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Masja Prins

Van: Klaas Wiesenekker

Verzonden: dinsdag 12 december 2017 16:46

Aan: Burgemeester en Wethouders; Bart Radstaake; Burgemeester; C. ter Maaten; Elli van 

Oosterom van Wolfswinkel; communicatie; Hans Barelds; Henk-Jan Molenaar; J. A. 

Radstaake (werk); Jan van den Dool; Jan Mulder; Jochem Beumer; Luuk Vos; M. H. 

Treep-Wolfswinkel (cumarleen@hotmail.com); Marco van de Hoef; Masja Prins; 

Michel Hardeman; Ronald de Snoo; Sierd Smit; Wim Merkens; Pim van Buren; 

Yvonne van Staveren; Bert Bosman; Cor Nagtegaal; Erik Lokhorst; F. Hazeleger 

(f.hazelegerjr@kliksafe.nl); J.A. Bessembinders; Marion Stempels; Moniek van de 

Graaf; Wils van der Steen

Onderwerp: FW: clientondersteuning

Beste mensen, 
 
Hierbij nog een mail van Jan van den Dool voor de vergadering van vanavond. 
 
Vr. groet, Klaas 
 

Van: Jan van den Dool  

Verzonden: dinsdag 12 december 2017 16:07 
Aan: Klaas Wiesenekker 

Onderwerp: FW: clientondersteuning 

 
Dag Klaas, 
  

De SGP heeft het onderwerp clientondersteuning voorgelegd en daarbij samengevat de concrete punten neergelegd 
bij de adviesraad sociaal domein. Onderstaand is de reactie van mw. Schaling namens de adviesraad. 

Een aanvulling naast de al bestaande stukken in het RIS. 

  
Wil jij dit delen met alle raads - en commissieleden? 

Alvast bedankt. 
  

Hartelijke groet, 
Jan 

Van: Jeanine Schaling [jeanine@schaling.nl] 

Aan: Jan van den Dool 

CC: 'Adriaan Bos'; 'Alie van Vliet'; 'Arno van der Lee'; 'Gerry Thiescheffer'; 'Gert Bergacker'; 'Goof de Vor' 

Onderwerp: RE: clientondersteuning  

Geachte heer Van den Dool, beste Jan, 

  
Hierbij kan ik laten weten dat de Adviesraad Sociaal Domein het uit te voeren onderzoek alsmede de onderstaande punten 

relevant vinden. Inhoudelijk reageren kunnen wij wanneer de adviesvraag voorligt. 

Ik hoop hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven. 

  
Hartelijke groeten, 

Jeanine Schaling 

  

  
  
From: Jan van den Dool [mailto:j.vandendool@woudenberg.nl]  

To: jeanine@schaling.nl 

Subject: clientondersteuning 

  
Geachte mevrouw Schaling, 
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Zoals telefonisch afgesproken volgt hieronder de kern van onze vragen aan de wethouder m.b.t. het onderwerp 

clientondersteuning.  

  
De wethouder heeft aangegeven in 2018 onderzoek te gaan doen naar hoe clientondersteuning in woudenberg verbeterd of 

doorontwikkelt kan worden. Dat is voor ons de aanleiding geweest om dit onderwerp nu te agenderen, waarbij wij het college 

willen vragen om de volgende punten mee te nemen in het onderzoek wat in 2018 gaat plaats vinden: 

  
1. Clientondersteuning wordt nu uitgevoerd door MEE. Dit is 1 partij die haar eigen expertise heeft.Het is mogelijk dat meerdere 

partijen clientondersteuning aanbieden. Kan dit ook voor woudenberg? De reden dat we dit vragen is omdat dit de 

keuzevrijheid vergroot en ruimte biedt voor maatschappelijke initiatieven en ervaringsdeskundigen om hier een rol in te 

pakken. Dat kan voor bepaalde doelgroepen drempel verlagend en kwaliteit verhogend werken. 

2. is clientondersteuning voldoende beschikbaar en toegankelijk, 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. 

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. 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.  

  
Bovenstaande 4 punten kun je dus concreet vertalen in: 

1. Een breder aanbod (meer dan 1 partij) 

2. Ook beschikbaar en toegankelijk voor specifieke doelgroepen? 

3. Niet vooraf werken met een vastgesteld budget, maar achteraf volgens afgesproken uurtarief. HIerdoor hoeven er geen 

andere werkzaamheden verricht te worden door clientondersteuner(s). 

4. Geef informele onafhankelijke clientondersteuning een volwaardige positie binnen het aanbod 


