
 
Clientondersteuning 
De WMO raad Duiven-Groessen en Loo vindt clientondersteuning heel belangrijk en daar de 
gemeenten de taak voor clientondersteuning vanaf 1-1-2015 voor het gehele sociale domein 
krijgt  en de contracten uiterlijk 1-102014 afgesloten moeten zijn, is de tijd erg kort. 
 
De WMO raad wil gaarne met dit onderwerp meedenken en heeft dan ook een aantal vragen 
 
 
Inleiding  
 
In de nieuwe Wmo 2015 wordt cliëntondersteuning uitgebreider verwoord dan in de huidige Wmo. De 
belangrijkste nieuwe elementen zijn: 

Gemeenten zijn verplicht om voor beschikbaarheid van cliëntondersteuning voor de 
ingezetenen van de gemeente te zorgen. 

In de Memorie van Toelichting van de Wmo 2015 staat dat cliënten gebruik kunnen maken 
van cliëntondersteuning bij het onderzoek naar de hulpvraag. De gemeente moet de cliënt en 
zijn mantelzorger wijzen op de mogelijkheid van gratis cliëntondersteuning tijdens dit 
onderzoek. 

In de nieuwe Wmo is expliciet vastgelegd dat cliëntondersteuning onafhankelijk dient te zijn. 
Onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning betekent dat de cliënt erop moet kunnen 
vertrouwen dat de ondersteuning die geboden wordt om de cliënt bij te staan tijdens de 
besluitvorming over de toekenning van een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget 
volledig onafhankelijk is van het besluit dat de gemeente uiteindelijk neemt om een 
cliënt wel of niet een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget toe te kennen. Het 
belang van de cliënt moet het enige belang zijn dat meetelt voor de cliëntondersteuner. Iedere 
vorm van belangenverstrengeling moet worden voorkomen. Mocht de cliënt twijfelen aan de 
objectiviteit van de cliëntondersteuner, mag hij de gemeente daarop wijzen en vragen om een 
andere ondersteuner. 

In de nieuwe Wmo staat dat er cliëntondersteuning beschikbaar moet zijn op het gehele 
sociale domein én aanpalende terreinen. Hieronder vallen: maatschappelijke ondersteuning, 
zorg, preventieve zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen en werk en inkomen. Het is aan 
de gemeenten om de cliëntondersteuning integraal onderdeel te maken van of te koppelen 
aan de gemeentelijke processen rond de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet 
(onder meer de toegang).2 

Cliëntondersteuning is niet alleen van belang bij de toegang, maar ook bij andere fasen en 
situaties waarin iemand cliëntondersteuning behoeft.  
 
 

Wat zijn de nieuwe taken van gemeenten? 
 
In de nieuwe Wmo 2015 staat dat gemeenten per 1 januari 2015 verplicht zijn om 
cliëntondersteuning als kosteloze algemene voorziening te organiseren voor alle (groepen) 
burgers. 

Cliëntondersteuning wordt hierbij als volgt omschreven: ‘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.’ 

Het gaat om het ondersteunen van de cliënt bij het regelen of verkrijgen van passende zorg 
en ondersteuning en vormen van kortdurende ondersteuning. Het kortdurend ondersteunen 
van mensen die verminderd zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld bij het oplossen van een vraag of 
situatie die zo complex is dat zij het niet zelf - of met hulp van hun omgeving - kunnen 
oplossen. Kortdurende cliëntondersteuning kan er toe leiden dat ondersteuning/zorg niet meer 
nodig is. 

Iedere gemeente moet ervoor zorgen dat cliëntondersteuning als laagdrempelige voorziening 
beschikbaar is voor alle burgers, en in het bijzonder voor cliënten en hun mantelzorgers die 
maatschappelijke ondersteuning nodig hebben of problemen hebben op andere terreinen 



binnen het sociale domein, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, onderwijs of 
schuldenproblematiek 
 
Als WMO raad vragen wij ons af  
 
Organisatie van cliëntondersteuning 
Is het aanbod dat de gemeente organiseert per 1 januari 2015 beschikbaar en voldoende 
toegesneden op de kenmerken en behoeften van alle doelgroepen? 
 

Is de cliëntondersteuning levensbreed, dat wil zeggen heeft deze betrekking op alle terreinen 
van het sociale domein en aanpalende terreinen? 
 

Is het aanbod van cliëntondersteuning onafhankelijk georganiseerd? De cliënt moet erop 
kunnen vertrouwen dat de ondersteuning die door of vanwege de gemeente geboden wordt 
om een cliënt bij te staan tijdens de besluitvorming over de toekenning van een 
maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget volledig onafhankelijk is van het besluit 
dat de gemeente uiteindelijk neemt om een cliënt wel of niet een maatwerkvoorziening of 
persoonsgebonden budget toe te kennen. 
 

Heeft de gemeente voldoende in beeld waar de witte vlekken in het huidige aanbod zitten en 
organiseert de gemeente hierop nieuw aanbod? 

Worden er alleen formele vormen van cliëntondersteuning (door professionals) ingezet of is er ook 

ruimte voor informele vormen (ervaringsdeskundigen, vrijwilligers etc.)? Is er ook beleid om informele 

ondersteuning te faciliteren? Verwijzen naar advies inzake samenwerken aan de samenleving 

Toegang tot cliëntondersteuning 
Is er voor alle doelgroepen een duidelijk herkenbaar en laagdrempelig aanspreekpunt 
beschikbaar?  
 

Is het voor alle groepen cliënten mogelijk om een vertrouwensband met de cliëntondersteuner 
op te bouwen. En biedt de gemeente de mogelijkheid om indien gewenst te kiezen voor een 
andere cliëntondersteuner? 
 

Wijst de gemeente er bij cliënten met een hulpvraag actief op dat er tijdens het onderzoek in 
kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet een beroep op cliëntondersteuning kan 
worden gedaan? 
 

Is in de afspraken voldoende helder vastgelegd dat de cliëntondersteuning onafhankelijk is en 
dat de cliëntondersteuner iemand is die naast de cliënt staat? 
 

Kwaliteit en medezeggenschap 
Wat zijn de kwaliteitseisen die de gemeenten gaan stellen aan de organisaties die 
cliëntondersteuning willen bieden? Wordt bevorderd dat informele vormen van 
cliëntondersteuning aan de gemeentelijke kwaliteitseisen en aan de wettelijke eisen kunnen 
voldoen en zo ja, hoe? 
 

De gemeente dient te bepalen bij welke Wmo-voorzieningen (waaronder cliëntondersteuning) 
medezeggenschap en klachtrecht vereist is, ga daarover met de gemeente in gesprek. 

Communicatie 
Op welke wijze gaat de gemeente gaat de gemeente met de bevolking en de clienten 
communiceren over cliëntondersteuning Daarbij extra aandacht voor eeenzamen en zorgmijders 
 

Op welke wijze gaat de gemeente om met het overgangsjaar en op welke wijze wordt hierover 
gecommuniceerd. 
 

Welke afspraken heeft de gemeente gemaakt met Mee ( deadline 1-5-2015). 

 


