
Motivatie agendering cliëntondersteuning

Aanleiding:

In 2016 heeft de SGP fractie het uitvoeringsprogramma sociaal domein geagendeerd ter bespreking. 

Eén van de redenen om dit te doen, was het onderwerp cliëntondersteuning. Door het college is toen  

besloten de vorm waarin cliëntondersteuning nu is georganiseerd voor 2017 niet te veranderen. Enkel 

de bekendheid van de cliëntondersteuner zou vergroot moeten worden en dat is de opdracht voor 

2017. 

Op 27 juni 2017 heeft de staatssecretaris van VWS een kamerbrief geschreven over het onderwerp 

cliëntondersteuning. (Zie bijlage 1). Deze brief is mede de aanleiding geweest om schriftelijke vragen 

te stellen.  De SGP vindt het belangrijk dat er sprake is van een kwalitatief goede en onafhankelijke  

cliëntondersteuning. Cliënten die zorg nodig hebben komen bij het aanvragen van zorg regelmatig 

drempels tegen. Dit kan te maken hebben met regelgeving  en/of meerdere organisaties die zorg en 

ondersteuning  bieden.  Zeker  bij  gestapelde  zorg  zijn  aanvragen  complex  en  wat  is  het  dan 

noodzakelijk  dat cliënten goed ondersteund worden. Voor de SGP is het van belang dat in al die 

situaties  de  cliënt  centraal  staat,  de  gemeente  is  dan  dienend  ten  opzichte  van  de  cliënt.  De 

staatssecretaris ziet als goede helpende ondersteuning van de cliënt:

a) een cliëntondersteuner die los van de opdrachtgever staat;
b) een cliëntondersteuner die los van het zorg – en  ondersteuningsaanbod aan de kant van de 

cliënt, of degene die voor de cliënt zorgen, staat; 
c) een  cliëntondersteuner  die  de  cliënt  helpt  met  vraagverheldering,  informatie  en  advies,  

bemiddeling en toeleiding naar passende zorg en ondersteuning. 

Huidige praktijk:

In  Woudenberg  is  er  sinds  1  januari  2015  een  cliëntondersteuner  vanuit  MEE  in  dienst  van  de  

gemeente. De cliëntondersteuner wordt voor een vast aantal uur per week ingekocht. Wanneer de 

cliëntondersteuner  tijd  heeft  in  haar  uren,  wordt  ze  ingezet  voor  andere  werkzaamheden.   De  

cliëntondersteuner wordt middels een subsidie met een looptijd van één kalenderjaar vastgelegd. 

Discussiepunten:

De SGP heeft de vraag gesteld of de huidige praktijk volgens het college voldoet aan het criterium van 

onafhankelijkheid? Het college is van mening dat cliëntondersteuning onafhankelijk is ingericht.

De SGP fractie is van mening dat ook op dit punt doorontwikkeling noodzakelijk is.  En wel om de  

volgende redenen:

1. Het begrip onafhankelijkheid is heel ruim: wanneer een cliënt of diens vertegenwoordiger 

maar enigszins het idee of zelfs het gevoel heeft dat de cliëntondersteuner niet onafhankelijk  

is, dan is zij NIET onafhankelijk. In onze praktijk werken wij met één cliëntondersteuner, de  

SGP vindt dat op basis van de definitie meerdere ondersteuners gewenst zijn.
2. MEE  is  lid  van  de  coöperatie  en  beoordeelt  zorgaanvragen  en  kan  zelf  zorg  leveren. 

Tegelijkertijd is er ook vanuit MEE cliëntondersteuning ingekocht, dit geeft meerdere rollen 

vanuit één organisatie. 



3. De cliëntondersteuner vervult  ook andere werkzaamheden in het geval  de uren hiervoor 

toereikend zijn. O.a. benadering van cliënten waarvan het overgangsrecht afliep, inbreng van 

expertise en inzet als duo partner bij casuïstiek. Dit heeft te maken met het feit dat jaarlijks  

vooraf het budget en aantal uren wordt vastgesteld voor een heel kalenderjaar. De SGP ziet  

mogelijkheden  om  niet  vooraf,  maar  achteraf  de  uren  vast  te  stellen.  Hierdoor  kan  de 

cliëntondersteuning werken op basis van een afgesproken uurtarief waardoor het verrichten 

van andere werkzaamheden dan cliëntondersteuning niet meer mogelijk zijn.
4. Pluriformiteit in het aanbod is mogelijk door nieuwe aanbieders van cliëntondersteuning en 

lokale  (vrijwilligers)  initiatieven.  Dit  vergroot  de  keuzevrijheid  en  biedt  ruimte  voor 

maatschappelijke initiatieven en ervaringsdeskundigen om hier een rol in te pakken. Dat kan 

voor bepaalde doelgroepen drempel verlagend en kwaliteit verhogend werken.
5. Cliënten  en betrokkenen geven landelijk aan dat er behoefte is aan specifieke deskundigheid  

om mensen met specialistische en/of  complexe hulpvragen te kunnen ondersteunen.  Dat 

geldt  voor  zowel  professionals  als  vrijwillige  cliëntondersteuners.   Uit  de  brief  van  de 

staatssecretaris  van  VWS  wordt  de  vraag  gesteld  of  cliëntondersteuning  voldoende 

beschikbaar en toegankelijk is, en toegesneden op specifieke doelgroepen (zoals mensen met 

een  licht  verstandelijke  beperking,  mensen  met  zeer  complexe  zorgvragen,  ouders  van 

kinderen in de Jeugd GGz, ouders van kinderen met een beperking, de doelgroep van de  

maatschappelijke  opvang  en  ouderen  die  te  maken  krijgen  met  dementie  en  hun 

mantelzorgers.
6. De  SGP  ziet  als  meerwaarde  dat  informele  onafhankelijke  cliëntondersteuning  een 

volwaardige positie krijgt in het aanbod van cliëntondersteuning. Het vergroot deskundigheid  

in onze gemeente, het is drempelverlagend en zorgt voor een beter onafhankelijke positie 

van de cliëntondersteuning. 

Centrale vraag:

Het  college  gaat  in  2018  onderzoek  doen  naar  de  mogelijkheid  van  doorontwikkeling  van 

cliëntondersteuning. Dit betekent dat de feitelijke doorontwikkeling in 2019 pas van start kan. Voor 

de  discussie  in  de  raadscommissievergadering  van  december  2017  D.V.  is  de  vraag  aan  de  

raadsfracties of zij zich herkennen in de discussiepunten en bereid zijn het college vooraf kaders mee  

te  geven  voor  het  uit  te  voeren  onderzoek  en  het  college  te  verzoeken  hier  de  raad  over  te  

rapporteren  alvorens  er  een  keuze  gemaakt  wordt  over  de  nieuw  te  ontwikkelen  vorm  van 

cliëntondersteuning.


