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In de commissievergadering van 8 januari 2019 is gevraagd om het eerste uitgangspunt in 
hoofdstuk 6.1 van de Verkenning Onafhankelijke Clientondersteuning aan te passen, aangezien deze 
verkeerd geinterpreteerd kan worden.

Hierover is overleg geweest met MEE en Codperatie De Kleine Schans. Hierin is geconcludeerd dat 
we dezelfde visie hebben: Het is wenselijk dat zoveel als mogelijk het netwerk van de inwoner 
betrokken wordt. En dat de onafhankelijke clientondersteuner voor elke inwoner beschikbaar is. De 
inwoner maakt hierin een keuze.

De volgende aanpassing is gemaakt in de Definitieve verkenning Onafhankelijke Clientondersteuning 
en in het Plan van aanpak Doorontwikkeling Onafhankelijke clientondersteuning:

Het eerste uitgangspunt luidt nu: 'Het is wenselijk dat zoveel als mogelijk het netwerk van de client 
betrokken wordt bij een hulpvraag. Dit kan een naaste/verwant/manteizorger zijn of iemand uit het 
sociaal netwerk. Ook kan de client kiezen voor een externe onafhankelijke clientondersteuner. De 
client maakt hierin een keuze.'

De kernboodschap in berichtgeving luidt:
Soms hebben inwoners hulp nodig bij het aanvragen van zorg en ondersteuning. Vaak is er iemand 
in hun omgeving die hen hierbij kan heipen. Bijvoorbeeld door mee te gaan naar gesprekken met 
zorgverleners of door te heipen bij het zoeken naar de juiste informatie. Maar soms is er niemand 
die hierbij kan heipen. In beide gevailen kunnen inwoners een beroep doen op de onafhankelijke 
clientondersteuner voor hulp.



Communicatieplan Onafhankelijke Clientondersteuner 2019
Gemaakt op basis van de aangegeven gewenste situatie tijdens het overleg op 28-01-2019 met MEE 
en de Codperatie De Kleine Schans

Gewenste situatie:
Een eenduidige crossmediale communicatiestrategie waarin we de verschillende 

communicatiemiddelen met elkaar verbinden en waarin we actief de media opzoeken. Dit betekent 

dat we de online kanalen blijven optimaliseren en we opzoek gaan naar aansluitende mediaplatforms 

die het verhaal van de onafhankelijke clientondersteuner het beste bij de doelgroep kunnen 

brengen. Daarnaast is er behoefte aan fysieke communicatie uitingen die te vinden zijn bij huisartsen 

en dergelijke. Ook is aanwezigheid vereist bij diverse bijeenkomsten waar de doelgroep aanwezig is 

om te vertellen over de toegevoegde waarde van de onafhankelijke clientondersteuner.

Focuspunten berichtgeving:
1. Altijd de term onafhankelijke clientondersteuner hanteren.

2. De inwoner heeft altijd een keuze tussen eigen netwerk of MEE

3. De onafhankelijke clientondersteuner vooralle inwoners (ook manteizorger)

4. Externe weglaten bij onafhankelijke clientondersteuner

Kernboodschappen berichtgeving:
Soms hebben inwoners hulp nodig bij het aanvragen van zorg en ondersteuning. Vaak is er iemand in 
bun omgeving die hen hierbij kan helpen. Bijvoorbeeld door mee te gaan naar gesprekken met 
zorgverleners of door te helpen bij het zoeken naar de juiste informatie. Maar soms is er niemand die 
hierbij kan helpen. In beide gevallen kunnen inwoners een beroep doen op de onafhankelijke 
clientondersteuner voor hulp.

Communicatiemiddelen:

Online kanalen
Direct (Basis van berichtgeving) Indirect (Delen van berichten)
Website MEE Website Gem. Woudenberg
Website Kleine Schans Sociale media Gem. Woudenberg
Sociale media MEE
Sociale media Kleine Schans
Media
Woudenberger
Leusden.nu
Offline middelen
Fysieke communicatiemiddelen bij professionals (Bijv. Huisartsen)
Aanwezig bij sociale activiteiten van de doelgroep (Bijv. Samen op Zondag)
Fysieke communicatiemiddelen bij ontmoetingspunten (Bijv. Cultuurhuis)
Brief na inschrijving met informatie over onafhankelijke ondersteuner
Checklist keukentafelgesprek



Communicatieacties:

Artikel Woudenberger:
- Contact zoeken met de Woudenberger voor een interview over onafhankelijke clientondersteuning.

- Artikel delen op de sociale media van gem. Woudenberg, Mee en Kleine Schans.

Aanvullen/vernieuwen folders:
- Folders aanvullen bij de professionals (Huisartsen etc.)
- Optimaliseren bestaande concrete verhalen over onafhankelijke clientondersteuner.

Opstellen persoonlijke verhalen:
- Nieuwe persoonlijke en concrete verhalen waarin de rol van de clientondersteuner naar voren 

komt. Deze verhalen delen via de sociale media en websites.

Maken contentplanner
- Een contentplanner maken die inspeelt op de actualiteit. Deze worden geplaatst door MEE en de 

Kleine Schans. Gemeente Woudenberg zal deze delen.

WieWanneerNr Wat
Flyer aanpassen en verspreiden:
1) op plekken waar inwoners komen
2) op website MEE en CDKS zetten
3) via social media aandacht

MEEQ11
MEE
MEE/CDKS
MEE/CDKS/gemeente

Checklist keukentafelgesprek verspreiden:
1) aan inwoners die gesprek gaan voeren 
(werkproces afstemmen met CDKS)
2) op websites MEE en CDKS zetten
3) via social media aandacht

Q12
MEE/CDKS

MEE/CDKS
MEE/CDKS/gemeente
MEE (gemeente kan op 
vraag meekijken) 
MEE/CDKS/gemeente

Artikel/interview Woudenberger Q13

Via social media aandacht
Persoonlijk verhaal maken en verspreiden
1) op website MEE en CDKS
2) via social media aandacht

Elk kwartaal 1 MEE4
MEE/CDKS
MEE/CDKS/gemeente

nntbAansluiten bij diverse 
bijeenkomsten/actualiteiten zoals
- dag van de manteizorg
- netwerkoverleggen (zoals SWO)

MEE
(gemeente en 
netwerkregisseur 
denken hierin mee)

5


