
   
 

 

Aan B & W  gemeente Schouwen-Duiveland 

i.a.a. mevrouw Renske Hoogeveen 

 

Onderwerp: beleidsdocument Onafhankelijke clientondersteuning op Schouwen-Duiveland 

 

Zierikzee, 19 november 2018 

 

Geachte College, 

 

Op 1 november jl. heeft mevrouw Renske Hoogeveen, beleidsmedewerker Wmo, tijdens onze 

vergadering een toelichting gegeven op bovengenoemd beleidsdocument. Vervolgens zijn met haar 

verschillende punten besproken, die wij hierna in de vorm van een advies aan u meegeven. 

 

- Zorg voor een adequate evaluatie van kwaliteit en effectiviteit van het geheel. De gemeente 

heeft als regisseur een rol en een verantwoordelijkheid op dit gebied, maar wij missen in de 

notitie hoe deze rol en verantwoordelijkheid vorm en inhoud krijgt. Zo wordt daarover 

bijvoorbeeld in de paragraaf over de "contractering" van SMWO niets gemeld. Datzelfde 

geldt voor het gestelde onder het kopje "kwaliteit". Er wordt een programma van 

kwaliteitseisen opgesteld en deskundigheidsbevordering wordt gefaciliteerd, maar in de 

notitie komt niet terug hoe dat uiteindelijk geëvalueerd gaat worden.  

 

- Maak daarnaast inzichtelijk wie (geanonimiseerd) een beroep doen op onafhankelijke 

clientondersteuning. Welke kenmerken hebben deze inwoners en waarvoor/waarom doen 

ze een beroep op onafhankelijke clientondersteuning? Zijn de mensen ook tevreden over de 

ondersteuning en hebben ze suggesties voor verbeteringen?  

Deze informatie ontbreekt nu en daarmee ontbreekt ook een essentiële schakel om onder 

andere de kwaliteit van het aanbod en de uitvoering te bewaken en de communicatie te 

verbeteren. We adviseren u om in het beleidsdocument aan te geven hoe dit proces gestalte 

krijgt, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke kwaliteitscriteria gelden. 

 

- Betrek bij de uitwerking van het communicatieplan de werkkamers om kennis en ervaringen 

met elkaar uit te wisselen. De bestaande informatie onder andere op de website van SMWO 

kan beter en uitgebreider. Bijvoorbeeld met behulp van concrete casussen (geanonimiseerd), 

en met een overzicht van clientondersteuners (inclusief portrettengalerij) en wat zij kunnen 

betekenen. 

 

- Maak duidelijk waar de burger terecht kan als hij/zij niet tevreden is over de 

cliëntondersteuning, en informeer dat de mogelijkheid bestaat van cliëntondersteuner te 

switchen als de combinatie client/clientondersteuner niet werkt. 

 

- Ten slotte kan een goede sociale kaart, die inzicht biedt voor welke (veel voorkomende) 

vraag je waar moet zijn, sturend én preventief werken.  

 



   
 

 

We hopen met dit advies een bijdrage te hebben geleverd aan de aanscherping van het 

beleidsdocument en zijn graag bereid tot verder overleg. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein, 

 

Marlies Wendt, secretaris 

Antoine de Ceuster, voorzitter 

 


