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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  
De regio Twente is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geselecteerd als 
één van de deelnemers aan het landelijke Koploperproject Cliëntondersteuning. Het koploperproject is 
vanuit het ministerie van VWS en de VNG ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij de 
doorontwikkeling, integraliteit en bekendheid van cliëntondersteuning en zodat gemeenten kennis en 
ervaring kunnen uitwisselen. In opdracht van het koploperproject heeft XpertiseZorg een onderzoek 
uitgevoerd naar de huidige situatie van (onafhankelijke) cliëntondersteuning in Twente en naar de 
ervaringen en behoeftes die er zijn onder inwoners, (zorg)aanbieders en cliënten/belangen organisaties. 
In het onderzoek is geconcludeerd dat de aandacht voor het onderwerp cliëntondersteuning op veel 
gebieden toeneemt. Echter, inwoners weten vaak niet dat ze gebruik kunnen maken van een 
cliëntondersteuner of wat een cliëntondersteuner precies is. De bekendheid met onafhankelijke 
cliëntondersteuning is zowel landelijk als in Twente laag. Dit is ook het geval in de gemeente 
Hellendoorn: uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 van de gemeente Hellendoorn bleek dat 32% 
van de ondervraagden1 wist dat ze gebruik konden maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. 
Ook in voorgaande jaren bleek uit het cliëntervaringsonderzoek dat de bekendheid met onafhankelijke 
cliëntondersteuning laag is.  
 
Deze cijfers en het Twentse project waren voor de gemeente Hellendoorn de aanleiding om eens kritisch 
te kijken naar de situatie rondom cliëntondersteuning in onze gemeente. Een specifiek beleid op het 
gebied van cliëntondersteuning ontbrak, dus hebben we besloten om deze notitie op te stellen. Dit 
document heeft als doel om inzicht te geven in wat cliëntondersteuning inhoudt en hoe 
clientondersteuning is georganiseerd in de gemeente Hellendoorn.  Daarnaast brengt het in beeld waar 
nog aandachtspunten en kansen liggen voor de toekomst.   
 

1.2 Visie  
De Wet maatschappelijke ondersteuning (verder Wmo) is ervoor bedoeld dat onze inwoners kunnen 
participeren in de samenleving, zich veilig voelen en zo veel als mogelijk zelfredzaam zijn. In het door 
de raad vastgestelde Koersdocument 2020-2023 staan versterking van eigen kracht en voorliggende 
maatschappelijke voorzieningen centraal. Cliëntondersteuning zorgt ervoor dat inwoners de weg 
kunnen vinden naar de juiste zorg en ondersteuning op een zo goed mogelijk passende locatie in een 
complex stelsel. Wij willen toewerken naar een breed bekende, toegankelijke en integrale 
cliëntondersteuning in Hellendoorn. Tijdig, op de juiste plek en door een passende ondersteuner 
(naaste, vrijwilliger, professional of onafhankelijke cliëntondersteuner). 
 

 
1 De respondenten zijn cliënten die in 2020 gebruik hebben gemaakt van een individuele maatwerkvoorziening in het kader van 
de Wmo.  
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2 Wat is cliëntondersteuning en hoe is het georganiseerd in 
gemeente Hellendoorn?  

2.1 Wettelijke definitie  
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van cliëntenondersteuning in de volle breedte van het 
sociaal domein. Dat gemeenten cliëntondersteuning moeten bieden, ook voor jeugd, gezin, werk en 
inkomen, is geregeld in de Wmo 2015 en niet in de Jeugdwet of Participatiewet. De Wmo 2015 definieert 
onafhankelijke cliëntondersteuning als: “Onafhankelijke ondersteuning met 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, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen” (Artikel 
1.1.1.).  
In de praktijk betekent dit dat cliëntondersteuners inwoners helpen met het verduidelijken van hun vraag 
en het vinden van de weg naar de best passende zorg en/of ondersteuning. Cliëntondersteuning is geen 
doel op zichzelf, maar een middel om ervoor te zorgen dat de inwoners de ondersteuning en zorg krijgen 
die zij nodig hebben.  
 
Voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (hierna Wlz) heeft de inwoner ook 
recht op cliëntondersteuning. Hiervoor is de gemeente niet verantwoordelijk. Op dit moment kan 
cliëntondersteuning vanuit de Wlz alleen geboden worden na het afgeven van het indicatiebesluit Wlz 
door het CIZ. Voor die tijd is cliëntondersteuning de verantwoordelijkheid van de gemeente.  Het 
ministerie van VWS werkt aan een voorstel voor een wetswijzing van de Wlz zodat er vanuit de Wlz ook 
cliëntondersteuning geboden kan worden bij het voorbereiden op en het aanvragen van een Wlz-
indicatie bij het CIZ.  
 
Een gemeente kan cliëntondersteuning naar eigen inzicht organiseren. Belangrijke voorwaarden 
waaraan cliëntondersteuning in het kader van de Wmo in ieder geval moet voldoen, zijn:  

1. Er moet een mogelijkheid zijn tot onafhankelijke cliëntondersteuning. 
2. Cliëntondersteuning is kosteloos voor inwoners beschikbaar. 
3. Cliëntondersteuning is voor alle inwoners, met ondersteuningsvragen op alle leefgebieden 

beschikbaar. 

2.2 Verschillende verschijningsvormen 
Bij de functie van cliëntondersteuner ligt de nadruk  op het geven van informatie en advies, het 
verhelderen van de vraag en het toeleiden naar passende ondersteuning. In de praktijk blijken er 
verschillende interpretaties te bestaan over hoe de rol van cliëntondersteuner vormgegeven moet 
worden. In het onderzoek naar Integrale cliëntondersteuning in Twente van XpertiseZorg uit 2020 wordt 
geconcludeerd dat ‘cliëntondersteuning’ voor iedere inwoner anders is en in een andere context 
plaatsvindt. Er is geen duidelijke grens tussen welzijnswerk en cliëntondersteuning. Enerzijds kan deze 
onduidelijke afbakening ‘lastig’ zijn als gemeenten sec willen inzoomen op de invulling van 
cliëntondersteuning. Anderzijds kan de zachte scheidslijn juist bijdragen aan een snelle en eenvoudige 
oplossing voor complexe casuïstiek.  
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Tabel 1: verschijningsvormen. Uit: Integrale clientondersteuning in Twente (XpertiseZorg, 2020) 

Uit het onderzoek van XpertiseZorg (2020) blijkt dat er een globaal onderscheid te maken is tussen drie 
verschillende verschijningsvormen van cliëntondersteuning. Deze worden weergegeven in Tabel 1. Het 
is van belang dat door inwoners wordt gewaardeerd dat een mix van deze typen beschikbaar is. ‘De 
cliëntondersteuner’ bestaat immers niet en heeft voor iedere inwoner een andere specifieke invulling. 
Variatie in vormen van cliëntondersteuning biedt bovendien meer mogelijkheden om de ‘juiste zorg op 
de juiste plek’ in te zetten. In de volgende paragrafen gaan we in op hoe cliëntondersteuning in 
gemeente Hellendoorn is georganiseerd.  

2.3 Cliëntondersteuning als onderdeel van ‘toegang’ tot zorg  
In gemeente Hellendoorn zijn alle drie de verschijningsvormen van cliëntondersteuning te vinden. De 
eerste verschijningsvorm (A) wordtverleend door de gemeente zelf en door maatschappelijke partners.  

2.3.1 De gemeente  
Hoewel medewerkers van de gemeente strikt genomen niet ‘onafhankelijk’ te noemen zijn, zien zij het 
als hun professionele taak om in het belang van de inwoners te werken. Binnen de gemeente vindt 
cliëntondersteuning op verschillende plekken plaats: 

• De frontoffice: Als inwoners telefonisch of digitaal een vraag stellen met betrekking tot het sociaal 
domein, komen ze bij medewerkers van de frontoffice terecht. Zij geven inwoners informatie en 
advies en verwijzen hen door naar de juiste vorm van ondersteuning. Dit kan een organisatie uit 
het voorliggend veld zijn, maar de medewerkers kunnen ook melding van een hulpvraag maken en 
doorzetten naar het team Jeugd, Wmo, of participatie. Daarnaast kunnen ook maatschappelijke 
organisaties of huisartsen contact opnemen met de frontoffice om advies te vragen. 

• Consulenten: Gemeente Hellendoorn heeft Wmo-, jeugd- en participatieconsulenten in dienst. Zij 
gaan met de inwoner in gesprek over wat precies de hulpvraag is en geven advies over de best 
passende ondersteuning. Soms kan een hulpvraag opgelost worden door het netwerk van de 

 Verschijningsvormen  Kenmerken Denk aan.. 

A. Cliëntondersteuning  
als onderdeel van een 
informatieplein/vraagpunt 
/zorgloket/ sociaal team of 
‘toegang’ tot zorg.  

- Kortdurend 
- Geven van informatie en advies 
- Hulp bij vinden van passende 

ondersteuning (wegwijzer) 
- Generalist 

- Toegang 
gemeente/zorgkantoor 
(Zorgadvies) 

- Sociaal team 
- Huisarts 
- Consultatiebureau 

B. Cliëntondersteuning als 
onafhankelijke 
ondersteuning  
(buiten de gemeente 
georganiseerd) 

- Kortdurend 
- Geven van informatie en advies 
- Vraagverheldering 
- Wegwijzer 
- Specialistische kennis (complexe 

doelgroep, juridische kennis) 

Organisatie met specifieke 
opdracht van de financier 
(georganiseerde 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning).  

C. Cliëntondersteuning in 
relatie tot andere 
hulp/ondersteuning 

- Langdurige relatie 
- Cliëntondersteuning als onderdeel 

van een bredere 
ondersteuning/hulp 

- Op basis van duidelijke 
ondersteuningsvraag 

- Gericht op het oplossen hiervan 

- Zorgaanbieder (indicatie) 
- Onderwijs 

(zorgadviesteam) 
- Bemoeizorg/ Wijk-GGD 
- Casemanagement 

Dementie 
- Sociaal werkbedrijf 

(participatiecoach) 
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inwoner in te schakelen, maar consulenten kunnen ook een indicatie afgeven voor een 
gemeentelijke voorziening. 

• Casusoverleg Sociaal Plein: Iedere week is er een integraal casusoverleg Sociaal Plein. Hierbij 
zitten een participatieconsulent, een jeugd consulent, een Wmo-consulent en medewerkers van 
Evenmens, De Welle, MEE IJsseloevers en Avedan. In dit overleg worden (complexe) casussen 
besproken waarbij behoefte is aan verschillende perspectieven. Hoewel dit geen directe vorm van 
cliëntondersteuning is (er is tenslotte geen contact met een inwoner) draagt het wel bij aan het 
verlenen van goede cliëntondersteuning. Er wordt onderling overlegd hoe in deze situatie het best 
geholpen kan worden en door wie. 

• Integrale toegang (Sociaal Plein): Gemeente Hellendoorn werkt aan het (door)ontwikkelen van een 
integrale toegang onder de naam ‘Sociaal Plein’. Op deze manier wordt er een laagdrempelige 
integrale ‘voordeur’ gecreëerd voor onze inwoners. Hier kunnen vragen gesteld worden die gaan 
over informatie en advies (cliëntondersteuning) maar ook vragen die leiden tot toegang tot 
voorzieningen (maatwerk Wmo of Jeugdwet maar ook de aanvraag van een uitkering). (Zie ook 
paragraaf 3.1).  

2.3.2 Maatschappelijke partners 
Er zijn diverse maatschappelijke partners die cliëntondersteuning bieden. Hierbij is er niet altijd een 
duidelijke grens tussen het (gesubsidieerde) reguliere (welzijns)werk en cliëntondersteuning. Daarom 
is het onmogelijk om in deze notitie alle maatschappelijke partners die een vorm van cliëntondersteuning 
verlenen te benoemen, maar we willen er toch een aantal organisaties kort uitlichten.  

• Avedan voert het algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk uit en wordt 
door de gemeente ingeschakeld bij de vroegsignalering schulddienstverlening. 

• BOOM, voluit: Stichting Financiële Begeleiding BOOM (Budget Op Orde Maken) helpt 
inwoners van de gemeente Hellendoorn om financiën te ordenen en ondersteunt de inwoners 
bij kortdurende schulddienstverlening en attendeert inwoners op financiële regelingen via de 
Voorzieningenwijzer. 

• De Welle is een welzijnsorganisatie die meedoen voor iedereen mogelijk maakt. Het aanbod 
van De Welle is heel breed. Zo zijn ze actief op het gebied van jongerenwerk, ouderenwerk, 
vluchtelingenwerk, sport- en buurtwerk en coördineren ze vrijwilligerswerk.  

• Evenmens is een organisatie met jarenlange ervaring in het ondersteunen van mantelzorgers, 
zorgvragers en zorgvrijwilligers. 

• Huisartsen en praktijkondersteuners verlenen ook een vorm van cliëntondersteuning. Zij gaan 
met de patiënt in gesprek over de hulpvraag en kunnen de patiënt informatie en advies geven 
over mogelijke ondersteuning.  

• Stichting Hulpfonds Hellendoorn is een organisatie die inwoners ondersteunt die in financiële 
problemen zijn gekomen of die over weinig geld beschikken.  

Bovenstaande organisaties verlenen een vorm van cliëntondersteuning. Een aantal van hen, zoals 
BOOM, De Welle, Evenmens en Hulpfonds Hellendoorn zet hiervoor (getrainde) vrijwilligers in.  
Daarnaast zijn bovenstaande organisaties ook een vindplek voor de behoefte aan cliëntondersteuning, 
zij kunnen doorverwijzen naar een andere vorm van cliëntondersteuning, zoals de onafhankelijke 
cliëntondersteuner. Zie Bijlage 1 voor een uitgebreidere beschrijving van de rol die bovengenoemde 
organisaties vervullen in de gemeente Hellendoorn. 

2.4 Cliëntondersteuning als onafhankelijke ondersteuning 
De tweede vorm van cliëntondersteuning (B) is onafhankelijke cliëntondersteuning. De organisaties die 
uitgelicht zijn in paragraaf 2.3.2 zijn onafhankelijk van de gemeente, maar onafhankelijke 
cliëntondersteuning onderscheidt zich doordat het om een organisatie gaat die de specifieke opdracht 
heeft gekregen van de gemeente om onafhankelijke cliëntondersteuning te organiseren. De organisatie 



Notitie Cliëntondersteuning 2022 
Sociaal Domein   

Pagina 7 van 14 

heeft daarnaast specialistische kennis. Er zijn een tweetal situaties waarin onafhankelijkheid bij 
cliëntondersteuning nodig is:  

• De hulpvraag of oplossingsrichting is zeer complex, de inwoner heeft behoefte aan iemand die 
in het proces begeleidt en los staat van gemeente, welzijn, zorgaanbieders.  

• De inwoner heeft “last” van het systeem of staat recht tegenover het systeem en voelt zich 
niet begrepen.  

 
De gemeente Hellendoorn verstrekt MEE IJsseloevers subsidie met de opdracht om onafhankelijke 
cliëntondersteuning aan te bieden. De ondersteuning die MEE biedt is levensbreed en heeft betrekking 
op maatschappelijke thema's, (preventieve) zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen en werk & 
inkomen. MEE werkt samen met andere organisaties, zoals Avedan, Evenmens en De Welle. Als zij 
denken dat één van die organisaties betere ondersteuning kan bieden, dan verwijzen ze daar naartoe. 
Andersom verwijzen bovenstaande organisaties ook door naar MEE, of kunnen ze gezamenlijk naar 
een casus kijken in het sociaal plein overleg. 
De professionals van MEE hebben algemene en specialistische kennis op het gebied van beperkingen, 
waaronder (licht) verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen, chronische ziekten, niet-
aangeboren hersenletsel en stoornissen in het autismespectrum. Iedere consulent is generalist en 
beschikt daarnaast over één of meerdere specifieke deskundigheden op een beperking of  leefgebied. 
Ook heeft MEE ervaring met complexe casussen en kwetsbare inwoners. Daarnaast kan MEE 
schakelen tussen verschillende stelsels en wetten, zij hebben juridische kennis en bieden ook 
cliëntondersteuning vanuit de Wlz. Het (lokale) netwerk van MEE IJsseloevers en de brede en 
specialistische kennis dragen bij aan het oplossen van complexe problematiek.  
De gemeente Hellendoorn krijgt kwartaalrapportages van MEE IJsseloevers. Daarin geeft MEE onder 
andere weer welk type vragen  ze krijgt en welke trends ze signaleert. Deze rapportage geeft de 
gemeente inzicht in wat er speelt en aan welk type dienstverlening behoefte is.  

2.5 Cliëntondersteuning als onderdeel van bredere ondersteuning 
De laatste verschijningsvorm (C) is cliëntondersteuning als onderdeel van bredere hulp/ondersteuning. 
Hierbij gaat het om een langdurige relatie van de klant/inwoner met een hulpverlener. De ondersteuning 
is gericht op het oplossen van een specifieke ondersteuningsvraag, waar cliëntondersteuning (het 
geven van informatie en advies) deel uit maakt van de ondersteuning. Vanuit perspectief van de inwoner 
wordt dit veelal niet gezien als ‘aparte’ cliëntondersteuning, maar als een goede ondersteuning door 
bestaande hulp. Een duidelijk voorbeeld hiervan is een casemanager dementie.  
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3 Kansen en aandachtspunten  
De kracht van de cliëntondersteuning in Hellendoorn ligt in de door de jaren heen opgebouwde lokale 
samenwerking met/tussen de maatschappelijke organisaties. Zij bieden verschillende vormen van 
cliëntondersteuning, hebben veel kennis in huis en hebben een goed lokaal netwerk. Uit navraag bij 
consulenten van de gemeente blijkt dat onze samenwerkingspartners een goede professionele 
autonomie hebben. Zij werken goed samen en kunnen inschatten bij wie/welke organisatie een inwoner 
het best terecht kan en verwijzen daarnaar door. Het wekelijkse casusoverleg ‘sociaal plein’, waaraan 
verschillende organisaties deelnemen, versterkt deze onderlinge samenwerking. We hebben dus een 
goede uitgangssituatie, maar er zijn toch nog een aantal kansen en aandachtspunten om de 
cliëntondersteuning te versterken. Daarbij willen we de behoeften van de inwoners als uitgangspunt 
nemen.  
 

3.1 Versterken lokale netwerken   
De lokale samenwerking is goed en we willen blijven inzetten op het versterken van deze lokale 
netwerken. We adviseren om daarbij in eerste instantie de kansen in de samenwerking met huisartsen 
en wijkverpleging te benutten. Bij cliëntondersteuning er namelijk ook een rol weggelegd voor verwijzers 
zoals professionals of voorliggende voorzieningen die bij inwoners ‘achter de voordeur’ komen. Zij 
kunnen signaleren dat er sprake is van behoefte aan (onafhankelijke) cliëntondersteuning die niet 
ingevuld kan worden vanuit het eigen netwerk van de cliënt. Daarvoor is het belangrijk dat de ‘verwijzer’ 
goed beeld heeft van de mogelijkheden die er zijn om cliëntondersteuning in te zetten en weet waartoe 
hij/zij kan verwijzen. In dat kader kan het ook helpend zijn dat de verwijzers niet alleen weten naar welke 
organisatie ze kunnen verwijzen, maar dat ze daar ook een gezicht bij hebben met wie ze eventueel 
kunnen overleggen. 
Door een in voorbereiding zijnde wetswijziging verwachten we dat de komende jaren ook de afstemming 
met de cliëntondersteuning vanuit de Wlz aandacht nodig heeft. Daarbij verwachten we dat het feit dat 
MEE IJsseloevers ook cliëntondersteuning vanuit de Wlz aanbiedt deze afstemming zal 
vergemakkelijken. 

3.2 Sociaal plein (integrale toegang)  
Een andere manier om het lokale netwerk te versterken is door het opzetten van een integrale toegang. 
Gemeente Hellendoorn werkt op dit moment aan het (door)ontwikkelen van integrale toegang onder de 

Behoeften van inwoners
Uit het Twentse en andere onderzoeken blijkt dat er vier dingen belangrijk zijn voor 
inwoners.

1. Ze willen op  één centrale en duidelijk herkenbare plek terecht kunnen met 
alle vragen, op alle levensgebieden. Deze toegang moet laagdrempelig zijn, 
het liefst in de buurt en met ‘herkenbare gezichten’. 

2. Cliëntondersteuning moet zo integraal en levensbreed mogelijk wordt 
geboden.

3. Inwoners willen altijd toegang hebben tot een vorm van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. 

4. De behoeftes van inwoners verschillen en daarom is het belangrijk om variatie 
in het type cliëntondersteuning aan te bieden (zie paragraaf 2.2). 
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naam ‘Sociaal Plein’. Zowel de frontoffice als fysieke balies zullen onderdeel uitmaken van het Sociaal 
Plein. In eerste instantie wordt de integrale toegang georganiseerd samen met De Welle en Evenmens, 
maar samenwerking, ook met andere organisaties, staat centraal. Deze ontwikkeling biedt mooie 
kansen voor cliëntondersteuning. Er wordt namelijk een laagdrempelige integrale ‘voordeur’ gecreëerd 
voor onze inwoners: een loket waar vragen gesteld kunnen worden die gaan over informatie en advies 
(cliëntondersteuning) maar ook vragen die leiden tot toegang tot voorzieningen (maatwerk Wmo of 
Jeugdwet maar ook de aanvraag van een uitkering of andere hulp vanuit de Participatiewet). Dit kan het 
ingewikkelde systeem van zorg en ondersteuning voor inwoners toegankelijker maken. Ook sluit dit aan 
bij de behoefte van inwoners om één herkenbare plek te hebben waar ze terecht kunnen met vragen.  
Een aandachtspunt bij het Sociaal Plein is dat vanuit het perspectief van inwoners onafhankelijkheid 
een belangrijk aspect is. Dit zorgt voor een dilemma. Enerzijds moet de gemeente een plek organiseren 
waar inwoners al hun vragen rondom het sociaal domein kunnen stellen en snel en adequaat geholpen 
worden. Anderzijds wordt van de gemeente gevraagd om een onafhankelijke vorm van 
cliëntondersteuning te organiseren. Als MEE IJsseloevers in de toekomst mogelijkerwijs deel uit gaat 
maken van de integrale toegang, is er reflectie nodig over wat dit betekent voor de (door de inwoners 
ervaren) onafhankelijkheid. Het is van belang dat er een plek is waar inwoners terecht kunnen met 
vragen die niet, of niet naar tevredenheid, opgelost worden op andere plekken in het sociaal domein 
(zie ook 2.4).  

3.3 Vertrouwenspersoon 
Bij de functie van cliëntondersteuner ligt de nadruk op het geven van informatie en advies, het 
verhelderen van de vraag en toeleiden naar passende ondersteuning. Bij cliëntondersteuning vanuit de 
Wlz hoort het ‘bemiddelen bij niet passende zorg’ en ‘ondersteuning bij klachten, geschillen of bezwaar 
en beroep’ ook bij de functie van cliëntondersteuner. Bij cliëntondersteuning vanuit de Wmo lijkt dit 
minder het geval. Cliëntondersteuners in het kader van de Wmo gaven bij het onderzoek van 
XpertiseZorg dat zij belangenbehartiging vooral zien als het ‘stevig’ naast een inwoner staan die zelf 
nog maar zeer beperkt regie heeft en waar diverse organisaties betrokken zijn. In andere gevallen, als 
inwoners zelf (voldoende) regie kunnen voeren is deze invulling van cliëntondersteuning veelal niet 
nodig. Dit betekent niet dat onze inwoners op zichzelf zijn aangewezen als ze behoefte hebben aan 
ondersteuning bij ontevredenheid. MEE IJsseloevers heeft juridische dienstverleners en consulenten in 
dienst die inwoners kunnen ondersteunen in situaties waarin ze vastlopen en klachtondersteuning, 
belangenbehartiging of meer juridisch getinte ondersteuning wensen.  
 
Als een inwoner een klacht heeft over hoe hij is behandeld door (een medewerker van) de gemeente, 
kan hij mondeling of digitaal een klacht indienen bij de gemeente. Verreweg de meeste klachten worden 
nu door middel van een gesprek met de inwoner opgelost. De huidige klachtenregeling is geldig voor 
raadsperiode van 2018-2022. Op dit moment wordt er nagedacht over een nieuwe klachtenprocedure 
voor de gemeente Hellendoorn. De gemeente Hellendoorn heeft in vergelijking met andere gemeenten 
een relatief zware procedure opgetuigd met een klachtencommissie. Daarom willen wij de 
klachtenprocedure laagdrempeliger en minder formeel maken. Voor meer informatie over klachten, zie 
Bijlage 2 ‘Klachten’. 
 
Volgens de Wmo-raad en het Cliëntenplatform Werk en Inkomen van de gemeente Hellendoorn ervaren 
inwoners op dit moment een te hoge drempel om een klacht in te dienen of om hun onvrede te uiten. 
De wens van de adviesraden is om een laagdrempelige ‘ingang’ buiten de gemeente te organiseren, 
waar inwoners terecht kunnen als ze ontevreden zijn. Zij denken hierbij aan het instellen van een 
vertrouwenspersoon.  
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Op dit moment denken wij dat het niet noodzakelijk is om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Wij 
denken dat een vertrouwenspersoon met name van toegevoegde waarde zou kunnen zijn als er sprake 
is van stelselmatige knelpunten in de relatie tussen de gemeente en haar inwoners, bijvoorbeeld zoals 
bij de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Er zijn nu gelukkig op lokaal niveau geen stelselmatige 
knelpunten bekend. Daarnaast verwachten wij dat de doorontwikkeling van het Sociaal Plein en de 
invoering van een nieuwe gemeentelijke klachtenregeling de drempel voor inwoners verlaagt om zich 
te melden wanneer ze onvrede ervaren. Het nog verder vergroten van de bekendheid helpt uiteraard 
ook. Daarmee komen we bij het volgende aandachtspunt.  

3.4 Bekendheid en laagdrempeligheid 
Het belangrijkste aandachtspunt  is het vergroten van de bekendheid van de (onafhankelijke) 
cliëntondersteuning. Uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo van gemeente Hellendoorn van 2021 bleek 
dat 76% van de cliënten2 niet wist dat ze gebruik konden maken van een onafhankelijke 
cliëntondersteuner. Als ze het wel hadden geweten, dan had 5% er gebruik van willen maken. 
Cliëntondersteuning is geen doel op zich, toch is belangrijk dat inwoners weten dat ze gebruik kunnen 
maken van cliëntondersteuning op het moment dat ze daar behoefte aan hebben. Door tijdig informatie 
en advies te krijgen kan (het verergeren van) een probleem voorkomen worden.  We stellen daarom 
voor om duidelijk te communiceren over het feit dat alle inwoners gratis gebruik kunnen maken van 
cliëntondersteuning en welke mogelijkheden er zijn op dat gebied.  
 
Uit landelijk onderzoek is  gebleken dat de meest kwetsbare inwoners zich het vaakst onvoldoende 
geholpen voelen. We adviseren om specifiek in te zetten op het bereiken van kwetsbare inwoners. 
Onder deze groep kwetsbare inwoners wordt verstaan: mensen met een complexe vraag die niet altijd 
goed in staat zijn om zelf (of met hulp van naasten) hun vraag te formuleren en de weg naar passende 
ondersteuning te vinden. Cliëntondersteuning is voor kwetsbare inwoners het vangnet dat moet 
garanderen dat er altijd iemand is tot wie zij zich kunnen wenden. Kwetsbare inwoners moeten altijd 
een beroep op iemand kunnen doen, waarvan zij zeker weten dat die - uitsluitend in hun belang - 
effectief kan ondersteunen bij het verkrijgen van regie over het hele eigen leven en daarmee het 
versterken van de zelfredzaamheid en participatie.  
 
Het is ook belangrijk  om op verschillende manieren te communiceren over cliëntondersteuning. De 
informatie moet niet alleen digitaal aangeboden worden, maar ook schriftelijk, telefonisch en/of 
mondeling. De informatie moet toegankelijk zijn voor alle inwoners (dus ook voor mensen met 
bijvoorbeeld een beperking) en het taalgebruik moet eenvoudig zijn. Het is aan te raden om hierin samen 
op te trekken met onze maatschappelijke partners, die ervaring hebben in het bereiken van kwetsbare 
doelgroepen. Het is noodzakelijk om goed uit te leggen wat cliëntondersteuning inhoudt, omdat 
inwoners vaak niet goed bekend zijn met de term ‘cliëntondersteuning’.  Om verwarring (bij inwoners) 
te voorkomen, stellen we voor om de term ‘cliëntondersteuning’ alleen te gebruiken bij de onafhankelijke 
cliëntondersteuning die verleend wordt door MEE IJsseloevers.  
 
Daarnaast kunnen ‘herkenbare gezichten’ bij bijvoorbeeld het Sociaal Plein helpend zijn. Inwoners 
gaven bij het onderzoek van XpertiseZorg aan dat als ze weten bij wie ze terecht kunnen en dat die 
persoon goede bedoelingen heeft, het de drempel lager maakt om naar cliëntondersteuning te gaan. 
Mogelijkerwijs kunnen deze ‘herkenbare gezichten’ ook ingezet worden bij de communicatie.  

 
2 De respondenten zijn cliënten die in 2021 gebruik hebben gemaakt van een individuele maatwerkvoorziening in het kader van 
de Wmo Deze cijfers zijn gebaseerd op de data die we hadden op 1 november 2021 
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4 Samenvatting en vervolg   
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van cliëntenondersteuning in de volle breedte van het 
sociaal domein, dit is vastgelegd in de Wmo 2015. Cliëntondersteuners helpen inwoners met het 
verduidelijken van hun vraag en het vinden van de weg naar de best passende zorg en/of 
ondersteuning. Cliëntondersteuning is geen doel op zichzelf, maar een middel om ervoor te zorgen dat 
de inwoners de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben.  Er is niet altijd een duidelijke 
scheidslijn tussen reguliere ondersteuning/welzijnswerk en cliëntondersteuning. We stellen vast dat er 
verschillende vormen van cliëntondersteuning zijn. Deze variatie in vormen van cliëntondersteuning 
biedt mogelijkheden om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ in te zetten. ‘De cliëntondersteuner’ bestaat 
immers niet, wat goede cliëntondersteuning is verschilt per inwoner en per context. Het is wel van belang 
dat inwoners altijd toegang hebben tot een vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning. MEE 
IJsseloevers heeft en houdt de expliciete taak om de onafhankelijke cliëntondersteuning in de volle 
breedte te bieden in onze gemeente.  
 
We concluderen dat gemeente Hellendoorn een goede uitgangssituatie heeft. De kracht ligt in de door 
de jaren heen opgebouwde lokale samenwerking met/tussen de maatschappelijke organisaties. Toch 
zijn er een aantal kansen en aandachtspunten om de cliëntondersteuning te versterken. Daarbij willen 
we de behoeften van de inwoners als uitgangspunt nemen (zie het kader in hoofdstuk 3). We willen 
inzetten op het versterken van deze lokale netwerken. Dit doen we door de bestaande samenwerking 
met huisartsen en wijkverpleging breder uit te rollen, maar met name door de integrale toegang te 
realiseren in het  ‘Sociaal Plein’.  Bij een integrale toegang  is er één centrale en duidelijk herkenbare 
plek waar inwoners terecht kunnen met alle vragen op alle levensgebieden. 
 
Het grootste aandachtspunt van cliëntondersteuning is de (on)bekendheid. Daarom adviseren we om 
extra aandacht geven aan de communicatie over de mogelijkheden die er in onze gemeente zijn op het 
gebied cliëntondersteuning. Daarbij willen specifiek inzetten op het bereiken van kwetsbare inwoners. 
De aanbevolen vervolgstap is om communicatieplan op te stellen samen met het team Communicatie 
van de gemeente en om hierbij ook onze samenwerkingspartners te betrekken. Ook is het aan te 
bevelen om communicatie aan/met kwetsbare inwoners expliciet mee te nemen in het nog op te stellen 
actieplan inclusieve samenleving.  
 
De vier vervolgstappen samengevat:  

1. MEE IJsseloevers heeft en houdt de expliciete taak om de onafhankelijke cliëntondersteuning 
in de volle breedte te bieden.  

2. Het versterken van de lokale netwerken. Onder andere door  de integrale toegang ‘Sociaal 
Plein’ (door) te ontwikkelen en door de bestaande samenwerking met huisartsen en 
wijkverpleging breder uit te rollen.  

3. Een communicatieplan opstellen met als doel om de bekendheid, herkenbaarheid en 
vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten en daarbij specifiek in te zetten op het 
bereiken van kwetsbare inwoners.  

4. Communicatie aan/met kwetsbare inwoners opnemen in het actieplan inclusieve samenleving.  



Notitie Cliëntondersteuning 2022 
Sociaal Domein   

Pagina 12 van 14 

5 Bijlage 1: Maatschappelijke organisaties in gemeente 
Hellendoorn 
• Avedan 

Avedan voert in gemeente Hellendoorn zowel het schoolmaatschappelijk werk als het algemeen 
maatschappelijk werk uit en wordt door de gemeente ingeschakeld bij de vroegsignalering 
schulddienstverlening. Het algemeen maatschappelijk werk dat Avedan uitvoert ondersteunt 
inwoners die problemen hebben op psychosociaal, sociaal, materieel en sociaaljuridisch 
gebied. Het is een laagdrempelige algemene voorziening met individuele kortdurend 
ondersteuning met het als doel het probleemoplossend vermogen en het maatschappelijk 
functioneren van onze inwoners te verbeteren. Avedan neemt ook deel aan het zorgoverleg in 
en om de school. Verder worden inwoners ondersteund die te maken hebben met huiselijk 
geweld en vindt er inzet plaats op groepswerk, innovatie en kwaliteit. Op het gebied van 
schulddienstverlening en woonbegeleiding wordt nauw samengewerkt met medewerkers van 
de gemeente en andere instellingen, waaronder woningcorporatie Reggewoon.  

• BOOM 
Stichting BOOM, voluit: Stichting Financiële Begeleiding BOOM (Budget Op Orde Maken) helpt 
inwoners van de gemeente Hellendoorn om financiën te ordenen en ondersteunt de inwoners 
bij kortdurende schulddienstverlening en attendeert burgers op financiële regelingen via de 
Voorzieningenwijzer. Stichting BOOM is aangesloten bij de landelijke Vereniging 
SchuldHulpMaatje Nederland en biedt geen geld en/of middelen, maar gecertificeerde 
vrijwilligers die als maatje aan een hulpvrager gekoppeld worden, om samen de financiën weer 
op orde te brengen en te houden. Zij bieden geen langdurige begeleiding (maximaal een jaar). 
Het doel van de begeleiding is dat de inwoner na afloop weer zelfstandig zijn/haar financiën op 
orde heeft en houdt. Ook kan het doel zijn om een inwoner te begeleiden naar overige 
hulpinstanties. 

• De Welle 
Stichting De Welle is een brede welzijnsorganisatie die meedoen voor iedereen mogelijk maakt. 
Het aanbod van De Welle is heel breed. Zo zijn ze actief op het gebied van  jongerenwerk, 
ouderenwerk, vluchtelingenwerk, sport- en buurtwerk en coördineren ze het vrijwilligerswerk. 
Daarnaast heeft De Welle ook een uitleenpunt (van Medipoint) voor de uitleen van 
thuishulpmiddelen. Een voorbeeld van cliëntondersteuning die verleend wordt bij De Welle zijn 
de ouderenadviseurs. Daar kan iedereen terecht die wat ouder is en vragen heeft, bijvoorbeeld 
op het gebied van hulp- en zorgverlening, welzijn, wonen, (financiële) regelingen of activiteiten 
waaraan ze kunnen deelnemen. 

• Evenmens 
Evenmens is een organisatie met jarenlange ervaring in het ondersteunen van mantelzorgers, 
zorgvragers en zorgvrijwilligers. Evenmens kan mantelzorgers onder andere een luisterend oor 
bieden, informatie en advies geven over een ziekte of beperking, ondersteunen bij gesprekken 
met de gemeente of formele zorg. Daarnaast kan Evenmens zorgvrijwilligers inzetten voor 
bijvoorbeeld oppassen, gezelschap houden, boodschappen doen, het opbouwen van een 
sociaal netwerk of vrijetijdsbesteding. Ook kan Evenmens zorgvrijwilligers inzeteten voor een 
meer intensieve en specialistische vorm van ondersteuning, zoals nachtzorg of terminale zorg 

• Huisartsen en praktijkondersteuners  
Huisartsen en praktijkondersteuners verlenen ook een vorm van cliëntondersteuning. Zij gaan 
met de patiënt in gesprek over de hulpvraag en kunnen de patiënt informatie en advies geven 
over mogelijke ondersteuning. Gemeente Hellendoorn werkt aan een nauwere samenwerking 
met praktijkondersteuners en huisartsen. Een voorbeeld daarvan is de Samenwerking MCN 
(Medisch Centrum Nijverdal). Dit houdt in dat er twee Wmo-consulenten verbonden zijn aan de 
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huisartsenmaatschappij in het MCN. Om de twee weken zijn ze daar ook een ochtend 
aanwezig. Dit heeft als geresulteerd in meer kennis en begrip voor elkaars werkveld, waardoor 
de communicatie rond een inwoner soepeler verloopt en het voorliggend veld vaker wordt 
geraadpleegd.  

• Hulpfonds Hellendoorn 
Stichting Hulpfonds Hellendoorn is een onafhankelijke organisatie die inwoners ondersteunt die 
in financiële problemen zijn gekomen of die over weinig geld beschikken. Zij kijken of ze de 
problemen samen met de inwoner op kunnen lossen. Dat kan zijn in de vorm van goederen, 
een eenmalige gift of een lening. Daarnaast voert het Hulpfonds nog twee regelingen uit om 
inwoners van de gemeente Hellendoorn financieel te ondersteunen: het Kindpakket en de 
Gebruiksgoederenregeling. 
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6 Bijlage 2: Klachten  
Klachten  
Als een inwoner een klacht heeft over hoe hij is behandeld (door een medewerker van) de gemeente, 
kan hij mondeling of digitaal een klacht indienen bij de gemeente. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:  

• Een inwoner vindt dat er niet of onvoldoende naar hem/haar wordt geluisterd; 
• Een inwoner vindt dat hij/zij van het kastje naar de muur gestuurd wordt; 
• Een inwoner vindt dat hij/zij niet open, eerlijk en/of op een correcte manier wordt behandeld; 
• Een inwoner wordt niet of onvoldoende geïnformeerd over plannen; 
• Een inwoner wordt niet adequaat geholpen; 
• Een inwoner krijgt maar geen antwoord op zijn/haar (schriftelijke) vragen. 

 
Een klachtencoördinator van de gemeente kan inwoners helpen bij het formuleren van hun klacht. 
Verreweg de meeste klachten worden nu door middel van een gesprek met de inwoner opgelost. Lukt 
dit niet, dan wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie. Dit gaat om ca. 1 klacht per jaar.  
 
Overijsselse Ombudsman  
Gemeente Hellendoorn is aangesloten bij de Overijsselse Ombudsman. Om daar een klacht over de 
gemeente in te kunnen dienen, moet de klacht eerst aan de gemeente zijn voorgelegd en door haar zijn 
behandeld. Als de inwoner niet tevreden is over de afhandeling van de klacht door de gemeente kan 
hij/zij de Overijsselse Ombudsman vragen een onderzoek in te stellen. 
 
Verschil klacht en bezwaar en beroep  
Een klacht gaat over hoe een inwoner is behandeld door (een medewerker van) de gemeente. Als een 
inwoner het niet eens is met een beslissing die door de gemeente is genomen, dient de inwoner een 
bezwaarschrift in te dienen.  
 
Klacht over een zorgaanbieder 
Als inwoners met een indicatie  vanuit de gemeente ontevreden zijn over een zorgaanbieder, adviseren 
we dat ze altijd eerst zelf bij de zorgaanbieder aan moeten kaarten dat ze niet tevreden zijn. Inwoners 
kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van de zorgorganisaties. Als inwoners er niet uitkomen 
met de zorgorganisatie, of als het probleem is niet te herstellen is dan kunnen ze bij ons terecht en 
kunnen we, indien nodig, meedenken voor een andere zorgaanbieder. Met een indicatie kan men 
sowieso switchen van aanbieder als dat gewenst is, ook als er verder geen (groot) probleem speelt. 
Voor (vragen en) klachten rondom jeugdhulp geldt dat inwoners ook contact op kunnen nemen met een 
vertrouwenspersoon van het AKJ.   
 
 


