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Koploper cliëntondersteuning – projectplan VWS, Oosterschelderegio 
 
 
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). MEE Zeeland is in de 
Oosterschelderegio overgegaan naar SMWO. De Oosterschelderegio omvat zeven gemeenten: 
Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. De regio telt 
162.317 inwoners verspreid over 65 wijken/dorpen (CBS, 2018). 
 
In een ontwikkeltraject tussen gemeenten en SMWO (2017) is de definitie en functie van 
onafhankelijke cliëntondersteuning nader afgestemd1. Tijdens dit traject werd geconstateerd dat 
doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning noodzakelijk is, aangezien de voormalig 
MEE-taken bestond uit de onafhankelijke cliëntondersteuning en maatschappelijk werk voor mensen 
met een beperking. Het ontwikkelen van een gezamenlijke, krachtige boodschap en het versterken 
van de samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuning werden gezien als 
speerpunten. Voor deze doorontwikkeling/transformatie heeft de Oosterschelderegio zich aangemeld 
als koploper cliëntondersteuning. 
 
 
Start koploper: afstemming met stakeholders 
In november 2018 is de Oosterschelderegio als koploper geselecteerd. Voor het realiseren van een 
gezamenlijke ambitie is hiervoor op 30 januari 2019 een regionale startbijeenkomst georganiseerd. 
Naast de gemeenten waren ook verschillende aanbieders en leden van Wmo-adviesraden aanwezig. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van deze bijeenkomst, lijkt de essentie van de aanwezigen zich te 
centreren rondom drie aspecten: de positie, rollen en vaardigheden van cliëntondersteuning.  
Positie: onafhankelijk, voor iedereen, betrouwbaar, naast de cliënt/inwoner en 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 
sociale domein, luisteren en vragen verhelderen. 
 
Daarnaast kwam tijdens de regionale bijeenkomst naar voren dat het betrekken van de inwoner een 
voorwaarde moet zijn bij de doorontwikkeling van de visie en de uitvoering van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. We zetten de inwoner in dit project daarom centraal. Cliëntondersteuners en 
gemeenten hebben echter een belangrijke rol in de uitvoering. Deze drie partijen kunnen niet zonder 
elkaar. De doorontwikkeling willen we daarom vormgeven vanuit het perspectief van de inwoners, de 
informele en formele cliëntondersteuners en de gemeenten. Hierbij wordt de vraag gesteld hoe 
cliëntondersteuners en gemeenten maximaal kunnen aansluiten op de behoeften en wensen van 
inwoners. 
 

                                                
 
 
1
 Onafhankelijke ondersteuning door het bieden van 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, jeugdhulp, onderwijs, 
welzijn, wonen, werk en inkomen. Onafhankelijke cliëntondersteuners spelen een belangrijke, helpende rol bij 
de toegang tot zorg en ondersteuning (zowel in kader van Wmo, Jeugdwet als Wlz). De cliëntondersteuners 
hebben ook een rol bij vragen over wonen, werk, leren, vervoer en inkomen. Zij helpen bij het verhelderen van 
de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen van passende 
ondersteuning en zorg. 
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Door in gesprek te gaan met inwoners, zorgvragers, mantelzorgers, lokale vrijwilligers, formele 
cliëntondersteuners, professionals uit de toegang en sociale teams willen we aansluiten bij de vragen 
en resultaten uit het werkveld. We realiseren hiermee een gezamenlijk ontwikkelproces. 
 
 
Projectinhoud 
Op basis van de resultaten van het ontwikkeltraject (doorontwikkeling cliëntondersteuning) en de 
uitkomsten van de regionale startbijeenkomst heeft de Oosterschelderegio gekozen in te zetten op de 
volgende opgaven: 

 Samenwerking informele en formele cliëntondersteuning; 

 Vindbaarheid cliëntondersteuning; 

 Onafhankelijke positionering van cliëntondersteuning. 
Deze opgaven sluiten aan op de vier opgaven die zijn benoemd in de brief van de minister van VWS 
van 12 juli 2018 over de doorontwikkeling van de functie onafhankelijke cliëntondersteuning. 
 
Het realiseren van bovengenoemde opgaven zorgt ervoor dat de kwaliteit van cliëntondersteuning als 
geheel in de Oosterschelderegio verbetert. Dit is het uiteindelijke doel (de onderzoeksvraag) die we 
met dit voorstel willen realiseren. 
 
Samenwerking informele en formele cliëntondersteuning verbeteren  
In de Oosterschelderegio is behoefte aan een duidelijke structuur van de organisatie van informele en 
formele cliëntondersteuning. Het is namelijk essentieel dat men elkaar weet te vinden en dat men 
indien nodig naar elkaar kan doorverwijzen. 
 

 
 
 
Vindbaarheid van cliëntondersteuning verbeteren 
Cliëntondersteuning kan worden aangeboden door het eigen netwerk, vrijwilligers en/of professionals. 
Daarbij is het belangrijk dat inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. Een overzicht 
van de verschillende vormen van (waaronder laagdrempelige voorzieningen) en de expertise van 
cliëntondersteuning dat aanwezig is, zou hiervoor een handig hulpmiddel kunnen zijn. Hierbij is 
aandacht voor elkaars werkwijze een belangrijk aandachtspunt.  
 

Inwoner 

• Wat? Expertise passend bij de hulpvraag 

• Hoe? Inwoners worden goed geïnformeerd door zowel de informele als formele 
organisaties 

Cliëntonder-
steuners 

• Wat? Netwerkvorming en kennisdeling 

• Hoe? Training, dialoogtafels, netwerkbijeenkomsten, 
samenwerking/afstemming 

Gemeenten 

• Wat? Ketensamenwerking verbeteren en stimuleren 

• Hoe? Faciliteren van ontmoetingen, sturen op samenwerken 
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Onafhankelijke positionering van cliëntondersteuning versterken 
Inwoners moeten kunnen kiezen welke vorm van cliëntondersteuning het beste bij hun past. Hierdoor 
kan het ondersteuningsaanbod aansluiten op de ondersteuningsvraag. Hierin speelt de 
kennisoverdracht tussen het formele en informele circuit weer een grote rol, net als een overzichtelijk 
aanbod van de verschillende vormen van cliëntondersteuning. Alle drie de opgaven staan dus in 
verbinding met elkaar. 
 

 
 
 

Inwoner 

• Wat? Inwoners weten wat cliëntondersteuning inhoudt en waar ze hiervoor terecht 
kunnen  

• Hoe? Inwoners kunnen makkelijk en snel informatie over cliëntondersteuning ophalen 
bij (vrijwillige) cliёntondersteuners, gemeenten of zorgaanbieders 

Cliëntonder-
steuners 

• Wat? Cliëntondersteuners weten hoe ze zich moeten profileren 

• Hoe? Overzichtelijke informatie op de website van de organisaties cliëntondersteuning 

Gemeenten 

• Wat? Inzicht in wat er lokaal allemaal is op het gebied van cliëntondersteuning 

• Hoe? Ontwikkelen van een soort sociale kaart met alle informele en formele 
aanbieders en faciliteren van de communicatie 

Inwoner 

• Wat? Keuzevrijheid (eigen netwerk, informeel of formeel)  

• Hoe? Inwoners zijn op de hoogte van de verschillende vormen van 
cliëntondersteuning 

Cliëntonder-
steuners 

• Wat? Transparantie over de functie cliëntondersteuning 

• Hoe? Het ontwikkelen van functieprofielen 

Gemeenten 

• Wat? Visie op onafhankelijke cliëntondersteuning  

• Hoe? Inkoop/contractering en faciliteren informele cliëntondersteuning 
(borging) 
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Door in gesprek te gaan met alle betrokken partijen willen we antwoord krijgen op vragen als: hoe 
dichtbij zouden cliëntondersteuners beschikbaar moeten zijn, sluit cliëntondersteuning aan bij de 
leefwereld van inwoners, is er een coördinatiefunctie gewenst, aan welke kwaliteitseisen moet worden 
voldaan, welke vrijwilligers kunnen een vorm van cliëntondersteuning bieden, etc.  
 
Pilot specifieke doelgroep: Beschermd Wonen 
VWS heeft specifiek aandacht gevraagd voor pilots gericht op bepaalde doelgroepen. In de 
Oosterschelderegio richten wij ons in een proeftuin op jongeren en volwassen die vanwege hun 
geestelijke kwetsbaarheid verblijven in Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang. We zien 
namelijk het aantal cliënten in Beschermd Wonen toenemen en relatief minder uitstromen. Aan deze 
proeftuin willen we een gespecialiseerde cliёntondersteuner / ervaringsdeskundige toevoegen. Door 
deze samenwerking verwachten we bij te dragen aan meer inzicht in de leefwereld van mensen met 
een geestelijke kwetsbaarheid en het bevorderen van integratie wanneer mensen weer in staat zijn 
om hun leven weer op te pakken. Voor deze doelgroep is specifieke expertise gewenst. 
We monitoren de effecten en meerwaarde van de ondersteuning zowel in kwalitatieve als 
kwantitatieve zin. Daarbij onderzoeken we de meerwaarde voor de cliënt (sluit deze vorm aan bij de 
leefwereld van de cliënt) en de meerwaarde voor de gemeente (wat zijn de effecten van inzet van een 
ervaringsdeskundige, ook financieel gezien (denk aan inzet maatwerkvoorzieningen)). 
 
 
Actieplan 

 Lokale inventarisatie per gemeente 
Inventarisatie van wensen en behoeften van inwoners en van het beschikbare aanbod. Daarbij maken 
we gebruik van de (landelijke) onderzoeken en ervaringen van de 1e koplopers: waar liggen vragen, 
wensen en behoeften van inwoners. Maar ook het aanbod van de diverse partijen in beeld brengen. 
Via deskresearch voorwerk doen, door middel van gesprekken nadere uitwerking. Het resultaat zijn 
instrumenten die als wegwijzer kunnen worden gebruikt. Door deze inventarisatie voor alle zeven 
gemeenten uniform/tegelijk te doen, kan het format voor zeven gemeenten worden ontwikkeld en is 
de inventarisatie voor bovenlokale organisaties herkenbaar. 
 

 Voorlichting en training 
Door het aanbieden van cursussen/trainingen kan overdracht van kennis plaatsvinden tussen formele 
cliëntondersteuners en vrijwilligers. Goede vraagverheldering en matching van de vraag met de juiste 
cliëntondersteuner aan de voorkant kan namelijk bijdragen tot het voorkomen van 
maatwerkvoorzieningen. Deze cursussen/trainingen zijn ook bedoeld voor ontmoeting en dialoog: hoe 
kunnen vrijwilligers en professionals gelijkwaardig zijn aan elkaar en hoe kunnen ze gebruik maken 
van elkaars expertise? 
 

 Het Nieuwe Samenspel / lokale dialoogtafels 
Uitgangspunt is dat de cliënt centraal staat. Daarom kiezen we om in gesprek te gaan met de 
verschillende partijen (inwoners, informele en formele cliëntondersteuners, gemeenten). Door 
gezamenlijke gesprekken, onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider, te organiseren. Het 
Nieuwe Samenspel en dialoogtafels zijn instrumenten om inwoners te betrekken en samen te werken 
aan de genoemde opgaven. 
 

 Communicatie toolkit 
Hoe maak je cliëntondersteuning zichtbaar? Op basis van de wensen en behoeften van de 
verschillende partijen ontwikkelen we een gezamenlijke boodschap met beeldmerk. Deze boodschap 
wordt regionaal ontwikkeld (en ook regionaal te implementeren). Hierbij is specifiek aandacht voor het 
taalgebruik: teksten zullen aansluiten bij verschillende doelgroepen (bijv. LVB). Onderdelen zijn: 
- Communicatieplan 
- Heldere/leesbare teksten (voor o.a. website van gemeenten en cliëntondersteuners) 
- Beeldmerk/logo ontwikkelen 
- Folders/flyers 
- Filmpje/animatie/app. 
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 Monitor 

Om de resultaten inzichtelijk te maken wordt een monitor ontwikkeld. Onderzocht wordt of bij de start 
een nulmeting kan worden uitgevoerd. Eind 2020 zal dan een vervolgmeting worden uitgezet. De 
methodiek en indicatoren worden nog nader afgestemd, maar gedacht wordt aan de volgende 
indicatoren: het gebruik van cliëntondersteuning (unieke personen) en de bekendheid van 
cliëntondersteuning (bijvoorbeeld in cliëntervaringsonderzoeken in de Wmo en Jeugdzorg of 
onderzoek onder mantelzorgers). Omdat niet alle gegevens kwantitatief te meten zijn, wordt ook naar 
kwalitatief onderzoek gekeken. 
 

 Organiseren van regionale bijeenkomsten 
Om kennis te delen en het leggen van contacten te faciliteren, worden twee regionale bijeenkomsten 
rondom cliëntondersteuning georganiseerd. De eerste bijeenkomst vindt plaats halverwege het 
project (eind 2019 / begin 2020) en de tweede bijeenkomst is aan het einde van de projectperiode 
(2020). Voor de slotbijeenkomst worden ook gemeenten, Wmo-raden en cliëntondersteuners uit de 
andere Zeeuwse regio’s (Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen) uitgenodigd. Dit met als doel om kennis 
te delen en van elkaar te kunnen leren. 
 
 
Welke resultaten verwachten we? 
We willen in 2021 een stijgende lijn zien van de vindbaarheid, de kennis van informele en formele 
cliëntondersteuning en het gebruik van cliëntondersteuning (met name eigen netwerk en informeel). 
In de projectperiode zetten we fors in op ontmoeting om de samenwerking te versterken. We 
verwachten hiervan een positief effect, zodat we ook na 2020 blijven investeren op ontmoeting en 
kennisoverdracht. 
 
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 informeel/vrijwilligers; werkt deze methode om 

kwaliteit en samenwerking te verbeteren? 
- Opzet monitor. 
- Inzicht inzet specialistische cliëntondersteuning (pilot). 
 
 
Begroting 

Personeelskosten (2019-2020) 
 

 

Projectleiding, projectuitvoering en secretariaat 231.820  

Subtotaal personeelskosten  231.820 

   

Projectkosten   

Lokale inventarisatie 10.000  

Voorlichting en training (ontmoeting) 40.000  

Het Nieuwe Samenspel / lokale dialoogtafels 20.000  

Toolkit communicatie 10.000  

Monitor (0-meting en vervolgmeting) 20.000  

Organiseren congressen (start en slot) 10.000  

Overige projectkosten (inclusief onvoorzien) 10.000  

Subtotaal projectkosten  120.000 

   

Pilotkosten  74.360 
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Totaal kosten  426.180 

 
Toelichting personeelskosten 
Voor cliëntondersteuning is lokale bekendheid en organisatie belangrijk. Er wordt daarom fors ingezet 
op lokale afstemming. De organisatie en aanwezigheid bij dialogen/bijeenkomsten in de gemeenten 
kost veel personele capaciteit (groot geografisch gebied met veel gemeenten en kernen). De 
personeelskosten bestaat uit kosten voor de projectleiding (1 dag per week), projectuitvoering (1 dag 
per week voor bestaande formatie (projectteam) en 3 dagen voor een projectmedewerker) en 
secretariaatskosten (2 uur per week). De projectuitvoering wordt grotendeels gerealiseerd door een 
(tijdelijke) projectmedewerker die inzet op veel verschillende activiteiten zoals het in kaart brengen 
van (in)formele cliëntondersteuning, het organiseren van bijeenkomsten en dialoogtafels (inclusief 
aanwezig zijn), regelmatig aansluiten bij trainingen (samenwerking informeel-formeel), communicatie 
naar betrokken partijen en ondersteuning bij monitoring en onderzoek. 
 
Toelichting overige projectkosten (inclusief onvoorzien) 
Voor de overige projectkosten zijn kosten begroot voor het doen van onderzoek, het geven van 
voorlichting, de procesbegeleiding van dialoogtafels, het inhuren van een communicatiebureau en 
deelname van diverse partijen (presentiegelden). We kopen daarvoor externe expertise in. 
 
Toelichting pilotkosten 
Aan de proeftuin willen we een gespecialiseerde cliёntondersteuner / ervaringsdeskundige 
toevoegen, een functie die op dit moment niet specifiek wordt ingekocht danwel aangeboden. Het 
gaat het om twee specifieke onderdelen: 

 Toegang BW wordt ontwikkeld: door het cliëntenperspectief aan het toegangsteam toe te 
voegen (door een ervaringsdeskundige, 2 uur per week overleg voor 1½ jaar) en door 
specialistische cliëntondersteuning beschikbaar te stellen voor cliënten die zich aanmelden. 
Uitgangspunt inzet cliëntondersteuner/ervaringsdeskundige: 2 uur per week ondersteuning 
gedurende een half jaar per cliënt. We maximaliseren het aantal cliënten in de pilotfase op 18 
(pilotperiode: medio 2019-eind 2020). 

 Transferteam /Team thuis (uitstroom uit BW): door specialistische cliëntondersteuning 
beschikbaar te stellen (ervaringsdeskundige). 
Uitgangspunt: inzet ervaringsdeskundige, we gaan uit van 2 uur per week ondersteuning 
gedurende een half jaar, in totaal 5 cliënten in de pilotfase (2e helft 2019). 

 


