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Samenvatting  
De Twentse regio (13 gemeenten, Menzis zorgkantoor en vele andere betrokken partijen) is één van 
de landelijke koplopers op het gebied van cliëntondersteuning. Om een beter beeld te krijgen van de 
huidige situatie van (onafhankelijke) cliëntondersteuning in Twente en de ervaringen en behoeftes die 
er zijn met betrekking tot cliëntondersteuning onder inwoners/klanten, (zorg)aanbieders en 
cliënten/belangen organisaties is onderzoek uitgevoerd door XpertiseZorg. 
In het onderzoek hebben we geconcludeerd dat de aandacht voor het onderwerp cliëntondersteuning 
op veel gebieden toeneemt. De bekendheid met het onderwerp bij inwoners/klanten en professionals 
die zouden kunnen verwijzen of signaleren dat er een behoefte bestaat aan cliëntondersteuning is 
echter nog gering. In het onderzoek zijn door inwoners/klanten diverse suggesties gedaan om de 
bekendheid te vergroten. 
 
Voor een deel hangt de bekendheid met- en toegang tot cliëntondersteuning samen met de wijze 
waarop deze lokaal wordt ingevuld. Daarbij valt op dat voor inwoners/klanten de wijze waarop 
cliëntondersteuning zich verhoudt tot ‘de gemeente’ een belangrijk aandachtspunt is. 
Onafhankelijkheid (los van indicatiestelling en los van het aanbieden van zorg) is voor cliënten, in een 
aantal gevallen, van groot belang. Dit is een dilemma voor gemeenten, die zich steeds meer afvragen 
of één gezamenlijke toegang (inclusief cliëntondersteuning) niet beter passend zou zijn voor 
inwoners/klanten.  
 
Het onderzoek leidt tot drie “typen invulling van clientondersteuning”. Deze kan namelijk variëren van 
onderdeel van bestaande hulp/ondersteuning (1), tot onderdeel van de integrale toegang van een 
gemeente (2) tot onafhankelijk en zelfstandig gepositioneerde cliëntondersteuning (3). Van belang is 
dat door inwoners/klanten een mix van deze typen wordt gewaardeerd. Immers ‘de 
cliëntondersteuner’ bestaat niet en heeft voor iedere inwoner, met eigen vraagstukken, een andere 
specifieke invulling. Casuïstiek verschilt. 
 
Cliëntondersteuning moet betrekking hebben op de volle breedte van het sociale domein, en gaat 
over verschillende leefdomeinen. Het onderzoek schetst zes leefdomeinen: wonen, leren, werken, 
sociale relaties, gezondheid en financiën. De aanleiding voor het zoeken van contact met een 
cliëntondersteuner ligt in de praktijk nog veelal op het leefdomein gezondheid (Jeugdwet, Wmo, Wlz).  
 
Wanneer we kijken naar de integraliteit van cliëntondersteuning is hier nog winst te behalen.  
Hoe kan de integraliteit verbeterd worden? Dit kan enerzijds door het vergroten van bekendheid bij 
inwoners/klanten, en zeker ook bij ‘verwijzers/vindplekken’. De behoefte aan cliëntondersteuning kan 
nog meer in beeld komen, als deze ook wordt gesignaleerd. Of soms: letterlijk opgezocht in een buurt, 
wijk of dorp. Anderzijds kan de integraliteit worden versterkt door bij cliëntondersteuners bekendheid 
te stimuleren. En kennis te vergroten over de ‘verwijzers/vindplekken’ en ontwikkelingen in wet- en 
regelgeving die mogelijk spelen. 
 
De verbinding naar vrijwilligers (en vrijwillige inzet) komt in Twente minder prominent naar voren dan 
in landelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS (Wie helpen de weg te vinden?, 
XpertiseZorg 2019). Hier liggen mogelijkheden om explicieter verbindingen te leggen naar vrijwillige 
inzet. Daarbij komt naar voren dat de invulling van cliëntondersteuning in het kader van de Wmo 
verschilt van de Wlz. De verschillende wettelijke kaders en duiding van het begrip cliëntondersteuning 
verklaren dit deels, evenals de invulling van inkoopkaders in beide domeinen. 
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1. Twents koplopertraject cliëntondersteuning 
 
1.1 Koploper  
De regio Twente is door het Ministerie van VWS geselecteerd als één van de landelijke koplopers 
cliëntondersteuning II. Gemeenten en zorgkantoren zijn vanuit de Wmo 2015 en de Wlz verplicht om 
cliëntondersteuning aan te bieden. Door de verplichting om cliëntondersteuning levensbreed in te 
vullen het voor de regio duidelijk dat andere partijen, naast de gecontracteerde partijen, betrokken 
zijn bij dit onderwerp of in ieder geval raakvlakken hiermee hebben. Denk bijvoorbeeld aan 
wijkverpleging, schuldhulpverleningsorganisaties en de jeugdgezondheidszorg. Om deze reden willen 
de Twentse gemeenten in het koplopertraject samenwerken met zorgverzekeraar en zorgkantoor 
Menzis en de GGD Twente. Menzis biedt voor haar verzekerden in regio Twente zorg in het kader van 
de Zorgverzekeringswet en is in Twente tevens de grootste zorgverzekeraar (meer dan 50% 
marktaandeel). Daarnaast biedt Menzis zorgkantoor cliëntondersteuning aan de inwoners/klanten in 
Twente in het kader van de Wlz.  
 
1.2 Visie en ambitie 
De Twentse gemeenten vinden het van groot 
belang dat alle inwoners/klanten kunnen 
participeren in de samenleving, zich veilig voelen 
en zo veel als mogelijk zelfredzaam zijn. De eigen 
kracht van inwoners/klanten staat hierbij centraal. 
Daarbij kan cliëntondersteuning een belangrijke 
sleutelfunctie hebben. 
 
Gezamenlijk willen de partijen toewerken naar 
een breed bekende, toegankelijke en integrale 
cliëntondersteuning in Twente. Tijdig, op de juiste 
plek en door een passende ondersteuner (naaste, 
professional of onafhankelijke 
cliëntondersteuner). 
 
1.3 Startsituatie 
De Twentse gemeenten hebben 
cliëntondersteuning verschillend georganiseerd en 
vormgegeven. Enkele gemeenten hebben de taak 
van (onafhankelijke) cliëntondersteuning 
bijvoorbeeld belegd binnen hun wijkteams waar 
andere gemeenten contracten/subsidies hebben 
afgesloten met externe, onafhankelijke 
organisaties, zoals MEE Oost, Wijkracht, 
Zorgbelang Overijsel en/of SCOT waarbij 
professionals niet direct zitting hebben in de 
wijkteams. De visie en ambitie om 
cliëntondersteuning te versterken en bekender te maken, wordt door gemeenten gedeeld. De eigen 
kracht van de inwoner staat hierbij centraal. Ook wil Twente meer gaan inzetten op preventie en 
vroegsignalering. Om dit alles te bereiken heeft cliëntondersteuning mogelijk een belangrijke 
sleutelfunctie.  
 
  

Figuur 1. Projectplan koplopertraject integrale 
cliëntondersteuning. 
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1.4 Vraagstelling 
Vanuit het koplopertraject is een wens geuit om onderzoek te laten doen. Dit onderzoek moet 
bijdragen aan de verbetering van integrale cliëntondersteuning in Twente. Feitelijk is het de start van 
het koplopertraject. In alle gemeenten is sprake van cliëntondersteuning. Deze is echter heel divers 
georganiseerd. Het is de vraag of het huidige aanbod van cliëntondersteuning wel voldoende aansluit 
bij de behoeften van inwoners/klanten. Het koplopertraject richt zich erop te komen tot de 
ondersteuning en zorg die aansluit bij hun 
situatie en ondersteuningsbehoefte zodat de 
eigen regie, zelfredzaamheid en participatie in 
de samenleving wordt gestimuleerd. Het doel 
van het onderzoek is in beeld te krijgen hoe 
cliëntondersteuning in Twente nu is 
georganiseerd, wat goed gaat en welke 
problemen, tekorten, verbeterpunten en 
wensen er momenteel zijn vanuit het 
perspectief van inwoners/klanten en alle 
betrokken partijen. 
 
1.5 Leeswijzer 
Dit rapport geeft een weergave van de 
uitkomsten van onderzoek. In hoofdstuk 2 
beschrijven we de aanpak. Hoofdstuk 3 belicht de wijze waarop cliëntondersteuning in Twente is 
georganiseerd. Dit is geïnventariseerd. In hoofdstuk 4 plaatsen we de Twentse cliëntondersteuning in 
een bredere context. We kijken naar de verschijningsvormen, het belang van onafhankelijkheid, 
integraliteit, bestaande (professionele) rollen van waaruit cliëntondersteuning wordt geboden, 
toegang en toeleiding, bekendheid en de benadering van cliëntondersteuning (kostenpost of 
opbrengstengenerator?). Hoofdstuk 5 belicht de uitkomsten van de focusgroepen. Hierbij staan we stil 
bij specifieke inwonergroepen waar de behoefte aan cliëntondersteuning voor de hand ligt. Hoofdstuk 
6 bevat conclusies en aanbevelingen. 

  

Figuur 2. Kernbegrippen in het Twentse 
koplopertraject integrale cliëntondersteuning. 
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2. Uitvoering onderzoek 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de aanpak van het onderzoek. De eerste stap betrof het verrichten van 
vooronderzoek. De tweede stap was het houden van interviews met financiers, uitvoerders en 
aanpalende functionarissen. Tot deze laatste groep behoren professionals die zelf als deel van hun 
werk cliëntondersteuning bieden, ofwel hiernaar zouden kunnen verwijzen. De derde stap was het 
organiseren van bijeenkomsten met inwoners/klanten (focusgroepen) om hun behoeften te 
inventariseren. Als laatste stap zijn consultatiebijeenkomsten gehouden rondom klantreizen. De 
opbrengsten van deze onderdelen hebben we verwerkt in voorliggende rapportage. 
 
2.1 Vooronderzoek 
We zijn gestart met het opvragen van relevante beleidsdocumenten bij de gemeenten en bij het 
zorgkantoor Twente. Op grond hiervan verrichtten we (data)analyse van de huidige 
(subsidie)afspraken, contracten, beleid, jaarverslagen en uitkomsten van cliëntervaringsonderzoek om 
zo een goed beeld te krijgen van de huidige afspraken en werkwijze binnen alle gemeenten en Menzis 
zorgkantoor rondom cliëntondersteuning. 
 
2.2 Interviews  
Na het vooronderzoek volgden interviews bij gemeenten/zorgkantoor, uitvoerders en aanpalende 
functies. Uit landelijk onderzoek (AEF/IPL, 2019 en XpertiseZorg, 2019) blijkt namelijk een grote rol 
weggelegd voor verwijzers zoals voorliggende voorzieningen of professionals vanuit andere domeinen 
die al bij inwoners/klanten ‘achter de voordeur’ komen. Zij kunnen signaleren dat er sprake is van een 
behoefte aan cliëntondersteuning die niet ingevuld kan worden vanuit het eigen netwerk van de 
cliënt. De ‘verwijzer’ zou dan een goed beeld moeten hebben van de mogelijkheden die er zijn om 
cliëntondersteuning in te zetten en moet hiernaar kunnen verwijzen. 
 
De interviews zijn tot stand gekomen met behulp van de Regio, gemeenten, Menzis en GGD Twente. 
Tevens hebben we professionals benaderd uit het netwerk van XpertiseZorg.  
 
De interviews vonden plaats aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst. De vragenlijst is 
gebaseerd op het vooronderzoek en de inzichten uit het landelijk onderzoek “Wie helpen de weg te 
vinden?” (XpertiseZorg, 2019) in opdracht van het ministerie van VWS. Tevens heeft de projectgroep 
meegedacht en de vragenlijsten van commentaar voorzien. 
 

Interviews Respons 

Gemeenten/zorgkantoor 111 

Uitvoerders  22 

Aanpalende functies 14 

Totaal 47 
Tabel 1; Respons interviews 

 
We hebben uiteindelijk 47 interviews gehouden. Met de gemeenten en het zorgkantoor betrof dit 
face to face interviews. De interviews met uitvoerders en aanpalende functies waren deels face to 
face en deels telefonisch. Een lijst met alle geïnterviewden is weergegeven in bijlage 1. 
 

                                                
1  Gemeente Almelo neemt geen deel aan het koploperproject, daarnaast hebben geen interviews plaatsgevonden met de gemeente Losser 

en de gemeenten Dinkelland en Tubbergen (deze laatste twee gemeenten hebben al eerder meegewerkt aan het landelijk onderzoek dat 
XpertiseZorg heeft gehouden in het kader van cliëntondersteuning, de resultaten hiervan zijn meegenomen in dit onderzoek). 
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2.3 Rondetafelgesprekken met bewoners(vertegenwoordigers) 
Om in gesprek te gaan over de ervaringen en behoeften bij inwoners/klanten hebben we drie 
rondetafelgesprekken gehouden. 
 

Rondetafelgesprekken Datum Bewoners 

Rondetafelgesprek in Denekamp 12 november 2019 10 

Rondetafelgesprek in Enschede 14 november 2019 9 

Rondetafelgesprek in Nijverdal 18 november 2019 18 

Totaal 37 

Tabel 2; Deelname rondetafelgesprekken bewoners 

 
In totaal hebben 37 bewoners(vertegenwoordigers) deelgenomen aan de rondetafelgesprekken in de 
regio. Onder de deelnemers waren ook vertegenwoordigers van de ledenraad van Menzis. Hiermee 
heeft het perspectief van de verzekerden van Menzis ook een plek gekregen. Het rondetafelgesprek in 
Hengelo kreeg een beperkt aantal aanmeldingen en is samengevoegd met de bijeenkomst in 
Enschede. 
 
2.4 Focusgroepen met uitvoerders  
Na de interviews en rondetafelgesprekken hebben we thematische focusgroepen georganiseerd met 
uitvoerders van cliëntondersteuning. 
 

Thematische focusgroepen Datum Deelnemers 

Focusgroep senioren 26 november 2019 6 

Focusgroep GGZ/ personen met verward gedrag 26 november 2019 7 

Focusgroep Werk en Inkomen 27 november 2019 12 

Focusgroep Jeugd en Gezin 27 november 2019 3 

Totaal 28 

Tabel 3; Deelname focusgroepen 

 
In totaal hebben 28 professionals deelgenomen aan de thematische focusgroepen. De focusgroep 
‘Inwoners/klanten in een acute situatie’ kreeg geen aanmeldingen en heeft geen doorgang gevonden. 
Dit onderwerp is meegenomen in de focusgroep senioren. 
 
2.5 Samenvattend 
In totaal 112 personen/functionarissen hebben, middels interviews, focusgroepen en 
rondetafelgesprekken deelgenomen aan het onderzoek, dit is exclusief de nauwe betrokkenheid van 
de leden van het projectteam Koplopertraject Integrale Cliëntondersteuning in Twente. 
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3. Huidig aanbod cliëntondersteuning in Twente 
 
3.1 Inleiding 
Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) is vanaf 2007 opgenomen in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (verder Wmo). De Wmo 2015 definieert cliëntondersteuning als: ‘Onafhankelijke 
ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken 
van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke 
dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, 
onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen’. Sinds 2015 beschikken gemeenten over de middelen om 
cliëntondersteuning in te kopen én in te richten. 
Ook in de Wet langdurige zorg (verder Wlz) is cliëntondersteuning verankerd, hier wordt de inkoop 
gedaan door zorgkantoren. Volgens de Wlz is cliëntondersteuning: ‘onafhankelijke ondersteuning met 
informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding 
brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden. Verzekerden 
met een Wlz-indicatie kunnen Wlz-cliëntondersteuning krijgen’. 
 
De afgelopen jaren is er sprake van een toenemende aandacht voor de belangrijke rol die 
cliëntondersteuning kan spelen. Voor een deel van de Nederlanders is (het vinden van) de toegang tot 
passende zorg en ondersteuning niet eenvoudig. Diverse onderzoeken (ondermeer door de Nationale 
Ombudsman en het Sociaal Cultureel Planbureau) hebben knelpunten in beeld gebracht. In brieven 
van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport is nadere duiding gegeven aan het doel van 
cliëntondersteuning: 
 
De essentie van cliëntondersteuning is voor mij dat iemand naast de cliënt staat en hem of haar met 
informatie, advies en voorlichting bij staat om een hulpvraag te verhelderen, de weg te vinden in een 
voor veel mensen complex stelsel en 
in het contact met gemeenten, 
zorgkantoren, instanties en 
aanbieders. Cliëntondersteuning kan 
eenmalig zijn, maar kan ook 
periodiek nodig zijn gedurende enige 
of langere tijd. De ondersteuning 
heeft extra waarde wanneer sprake 
is van grote kwetsbaarheid bij de 
cliënt, bijvoorbeeld vanwege 
verstandelijke beperkingen, beperkte 
sociale vaardigheden of gebrek aan een sociaal netwerk. 
Door cliëntondersteuning worden regie en zelfredzaamheid versterkt, krijgen kwetsbare mensen 
passende voorzieningen om grip op hun leven te versterken of om naar vermogen mee te doen in de 
samenleving, of ontvangen ze de langdurige zorg die nodig is. Wanneer de hulpvraag zich uitstrekt over 
meerdere levensdomeinen, kan cliëntondersteuning ook daarop adviseren en een bijdrage leveren aan 
integrale dienstverlening door gemeenten en instanties.’ 
(Kamerbrief 12 juli 2018), 

 
Cliëntondersteuning moet betrekking hebben op de volle breedte van het sociale domein, dus 
inclusief welzijn, onderwijs, Wmo, Participatie- en Jeugdwet. Maar ook op de zorg vanuit bijvoorbeeld 
de Zorgverzekeringswet en de Wlz 
 
  

Figuur 3. Leefdomeinen 
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3.2 Cliëntondersteuning Wmo 
Zoals hierboven geschetst is cliëntondersteuning in de Wmo een taak die gemeenten naar eigen  
inzicht in kunnen en mogen vullen. Belangrijke kenmerken waaraan in elk geval voldaan moet zijn: 
• Er moet een mogelijkheid zijn tot onafhankelijke cliëntondersteuning. 
• Cliëntondersteuning is kosteloos voor inwoners/klanten beschikbaar. 
• Cliëntondersteuning is voor alle inwoners/klanten, met ondersteuningsvragen op alle 

leefgebieden beschikbaar. 
 
Als we kijken naar de Twentse situatie dan is cliëntondersteuning veelal ingestoken vanuit ‘zorg’. 
Jeugd is soms aangesloten op de ingekochte cliëntondersteuning en verwijst hier actief naar. Voor de 
Participatiewet/Werk & Inkomen geldt dit in mindere mate. Daarbij kan nog wel worden opgemerkt 
dat veel mensen die bekend zijn bij de Participatiewet en bij Werk & Inkomen veelal ook op andere 
plekken (Wmo/Jeugd) bekend zijn en via die weg in contact zouden kunnen komen met 
cliëntondersteuning. Echter en deel van de groep mensen vanuit Werk & Inkomen blijft echter 
waarschijnlijk buiten beeld. In kleinere gemeenten waar mensen vanuit de verschillende domeinen 
elkaar goed kennen is dit beter ingebed dan in de grotere gemeenten. Hoewel daarbij opgemerkt kan 
worden dat in de kleine gemeenten er meer sprake is van ‘toeval’ dan van gericht beleid. 
 
Positionering 
De wijze waarop gemeenten de (onafhankelijke) cliëntondersteuning hebben georganiseerd en 
gepositioneerd verschilt per gemeente. Wanneer we vanuit het perspectief van klanten kijken naar 
deze verschillen ontstaat het volgende beeld: 
a. Gemeenten waar de inwoner terecht kan bij een algemene voorziening (vrij toegankelijk) voor 

bijvoorbeeld vraagverheldering en het zoeken van oplossingen in het voorliggende veld, zoals 
welzijn. Vanuit deze algemene voorziening wordt ook onafhankelijke cliëntondersteuning 
geboden. De inwoner kan/moet met vragen voor een maatwerkvoorziening bij een ander loket 
van de gemeente zijn.  

b. Gemeenten waar de inwoner bij een partij een specifieke opdracht voor  onafhankelijke 
cliëntondersteuning heeft en deze los van andere gemeentelijke voorzieningen terecht kan. 

c. Gemeenten waar de inwoner bij één loket terecht kan met alle vragen op het gebied van sociaal 
domein. Binnen dit loket is ook cliëntondersteuning georganiseerd. 

 
Onderstaande figuur geeft dit grafisch weer. In de figuur is ‘de gemeente’ weergegeven met het 
woord ‘toegang’ vanwege de toegang tot maatwerkvoorzieningen waarvoor mensen zich veelal tot de 
gemeente richten. 
 

 
 
 
 
 

Figuur 4. Positionering van cliëntondersteuning (varianten) 
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Als we kijken naar de Twentse situatie dan zien we dat een aantal gemeenten de cliëntondersteuning 
heeft ingericht volgens model één, een aantal gemeenten conform model twee en daarnaast zijn er 
gemeenten die een combinatie hebben van (2) en (3).  
 
• Model 1: Hengelo, Borne, Dinkelland (Wijkkracht), Haaksbergen (Noaberpoort) 
• Model 2: Wierden, Hellendoorn, Twenterand (combinatie van MEE en welzijn, in aantal 

gemeenten aangevuld met Evenmens – mantelzorgondersteuning), Hof van Twente, Tubbergen 
(lokale welzijnsorganisatie) Oldenzaal (welzijn + SCOT), Losser (Zorgbelang) 

• Combinatie model 3 met 2: Enschede (wijkteams) in combinatie met Zorgbelang, Rijssen-Holten 1 
gezamenlijk loket voor toegang, waarbij cliëntondersteuning uiteindelijk wordt georganiseerd 
door de dezelfde partijen als in de gemeenten Wierden, Hellendoorn en Twenterand. 

 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat een aantal gemeenten werkt met een combinatie van partijen 
die cliëntondersteuning uitvoeren. Bij deze gemeenten is er sprake van 1 plek (hoofdaannemer/ 
gezamenlijke organisatie) die als aanspreekpunt voor de cliëntondersteuning fungeert. In een aantal 
gemeenten is dit loket in het gemeentehuis en in andere gemeenten juist daarbuiten. Daarbij hebben 
we van diverse gemeenten gehoord dat zij overwegen om meer toe te gaan naar model 3 waarbij OCO 
integraal onderdeel wordt van één loket binnen de gemeente waarin zowel OCO als toegang belegd is. 
In hoofdstuk 4 gaan we nader in op de ‘zichtbaarheid’ van de cliëntondersteuning in relatie tot de 
‘gevoelde onafhankelijkheid’ door inwoners/klanten. 
 
Bekendheid en informatievoorziening 
Alle gemeenten geven aan dat zij inwoners/klanten bij een vraag op gebied van Wmo wijzen op de 
mogelijkheid om gebruik te maken van cliëntondersteuning. In veel gemeenten gebeurt dit ook bij een 
aanvraag voor een voorziening uit de Jeugdwet. De meeste gemeenten doen dit in de brief 
(bevestiging) die cliënten ontvangen voordat zij een ‘keukentafelgesprek’ hebben. Daarnaast is er 
vanuit diverse gemeenten informatie beschikbaar op de website en/of in plaatselijke media.  
In de jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoeken van gemeenten wordt zowel bij gebruikers van Wmo 
als van jeugdzorg gevraagd naar de bekendheid met cliëntondersteuning. Onderstaande grafiek geeft 
voor de gemeenten die deze informatie aan de onderzoekers hebben aangeleverd een overzicht van 
de antwoorden van inwoners/klanten op de vraag in hoeverre zij bekend zijn met cliëntondersteuning.  
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De grafiek plaatst de uitkomsten van onderzoek in de diverse gemeenten naast elkaar. In de grafiek 
valt de score van de gemeente Borne op. De afwijking van deze score kan worden verklaard door het 
feit dat de gemeente de onderzoeksvraagstelling m.b.t. cliëntondersteuning “lokaal heeft 
geformuleerd”. De vraag heeft in Borne een breder bereik (niet enkel/uitsluitend van toepassing op 
cliëntondersteuning).  
 
Wat in het algemeen opvalt is dat de bekendheid bij gebruikers van Wmo voorzieningen hoger ligt dan 
bij gebruikers van voorzieningen in de Jeugdwet. Tenslotte is belangrijk om bij de duiding van de cijfers 
in ogenschouw te nemen dat deze percentages gebaseerd zijn op mensen die inmiddels hulp 
ontvangen, die dus al contact met de gemeente hebben gehad.  
 
In het kader van ‘bekendheid’ en de doelgroep die mogelijk meerwaarde kan ervaren vanuit 
cliëntondersteuning is dit waarschijnlijk een beperkte groep (de groep die behoefte kan hebben aan 
cliëntondersteuning zal groter zijn dan de gebruikers van alleen Wmo voorzieningen/maatwerk). 
 
Rollen cliëntondersteuners 
Op basis van de gesprekken met de uitvoerders van cliëntondersteuning concluderen we dat de 
nadruk bij de invulling van de functie met name ligt op het geven van informatie en advies, het 
verhelderen van de vraag en toeleiden naar passende ondersteuning. De rol van belangenbehartiger 
kwam relatief minder vaak terug (ongeveer 25% van de organisaties ziet hierin een taak voor zichzelf). 
Cliëntondersteuners gaven aan dat zij belangenbehartiging vooral zien als het ‘stevig’ naast een 
inwoner staan die zelf nog maar zeer beperkt regie heeft en waar diverse organisaties betrokken zijn. 
In andere gevallen, als inwoners/klanten zelf (voldoende) regie kunnen voeren is deze invulling van 
cliëntondersteuning veelal niet nodig. 
 
Opvallend in Twente is dat veel cliëntondersteuners participeren in brede overlegorganen waarin ook 
welzijnswerk, maatschappelijk werk, wijkverpleging en gemeente aan tafel zitten. Dit maakt dat de 
lijnen naar cliëntondersteuning veelal kort zijn, waardoor er soms een ‘grijs gebied’ ontstaat tussen 
bijvoorbeeld welzijnswerk en cliëntondersteuning. Dit kan enerzijds ‘lastig’ zijn als gemeenten sec 
willen inzoomen op de invulling van cliëntondersteuning. Anderzijds kan deze fragiele scheidslijn 
bijdragen aan een snelle en eenvoudige oplossing van complexe casuïstiek. 
 
Formele versus informele cliëntondersteuning 
Veel gemeenten hebben goed zicht op de formele cliëntondersteuning die zij middels een subsidie 
inkopen. In een aantal gemeenten is er daarbij sprake van een specifieke opdracht aan de uitvoerders 
van de cliëntondersteuning om waar mogelijk te werken met vrijwilligers. Dit geldt bijvoorbeeld in 
Enschede (vrijwilligers zijn onderdeel van de inzet van Zorgbelang), Hengelo, Borne en Haaksbergen 
(onderdeel van Wijkkracht) en specifiek voor de mantelzorgers (Twenterand).  
In andere gemeenten is er vanuit de gemeente geen directe opdracht om cliëntondersteuning met 
vrijwilligers te organiseren. Toch zijn er diverse initiatieven op dit gebied, hoewel lang niet allemaal 
(onder deze titel) bekend bij gemeenten. “Nu we er zo over praten, zijn er in onze gemeente 
inderdaad meer vormen van cliëntondersteuning, die label ik echter niet zo, dus daarom blijven ze in 
eerste instantie buiten beeld als het gaat over dit onderwerp” Zo is het werken met vrijwilligers een 
‘standaard’ binnen welzijnswerk, dus ook bij de organisaties die cliëntondersteuning via de 
welzijnsorganisaties hebben ingekocht. Daarnaast wordt er op diverse plekken gewerkt met 
ervaringsdeskundigen die worden ingezet om (delen van) cliëntondersteuning vorm te geven. 
 
Voor de inzet van vrijwilligers geldt bij de onderzochte vormen van aanbod altijd dat er sprake is van 
getrainde vrijwilligers die op basis van een vraag die binnenkomt bij een betaalde coördinator worden 
ingezet. Vrijwilligers worden bijvoorbeeld ingezet om vraagverheldering te doen (beperkt aantal 
gevallen) en mee te gaan naar een keukentafelgesprek, daarnaast worden veelal vrijwilligers ingezet 
bij het inzichtelijk maken van de administratie en het invullen van formulieren. De vrijwilligers kunnen 
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bij de uitvoering van hun werkzaamheden ook altijd terugvallen op de coördinator. Belangrijk 
aandachtspunt bij de informele cliëntondersteuning is dat gemeenten maar zeker ook uitvoerders een 
‘spagaat’ voelen in de beschikbaarheid van vrijwilligers (eerst moeten ze getraind worden) en de 
mogelijkheden tot inzet (pieken en dalen) in de praktijk. Mogelijk dat deze spagaat maakt dat er in 
Twente relatief weinig gebruik wordt gemaakt van vrijwilliger inzet van cliëntondersteuning. Landelijk 
zijn er namelijk diverse voorbeelden zichtbaar waar op relatief grote, en gecoördineerde schaal 
vrijwillige cliëntondersteuning wordt geboden, deels door ervaringsdeskundigen. 
 
3.3 Cliëntondersteuning Wlz 
Waar in de vorige paragraaf de invulling van cliëntondersteuning door gemeenten aan bod kwam gaan 
we in dit onderdeel in op de invulling van cliëntondersteuning door zorgkantoor Menzis. Zorgkantoor 
Menzis is voor alle inwoners/klanten van Twente, die beschikken over een indicatie voor de Wlz de 
organisatie die moet zorgen voor cliëntondersteuning als een burger hieraan behoefte heeft. 
Aandachtspunt hierbij is het feit dat inwoners/klanten eerst een Wlz-indicatie moeten hebben, 
alvorens zij gebruik kunnen en mogen maken van deze vorm van, veelal meer gespecialiseerde, 
cliëntondersteuning. In hoofdstuk 4 gaan we hier nader op in vanuit het perspectief van de inwoner. 
 
ZorgAdvies, onderdeel van Menzis Zorgkantoor 
Zorgkantoor Menzis biedt twee vormen van cliëntondersteuning aan, aan inwoners/klanten met een 
Wlz-indicatie in Twente. Enerzijds is er de mogelijkheid om gebruik te maken van ZorgAdvies, een 
onderdeel van Menzis dat er specifiek is voor klanten. De adviseurs van ZorgAdvies kunnen informatie 
en advies geven over regelgeving binnen de Wlz en over het beschikbare zorgaanbod. Ook zijn de 
Zorgadviseurs goed in staat om een inwoner (of zijn/haar naaste) te helpen zoeken naar een passende 
plek. De invulling van ZorgAdvies is niet geheel onafhankelijk omdat het onderdeel is van Menzis. Voor 
klanten kan ZorgAdvies wel een eerste ingang zijn, waar zij snel en op afstand (telefonisch) goed 
kunnen worden geholpen met allerlei vragen omtrent wet- en regelgeving en vooral ook met 
beschikbaar zorgaanbod in de regio. Mensen kunnen hier ook terecht zonder dat zij een Wlz-indicatie 
hebben. 
 
De Zorgadviseurs van Menzis nemen nadat een inwoner in Twente een Wlz-indicatie heeft ontvangen 
altijd binnen een aantal dagen telefonisch contact op met de inwoner of diens contactpersoon om 
inwoners/klanten te informeren over onder andere de mogelijkheden die ZorgAdvies biedt om 
mensen te ondersteunen binnen de Wlz. Daarnaast ontvangen inwoners/klanten altijd een brief 
waarin ook de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning wordt benadrukt. Op basis van de 
registratie van het aantal contacten dat de ZorgAdviseurs in Twente hebben gehad bestaat het beeld 
dat er vooral veel informatie en advies wordt gegeven, over wet- en regelgeving en specifiek over de 
samenloop van verschillende wetten (Wlz, Zorgverzekeringswet en Wmo). In ongeveer 10% van de 
contacten lag er een vraag rondom het bemiddelen naar passende zorg. 
 
Onafhankelijke cliëntondersteuning 
Naast de mogelijkheid voor inwoners/klanten van Twente om gebruik te maken van de diensten van 
ZorgAdvies kunnen inwoners/klanten ook gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Deze vorm van cliëntondersteuning is door het zorgkantoor ingekocht op basis van een landelijke set 
aan afspraken die door alle zorgkantoren in Nederland wordt gehanteerd. In Twente zijn MEE, 
Zorgbelang, SCOT en Dichtbij gecontracteerd. Voor deze vier partijen geldt dat inwoners/klanten een 
indicatie voor de Wlz moeten hebben, een andere vorm van toestemming is niet nodig om gebruik te 
mogen maken van de diensten. 
In 2018 maakten ongeveer 800 mensen in Twente gebruik van deze vorm van cliëntondersteuning. 
Voor 2019 is de verwachting dat dit aantal aanzienlijk stijgt, naar ongeveer 950. Door de 
cliëntondersteuners is bijgehouden binnen welke ‘sector’ cliënten vallen. Dit is afgezet tegen het 
totaalaantal cliënten in zorg op sectorniveau. Dit leidt tot het volgende overzicht. 
• 2% van de mensen in de sector V&V maakt gebruik van cliëntondersteuning. 
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• 9% van de mensen met een verstandelijke beperking (of hun naasten) maakt gebruik van 
cliëntondersteuning. 

• 8% van de mensen met een lichamelijke beperking maakt hiervan gebruik. 
• Het gebruik van mensen met een Wlz-indicatie psychiatrie (GGZ-B) is hierin niet opgenomen 

omdat mensen al langere tijd bij een zorgaanbieder verblijven voordat zij in de Wlz terecht 
komen. Deze mensen worden niet actief gewezen op cliëntondersteuning. Wanneer per 1-1-2021 
de groep mensen met psychiatrie toegevoegd wordt aan de Wlz zal hier een wijziging in 
plaatsvinden en zal de cliëntondersteuning ook specifiek op dit onderdeel worden toegespitst. 

 
Als we kijken naar het type vragen dat de cliëntondersteuners beantwoorden, zien we het beeld 
ontstaan zoals opgenomen in grafiek 2. 
 

 

 
Ook hier ligt de nadruk op het geven van informatie en advies en het toeleiden naar passende zorg. 
Opvallend is het relatief hoge percentage “bemiddelen bij niet passende zorg” en “ondersteuning bij 
klachten, geschillen of bezwaar en beroep”. Deze vormen lijken namelijk binnen de Wmo niet of 
nauwelijks voor te komen. Het onderdeel bemiddeling is geen expliciete opdracht in de Wmo terwijl 
dit wel nadrukkelijk is opgenomen in de definitie van de Wlz. Voor de ondersteuning bij klachten, 
geschillen en bezwaar en beroep geldt dat deze wel nadrukkelijk naar voren komt in het inkoopkader 
van de zorgkantoren (landelijk) en minder expliciet als opdracht is meegegeven door gemeenten bij de 
inkoop in de regio. Daarnaast geldt dat door gemeenten is opgemerkt dat bij herindicatietrajecten, 
zoals bij hulp in de huishouding wel een toename van het beroep op cliëntondersteuning zichtbaar 
was. Mogelijk omdat mensen dan al sneller verwachten dat onafhankelijke hulp zinvol is en mogelijk 
doordat gemeenten bij de brieven rondom herindicatietrajecten nadrukkelijk aandacht vestigen op de 
mogelijkheid om gebruik te maken van cliëntondersteuning. 
 
3.4 Budgetten 
Voor alle gemeenten geldt dat zij deze partijen de opdracht hebben gegeven om onafhankelijke 
cliëntondersteuning aan te bieden. Er wordt in iedere gemeente gewerkt met een subsidie-relatie met 
de betreffende partijen. Niet in alle gemeenten is duidelijk wat er exact besteed wordt aan de 
onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit komt omdat het onderdeel cliëntondersteuning regelmatig is 
ondergebracht in een bredere subsidie waardoor het onderdeel cliëntondersteuning niet als 
afzonderlijk zichtbaar is gemaakt. Dat maakt dat voor veel gemeenten ook geen inzicht bestaat in het 
gebruik van cliëntondersteuning door inwoners/klanten, zij vragen hier in de verantwoording van de 
bestede subsidies namelijk niet expliciet naar. Uitzondering hierop zijn MEE, Zorgbelang en SCOT die 
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deze informatie wel inzichtelijk hebben voor gemeenten. Dit is waarschijnlijk te verklaren vanuit de 
registratie die zij ook bijhouden in het kader van de WLZ. 
 
In bijlage 2 is een schatting van het gemiddelde budget voor OCO per jaar opgenomen. Het gaat hier 
enkel om de specifieke ingekochte onafhankelijke cliëntondersteuning binnen gemeenten. Bij de tabel 
moet worden opgemerkt dat het gaat om globale weergave, gebaseerd op de door gemeenten 
aangeleverde subsidiebedragen in 2018. Daarnaast heeft het zorgkantoor van Menzis ook aangegeven 
hoeveel geld zij jaarlijks besteden aan de onafhankelijke cliëntondersteuning die zij inkopen in Twente. 
Dit bedrag is gerelateerd aan het aantal verzekerden met een Wlz-indicatie (de groep mensen die 
gebruik kan en mag maken van de OCO vanuit het zorgkantoor). Het geschatte bedrag ligt bij veel 
gemeenten rond de 6 euro per inwoner. Op een aantal plekken ligt dit lager, bijvoorbeeld in Enschede 
omdat een deel van het budget onderdeel is van de wijkteams. Wanneer we een deel van het budget 
van de wijkteams meenemen in de berekening komt ook Enschede op een vergelijkbaar bedrag uit. 
Ook bij gemeenten die volledig met welzijn werken is er een lager bedrag per inwoner zichtbaar 
omdat zij een deel van de taken onder het totale welzijnsbudget hebben gezet en deze niet specifiek 
als cliëntondersteuning aanmerken. Het bedrag dat het zorgkantoor Menzis uitgeeft ligt op een 
vergelijkbaar niveau, namelijk 6,5 euro per verzekerde met een Wlz-indicatie. Opgemerkt moet 
worden is dat het bedrag dat wordt uitgegeven niet per definitie iets zegt over de kwaliteit van de 
ondersteuning, daar is in dit onderzoek niet nader op ingezoomd.  
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4. Cliëntondersteuning in Twente 
 
4.1 Verschijningsvormen 
Bij het beantwoorden van de vraag of het aanbod voorziet in de behoefte doemt de vraag naar de 
definitie van cliëntondersteuning op. Waar we in hoofdstuk 3 hebben stil gestaan bij de wettelijke 
definities bleken  in de gesprekken over de Wmo veel verschillende interpretaties te bestaan. In de 
Wmo staat minder expliciet dan in de Wlz benoemd wat cliëntondersteuning is. Bovendien zijn in de 
Wmo veel meer taken benoemd die lijken op cliëntondersteuning, namelijk de reguliere activiteiten 
op het gebied van participatie en zelfredzaamheid, terwijl daar bij de Wlz geen sprake van is.  
 
We zien dat de beelden over cliëntondersteuning in het onderzoek erg verschillend zijn en 
uiteenlopen van ‘bijna reguliere ondersteuning’ tot een geheel onafhankelijke invulling van 
cliëntondersteuning. Daarbij kan worden geconcludeerd dat ‘cliëntondersteuning’ voor iedere 
inwoner anders is en in een andere context, dus met andere samenwerkingspartners plaatsvindt.  
 
Belangrijke modaliteiten, oftewel verschijningsvormen zijn: 
• Cliëntondersteuning in relatie tot een andere vorm van hulp/ondersteuning. Vanuit perspectief 

van de inwoner wordt dit veelal niet gezien als ‘aparte’ cliëntondersteuning, maar als een goede 
ondersteuning door bestaande hulp. 

• Cliëntondersteuning als onderdeel van een informatieplein/vraagpunt/zorgloket/sociaal team of 
‘toegang’ tot zorg. Vanuit het perspectief van de inwoner gaat het hierbij om een goede 
vraagverheldering en snelle toegang tot juiste informatie en advies. 

• Cliëntondersteuning in relatie tot onafhankelijke cliëntondersteuning (buiten de gemeente 
georganiseerd). Vanuit het perspectief van de inwoner gaat het hier om een aparte functie die als 
onafhankelijk van de gemeente wordt ervaren waar men terecht kan met specifieke vragen. 

 
In tabel 4 geven we een nadere duiding en beschrijving van de verschillende verschijningsvormen. 
 

 Modaliteiten Kenmerken Denk aan.. 
A. Cliëntondersteuning in relatie 

tot andere 
hulp/ondersteuning  
 

Langdurige relatie 
Cliëntondersteuning als onderdeel 
van een bredere 
ondersteuning/hulp 
Op basis van duidelijke 
ondersteuningsvraag 
Gericht op oplossen hiervan 

Zorgaanbieder (indicatie) 
Onderwijs (zorgadviesteam) 
Bemoeizorg/Wijk-GGD 
Casemanagement Dementie 
Sociaal werkbedrijf 
(participatiecoach) 
 

B. Cliëntondersteuning als 
onderdeel van een 
informatieplein/vraagpunt/zo
rgloket/sociaal team of 
‘toegang’ tot zorg. 
 

Kortdurend 
Geven van informatie en advies 
Hulp bij vinden van passende 
ondersteuning (wegwijzer) 
Generalist 

Toegang gemeente/zorgkantoor 
(Zorgadvies) 
Sociaal team 
Huisarts 
Consultatiebureau 
 

C. Cliëntondersteuning als 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning (buiten 
de gemeente georganiseerd) 
 

Kortdurend 
Informatie en advies 
Vraagverheldering 
Wegwijzer 
Specialistische kennis (complexe 
doelgroep, juridische kennis) 

Organisatie met specifieke 
opdracht van de financier 
(georganiseerde OCO) 

Tabel 4; Verschijningsvormen  
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4.2 Onafhankelijkheid 
In paragraaf 4.1 hebben we de drie belangrijkste verschijningsvormen / plekken van 
cliëntondersteuning geduid. Volgens wet is het de opdracht aan gemeenten en zorgkantoren om 
onafhankelijke cliëntondersteuning te organiseren. Deze ligt vaak ten grondslag aan de derde 
verschijningsvorm (C.) Het gaat er dan om dat cliëntondersteuning buiten de gemeente en het 
zorgkantoor is gepositioneerd. In de Wlz is onafhankelijk gedefinieerd als ‘los van de indicatiestelling 
of aanbieder van zorg’. 
 
Tijdens de interviews en met name in de focusgroepen (waarbij inwoners/klanten aanwezig waren) 
kwam het belang van deze onafhankelijkheid ook naar voren. Terwijl professionals die in of dichtbij 
een gemeente werken het veelal ook als hun professionele taak zien om ondanks de binding met 
financiers toch als onafhankelijk en in het belang van de cliënt te werken. Toch ervaren 
inwoners/klanten dit lang niet altijd.  
 
“Als wijkcoach wil ik graag zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen van de inwoner, het maken van 
echt contact is een voorwaarde om mijn werk goed te kunnen doen. We hebben er niets aan als de 
inwoner zich niet gehoord voelt. Dat betekent dat ik een relatief dunne lijn zie met cliëntondersteuning, 
want ook ik ondersteun de cliënt bij het formuleren van zijn/haar vraag en het zoeken naar de 
oplossing die het beste bij de cliënt past”. 
 
Omdat we eerder al concludeerden dat er naast de onafhankelijke cliëntondersteuning ook behoefte 
bestaat aan ondersteuning binnen bestaande vormen van hulp (modaliteit A) en laagdrempelige 
informatie en advies (modaliteit B) is de opgave voor gemeenten en zorgkantoren vooral om op zoek 
te gaan naar het antwoord op de vraag op welke manier onafhankelijke cliëntondersteuning (apart 
gepositioneerd en bekostigd) aanvullend kan zijn aan bestaande vormen van ondersteuning én 
cliëntondersteuning.  
 
Aspecten die genoemd zijn, zijn: 
• Specifieke expertise bijvoorbeeld over complexe doelgroepen/aandoeningen. 
• Specifieke expertise wordt gevraagd, zoals juridische bijstand. 
• Veelomvattender (leefdomeinoverstijgende) casussen waarbij vanuit verschillende wet-/ en 

regelgevingen effecten zijn, die op elkaar kunnen ingrijpen. 
• Specifieke situaties waarbij de inwoner (om diverse redenen) de eigen situatie niet met de directe 

omgeving wil delen en waarbij ‘een vertrouwensafstand’ juist behulpzaam is.  
 
4.3 Integraal en levensbreed: meerdere leefdomeinen 
Een belangrijk aspect van cliëntondersteuning dat door zowel door inwoners/klanten als professionals 
die cliëntondersteuning uitvoeren wordt benadrukt, is dat cliëntondersteuning zo integraal en 
levensbreed mogelijk wordt geboden.  
 
Inwoners/klanten vertellen dat zij op een zeer kwetsbaar moment in hun leven gebruik moeten/willen 
maken van ondersteuning en dat zij denken vanuit het probleem dat zij ervaren. Dat betekent dat 
inwoners/klanten niet kunnen, willen en zouden moeten denken in verschillende toegangen en 
wetten waardoor er verschillende vormen van ondersteuning ontstaan. Inwoners/klanten willen 
terecht kunnen op 1 punt, bij 1 persoon die hen kan helpen bij het geven van informatie en het wijzen 
van de weg rondom alle vraagstukken die op dat moment relevant zijn.  
 
“Zo gauw een Wlz-indicatie is afgegeven mag ik eigenlijk niet meer doen. Dat is niet altijd prettig want 
je bent toch het bekende gezicht voor de klant. Soms ben ik stout en help een klant toch nog wat 
verder.” 
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In de praktijk zien we dat cliëntondersteuning veelal georganiseerd en georiënteerd is op zorg/welzijn. 
Verbindingen met onderwijs, huisvesting en werk en inkomen zijn minimaal. Ook verbindingen tussen 
Wmo en Wlz zijn beperkt aanwezig. Voor een aantal ‘verwijzers’ geldt dat zij nog nooit gehoord 
hadden van cliëntondersteuning en hier dus ook (nog) geen gebruik van maken. Daarbij geldt ook dat 
deze partijen de vraag stellen of de cliëntondersteuning op dit moment voldoende toegerust is om 
vraagstukken vanuit de betreffende domeinen voldoende te kunnen beantwoorden. Kortom, naast 
het vergroten van bekendheid kan andersom ook het vergroten van deskundigheid bij de uitvoerders 
van cliëntondersteuning nodig zijn om integraal werken mogelijk te maken 
 
4.4 Cliëntondersteuning als onderdeel van bestaande ‘rollen en functies’ 
In de tabel in paragraaf 4.1 staat beschreven dat cliëntondersteuning, of onderdelen daarvan, ook 
uitgevoerd worden door rollen en functies die al ondersteuning geven aan inwoners/klanten. Te 
denken valt aan het consultatiebureau, de huisarts, wijkverpleegkundige, ervaringsdeskundige GGZ, 
maar ook klantmanagers werkplein, onderwijs en woonconsulenten.  
 
Daarnaast ontstaan diverse commerciële partijen die vormen van cliëntondersteuning bieden. Zo zijn 
er partijen actief op het gebied van mantelzorgondersteuning, maar ook op het gebied van 
ondersteuning bij ziekenhuisafspraken. 

 
 
  Figuur 5. Cliëntondersteuning als onderdeel van bestaande rollen 
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4.5 Toeleiden en verwijzen naar cliëntondersteuning 
Belangrijk is dat door inwoners/klanten is opgemerkt dat zij organisaties/ professionals zoals benoemd 
in 4.3 vaak zien als de eerste ‘vindplek’ voor cliëntondersteuning. Dat betekent dat deze 
organisaties/professionals betrokken kunnen zijn bij het vergroten van bekendheid, maar ook dat zij 
ondersteund kunnen worden bij de uitvoering van de vormen van cliëntondersteuning die zij al 
leveren.  
 
“Als wijkverpleegkundige ken ik de cliëntondersteuner goed. Soms moeten we samen puzzelen, wie 
welke casus oppakt en hoe we taken verdelen. Korte lijntjes houden en werken in een netwerk waar 
ook andere, voor ons relevante professionals en informele zorgverleners actief zijn, helpt dan veel!” 
 
Het gaat in dat geval veel meer over het faciliteren van de professionals om hun eigen rol uit te voeren 
en mogelijk wat te verbreden met coaching/steun van (onafhankelijke) cliëntondersteuners.   
Hierbij geldt dat voor een deel van de inwoners/klanten juist de mogelijkheid om ook naast de reeds 
aanwezige vormen van ondersteuning gebruik te kunnen maken van de onafhankelijk 
cliëntondersteuning belangrijk is, omdat daarmee afstand tot de eigen situatie bestaat. 
 
4.6 Toegang tot cliëntondersteuning 
In het onderzoek hebben we geconcludeerd dat vanuit het perspectief van inwoners/klanten een 
herkenbare plek voor cliëntondersteuning van belang is. En dat daarnaast onafhankelijkheid, dus echt 
losgekoppeld organiseren van de gemeente of het zorgkantoor, ook een belangrijk aspect voor 
inwoners/klanten is. Voor financiers (gemeenten en zorgkantoren) zorgt dit voor een dilemma. 
Enerzijds zoeken zij namelijk naar manieren om voor inwoners/klanten, dichtbij en herkenbaar een 
plek te organiseren waar alle vragen rondom het sociaal domein gesteld kunnen worden. Anderzijds 
wordt hen gevraagd om een onafhankelijke vorm van cliëntondersteuning te organiseren. 
 
Een aantal gemeenten werkt aan één integrale voordeur / loket waar inwoners/klanten met alle 
vragen op sociaal gebied terecht kunnen. Dat betekent dat er binnen één loket vragen gesteld kunnen 
worden die gaan over informatie en advies (cliëntondersteuning) maar ook vragen die leiden tot 
toegang tot voorzieningen (maatwerk Wmo of Jeugdwet maar ook aanvraag van uitkering). Door alle 
functies in één loket te organiseren hopen gemeenten de toegang in het ingewikkelde systeem van 
zorg en ondersteuning voor inwoners/klanten te vereenvoudigen. 
 
Wanneer we deze ontwikkeling beschouwen dan speelt deze voornamelijk in op rol B uit paragraaf 
4.1. Hiermee wordt gewerkt aan een oplossing voor inwoners/klanten met één loket voor die 
inwoners/klanten die een vraag hebben. De onafhankelijkheid zoals geduid in paragraaf 4.2 wordt hier 
minder gevraagd. Het accent ligt juist op het bieden van een laagdrempelige toegang voor vragen. 
Deze gedachte gaat uit van cliëntondersteuning die binnen (vlakbij) de gemeente gepositioneerd is. 
Vanuit de inwoner die op zoek is naar informatie en advies en daarvoor weet dat hij bij de gemeente 
terecht kan is dit een heldere plek.  
 
Naast een dergelijke invulling zou dan eigenlijk ook de onafhankelijke invulling van 
cliëntondersteuning georganiseerd en goed gepositioneerd (bekend) moeten zijn. Juist voor die 
inwoners/klanten en die vragen die niet passend zijn binnen het reguliere loket zou dit helpend zijn. 
Dit is waar inwoners/klanten naar op zoek zijn, voor die vragen die niet of niet naar tevredenheid 
opgelost worden op andere plekken in het sociaal domein. Dit gaat dan om modaliteit C. 
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4.7 Bekend en benut 
In de interviews, focusgroepen en ronde tafelgesprekken is gesproken over de herkenbaarheid van 
cliëntondersteuning. In het kader van herkenbaarheid gaat het om: 
• De term cliëntondersteuning. 
• Communicatie over cliëntondersteuning. 
• De persoon die cliëntondersteuning uitvoert (en/of signaleert). 
 
“De eerste vraag die je stelt als je bij iemand op bezoek komt is de belangrijkste. Vertrouwen krijgen 
dat je het beste met de mens voor hebt is in eerste instantie belangrijker dan je vragenformulier 
ingevuld krijgen. Ontmoeten is daarbij het toverwoord.”  
 
Als we inzoomen op deze verschillende onderdelen gaat het allereerst om de term 
cliëntondersteuning. In de bijeenkomsten met inwoners/klanten hebben we gehoord dat veel mensen 
de term cliëntondersteuning niet kennen, ook ‘verwijzers’ in de bredere context zijn veelal niet 
bekend met de term cliëntondersteuning of hebben de associatie van zorg bij dit woord, terwijl de 
invulling van cliëntondersteuning veel breder kan zijn. Andere woorden die gebruikt zijn voor 
cliëntondersteuning zijn: ‘tolk / vertaler’, ‘inwonerondersteuning’ ‘coach’, ‘coach sociale 
vraagstukken’. 
 
Inwoners/klanten hebben aangegeven dat zij veelal niet op de hoogte zijn van cliëntondersteuning en 
dat dit vaak ook moeilijk vindbaar is. Het zorgkantoor wijst in de communicatie naar cliënten op de 
mogelijkheid van cliëntondersteuning. Daarnaast zijn de zorgkantoren (landelijk) gestart met een 
campagne om meer bekendheid te geven aan cliëntondersteuning, hierin zijn ook de gemeenten 
meegenomen. Gemeenten wijzen ook in formele communicatie op de mogelijkheid van 
cliëntondersteuning: vrijwel iedere gemeente en ook het zorgkantoor geeft aan dat zij mensen die 
contact zoeken met de gemeente in het kader van de aanvraag van een voorziening binnen de Wmo 
en veelal ook Jeugdwet (niet iedere gemeente) wijzen op de mogelijkheid om gebruik te maken van 
cliëntondersteuning. Dit doen gemeenten verschillend. De ene gemeente informeert per brief, de 
andere aan de telefoon, en weer een andere combineert beide vormen van informatieverstrekking. 
Door inwoners/klanten is aangegeven dat bij de communicatie over cliëntondersteuning het 
informeren op verschillende manieren van belang is, dus niet alleen per brief maar ook per telefoon. 
Belangrijk is ook om het taalgebruik ‘simpel’ te houden en uit te leggen wat cliëntondersteuning 
inhoudt. Tenslotte is opgemerkt dat toegang tot cliëntondersteuning zeker niet alleen digitaal 
geboden moet worden, maar juist ook schriftelijk of mondeling (door een ‘herkenbaar’ gezicht).  
 
Van belang bij de communicatie is ook de algemene informatie over cliëntondersteuning. Door 
frequent te communiceren over het onderwerp, op plekken die door inwoners/klanten veel worden  
gezien/ gebruikt kan bekendheid met het onderwerp worden vergroot. Mensen gaan pas op zoek naar 
cliëntondersteuning als zij het nodig hebben, daarvoor wordt informatie veelal niet opgeslagen/ 
onthouden. Herhaling van de mogelijkheid om gebruik te maken van cliëntondersteuning in 
bijvoorbeeld plaatselijke media kan helpen.  
Mogelijk kan hierbij ook gebruik gemaakt worden van de landelijke voorbereidingen van gezamenlijk 
informatie, die bij verwijzers (bijvoorbeeld huisartsen) kan worden benut.  
 
Maar ook het beschikbaar stellen van informatie op ‘vindplekken’ waar klanten komen zoals 
huisartsenpraktijken, scholen, ontmoetingsplekken zal bijdragen aan meer bekendheid. Belangrijk 
daarbij is ook weer de toegankelijkheid van locaties, zo is bijvoorbeeld bereikbaarheid met openbaar 
vervoer voor een deel van de inwoners/klanten van belang, terwijl voor senioren ook 
parkeergelegenheid in de buurt een belangrijk element is. 
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Bekendheid kan ook worden vergroot door een herkenbaar persoon of organisatie die 
cliëntondersteuning uitvoert. In dit geval gaat dat samen met de keuzes die gemeenten maken 
omtrent positionering. Door inwoners/klanten is aangegeven dat iemand die dichtbij is, die de 
inwoner en zijn omgeving kent, en die laagdrempelig te bereiken is van belang is. Bijvoorbeeld door 
fysieke aanwezigheid in de buurt. Deze persoon helpt inwoners/klanten gebruik te maken van 
cliëntondersteuning.  
 
Wanneer inwoners/klanten weten bij wie ze terecht kunnen en dat die persoon goede bedoelingen 
heeft maakt dat de drempel om naar cliëntondersteuning te gaan lager. Uit de focusgroep kwam 
bijvoorbeeld: ‘Ik voel mij geen klant, maar ben ziek en heb hulp nodig, ik wil dan snel en goed geholpen 
worden en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd’. En een cliëntondersteuner zei hierover: 
Mijn telefoonnummer circuleert hier door het dorp, we zijn populair omdat mensen weten dat wij naast 
ze staan en ze helpen. Door mond-tot-mond reclame worden we steeds bekender’.  
Deze behoefte geldt zowel voor de steden (wijken/stadsdelen) als in de dorpen en kernen 
(bijvoorbeeld: dorpsondersteuner). 
 
4.8 Cliëntondersteuning: het kost geld, maar wat levert het op? 
Alom klinkt het geluid dat het van belang is dat de bekendheid van cliëntondersteuning wordt 
vergroot. Dit gaat uit van de veronderstelling dat partijen, zowel het zorgkantoor als gemeenten het 
belangrijk vinden om te (blijven) investeren in cliëntondersteuning.  
Omdat de budgetten in het sociaal domein onder druk staan is het van belang om de meerwaarde die 
cliëntondersteuning kan hebben voor de inwoner - maar ook voor financiers - vanuit de verschillende 
domeinen (Wmo, Wlz, Jeugdwet en Participatiewet) in beeld te brengen. Wanneer meer geïnvesteerd 
wordt in cliëntondersteuning die herkenbaar en dichtbij de inwoners/klanten plaatsvindt, bestaat de 
kans op een toenemende vraag. Daarmee ontstaat mogelijk een stijging van de kosten voor 
cliëntondersteuning. Wanneer vervolgens voldoende meerwaarde uit cliëntondersteuning (passende 
ondersteuning) wordt gehaald is deze extra investering te verantwoorden. Daarnaast is in diverse 
rondetafelgesprekken benoemd dat een effectieve inzet van cliëntondersteuning kan leiden tot een 
effectievere en meer doelmatige inzet van zorggeld en daarmee kan leiden tot besparingen. Het is aan 
te bevelen dit nader in beeld te brengen. Het is waarschijnlijk dat deze besparing over de grenzen van 
de verschillende wetten gaan, waardoor ook hierbij een integrale benadering en financiering wenselijk 
is. Dit is ook opgenomen in de brief van het de minister van VWS over domeinoverstijgende 
samenwerking. Cliëntondersteuning wordt hierin als specifiek aandachtspunt genoemd. 
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5. Verschillende inwonerperspectieven 
 
Tijdens de focusgroepen met professionals en beleidsmakers hebben we, in het verlengde van de 
rondetafelgesprekken met bewoners, verder gesproken over de behoefte en invulling van 
cliëntondersteuning in de praktijk.  
Deze focusgroepen hebben inzichtelijk gemaakt dat ‘de cliëntondersteuner’ niet bestaat en dat het 
professionele samenspel, de bekendheid, en het denken en organiseren vanuit een netwerk van 
cliëntondersteuners van belang is. Dit is de rode draad die uit de gesprekken vanuit de verschillende 
perspectieven naar voren komt. 
Belangrijk om daarbij op te merken is dat deze groepen van klanten niet uitputtend zijn en geen 100% 
beeld van de werkelijkheid geven. We zijn echter wel van mening dat we met deze invulling een groot 
deel van de aandachtspunten rondom de invulling van cliëntondersteuning in beeld hebben gekregen. 
 
5.1 Senioren 
Bij veel senioren is er sprake van ondersteuning die wordt geboden door huisartsen en 
wijkverpleegkundigen. In deze situaties geldt dat cliëntondersteuning ook veelal door deze 
professionals wordt geboden dan wel dat zij op de hoogte zijn van de wijze waarop 
cliëntondersteuning ingeschakeld kan worden. 
 
Belangrijke situaties wanneer ouderen behoefte kunnen hebben aan cliëntondersteuning zijn 
bijvoorbeeld het ontstaan van een ernstige ziekte of het wegvallen (door bijvoorbeeld ziekte) of 
overlijden van een mantelzorger. In dat geval ontstaat veelal een ‘acute’ situatie waarin 
cliëntondersteuning wordt gevraagd en vaak ook wordt gevonden. 
 
Zorgelijker vinden partijen de ouderen die nog bij niemand in beeld zijn en die langzamerhand 
achteruit gaan. Het zijn dan veelal ouderen die ook relatief weinig sociale contacten hebben en ook 
geen ‘netwerk’ (kinderen / partner) en die zo langzaam achteruit gaan dat zij hiervoor niet naar 
bijvoorbeeld een huisarts gaan. Bij deze ouderen zien aanwezigen in de bijeenkomst dat deze groep 
ouderen vaak pas aan de bel trekt als de situatie al heel complex is en cliëntondersteuning eigenlijk te 
laat komt. 
 
Cliëntondersteuning voor ouderen richt zich idealiter op het tijdig inzetten van ondersteuning 
(preventief) waardoor verergering van problematiek kan worden voorkomen. Een mooi voorbeeld: 
 
Mevrouw A. woont samen met haar partner. Na zijn overlijden heeft mevrouw hulp nodig met het 
invullen van formulieren en met de financiën. Mevrouw komt hiermee bij de ouderenadviseur van het 
welzijnswerk die voor haar een vrijwilliger vindt. De vrijwilliger merkt dat mevrouw wat vergeetachtig 
wordt en meld dit bij de ouderenadviseur (OCO). Daarmee vervult de vrijwilliger een belangrijke 
signalerende functie. De ouderenadviseur zet de POH ouderenzorg in, zij constateert dat onderzoek 
naar cognitieve functies van belang is. Mevrouw krijgt vervolgens een casemanager dementie. Deze 
zorgt op het moment dat er dagbesteding moet komen dat het er komt. De lijnen met de 
ouderenadviseur (OCO) blijven open. Men houdt elkaar op de hoogte. Inmiddels is er een ook een 
vrijwilliger  die mevrouw helpt met boodschappen doen. Zij signaleert ook de vergeetachtigheid en dat 
er veel boodschappen ‘dubbel’ blijken te zijn. Daarom maakt zij inmiddels samen het 
boodschappenlijstje. Op deze manier kan mevrouw toch veilig thuis blijven wonen. 
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5.2 Onbegrepen gedrag/ personen in verwarring 
De tweede groep betreft inwoners/klanten met onbegrepen gedrag of personen in verwarring. 
Belangrijkste aandachtspunt bij deze groep inwoners/klanten is dat zij over het algemeen niet zelf op 
zoek zullen gaan naar cliëntondersteuning. Immers zij zijn zich veelal zelf niet bewust van hun vraag 
naar ondersteuning. Het attenderen op de mogelijkheid van en het ‘met warme hand’ toeleiden naar 
cliëntondersteuning door verwijzers is van belang. Ook fysieke aanwezigheid op vindplekken zoals 
ontmoetingscentra/ inlooppunten kan voor deze groep helpen om met hen in een vroegtijdig stadium 
in contact te komen.  
 
Op dat moment is het vooral belangrijk om vertrouwen te winnen en goed te kijken naar de 
daadwerkelijke ondersteuningsbehoefte van de inwoner. Veelal wordt bij deze groep al snel 
‘overvraagd’ waardoor juist situaties van verwarring of onbegrepen gedrag ontstaan. Door goed te 
kijken naar datgene wat je ziet en steeds goed te luisteren en te vragen naar oorzaken kan beter de 
achtergrond worden achterhaald wat helpt bij het samen met de inwoner zoeken naar een passende 
oplossing. 
 
Bij deze inwoners/klanten zal de inzet van een professional vaak beter passend zijn omdat het 
belangrijk is om goed te zoeken naar de vraag achter de vraag. Inwoners/klanten kenmerken zich 
veelal door een beperkte mate van regie waardoor inzet van een vrijwilliger lastiger kan zijn. 
Geschoolde ervaringsdeskundigen kunnen hierin mogelijk wel een belangrijke bijdrage leveren. 
 
5.3 Werk- en inkomensproblematiek 
De derde groep betreft inwoners/klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of 
inkomensproblematiek. Deze groep kan bij loketten terecht voor ondersteuning, zo wordt 
aangegeven. 
 
Echter, de echte verbindende rol vanuit dit domein met andere leefdomeinen kan verbetering 
gebruiken. Het komt voor dat in de ondersteuning op het gebied van Werk en Inkomen pas na jaren 
een onderliggend probleem duidelijk naar boven komt, Benadrukt wordt dat problematiek op het 
gebied van Werk en Inkomen vaak samenhangt met andere problematiek: financiële problemen, 
laaggeletterdheid, isolement, eenzaamheid, psychische gevolgen. Daarbij speelt de actuele 
ontwikkeling van het bestand aan “bemiddelbare” inwoners/klanten krimpt. De match naar werk is 
tegenwoordig veel moeilijker te maken. Aanbod werkzoekenden is complexer. Het streven wordt dan 
om het maximaal haalbare voor een inwoner te doen: opdoen van arbeidsritme en het aanleren van 
(enige) werknemersvaardigheden. 
 
De verbindende rol tussen de diverse groepen mensen die ondersteunen (b.v. ook formulierenhulp) is 
er nog niet. Een goede sociale kaart (per gemeente) kan er aan bijdragen dat vanuit het domein van 
Werk & Inkomen eenvoudiger de verbreding met cliëntondersteuners (met kennis van het lokale 
voorzieningennetwerk en de sociale structuur) kan worden gezocht. 
 
Enkele gemeenten werken met integrale teams waardoor, op casuïstiekniveau, de verbinding kan 
worden gelegd. Met het oog op de doelgroep is het investeren in de verbinding naar 
cliëntondersteuning vanuit het “Werk en Inkomen” (gemeenten en UWV) kansrijk. Juist door de 
dominantie van financiële problemen en vaak de behoefte aan levensbrede aandacht die vanuit de 
begeleiding naar werk niet geboden kan worden.  
 
Als mensen een beroep moeten doen op de Participatiewet spelen er vaak meerdere problemen. Op 
zo’n moment is het van belang om een brede intake te doen. Een beroep op cliëntondersteuning zou 
daaraan gekoppeld kunnen worden.. 
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5.4 Jeugd en gezinnen 
De vierde groep betreft kinderen/jongeren en gezinnen. Uit de focusgroep komt naar voren dat op het 
moment dat ouders horen dat er iets aan de hand is met hun kind ze vaak begeleiding nodig hebben. 
Men gaat pas op zoek, op het moment dat een vraag zich voordoet.  
Na het consultatiebureau kan dit beginnen op de kinderopvang of op school.  
 
Een ander belangrijk inzicht is dat de verandermomenten in het leven van kinderen en jongeren, de 
vraag naar cliëntondersteuning ‘kunnen voorspellen’. Bijvoorbeeld bij de overgang van jongere naar 
volwassene (18-/18+). Wat moet er geregeld worden? Vooral als kinderen een beperking hebben 
moet er nagedacht worden over bewind voering, mentorschap et cetera. Hierbij komt ook het project 
Toekomstcoach voor kwetsbare jongeren ter sprake. Hierbij wordt aan jongeren met een specifieke 
aandoening (NAH, Autisme, LVB) en zijn/haar systeem een cliëntondersteuner gekoppeld die een jaar 
lang meekijkt. Wat zijn jouw dromen? Wat is realistisch? Hoe kom je daar? 
 
De verbindende rol vanuit de zorgorganisaties naar cliëntondersteuning kan versterkt worden. Als 
‘geleverde zorg’ niet werkt en de zorgorganisatie en de jongere/netwerk constateren dit, dan kan 
doorverwijzing naar cliëntondersteuning als onafhankelijke partij goed zijn. 
Ook de overgang van Wmo of Jeugdwet naar Wlz wordt benoemd als aanleiding. De toegang tot Wlz 
zorg is vaak niet goed vindbaar en ‘wettelijke schotten” zitten in de weg. In Oldenzaal zijn goede 
ervaringen opgedaan bij de overgang van Wmo naar Wlz. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 
6.1 Inleiding 
De Twentse praktijk op het gebied van cliëntondersteuning Wmo verschilt op diverse aspecten.  
We hebben in dit onderzoek gekeken naar het huidig aanbod (hoofdstuk 3) en verdiepend stil gestaan 
bij verschillende aspecten (hoofdstuk 4).  
 
Het beeld dat hieruit ontstaat levert de volgende inzichten op: 
• De aandacht voor cliëntondersteuning neemt over de volle breedte toe. Deze is in diverse 

gemeenten, en bij het zorgkantoor, in ontwikkeling.  
• Het accent in cliëntondersteuning ligt met name op het leefdomein gezondheid (zorg en 

jeugdzorg).  
• Cliëntondersteuning is verschillend gepositioneerd in gemeenten in relatie tot de toegang tot 

zorg. Hier hebben we drie modellen geïdentificeerd.  
• De bekendheid van cliëntondersteuning blijkt in de doelgroep ‘zorggebruikers’ enigszins aanwezig 

en daarbuiten beperkt. Vanuit de inwonergesprekken worden diverse suggesties meegegeven 
waarlangs de bekendheid (en daarmee het gebruik) kan worden vergroot.  

• Er zijn in Twente veel lijnen en verbindingen via overlegorganen waar professionele hulpverleners 
en cliëntondersteuners deel van uitmaken. 

• De verbinding naar vrijwilligers (en vrijwillige inzet) komt in Twente minder prominent naar voren 
dan in het landelijk beeld (Wie helpen de weg te vinden?, XpertiseZorg 2019). 

• Bij cliëntondersteuning Wlz is, in tegenstelling tot cliëntondersteuning Wmo, een substantiëler 
aandeel aan cliëntondersteuning “bemiddelen bij niet passende zorg” en “ondersteuning bij 
klachten, geschillen of bezwaar en beroep”. Deels komt dit door de verschillende duidingen die de 
Wmo en Wlz geven rondom het begrip cliëntondersteuner. Deels heeft dit mogelijk te maken met 
bekendheid waarvoor cliëntondersteuning gebruikt kan worden. 

• Cliëntondersteuning kent verschillende verschijningsvormen in de praktijk (modaliteiten). In 
onderzoek hebben we er drie beschreven. Cliëntondersteuning in Twente krijgt langs deze vormen 
inhoud, waarbij er nog niet vanzelfsprekend sprake is van verbindingen.  

• Het belang van “onafhankelijkheid” (los van de indicatiestelling of van de aanbieder van zorg) 
wordt verschillend geduid, afhankelijk van de aanleiding en situatie waar een inwoner zich 
bevindt. Uit dit onderzoek  komen aspecten naar voren die het belang van de mogelijkheid om je 
tot een onafhankelijke cliëntondersteuner te kunnen wenden, benadrukken. 

• Cliëntondersteuning maakt in de praktijk onderdeel uit van verschillende rollen, die inhoud krijgen 
vanuit hulp- of dienstverleners (zowel vrijwillig als professioneel) in de diverse gemeenten. Zij 
vormen daarnaast belangrijke ‘vindplekken” voor de behoefte aan cliëntondersteuning. Hierbij 
kan eventuele doorverwijzing naar een onafhankelijke cliëntondersteuner ook aan de orde zijn.  

• Meerdere gemeenten werken aan een laagdrempelige toegang tot het lokale sociale domein, 
waarvan cliëntondersteuning onderdeel uitmaakt. Deze laagdrempeligheid wordt door de 
inwoners/klantenpanels ook benadrukt, gecombineerd met de wens aan ‘herkenbare gezichten’ in 
wijken/stadsdelen en dorpen/kernen.  

• Wanneer we kijken naar de integraliteit van cliëntondersteuning is hier nog winst te behalen. 
Enerzijds door het vergroten van bekendheid bij inwoners/klanten, maar zeker ook naar ‘verwijzer 
/ vindplekken’ waar de behoefte aan cliëntondersteuning bij inwoners/klanten kan worden 
vergroot. Andersom is bij cliëntondersteuners mogelijk meer bekendheid met en kennis over deze 
verwijzers/vindplekken en de wet- en regelgeving die hier speelt, relevant. 

• Cliëntondersteuning kan “een duw in de goede richting gebruiken” door te kijken naar de 
(potentiele) opbrengsten die dit maatschappelijk kan hebben (zowel in inwonertevredenheid als in 
het beroep dat wordt gedaan op “duurdere” voorzieningen of overheidsondersteuning). 

• De diverse inwonerperspectieven laten zien dat “de cliëntondersteuner” niet bestaat. De context, 
leefsituatie en levensfase waarin een bewoner zich bevind is zeer divers. Dit maakt dat het 
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versterken van cliëntondersteuning en het vergroten van de bekendheid juist plaats zou kunnen 
vinden via netwerken. Daarbij worden diverse “cross-overs” (leefdomeinoverstijgende 
verbindingen) benoemd die gemaakt kunnen worden en kunnen bijdragen aan een effectievere 
cliëntondersteuning in Twente. 

 
6.2 Aanbevelingen en denkrichtingen voor het vervolg 
Het verdient aanbeveling om in de vorm van “netwerkvorming en netwerkdenken” aan de slag te gaan 
met de versteviging van cliëntondersteuning in Twente. We zagen namelijk in dit onderzoek dat er 
veel partijen (verwijzers / vindplaatsen) zijn die een deel van de taken van cliëntondersteuning 
uitvoeren of die kunnen signaleren dat er mogelijk een behoefte bestaat aan cliëntondersteuning. 
Mogelijk dat naar aanleiding van deze rollen een gedeeltelijk andere vorm van financiering wenselijk 
is, zodat ook ‘intercollegiale consultatie van een cliëntondersteuner’ door professionals uit het 
werkveld ingezet en gefinancierd kan worden voor inwoners/klanten die niet direct in de caseload van 
de cliëntondersteuner terecht komen. 
 
Het aan elkaar verbinden van deze partijen om te komen tot een stevige structuur die veel 
inwoners/klanten bereikt en die dubbeling voorkomt kan bijdragen aan het vergroten van het effect 
van ‘cliëntondersteuning’. De basis hiervoor kan worden gelegd met een netwerkanalyse per 
gemeente. De drie modaliteiten van cliëntondersteuning kunnen hier de basis voor vormen. Door in 
lokale netwerken te denken is er ruimte voor lokaal maatwerk (i.p.v. ‘one size fits all’) en kunnen ook 
op Twentse schaal bekendheid en vindbaarheid worden verbeterd. Het is daarbij aan te raden om de 
netwerkanalyse onder een gezamenlijke noemer en op een vergelijkbare manier per gemeente in te 
vullen, zodat witte vlekken maar ook overlap op Twentse schaal makkelijk te duiden zijn. Bovendien 
helpt dit partijen die regionaal werken (bijvoorbeeld Menzis) om verbinding te kunnen maken met alle 
lokale netwerken omdat die vergelijkbaar ingericht zijn. 
 
Deze denkrichting doet recht aan de variatie die gewenst is voor inwoners/klanten en kan aansluiten 
bij de ontwikkelingen waar gemeenten en zorgkantoren mee bezig zijn.  
 
Een netwerk vraagt om een coördinatiefunctie, een aanjager. Deze functie kan bijdragen aan het 
vergroten van een integrale benadering van de cliënt en schotten tussen domeinen (bijvoorbeeld 
Wmo en Wlz) helpen weghalen.  
 
De netwerkbenadering gaat uit van ‘ketendenken’ door de drie modellen (paragraaf 4.1) heen. Daarbij 
is er eveneens onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar om ervoor te zorgen dat de casussen 
die hierom vragen ook ‘anders’ kunnen worden bekeken en oplossingen beter aansluiten bij de 
daadwerkelijke vraag van de inwoner, effectiever, en mogelijk ook goedkoper kunnen zijn. Dit gaat 
met name om casussen met aspecten zoals weergegeven in paragraaf 4.2. 
 
Ten behoeve van financiering, monitoring en sturing is het aan te bevelen om parameters te 
benoemen waarlangs de uitvoering en de effecten van cliëntondersteuning meer systematisch in 
beeld kunnen worden gebracht.  
 
6.3 Het inwonerperspectief als vertrekpunt. Een gewaagde gedachte? 
De regio Twente (13 Twentse gemeenten, Menzis zorgkantoor en vele andere betrokken partijen) is 
één van de landelijke koplopers op het gebied van cliëntondersteuning. Om een beter beeld te krijgen 
van de huidige situatie van (onafhankelijke) cliëntondersteuning in Twente en de ervaringen en 
behoeftes die er zijn met betrekking tot cliëntondersteuning onder inwoners/klanten, 
(zorg)aanbieders en cliënten/belangen organisaties is onderzoek uitgevoerd door XpertiseZorg. 
 
Er is sprake van een diverse uitvoeringspraktijk van cliëntondersteuning in de diverse gemeenten. Een 
rode draad uit de inwoners/klantengesprekken is dat “cliëntondersteuning” vaak nog te eenzijdig (het 
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zorgdomein betreffend) is ingestoken en de toegang en bekendheid diffuus zijn. Tegelijkertijd zijn er 
ideeën over het verbeteren van de toegang en bekendheid bij inwoners/klanten. 
 
Inwoners/klanten stellen eigenlijk de vraag: “Breng ons meer in positie en laat ons meedenken!”.  
Op de Twentse schaal zou je dit kunnen bevorderen door bijvoorbeeld te denken aan het gezamenlijk 
(gemeente, zorgkantoor/zorgverzekeraars, partijen en inwoners/klanten(vertegenwoordigers) 
hanteren van bijvoorbeeld een “burgerkeurmerk” cliëntondersteuning. Dit “burgerkeurmerk” kan 
worden gezien als kwaliteitscriteria die door zowel gemeenten als het zorgkantoor worden gebruikt 
om  een aantal minimale voorwaarden te stellen aan de organisatie van cliëntondersteuning in 
Twente. De uitvoering daarvan kan lokaal verschillen, de basale eisen zijn overal gelijk, met de 
mogelijkheid om lokaal een aantal aanvullingen te doen. We introduceren, voor dialoog, graag een 
denklijn. 
 
Het project biedt hiervoor het voertuig. De wijze waarop een gemeente inhoud geeft aan een 
gezamenlijk uitgangspunt kan verschillen. Uitvoeringspraktijken en de lokale sociale 
basisinfrastructuur in de diverse gemeenten zijn namelijk niet identiek.  
 
Het keurmerk zou geformuleerd kunnen worden vanuit het “ik”-perspectief van de inwoner die 
vervolgens verder kunnen worden uitgewerkt door de betrokken netwerkpartners. 
 
Enkele voorbeelden van een dergelijk uitgangspunt: 
• Als ik een vraag heb, weet ik waar ik deze kan stellen. 
Cliëntondersteuning is er voor inwoners/klanten die zelf ‘regie’ hebben, maar ook voor 
inwoners/klanten die zelf geen ‘regie of initiatief’ kunnen nemen. 
 
• Als ik contact heb met … dan kan hij/zij mij wijzen op cliëntondersteuning. 
Bekendheid bij ‘verwijzers’ die toegang tot cliëntondersteuning kunnen betekenen, per leefdomein.  
 
• Ik weet bij wie ik terecht kan, of iemand in mijn omgeving weet dit. 
Werken met herkenbare gezichten: in wijken/stadsdelen en in dorpen/kernen. 
 
• Cliëntondersteuning wordt ook geboden door professionals, waarmee ik al contact heb.  
Professionals zijn in beeld die (tevens) cliëntondersteuning bieden. Ze kunnen ook ‘cliënt 
ondersteuners’ consulteren, indien een situatie hier even om vraagt. 
 
• Als het echt nodig is, kan ik terecht bij een echt onafhankelijke persoon, die naast mij aan tafel 

plaatsneemt en mij helpt. 
Vanuit de gemeente is (ook) onafhankelijke cliëntondersteuning toegankelijk. 
 
• Lokale vrijwilligers zijn in beeld. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de doelen van 

cliëntondersteuning. 
Vrijwillige inzet is in beeld en wordt ondersteund. 
 
• Er wordt in mijn gemeente samengewerkt tussen professionals en vrijwilligers. 
Verbinden van professionele inzet en vrijwilligers, samen leren. Beiden maken onderdeel uit van het 
netwerk. 
 
Lokale bewoners(vertegenwoordigers) kunnen, in gesprek met de eigen gemeente, hier in 
meespreken en gezamenlijk met de gemeente (en partners) monitoren hoe het verloopt. Vanuit het 
lokale netwerk. Natuurlijk kan dit ook op Twentse schaal. 
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Bijlage 1. Lijst met geïnterviewden 
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Bijlage 2. Uitkomsten inventarisatie 
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Haaksbergen Nee 
Ja, Noaberpoort 

(Wijkracht) 
Nee Subsidie Wijkracht Nee 

Ja, worden waar 

mogelijk ingezet 
6,09 

Rijssen-Holten Nee 

Ja per 1-11 in 1 

loket 'Sociaal 

`plein' 

Nee Subsidie 

Via Vie Welzijn 

(hoofdaannemer), Avedan en 

MEE IJsseloevers  

per 1-11 Sociaal Plein gestart waarin 

toegangen gemeenten en cliëntondersteuning 

binnen 1 toegang werken 

Niet specifiek in beeld bij 

gemeente, welzijn zet 

wel vrijwilligers in 

6,17 

Hellendoorn  Nee Nee 

Ja, MEE, 

maatschappelijk 

werk 

 Subsidie 
MEE IJsseloevers, Algemeen 

Maatschappelijk Werk,  
Jaarlijkse voortgangsoverleggen. 

Niet specifiek in beeld bij 

gemeente, welzijn zet 

wel vrijwilligers in 

6,09 

Twenterand Nee nee 

Ja, MEE, 

Evenmens, 

welzijn, MW 

Subsidie 

MEE IJsseloevers, Avedan 

maatschappelijk werk, St. 

ZorgSaam, Evenmens 

Partijen hebben in gezamenlijkheid een 

visiedocument t.a.v. cliëntondersteuning 

opgesteld. Deze vormt de basis voor de 

subsidieafspraken en de jaarlijkse 

voortgangsoverleggen. 

Evenmens werkt met 

vrijwilligers 
6,75 

Wierden Nee nee Ja, MEE Subsidie MEE IJsseloevers Nee 
Geen specifieke 

opdracht  
2,55 

Dinkelland Nee ja, wijkracht Nee Subsidie Wijkracht 

Ontwikkeling om naar 1 integrale toegang te 

gaan voor zowel gemeentelijke toegang als 

cliëntondersteuning 

Geen specifieke 

opdracht van gemeente 
5,12 

Tubbergen Nee nee ja, welzijn Subsidie Welzijn Tubbergen 

Ontwikkeling om naar 1 integrale toegang te 

gaan voor zowel gemeentelijke toegang als 

cliëntondersteuning 

Geen specifieke 

opdracht van gemeente 
6,30 

Hengelo Nee ja, wijkracht Nee Subsidie Wijkracht 
Professioneel en ondersteuning door 

vrijwilligers 

Professionele 

coördinator die 

vrijwilligers inzet 

Geen aparte 

afspraak, valt in 

reguliere afspraak 

Wijkracht 

Hof van Twente Nee nee ja, welzijn Subsidie 
Salut (lokale brede 

welzijnsinstelling) 

Bij Salut werken ook de gespreksvoerders voor 

de keukentafelgesprekken waar het gaat om 

de voorliggende voorzieningen. Wanneer dit 

zou botsen, mag een cliënt vragen om een 

andere cliëntondersteuner. 

welzijn zet vrijwilligers 

in, maar niet specifiek 

als opdracht van 

gemeente t.b.v. 

cliëntondersteuning 

geen aparte 

afspraak, valt in 

reguliere afspraak 

welzijn 
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Enschede 
ja, 

wijkcoaches 
nee ja, Zorgbelang Subsidie Zorgbelang Overijssel 

Clientondersteuners (Wmo) mogen ook 

worden ingezet voor Enschedese cliënten die 

ondersteuning vragen bij de aanvraag van een 

WLZ-indicatie.   

Zorgbelang zoekt bij 

inzet naar 

mogelijkheden voor 

inzet vrijwilligers 

0,31 excl. Wijkteam 

6,15 incl. wijkteam 

Oldenzaal Nee nee 
ja, welzijn en 

SCOTT 
Subsidie Impuls (welzijnsorganisatie) 

Wordt breed opgepakt ook in samenwerking 

met het Sociaal Team waar bijv. Wijkracht aan 

deelneemt (maatschappelijk werkers). 

Incidenteel wordt er ook een beroep gedaan 

op SCOT (vooral in geval van problematiek 

richting WLZ), daarmee kan doorstroom naar 

WLZ vloeiend verlopen. 

welzijn zet vrijwilligers 

in, maar niet specifiek 

als opdracht van 

gemeente t.b.v. 

cliëntondersteuning 

2,21 

Losser Nee nee Ja, Zorgbelang Subsidie Zorgbelang Overijssel onbekend onbekend 0,52 

Borne Nee ja, Wijkracht nee Subsidie  Wijkracht n.v.t. 

welzijn zet vrijwilligers 

in, maar niet specifiek 

als opdracht van 

gemeente t.b.v. 

cliëntondersteuning 

4,16 

Menzis 
Ja, Zorg 

Advies 
nee 

SCOTT, MEE, 

Zorgbelang, 

Dichtbij 

inkoop 

(afrekening 

per uur) 

SCOTT, MEE, Zorgbelang, 

Dichtbij 

Periodiek overleg met alle partijen die 

cliëntondersteuning binnen zorgkantoor 

bieden in de regio om signalen in beleid (WLZ) 

te verzamelen en te bespreken. Belangrijke 

signalerende rol bij onafhankelijke 

cliëntondersteuners. 

Geen inzet van 

vrijwilligers in 

cliëntondersteuning 

Onbekend 


