
Startbijeenkomst doorontwikkeling cliëntondersteuning Oorsterschelderegio

Datum: 30 januari 2018, 12.00 – 14.00 uur

Locatie: SWVO (Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio), Goes.

Aanwezige partijen: Zeeuwse Zorgschakels, Eva regelt!, Zorg belang Brabant, Herstel talent, SMWO, gemeente

Noord-Beveland, gemeente Tholen, gemeente Borsele, gemeente Schouwen-Duivenland, gemeente Reimers-

waal, SWVO, GR de Bevelanden, Adviesraad Schouwen-Duiveland en Burger Adviesraad Kapelle. Circa 25 deel-

nemers.

Agenda

Welkom en kennismaken
 Karin en Lenet over traject naar Koploperschap

 Movisie licht Koploperproject toe

 Samen aan de slag:

o Prioriteren thema’s cliëntondersteuning

o In drie groepjes aan de slag met drie thema’s

 Afsluiting: hoe nu verder?

Bijlage 1: Presentatie Karin Jonker, SWVO

Bijlage 2: Movisie over Koploperproject

De essentie van cliëntondersteuning

Aanwezigen hebben de volgende vraag voor zichzelf beantwoord:

“Wat is voor jou de essentie van cliëntondersteuning?”

Uit een snelle analyse lijkt de essentie van de aanwezigen zich grofweg te centreren rond drie aspecten: de po-

sitie, rollen en vaardigheden van de cliëntondersteuner/ing.

Positie: onafhankelijk, voor iedereen, betrouwbaar, ‘naast de cliënt/inwoner’ en het vertegenwoordigen van

de belangen van inwoners.

Rollen: meedenken, informeren, advies geven en ondersteunen van inwoners bij het maken van keuzes.

Vaardigheden: deskundig, op de hoogte zijn van de sociale kaart, de weg kennen in het gehele sociaal domein,

bevorderen van zelfredzaamheid/regie, luisteren en vragen verhelderen.

Een overzicht van de antwoorden

Vraagverheldering Het aanbieden van hulp in de vorm van: vraag verduidelij-
king, luisterend oor, meedenken in

Ondersteuning richting de juiste hulp, instantie, oplossing Mensen helpen met hun vragen, problemen en proberen
het zelf oplossend vermogen te versterken

Meedenken Vertrouwen

Vraag verhelderen Deskundig

Onafhankelijk Cliëntondersteuning is deskundig, onafhankelijk en vroeg-
tijdig vindbaar en beschikbaar voor iedereen die dit nodig
heeft

Het stimuleren van eigen regie Het op de juiste wijze informeren van de burger op allerlei
gebieden

Luisteren naar wat er leeft Kwaliteit en kennis



Advies vragen aan WMO-raden sociaal domein Integraal: alle wetten en hele sociale domein

Voor iedereen Het ondersteunen bij zelfredzaamheid

Richting aanwijzer voor de inwoners Eenvoudig en waar nodig dichtbij

Vraagbaak en wegwijzer Meedenken, ondersteunen, naast de cliënt staat, luiste-
rend oor, goede kennis van sociale kaar en zorg

Informeel en formeel Krachten aanborend

1 aanspreekpunt, 1 regisseur Zelfstandigheid bevorderend

Naast de cliënt Kennis van zorg- en sociale kaart

Vertegenwoordigt de belangen van de cliënt Bekendheid met het sociaal domein en de logica daarin zo-
dat je cliënten op een adequate wijze kan ondersteunen in
de breedste zin van het sociaal domein

Brengt in beeld wat nodig is Steun (in een moeilijke periode) door samen te zoeken
naar de juiste zorg/ hulp doe voor jou het beste is.

Kan de cliënt helpen bij het maken van een keuze Het laten zien van de mogelijkheden en geen advies

Naast de cliënt staan Adviseren

Meedenken Inwoners ondersteunen bijvraagstukken binnen het sociaal
domein

Het prioriteren van de aandachtspunten



Het betrekken van inwoners komt met 32% van de ‘stemmen’ (23 van de 72 stickers) naar voren als belangrijk-

ste thema bij cliëntondersteuning. Met andere woorden kan gesteld worden dat het betrekken van inwoners

een voorwaarde zou kunnen zijn bij het door ontwikkelen van de visie en/of de uitvoering van cliëntondersteu-

ning. Verder komen op basis van de prioritering de volgende drie inhoudelijke aandachtspunten naar voren: de

onafhankelijke positionering, het borgen van de kwaliteit en de samenwerking tussen formeel- informele cli-

entondersteuning. Bij elk van deze thema’s zijn de onderliggende vragen in groepjes besproken:

1. Op welke manier is dit thema belangrijk voor inwoners/gebruikers van cliëntondersteuning?

2. Wat is jullie ambitie op dit thema?

3. Met welke activiteiten zou je die ambitie kunnen verwezenlijken?

4. Hoe zou je daar als regio samen in kunnen optrekken?

5. Op welke manier kunnen inwoners betrokken worden bij het thema?

Het borgen van kwaliteit

Gaan voor een goede samenwerking voor de informeel en professioneel,

met als doel: goede zorg voor de cliënt.

Kwaliteitseisen voor de onafhankelijke cliëntondersteuning moeten wor-

den geformuleerd op basis van de behoefte van cliënten: waar moet cli-

entondersteuning volgens de inwoners nou aan voldoen?

Het in beeld brengen van de sociale kaart: dit kan ook voor de inwoner

van belang zijn en bevordert de kwaliteit.

Hoe aan te pakken?

Een onderzoek uitzetten naar de vraag/behoeften van de inwoners.

Inventariseren wat er allemaal is georganiseerd rondom cliëntondersteu-

ning in de verschillende gemeenten.

Daarnaast achterhalen wat de belangrijkste knelpunten zijn, om op deze

manier de kwaliteit te bevorderen.

De samenwerking tussen formeel-informeel

Er is een behoefte aan een duidelijke structuur van de organisatie van for-

mele en informele cliëntondersteuning, waarbij er sprake is voor 1 aan-

spreekpunt.

Het is van belang dat formele en informele cliëntondersteuners van elkaar

goed inzicht hebben en naar elkaar door verwijzen.

Preventieve werking van het informele circuit in acht nemen: informeel

goed organiseren, want dit is laagdrempeliger dan formeel.

Er is behoefte aan een sociale kaart.



Onafhankelijke positionering

Keuze vrijheid voor de inwoner staat centraal, zij kunnen kiezen uit speci-

ale expertise.

Keuzevrijheid in zowel informele als formele ondersteuning.

De bereidheid tot kennisoverdracht tussen het formele en informele cir-

cuit is van belang hierbij.

Ambities

Diversiteit van het aanbod van cliëntondersteuners borgen.

Keuze mogelijkheden zichtbaar maken voor de inwoner.

Digitalisering is voor sommige inwoners een stap te ver: op papier infor-

meren of een fysiek punt waar ze terecht kunnen. Op deze manier voor ie-

dereen toegankelijk en zichtbaar

Hoe ga je het waarmaken
 Is brede aanbesteding een behoefte / oplossing?

Terugkoppeling: hoe nu verder?
- Welke concrete acties binden we aan de ambities? (Projectplan VWS)

- Een onderzoek starten naar behoeften van de inwoners?

- Een sociale kaart ontwikkelen?

- Welke richting willen we de komende twee jaar op gaan met elkaar? En zijn dit de gedragen ambities?

Actie: het projectplan gaat langs de aanwezigen voor feedback. Op deze manier werken we aan een gedragen

ambitie wat betreft cliëntondersteuning waarin iedereen de gekozen weg binnen het koploperproject onder-

schrijft.


