetsbare burger zijn wellicht meer organisaties of meer onderdelen 

van een grote organisatie betrokken bij zorg- en ondersteuning. Niet alle cliënten zijn voldoende 

in staat dit zelf te coördineren. Dan is een vorm van casemanagement of zorgcoördinatie gewenst. 

Dit is wezenlijk voor de slagingskans van het ondersteuningsaanbod. De cliëntondersteuner of 

loketmedewerker kan onderzoeken of de aanbieders dit op zich willen nemen. 

Cliënttevredenheidsonderzoek
Voor de kwaliteit van uw diensten is het belangrijk dat u zich op de hoogte stelt van de tevreden-

heid van uw cliënten. Ook geeft dat een cliënt expliciet de mogelijkheid wensen en knelpunten 

aan uw organisatie door te geven. Bij het laatste contact met de cliënt kunt u hiervoor een for-

mulier meegeven. Leg uit dat naar de tevredenheid van cliënten wordt gevraagd om de onder-

steuning te blijven verbeteren. Zorg ervoor dat dit formulier ook toegankelijk is voor mensen met 

een beperking (blinden, laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking) en maak 

ook formulieren voor mensen die de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig zijn. De betref-

fende landelijke cliëntenorganisaties hebben hier voorbeelden van. De cliënt moet het formulier 

anoniem kunnen invullen. Als cliënten dat ter plekke kunnen doen (op een rustig plekje met 

voldoende privacy) is de respons vaak het hoogst. Ook cliëntenorganisaties kunnen de kwaliteit 

van dienstverlening toetsen. 

Toetsen vanuit cliëntperspectief

Foar Elkoar geeft een zogenaamde sterrengids uit. In Friesland worden gemeenten getoetst op 

de dienstverlening in het Wmo-loket op basis van vier perspectieven: de leidinggevende, een 

loketmedewerker, een onafhankelijk deskundige en een mystery guest (een inwoner met een 

hulpvraag).

Om het functioneren van de sociale wijkpunten in Kerkrade te toetsen heeft het Wmo-platform een 

mystery guest aangedragen. Maar dat mocht deze keer niet mevrouw Hoeppertz zijn, zij heeft al 

teveel bekendheid verworven in de gemeente Kerkrade.
  

Meer informatie: www.sterrengids.org.

Het vervolg monitoren
Spreek in ieder geval in het laatste gesprek met de cliënt af dat hij opnieuw contact opneemt 

als hij niet tevreden is of als er nieuwe omstandigheden of knelpunten ontstaan. In een aantal 

gevallen zal de cliënt toch niet goed terecht komen. Hij komt er niet toe de voorgenomen stap 

te zetten, het aanbod blijkt toch minder goed aan te sluiten of er is een wachtlijst. Idealiter belt 

de loketmedewerker of cliëntondersteuner bijvoorbeeld na een maand om te vragen of de cliënt 

tevreden is over de match. Ook kan met de ontvangende organisatie nog contact zijn om na te 

gaan of de cliënt er op zijn plaats is. 

Periodieke evaluatie van verwijzingen
Evalueer periodiek met uw belangrijkste partners hoe de samenwerking verloopt. Worden de 

juiste cliënten doorverwezen, sluit de begeleiding vanuit het loket of de cliëntondersteuningsor-

ganisatie voldoende aan, zijn er ontwikkelingen in de organisatie die voor u relevant zijn? Maak 

deze evaluatie onderdeel van een jaarlijkse cyclus waarin ook de sociale kaart wordt herijkt. Op 

die manier kan je in één (telefoon)gesprek of met één vragenlijst weer helemaal up to date raken.

Beleid over omgaan met wachtlijsten
Soms kan een cliënt vanwege wachtlijsten niet direct bij een organisatie terecht. Daarom is het 

handig om altijd in de matchingsfase met de cliënt te bespreken wat een goede tweede optie is. 

Daarnaast is het goed als het loket of de cliëntondersteuningsorganisatie een duidelijke werkwijze 

heeft wanneer de aanbieder een wachtlijst heeft. Gaat u zelf laagfrequent een soort ‘waakvlam-

contacten’ onderhouden met de cliënt? Of houdt de aanbiedende organisatie zelf contact met 

mensen op de wachtlijst? Indien wachtlijsten bij een bepaalde organisatie structureel voorkomen, 

overleg dan met deze partij hoe hiermee om te gaan. Dit kan onderwerp zijn van de periodieke 

evaluatie met de betreffende organisatie, maar als het urgent is zal wellicht eerder op manage-

mentniveau overleg nodig zijn.
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Nawoord
Deze publicatie bevat ervaringen en adviezen over samenwerken rond integrale persoonsge-

richte cliëntondersteuning. Maar over dit veelomvattende onderwerp zijn altijd nog meer vragen 

te beantwoorden. Een kleine greep: welke competenties moet een cliëntondersteuner hebben? 

Hoeveel mensen heb je nodig om een gemeente van een bepaald aantal inwoners goed te kunnen 

bedienen met informatie, advies en cliëntondersteuning? Hoe betrek je ervaringsdeskundigen en 

vrijwilligers optimaal bij cliëntondersteuning? 

Deze vragen houden onze aandacht. MOVISIE wil de komende jaren stevig inzetten op het met 

de lokale partijen in het veld verder brengen van de kennis over en praktijkervaring met integrale 

persoonsgerichte cliëntondersteuning. Denk hierbij aan interessante visies, geschikte samenwer-

kingsmodellen en inhoudelijke methodieken. 

MOVISIE doet dit door het documenteren en landelijk beschikbaar stellen van praktijkervaringen 

via werkateliers, artikelen, nieuwsbrieven en de website www.movisie.nl/clientondersteuning. 

MOVISIE zoekt hierin afstemming met het project de Kanteling van de VNG, CG-raad en CSO. 

Daarnaast kunnen organisaties die met dit thema bezig zijn ook een beroep doen op MOVISIE 

voor advies, praktijkonderzoek en training.
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Bijlage: 
websites voor meer informatie

Algemeen wmo en cliëntondersteuning

www.beleidsplanwmo.nl

www.invoeringwmo.nl 

www.movisie.nl/clientondersteuning

Cliëntenparticipatie

www.movisie.nl/clientenparticipatie

www.netclienten.nl

www.kenniscentrum-ze.nl

Friese aanpak

www.foarelkoar.nl

www.sterrengids.org

Gemeentelijke informatie

www.enschede.nl

www.kerkrade.nl

www.t-diel.nl 

www.vng.nl 

ICF-model

www.rivm.nl 

Ketensamenwerking

www.ketens-netwerken.nl

Privacy en gegevensuitwisseling

www.cpbweb.nl

www.ggd.nl

Sociale kaarten

www.gids.nl

www.wegwiezer.nl 

assen.socialekaartnederland.nl  

gip.overijsselsebibliotheken.nl
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MOVISIE werkt aan een krachtige samenleving 
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vrijwillige inzet. 
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Integrale 
cliëntondersteuning: 
meer dan het Wmo-loket
Visie, organisatie en aanpak
Anne-Marie van Bergen, Jennifer van Leur, 

Marjoke Verschelling, Anna van Deth

In het land zijn veel partijen betrokken bij de ondersteuning 
van kwetsbare burgers. Gemeentelijke Wmo-loketten, 
cliëntondersteuningsorganisaties en cliëntenbelangenorganisaties 
geven ieder op hun eigen unieke wijze uitvoering aan de ultieme 
uitdaging achter de Wmo: meedenken met de kwetsbare burger over 
zijn behoeften en eigen mogelijkheden en het helpen kiezen uit alle 
mogelijke ondersteuning binnen de gemeente, van het eigen netwerk 
tot AWBZ-zorg. Met als uiteindelijk doel het mee kunnen doen van 
de kwetsbare burger in de samenleving. Een veel geuite wens van 
betrokken partijen is dat zij deze ondersteuning aan kwetsbare 
burgers graag meer integraal en persoongericht zouden willen 
invullen. Dat zij hierbij vooral lokaal willen werken en samen willen 
optrekken met andere partijen. Dit vraagt op de eerste plaats om een 
gemeenschappelijke visie op de functie van informatie, advies en 
cliëntondersteuning. Hoe ben je samen kwetsbare burgers zo goed 
mogelijk van dienst? 

In deze brochure geeft MOVISIE informatie en praktische tips voor het 
ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op deze uitdaging, 
het inrichten van de samenwerking en van de uitvoeringspraktijk. 
Hierbij zijn nieuwe inzichten gebruikt uit de wetenschap en 
praktijkervaringen op het gebied van persoonsgerichte begeleiding 
en ketensamenwerking. De auteurs illustreren hun betoog met 
voorbeelden uit bestaande lokale praktijken in Nederland. 


