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CLIENTONDERSTEUNING 
 

 Definitie cliëntondersteuning 
o We zijn geneigd om vanuit de gemeente cliëntondersteuning te verengen tot 

ondersteuning van cliënten in het gemeentelijk proces (van melding tot beschikking).  
o Cliëntondersteuning kan echter ook in bredere zin geformuleerd worden. Het gaat dan om 

cliënten met een ondersteuningsvraag. 
o Kansen van de bredere definitie: 

 Cliëntondersteuning kan er in die situatie voor zorgen dat men de oplossing in het 
voorliggende veld vindt, zonder dat daarvoor een interventie vanuit de gemeente 
bij plaats vindt. 

 In die definitie zijn cliëntondersteuners soms al vanaf de eerste vraag betrokken 
bij een casus. Ze kunnen daarmee een preventieve en voegsignalerende rol 
vervullen. 

 Cliëntondersteuning kan in die situatie ook zorgen voor de opvolging en dus 
borging van een aantal acties. 

 Wie biedt cliëntondersteuning? 
o De gemeenten hebben stichting MEE in 2015 gecontracteerd voor cliëntondersteuning. 
o Ook de werkzaamheden van het Steunpunt Mantelzorg, ketenzorg dementie en Trajekt 

kunnen gezien worden als vormen van cliëntondersteuning. 
o Vrijwillige inzet cliëntondersteuning zien we met name door de KBO. Aard en omvang 

verschillen per gemeente. 
o Ook mensen uit het eigen netwerk kun je zien als cliëntondersteuners. Wel doet zich de 

vraag voor in hoeverre zij onafhankelijk zijn. 
o De vraag doet zich voor of we meer vrijwilligers kunnen inzetten als cliëntondersteuners. 

Daarover wordt het volgende gezegd: 
 Dit kan niet in alle gevallen, hangt af van wat je tegenkomt in de casus. 
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 De verantwoordelijkheden van de vrijwilliger moeten dan goed afgebakend 
worden. 

 Deze vrijwilligers moeten dan goed aangestuurd worden en terug kunnen vallen 
op een professional. Er moet dan geïnvesteerd worden in de aansturing van deze 
groep vrijwilligers, een niet te onderschatten taak. 

 Deze vrijwilligers behoeven dan een stuk scholing en training. Duidelijk moet zijn 
over welke kennis en kunde de vrijwilligers dienen te beschikken. Er is gesproken 
over een soort kwaliteitskeurmerk voor vrijwillige cliëntondersteuners. Zo weet je 
dat de vrijwilliger opgewassen is voor zijn taak, maar kun je hier ook als klant van 
op aan. 

 Samenwerking  
o De omvang van cliëntondersteuning verschilt per gemeente, denk bijvoorbeeld aan het 

aantal beschikbare uren MEE. Wat zijn de mogelijkheden als je niet aan de vraag kunt 
voldoen? Kun je dan een cliëntondersteuner uit een andere gemeente of een andere 
organisatie inzetten? Die bereidheid is er wel. 

o Een ander aspect van cliëntondersteuning is die van de samenwerking tussen formele en 
informele zorg. Een voorbeeld dat genoemd wordt is dat van de inzet van het 
klapperproject als onderdeel van het arrangement dat je inzet vanuit bijvoorbeeld 
begeleiding. 

 Hoe komt men bij cliëntondersteuning terecht? 
o In een aantal gemeenten zit het aanbod cliëntondersteuning bij de ontvangstbevestiging 

meldingsformulier. 
o Cliëntondersteuning zou onderdeel moeten uitmaken van de sociale kaart, zodat men 

breed kennis kan nemen van de mogelijkheden ervan. Zowel professionals als informele 
zorgers als individuele burgers.  

o Cliëntondersteuning is vrij toegankelijk. Meer partijen dan nu het geval is, kunnen naar 
cliëntondersteuning verwijzen. 

 Overig: 
o Waken voor verdringing bij de inzet van vrijwilligers… 
o Gebruik elkaar, bijvoorbeeld de sociale kaart van MEE 
o  

 
MANTELZORG EN INFORMELE ZORG 

 Signaleren en mantelzorgondersteuning 
o Mantelzorgers durven vaak niet om hulp te vragen. In de aanpak is het beschikken over 

mogelijkheden om dit te doorbreken dus belangrijk. Belangrijk daarbij is niet te belerend of 
bevoogdend over te komen. 

o ook in het geval van mantelzorg is er toch vaak contact met professionals. Van huisarts 
tot …............ Zij kunnen allen signaleren en doorverwijzen. 

o Mantelzorgers verliezen vaak hun eigen netwerk doordat ze zo druk zijn met 
mantelzorgtaken. In combinatie met vraagverlegenheid is het belangrijk hier op in te 
spelen. 

o Ook als er naast de mantelzorger andere vormen van zorg en ondersteuning worden 
ingezet, blijft de mantelzorger meestal in beeld en betrokken. De brug tss formeel en 
informeel is van belang. Zij moeten elkaar vertrouwen. 

 

 respijtzorg 
o Binnen de huidige werkwijze, die de protocollen uit de AWBZ loslaat is het mogelijk de 

maatwerkvoorziening als respijtvoorziening in te zetten. Dat is ook van belang om 
mantelzorgers, al dan niet tijdelijk, te kunnen ondersteunen, zodat zij het langer en beter 
volhouden. 

o Respijtzorg kan ook door zorgvrijwilligers geboden worden. De werving van 
zorgvrijwilligers verdient aandacht. Screening is dan belangrijk, evenals scholing en 
training. 

o Zorgvrijwilligers kunnen ook gespecialiseerd zijn, gedacht kan hierbij worden aan 
zorgvrijwilligers voor psychiatrie. 

o De vraag is wat we bedoelen met respijtzorg. Drie aspecten zijn benoemd: zorg om 
mantelzorgers te ontlasten, zorg om mantelzorgers (tijdelijk) te vervangen, zorg om in 
afwezigheid van mantelzorgers toch in een netwerk te voorzien en daarmee 
mantelzorgtaken te kunnen vervullen.  
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o Ook als er naast de mantelzorger andere vormen van zorg en ondersteuning worden 
ingezet, blijft de mantelzorger meestal in beeld en betrokken. De brug tss formeel en 
informeel is van belang. Zij moeten elkaar vertrouwen. 

o Hoewel niet alle mogelijkheden van respijtzorg benoemd zijn, zijn de aanwezigen het 
erover eens dat hierin geïnvesteerd dient te worden. 

o Snelle beschikbaarheid van respijtzorg: het kan zijn dat er een acute noodsituatie ontstaat 
doordat een mantelzorger van het ene op het andere moment uitvalt. Respijtzorg moet 
dus indien nodig snel beschikbaar kunnen zijn. 

o Mentorschap, begeleiding van zorgvrijwilligers is een “voorwaarde, zonder welke niet”. 
 

 Bijzondere groep: psychiatrie 
o bij psychiatrisch patienten treffen we vaak aan dat de mantelzorgers zijn afgehaakt.  
o Nodig: zorg om in afwezigheid van mantelzorgers toch in een netwerk te voorzien en 

daarmee mantelzorgtaken te kunnen vervullen.  
o Als best practice wordt verwezen naar reclassering en gevangeniswezen. Daar zijn vaak 

methodieken aanwezig om familie en netwerk weer aan te haken. 
 

 Bijzondere groep: jonge mantelzorgers 
o De ondersteuning van jonge mantelzorgers moet er voor een deel op gericht zijn om hen 

kind te laten zijn 
o .... 

 

 Schaal 
o Wat kan er lokaal voor mantelzorgers ontwikkeld worden? Vraag achter de vraag is hier 

dat men mantelzorgondersteuning laagdrempelig wil vormgeven. 
  

 Overig 
o Een belangrijk aspect van mantelzorgondersteuning is hen tools geven om ook goed voor 

zichzelf te zorgen. Ook zo voorkomen we uitval.  
o Continuiteit van mantelzorgondersteuning is van belang. Deze opmerking is gemaakt in 

relatie tot beschikbare budgetten. 
o Informeer elkaar onderling... Signaleer en werk samen.... Respecteer elkaars 

deskundigheid. 
 

 


