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Plan doorontwikkeling cliëntondersteuning Oosterschelderegio 
Concept, versie 14 februari 2019 
 
 
Inleiding 
 
Toen in 2015 de definitie van cliëntondersteuning expliciet in de Wmo werd opgenomen en de 
landelijke financiering van de MEE-organisaties werd overgeheveld naar gemeenten, hebben de 
gemeenten in de Oosterschelderegio gekozen om de onafhankelijke cliëntondersteuning onder te 
brengen bij SMWO (organisatie voor maatschappelijk werk en welzijn). Medewerkers van voormalig 
MEE Zeeland zijn overgegaan naar SMWO (voor de Oosterschelderegio). De Oosterschelderegio 
omvat zeven gemeenten, te weten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-
Duiveland en Tholen. De regio telt 162.317 inwoners die wonen in 65 wijken/dorpen (CBS 2018). 
 
In het ontwikkeltraject gemeenten-SMWO (2017) is de definitie en functie van cliëntondersteuning 
nader afgestemd. Daarbij werd geconstateerd dat doorontwikkeling van cliëntondersteuning 
noodzakelijk is, want de voormalig MEE-taken waren beperkter dan de Wmo en de gemeenten 
beogen. Het (eerste) idee was het ontwikkelen van een gezamenlijke, krachtige boodschap en het 
versterken van de samenwerking tussen informele en formele cliëntondersteuning. Voor de 
doorontwikkeling / transformatie is de Oosterschelderegio (OSR) aangemeld voor koploper 
cliëntondersteuning. In november 2018 is de Oosterschelderegio als koploper geselecteerd. 
 
 
Start koploper: ambitie bepalen 
 
De doorontwikkeling willen we vormgeven vanuit het perspectief van de inwoners: wat zijn hun 
vragen/behoeften met betrekking tot cliëntondersteuning? 
De vraag van de inwoners is dus het startpunt. Voor het realiseren van een gezamenlijke ambitie 
voor de Oosterschelderegio, is op 30 januari een regionale startbijeenkomst georganiseerd. Naast 
gemeenten waren ook verschillende aanbieders en leden van Wmo-adviesraden aanwezig. 
 
De opbrengst van deze bijeenkomst was dat er behoefte is aan: 
1. Het borgen van kwaliteit door: 

- samenwerking tussen informele en formele cliëntondersteuning, 
- op basis van wensen en behoeften van inwoners kwaliteitseisen stellen, 
- onafhankelijke positionering, 
- het in kaart brengen van vraag en aanbod (sociale kaart). 

 
2. Onafhankelijke positionering door: 

- keuze vrijheid (in expertise en/of voor informele of formele cliëntondersteuning), 
- borgen van diversiteit. 

 
3. Samenwerking informele en formele cliëntondersteuning door: 

- eenduidige structuur, 
- laagdrempelig en vindbaar, 
- duidelijke kaders, 
- kennisoverdracht.  
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Kortom: de behoefte om vraag en aanbod in kaart te brengen werd nadrukkelijk benoemd. Daarom 
willen we ook onze ambitie voor het koploperschap aanpassen: We willen – samen met inwoners – 
de vragen en knelpunten inventariseren, mogelijkheden in kaart brengen en samenwerking 
versterken. Met als doel het vergroten van de zichtbaarheid van cliëntondersteuning. 
 
Op basis van de aanvraag en de startbijeenkomst komen we daarmee op het volgende projectplan. 
 
 
Projectplan (activiteiten en verwachte resultaten) 
 
Projectinhoud 
In het koploperschap willen we inzetten op de volgende opgaven: 
• Meer inzicht in behoeften van inwoners: door middel van lokale inventarisatie van behoeften. 
• Meer bekendheid: voor inwoners (zorgvragers en omgeving) en intermediairs (vrijwilligers en 

professionals). Ontwikkeling van bijv. een smoelenboek (oftewel een vorm van een sociale kaart) 
en een regionaal beeldmerk. 

• Positionering en vindbaarheid verbeteren: duidelijke kaders voor informele en formele 
cliëntondersteuning. 

• Deskundigheid en kwaliteit bevorderen: door vrijwillige cliëntondersteuners voor te lichten en zo 
samenwerking te verbeteren. 

 
In het project wordt veel ingezet op het in gesprek gaan met inwoners, lokale vrijwilligers, formele 
cliëntondersteuners, professionals uit toegang / sociaal team, etc. We zetten in op de volgende 
projectonderdelen, waarbij we nadrukkelijk uitgaan van een ontwikkelproces (activiteiten zullen 
aansluiten bij de vragen en resultaten): 
 
Lokale inventarisatie van de wensen en behoeften van mensen: waar zitten de lacunes? 
Nader nagaan waar vragen, wensen en behoeften van inwoners liggen. Bijvoorbeeld over hoe 
dichtbij zouden cliëntondersteuners beschikbaar moeten zijn, is een coördinatiefunctie gewenst, 
welke vrijwilligers kunnen een vorm van cliëntondersteuning bieden ... en is dit genoeg?, etc. Door 
middel van gesprekken (Nieuw Samenspel?). Mogelijk ook door middel aanvullend onderzoek? (denk 
aan een vervolg op onderzoek IPW (instituut Publieke Waarden)/AEF door een stagiair). 
 
Verbeteren zichtbaarheid cliëntondersteuning 
Doelstelling: hoe maak je cliëntondersteuning beter bekend? Een makkelijke vorm van toegang tot 
cliëntondersteuning. Eerst helder krijgen waar behoefte aan is / hoe op te bouwen: overzicht per 
thema mogelijke regelingen en/of mogelijke cliëntondersteuners die je kunnen helpen 
(smoelenboek)? Is (ook) digitaal mogelijk/wenselijk? 
 
Toolkit communicatie 
Hoe maak je cliëntondersteuning zichtbaar? Op basis van de wensen en behoeften een gezamenlijke 
boodschap / kapstok / logo ontwikkelen m.b.v. een communicatiebureau. 
Mogelijke onderdelen van de toolkit voor publiekscampagne zijn: 
• Communicatieplan 
• Tekst (o.a. voor website) 
• Beeldmerk / logo ontwerpen 
• Folder / kaarten 
• Filmpje / animatie en/of een app. 
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Een goed voorbeeld van heldere, leesbare teksten is De wetten zorg & ondersteuning sinds 2015 van 
Samen Sterk voor Kwaliteit, d.d. februari 2018. 
 
Voorlichting en training 
Overdracht van kennis door (formele) cliёntondersteuners aan vrijwilligers d.m.v. cursussen. Deze 
trainingen zijn ook bedoeld voor ontmoeting en dialoog: hoe kunnen vrijwilligers en professionele 
cliëntondersteuners complementair aan elkaar zijn? Per gemeente meerdere sessies. 
 
Organiseren van regionale bijeenkomsten 
Om kennis te delen en het leggen van contacten te faciliteren, worden twee regionale bijeenkomsten 
georganiseerd: bij de start (voor de zomer) en aan het einde van de projectperiode (eind 2020). Voor 
de slotbijeenkomst worden ook gemeenten en cliëntondersteuners uit de andere Zeeuwse regio’s 
(Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen) uitgenodigd. 
 
Personeelskosten 
Dit zijn de kosten voor de projectleiding, projectuitvoering en secretariaatskosten. Vooralsnog is nog 
niet duidelijk of de projectleden de projectuitvoering volledig kunnen verzorgen, of dat tijdelijk 
iemand wordt ingehuurd voor (een deel van) de uitvoering (bijv. detachering). Er wordt fors ingezet 
op afstemming in dorpen en wijken. 
 
Overige projectkosten (inclusief onvoorzien) 
We willen het koploperschap op verschillende momenten afstemmen met diverse professionals. 
Omdat deze professionals vaak op cliëntgebonden uren worden gefinancierd, willen we bijv. 
presentiegelden beschikbaar stellen. Ook willen we een mogelijkheid hebben om vrijwilligers op een 
bepaalde manier te kunnen bedanken. 
 
 
Welke resultaten verwachten we? 
We willen in 2021 een stijgende lijn zien van de vindbaarheid en de kennis van informele en formele 
cliëntondersteuning. In cliëntervaringsonderzoeken monitoren we het gebruik. 
 
Resultaten die overdraagbaar zijn naar andere gemeenten 
- Methode om lokaal vraag en aanbod in beeld te brengen 
- De communicatietoolkit die ontwikkeld wordt 
- Ervaringen met trainingen en voorlichting aan (werkt deze methode om kwaliteit en 

samenwerking te verbeteren) 
 


