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Inleiding
Friesland “heeft wat” met integrale cliëntondersteuning. Nergens in Nederland zijn zoveel
initiatieven te zien als in deze provincie. Vaak geïnspireerd door de werkwijze en resultaten
van de omtinkers1 in de Trynwâlden (sinds 1999) zijn andere partijen op zoek gegaan naar
vergelijkbare vormen voor hun werkgebied.
Frieslab is een warm pleitbezorger van integrale cliëntondersteuning. Integrale ondersteuning heeft een duidelijke meerwaarde. Een meerwaarde voor de cliënt omdat “naast én met
de cliënt” wordt gezocht naar “cliënteigen” oplossingen. Oplossingen die de klant zelf
bedenkt en oplossingen die zijn grip en regie op het leven versterken. Hierdoor wordt de
vraag naar zorg aantoonbaar afgeremd of uitgesteld2 . Al met al is integrale cliëntondersteuning ook maatschappelijk van groot belang. Deze handreiking is een uitwerking van
‘welzijn nieuwe stijl’.

Het belang van integrale cliëntondersteuning neemt nog eens toe als gevolg van de door de
overheid voorgestane decentralisatie van de begeleiding. De functie begeleiding richt zich
op bevordering van de zelfredzaamheid van cliënten. De gedachte achter de decentralisatie
van begeleiding is dat deze ondersteuning het beste dichtbij de cliënt geregeld kan worden
en goed past binnen de systematiek van de Wmo. De ervaringen met de overheveling van de
Huishoudelijke Verzorging in 2007 en de pakketmaatregel Begeleiding in 2009 hebben
echter laten zien dat decentralisatie niet zonder meer tot vernieuwing leidt. Zowel gemeenten als aanbieders en cliënten vinden niet als vanzelf hun plek en de nieuwe rollen passen
niet meteen.
De decentralisatie vraagt van de betrokken partijen dat zij hun rol onder de loep nemen en
bezien welke veranderingen nodig zijn. Complicerende factor is dat de ondersteuning aan
kwetsbare mensen zich uitstrekt over meerdere levensdomeinen en over meerdere gemeentelijke regelingen. Integratie van deze regelingen op het gebied van bijvoorbeeld
hulpverlening, werk, uitkering, huisvesting et cetera, is lastig.

1
2

Het woord omtinkers is afgeleid van het Friese “Om immen tinke”; om iemand denken.
In zorgorganisatie Skewiel heeft er een onderzoek plaatsgevonden waaruit bleek dat de AWBZ zorgvraag
met 3 jaar werd uitgesteld (G. van der Velde en H. Uneken, 2008). Een zelfde trend zien we in de gemeente Boarnsterhim. Doordat daar door meitinkers van de Stichting Mienskipssoarch actief wordt meegedacht en naar oplossingen wordt gezocht, blijven de gemeentelijke uitgaven op het gebied van de Wmo
laag, terwijl de klanttevredenheid hoog is. De inzet van betrokken vrijwilligers (freonskippers) is hier
mede debet aan.

Inleiding

Definitie cliëntondersteuning VWS (vrij vertaald van Movisie): ‘De ondersteuning van een cliënt bij het maken van
een keuze of het oplossen van een probleem op diverse levensterreinen (met gebruik van sociale verbanden).
Het doel is regieversterking van de cliënt (en zijn omgeving) ten einde de zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie te bevorderen. Dit kan informatie en advies, maar vooral ook uitgebreide vraagverheldering en
kortdurende ondersteuning omvatten.’ ‘Integraal in de zin dat de burger toegang heeft tot wonen, welzijn, zorg en
dienstverlening, zij het AWBZ-, zij het Wmo- gefinancierde ondersteuning.’
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Het is daardoor niet zonder meer mogelijk om alle domeinen bij elkaar te brengen. In
zo’n situatie is het een grote uitdaging om te komen tot een sluitende keten van preventie, welzijn, care en cure, die is opgebouwd rondom de cliënt. Een keten die inspeelt op
de daadwerkelijke behoefte van de cliënt en waarin terdege rekening wordt gehouden
met wat de cliënt en zijn omgeving zelf kunnen en datgene waarvoor professionele inzet
nodig is. In dit proces kan integrale cliëntondersteuning een cruciale rol spelen.
In 2009 verscheen het rapport “Omtinker, meitinker of ouderenadviseur? Naar een werkbaar model”. Dit door Frieslab uitgebrachte rapport beschrijft verschillende vormen van
integrale cliëntondersteuning in de provincie Friesland. Wat in dit onderzoek opvalt is
dat de initiatieven op elkaar lijken (uitgangspunten), maar ook van elkaar verschillen
(werkwijzen en vormgeving). Een analyse daarvan heeft het Frieslab model voor cliëntondersteuning opgeleverd (zie hoofdstuk 1). Ook de voorliggende handreiking en de
aanvullende peiling die hiervoor werd verricht (hoofdstuk 3) borduren voort op deze in
2009 door Frieslab verrichte analyse. Parallel voert Frieslab momenteel een studie uit
naar de effecten van de diverse varianten van cliëntondersteuning: de kwantitatieve
analyse.
Het resultaat van de kwalitatieve analyse is een robuust model, gebaseerd op de
varianten en een actuele vergelijking ervan, waarmee men op de eigen werkwijze ten
aanzien van cliëntondersteuning kan reflecteren. Ook zijn de beschreven aanpak en
inzichten geschikt voor al die gemeenten die met integrale cliëntondersteuning aan de
slag willen. Frieslab hoort uit het veld dat het door haar geïntroduceerde model
cliëntondersteuning een krachtig en praktisch toepasbaar model is op basis waarvan
gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en anderen, keuzes kunnen maken.
Daarmee hoopt Frieslab heel even de rol van een goede cliëntondersteuner te vervullen:
ze staat naast de klant, luistert en levert de klant informatie aan zodat hij zelf een
duurzame en vooral “eigen” oplossing kiest.

Inleiding

Opbouw van dit rapport
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Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 wordt het Frieslab model van
cliëntondersteuning beschreven. Hoofdstuk 2 bevat de handreiking, een op de praktijk
gericht hulpmiddel bij het invullen van cliëntondersteuning in uw gemeente. Gebaseerd
op het eerder verrichte onderzoek, de peiling en alle gesprekken die Frieslab in de voorbije periode voerde met haar gesprekspartners in zorg en welzijn. Hoofdstuk 3 beschrijft
de uitgevoerde aanvullende peiling en de resultaten, die werden gebruikt in de
uitwerking van de handreiking. Zo is de handreiking concreter en praktijkgerichter
gemaakt. In hoofdstuk 4, de epiloog, zijn de belangrijkste conclusies en de ambitie die
Frieslab nastreeft met deze handreiking, opgenomen.

Gemeenten kennen dorpen of wijken met een sterke sociale cohesie en met een zwakke
sociale cohesie. Het Nationaal Kompas Volksgezondheid omschrijft sociale cohesie als ‘de
mate waarin mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid
bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke leven, als burger in de maatschappij en
als lid van de samenleving. Het is een kenmerk van een groep of gemeenschap’ .

Model cliëntondersteuning

Sterke sociale cohesie
Omtinker

Buurtcontactpersoon

Beperkt loket

Ontwikkeld loket

Meitinker

Buurtcoördinator

Zwakke sociale cohesie
Figuur 1. Het Frieslab model voor cliëntondersteuning

Het individualisme is goed herkenbaar in dorpen of stadswijken met een zwakke sociale
cohesie. In het model wordt dit weergegeven door de verticale as. Bovenaan staan
gebieden met een sterke sociale cohesie, onderaan die met een zwakke sociale cohesie
(sterk individualisme).
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Zie www.nationaalkompas.nl, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van VWS.

Hoofdstuk 1

1

Frieslab model voor
cliëntondersteuning
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Hoofdstuk 1

Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt tussen gemeenten die een sterk
gemeentelijk Wmo loket hebben en gemeenten met een minder ontwikkeld loket.
Loketten zijn sterk ontwikkeld wanneer ze de volgende taken vervullen:
• informatie en advies
• vraagverheldering
• bemiddelen en verwijzen
• Wmo zaken direct afhandelen
• signaleren
• ondersteunen bij klachten, bezwaar of beroep
• monitoren kwaliteit geleverde (externe) diensten
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Gemeenten met dit soort sterk ontwikkelde Wmo loketten staan rechts op de horizontale
as van het model. Naarmate het loket minder taken vervult is het betreffende gemeenteloket meer naar links te positioneren op deze as. Helemaal links is een gemeentelijk
Wmo loket te vinden dat alleen informatie geeft. Dit noemen we een beperkt gemeentelijk loket.
Het model laat zien dat er niet één ideale vorm van cliëntondersteuning is.
Wat een werkgebied nodig heeft, hangt af van de wijze waarop het gemeentelijk loket is
ingevuld en van de sociale cohesie. De positie die een werkgebied inneemt op de beide
assen van het model, bepaalt de invulling van de ondersteuning. In elk kwadrant is een
andere vorm van cliëntondersteuning gewenst. Zo ontstaan vier varianten van cliëntondersteuning: omtinker, meitinker, buurtcontactpersoon en buurtcoördinator. Het
model biedt de mogelijkheid dorpen of wijken nader te beschouwen en op basis hiervan
de taakinvulling en organisatievorm van een cliëntondersteuner vorm te geven.
In het kwadrant linksboven is er behoefte aan een cliëntondersteuner die zich vooral
richt op het verknopen van zorg aan welzijn. Daarnaast is een belangrijke taak van deze
persoon het verhelderen van de vraag en het zoeken naar de juiste balans tussen betaalde en niet professionele zorg. Immers, juist in deze gemeente kunnen heel veel zaken
zelf opgelost worden door de inzet van vrijwilligers of het sociale netwerk van burgers.
De inzet van een omtinker kan effectief zijn.
In het kwadrant rechtsboven, dat van de buurtcontactpersoon, is er behoefte aan iemand
die de sociale cohesie sterk houdt en initiatieven aan elkaar verbindt. Desgewenst kan
dit een vrijwilliger zijn. De vraagverheldering gebeurt hier al in het gemeentelijk loket.
In het kwadrant linksonder is er een zwakke sociale cohesie en een beperkt gemeentelijk loket. Dit vraagt om een stevige inzet van iemand die de sociale steunstructuur versterkt en ook de vragen van cliënten goed verheldert. Een meitinker dus.
Tenslotte zijn er gemeenten met werkgebieden uit het kwadrant rechtsonder, waar individualisme sterk aanwezig is maar waar ook een goed gemeentelijk loket als back up is
voor mensen die dat nodig hebben. In deze gemeente is er goede voorlichting nodig over
de aanwezige voorzieningen en ondersteuning bij het beslisproces om te komen tot een
goed afgewogen keuze. Een buurtcoördinator is enerzijds het vaste aanspreekpunt in de
wijk en anderzijds “een regelneef ” die zaken aan elkaar verknoopt.

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een stappenplan beschreven als handreiking bij het invullen van
cliëntondersteuning in uw gemeente. Dit stappenplan is ontwikkeld op basis van het al
genoemde, door Frieslab uitgevoerde onderzoek, de aanvullende peiling die in hoofdstuk 3 wordt beschreven, en de in de voorbije jaren gevoerde gesprekken in de wereld
van zorg en welzijn.
De weg naar een goed werkende aanpak van integrale cliëntondersteuning is niet eenvoudig en plaatst gemeenten en alle andere hierbij betrokken partijen, voor een groot
aantal inrichtings- en uitvoeringsvragen:
Welke aanpak van cliëntondersteuning is voor onze gemeente de meest geschikte?
Hoe realiseren we de gewenste benadering in onze gemeente?

Deze handreiking in elf praktische stappen, gaat in op beide vragen. Het geïntroduceerde stappenplan is niet alleen een hulpmiddel bij de uitwerking van cliëntondersteuning,
maar kan ook worden gebruikt als toetssteen om het eigen gekozen, gegroeide, of voorgenomen model kritisch te beschouwen.

Stap 1: bepaal de visie
Wat is de visie op ondersteuning van inwoners van uw gemeente? Meedoen staat in vrijwel elke gemeente centraal. Betrek in uw visie de Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl, de decentralisatie van de AWBZ, Wet op de Jeugdzorg en de wet Werken naar vermogen. Is er in
uw gemeente al een woonvisie of een visie op wonen, welzijn en zorg voor handen?
Gebruik die dan als basis.

Hoofdstuk 2

2

Handreiking integrale
cliëntondersteuning
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Stap 2: formuleer de doelstellingen
Wat zijn de doelen die u wilt bereiken met integrale cliëntondersteuning en wanneer
moeten deze gerealiseerd zijn? Het helpt zeker om deze doelen SMART te formuleren en
communiceren. Dus Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
In veel gevallen wordt bij het formuleren van doelstellingen enkel gekeken naar inhoudelijke en procedurele ambities, het ‘wat’ en ‘hoe’: met het oog op de gewenste oplossingen of antwoorden die regieversterking van de cliënt tot gevolg hebben en zo de
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie bevorderen.

Minstens zo belangrijk zijn emotionele en relationele ambities, gericht op het versterken
van het vertrouwen in de (aanpak van de) cliëntondersteuner, de wil om met hem of haar
in zee te gaan en de motivatie of betrokkenheid om gemaakte afspraken na te komen,
ook wanneer dat de cliënt niet meevalt (zoals in het geval van therapieontrouw). Zowel,
inhoudelijke en procedurele, als emotionele en relationele ambities, vragen om een concrete uitwerking.
Soms worden er doelstellingen geformuleerd die niet overeenkomen met de oorspronkelijke visie, of die er zelfs strijdig mee zijn. Het is belangrijk om te kijken of de doelstellingen overeenkomen met de visie.

Stap 3: kijk naar de doelgroep: wie woont er in het werkgebied?
Met behulp van eigen gemeentelijke cijfers of Statline van het CBS (www.cbs.nl) is vast
te stellen hoe de doelgroep in het werkgebied er uit ziet. Ook kunt u door gesprekken
met leden van de doelgroep (ondermeer patiëntenorganisaties) een onderzoek doen of
met uw Wmo-raad nader inzoomen op de daadwerkelijke behoeften van de mensen uit
uw gemeente. Een extra aandachtspunt is daarnaast welke inbreng, of actieve rol u van
cliënten en hun omgeving mag verwachten. Enerzijds op basis van de competenties
waarover zij beschikken. Anderzijds met het oog op uw ambities en een ontwikkeling
zoals de decentralisatie van begeleiding. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen
de doelstellingen waar nodig worden bijgesteld. Dit kan ook voor deelgebieden.

Hoofdstuk 2

Stap 4: zorg voor de inbedding van visie en doel
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Zonder draagvlak bij de direct betrokken medewerkers levert cliëntondersteuning
meestal niet datgene op wat u er van hoopt en verwacht. Cliëntondersteuning is meer
dan een “helpdesk voor ouderen”. Het wezen van cliëntondersteuning is het versterken
van de regie van de klant. Dit lukt alleen als de klant zich in het gehele proces als regisseur (h)erkent weet en u, uw collega’s en bestuurders hiervan doordrongen zijn.
Immers, door uw concrete ‘doen en laten’, de speelruimte die de
cliëntondersteuner van u krijgt, de spelregels en werkafspraken die worden gemaakt, de
kracht van de noodzakelijke samenwerking, kleurt u uiteindelijk de ervaringen en de
percepties van cliënten. En deze zijn bepalend voor de wijze waarop zij hun rol
oppakken. Daarom is het van groot belang visie en doel in te bedden in de (gemeentelijke) organisatie.

Stap 5: Bepaal de sociale cohesie in het werkgebied
De mate van sociale cohesie in het werkgebied kan van invloed zijn op de taken die de
cliëntondersteuner uitvoert. Of er in een werkgebied sprake is van een sterke dan wel
zwakke sociale cohesie is op meerdere manieren te meten. Een vrij eenvoudig toepasbaar instrument is de buurtmeter in de gemeente Súdwest Fryslân.

Deze is vanaf november 2011 te vinden op www.buurtmeter.nl 4 en brengt de sociale
verbondenheid in beeld aan de hand van de volgende thema’s:
•
•
•
•

Sociale samenhang en verenigingsleven
Leefbaarheid en veiligheid
Wonen en woonomgeving
Infrastructuur en bereikbaarheid

Stap 6: De taken van het Wmo loket

Naarmate het loket minder taken vervult is het betreffende gemeenteloket beperkter van
opzet. Een loket is beperkt ontwikkeld als het alleen informatie verstrekt. De mate waarin het loket ontwikkeld is zegt enkel wat over de hoeveelheid taken die uitgevoerd
worden.

Stap 7: Positie in het model van cliëntondersteuning
Vervolgens kan de huidige positie van het werkgebied in het model cliëntondersteuning
van Frieslab bepaald worden (zie hoofdstuk 1).
Hoe sterker de sociale cohesie in het werkgebied; hoe hoger op de verticale as een
“stip” getekend kan worden. De “mate van ontwikkeldheid” van het gemeentelijk Wmo
loket wordt op de horizontale as ingetekend. Door de positie op de assen te bepalen,
wordt duidelijk welk kwadrant van toepassing is op een werkgebied en welke vorm van
cliëntondersteuning het beste past bij de situatie in dat gebied: omtinker, buurtcontactpersoon, meitinker, of buurtcoördinator (zie figuur 1).

4 Ingelogd kan worden met behulp van bijgaande codes (met dank aan Partoer CMO Fryslân):
Emailadres: info@partoer.nl Wachtwoord: bezoeker

Hoofdstuk 2

Om de werkzaamheden goed in te kunnen vullen moet allereerst vastgesteld worden
welke taken het gemeentelijk loket momenteel uitvoert of welke andere organisaties al
dergelijke taken vervullen. Wat is er al georganiseerd? Integrale cliëntondersteuning
moet immers iets toevoegen aan dat wat er al is en geen dingen dubbel doen. De meerwaarde zal in veel gevallen liggen in de taken: zoeken naar balans tussen niet betaalde
en professionele ondersteuning en preventieve taken.
Loketten zijn sterk ontwikkeld en staan helemaal rechts op de horizontale as van het
model cliëntondersteuning als ze de volgende taken vervullen:
• informatie en advies
• vraagverheldering
• bemiddelen en verwijzen
• Wmo zaken direct afhandelen
• signaleren
• zoeken naar balans tussen betaalde en niet professionele hulp
• preventie
• ondersteunen bij klachten, bezwaar of beroep
• monitoren kwaliteit geleverde (externe) diensten
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sterke sociale
cohesie

ontwikkeld loket

beperkt loket

zwakke sociale
cohesie

Figuur 2. Positiebepaling: sociale cohesie en ontwikkeling loket

Op basis van de visie op cliëntondersteuning kan ook de wenselijke positie van het
werkgebied in het model cliëntondersteuning bepaald worden. De huidige situatie kan
immers verschillen van de wenselijke situatie. Als empowerment en het versterken van
de sociale cohesie een belangrijk onderdeel van de visie is, zal in elk geval een positie in
de bovenste helft van het model cliëntondersteuning gekozen worden. Een meer individualistische getinte visie, zal een positie in de onderste twee kwadranten opleveren.
Ook het aantal taken dat het Wmo loket op dit moment uitvoert is geen feit, maar kan
meegenomen worden in het ontwikkelen van de functie van de cliëntondersteuner.

Stap 8: bepaal (of herijk) de taken uitgevoerd door de
cliëntondersteuning en het Wmo loket

Hoofdstuk 2

Aan de hand van de uitkomsten van de vorige stappen kan gekeken worden naar de
taken van de cliëntondersteuning. Dit moet altijd in relatie zijn tot de taken van het Wmo
loket. Als er overlap is in taken, helpt het in de besluitvorming om deze overlap te motiveren. Onderstaande tabel is een praktisch hulpmiddel voor het afstemmen van de
(meest voorkomende) taken.
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Taak
Signaleren
Informatie & Advies
Vraagverheldering
Inzet van sociale steunstructuren
Bemiddelen en verwijzen
(Gedeeltelijke) indicatiestelling
Wmo zaken direct afhandelen
Balans aanbrengen in prof. zorg en niet betaalde zorg
Ondersteunen bij klachten, bezwaar of beroep
Monitoring kwaliteit van de geleverde (externe) diensten
Ketenregie (versch. doelgroepen)
Preventie (inclusief kortdurende ondersteuning)
Leefbaarheid en sociale cohesie (groepsactiviteiten)
Overig: namelijk

Cliëntondersteuner Wmo Loket

Stap 9: Bepaal inzet en formatie
Frieslab adviseerde al eerder een bepaalde formatie per kwadrant in het model
cliëntondersteuning (Bouman, 2009).

Sterk gemeentelijk Wmo loket

Figuur 3. Geadviseerde formatie

Een omtinker heeft een uitgebreid takenpakket, werkt autonoom, maakt gebruik van de
sociale cohesie in de gemeenschap en bemiddelt tussen de vraag van de cliënt en het
zorgaanbod. Zij versterkt sociale steunstructuren, is gericht op preventie en op het vinden van een goede balans tussen professionele en niet betaalde zorg. Het grootste deel
van het contact zal bij de cliënt thuis plaats vinden. Als advies lijkt 1,25 FTE per 10.000
inwoners gerechtvaardigd.

Buurtcontactpersoon
Voor het ondersteunen van dorpssteunpunten, de begeleiding van vrijwilligers en het
uitvoeren van een aantal specifieke taken lijkt 0,75 FTE per 10.000 inwoners
noodzakelijk.

Meitinker
De combinatie tussen de taken van cliëntondersteuning en het versterken van de sociale
cohesie vragen om een forse inzet. Binnen dit kwadrant is – gelet op de omvang van de
taken – 1,5 FTE per 10.000 inwoners een reële bezetting.

Hoofdstuk 2

Omtinker
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Buurtcoördinator
De buurtcoördinator past het best bij jonge nieuwbouwwijken. Over het algemeen
wonen in deze wijken tweeverdieners waarbij de focus niet direct op “zorg” of op “sociale cohesie” gericht is. Een goed functionerend gemeentelijk loket dat veel taken uitvoert
voldoet in de regel. Mocht voor cliëntondersteuning gekozen worden dan kan een buurtcoördinator werkzaam vanuit een buurtloket een wenselijke vorm zijn. De inschatting
(het advies) is dat 0,75 FTE per 10.000 inwoners volstaat.

Stap 10: Stel opleidingsniveau en methodiek vast
Bij elk kwadrant past een eigen stijl van werken: de buurtcoördinator staat op enige
afstand van de cliënt, terwijl de omtinker juist de nabijheid van de cliënt opzoekt.
Attitude van de cliëntondersteuner blijkt een cruciale factor te zijn in de tevredenheid
van klanten. Frieslab adviseert om op basis van de gewenste rol de taken, persoonskenmerken gericht op attitude, competenties en resultaten per functie vast te leggen.

Hoofdstuk 2

Deze competenties passen vervolgens weer bij een opleidingsniveau5. Voor de bestendiging en robuustheid van elk type cliëntondersteuning is het raadzaam om ook het opleidingsniveau te beschrijven. Voor inspiratie kunt u terecht op:
www.vereniginggeestdrift.nl/geestdrift/clientondersteuning/instrumenten-clientondersteuning
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Dit geldt eveneens voor de methodiek. Ontwikkel een methodiek, een werkwijze waarin
doelen en visie duidelijk naar voren komen en die ruimte blijft bieden aan de professionele invulling. Inspiratie daartoe is te vinden bij het LOC Zeggenschap in zorg, bijvoorbeeld op www.leefplanvenv.loc.nl. Het op deze site toegelichte leefplan is erop gericht
dat de klant zijn leefstijl duidelijk kan maken aan hulpverleners. Of de door Vilans
beheerde website waarin verschillende methodieken aan bod komen:
www.vilans.nl/smartsite.dws?id=124555
In een goede beschrijving van de methodiek behoren in ieder geval uitwerkingen thuis
van:
• de gehanteerde methodiek voor vraagverheldering: coachend ondersteunen,
• oplossingsgericht adviseren (persoonlijk, integraal en levensbreed);
• de belangrijkste methoden voor gespreksvoering;
• methoden voor cliëntondersteuning;
• de samenwerking in en om het cliëntsysteem en met de professionals zorg en welzijn
en hoe deze gestalte krijgt;
• mogelijkheden en knelpunten – inclusief de wijze waarop deze worden aangepakt op individueel en organisatorisch niveau;
• werkvormen voor werkbespreking en intervisie;
• wijze van bepaling van resultaten: zowel kwantitatief (zoals aantallen cliënten) als
kwalitatief (in termen van bijvoorbeeld kwaliteit van leven en zelfredzaamheid).

5 Frieslab beseft dat een opleiding niet de enige manier is om competenties te verwerven. Wel is het zo
dat(minimaal) verwacht mag worden dat een opleiding medewerkers aflevert die in het bezit zijn van
bepaalde competenties.

Stap 11: Sla de brug naar de doelgroepen
Het gebruik dat wordt gemaakt van cliëntondersteuning en de geboekte resultaten,
verschilt behoorlijk. Om er voor te zorgen dat cliëntondersteuning optimaal wordt
toegepast is doelgerichte communicatie (Van der Horst, 2009 en Van der Horst, 2010)
nodig met:
• De (verwijzende en signalerende) zorg- en welzijnsprofessionals;
• De cliënten van zorg en welzijn, inclusief hun – verzorgende – omgeving.
Deze communicatie dient er op gericht te zijn:
1. De bekendheid met de cliëntondersteuning te vergroten (inclusief de wijze waarop
cliëntondersteuning in werking kan worden gezet voor specifieke cliënten).
2. Zorg- en welzijnsprofessionals er toe te bewegen cliëntondersteuning wanneer
wenselijk en mogelijk te verbinden met de aan hen toevertrouwde cliënten en daar
waar nodig samen te werken.
3. Cliënten en hun omgeving er toe te bewegen cliëntondersteuning te benutten en te
accepteren wanneer wenselijk en mogelijk.
4. Cliënten aan te moedigen zoveel als mogelijk zélf te doen, wat zélf kan (inclusief het
oppakken van de regie).

Om te stimuleren dat cliënten, alsmede verwijzende en signalerende zorg- en
welzijnsprofessionals, gebruik maken van cliëntondersteuning, dient u in uw communicatie heldere antwoorden te formuleren op drie vragen. En dat voor cliënten en
professionals en afzonderlijk en voor elk van de vier typen uit het Frieslab model van
cliëntondersteuning. De antwoorden zijn maatwerk.
Wat zijn de voordelen van cliëntondersteuning voor deze doelgroep? U weet vanzelfsprekend precies welke voordelen cliëntondersteuning u biedt. Maar wat zijn de
voordelen voor cliënten? En voor de verwijzende en signalerende professionals? Het is
zaak deze helder te formuleren en tot de kern te maken van de communicatie. U mag er
zeker niet van uitgaan dat dit voor uw doelgroepen wel duidelijk is. Alleen wanneer de
voordelen duidelijk zijn, kiezen doelgroepen vóór cliëntondersteuning en pakken zij de
van hen gevraagde rol op.
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Dit vraagt om het opstellen van een compact communicatieplan waarin aan de orde
komen:
• Doelstellingen
• Doelgroepen
• Boodschap van de communicatie (afgestemd op de verschillende doelgroepen)
• De in te zetten communicatiemiddelen
• Randvoorwaarden (wat is er voor nodig om het communicatieplan goed uit te kunnen
voeren?)
• Toetsing van de effecten
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Welke belofte doet u uw doelgroepen? Wát gaat u zeggen om uw doelgroepen duidelijk
te maken wat zij van cliëntondersteuning mogen verwachten? Waarop mogen zij
rekenen? Wat wordt er van hen gevraagd? Bijvoorbeeld, in welke situaties kunnen zij
rekenen op welke vorm van cliëntondersteuning, wat doet de ondersteuner wel en niet,
of welke concrete bijdragen verwacht u van hen?
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Hoe laat u zien dat cliëntondersteuning het waarmaakt? Tot slot rest u nog slechts één
ding: het telkens weer waarmaken van voordelen en beloften. Wat gaat u doen om er
voor te zorgen dat dit het geval is? En minstens zo belangrijk: hoe zorgt u er voor dat uw
doelgroepen weten dat dit zo is?
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De peiling
Inleiding
Frieslab onderzocht tien vormen van cliëntondersteuning in de praktijk: 8 uit Friesland en
2 buiten Friesland. Zo is een breed beeld verkregen van de cliëntondersteuning in
Friesland en kon een vergelijking met initiatieven elders in het land worden gemaakt. Er
is bewust gekozen om een aantal bekende en minder bekende vormen te onderzoeken.
Frieslab heeft zich door middel van een kwalitatieve peiling in de materie verdiept. Het
vertrekpunt was het eerder gepubliceerde rapport ‘Omtinker meitinker of ouderenadviseur’. Voor de uitvoering van deze peiling werd Kooyenga WMO in de arm genomen.
Hierdoor is de onafhankelijke onderzoekspositie gewaarborgd. De uitvoering vond plaats
in de periode van half augustus tot half november 2010. Ook laat Frieslab een
kwantitatieve analyse uitvoeren naar de meerwaarde van de verschillende vormen van
cliëntondersteuning. Met het hiertoe ontwikkelde meetinstrument worden inmiddels
metingen uitgevoerd. De rapportage hiervan wordt op termijn gebundeld met deze
rapportage in het inhoudelijk eindverslag van de eerste fase van Frieslab.
In totaal zijn 15 projectleiders geïnterviewd. Dat is méér dan de bij deze peiling betrokken vormen van cliëntondersteuning, doordat in enkele gevallen meerdere projectleiders
geïnterviewd zijn. Als aanvulling hebben de projectleiders in februari 2011 de (productie)
gegevens over 2010 aangeleverd.
Tijdens de analyse is besloten de vorm van integrale cliëntondersteuning van het
Zorgkantoor Friesland bij een aantal onderwerpen buiten de analyse te houden. Deze
vorm bleek namelijk niet altijd met de andere te vergelijken, omdat deze – qua omvang
en doelgroep - wezenlijk anders is. Ook Opsterland is niet altijd (cijfermatig) met de
overige initiatieven vergeleken. Dit omdat Opsterland voornamelijk met vrijwilligers
werkt, waardoor productiegegevens geheel anders uitvallen. Daarom is bij bepaalde
onderwerpen geen sprake van 10 maar van 9 vormen van cliëntondersteuning en bij de
cijfermatige vergelijking van 8 vormen.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de peiling samengevat gepresenteerd.
In de eerste paragraaf worden de verschillende vormen van cliëntondersteuning
gepresenteerd. Daarna worden de uitgangspunten van elke vorm beschreven.
In paragraaf 3.3 komen factoren aan bod die remmend of juist versnellend hebben
gewerkt in de ontwikkeling van een specifiek type van cliëntondersteuning. In de daarop
volgende paragraaf worden de werkwijzen inhoudelijk vergeleken. De laatste paragraaf
(3.5) behandelt de formatieopbouw en de opbrengstgegevens6.

6 In deze paragraaf is Opsterland niet meegenomen. Dit omdat per dorp sprake is van een andere vorm
van cliëntondersteuning en omdat vrijwilligers veel taken uitvoeren.
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3.1 De vormen van integrale cliëntondersteuning
De meeste vormen van cliëntondersteuning bestrijken één gemeente. In een enkel geval
bestrijkt de vorm een deel van een gemeente (Heerenveen) of meerdere gemeenten
(Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân). Een aantal van de vormen zijn eerder al in de analyse ‘Omtinker, meitinker of ouderenadviseur’ meegenomen.
Dit betreft Opsterland, Heerenveen en Boarnsterhim. Zij zijn opnieuw bij deze peiling
betrokken. De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende onderzochte
vormen.
Gemeente

Functie

Doelgroep
inwoners

Totaal aantal
Doelgroep

Omvang

Projectduur

FTE
per
10000
inwoners

Achtkarspelen

Boarnsterhim
De Bilt

Ouderen

Senioren

adviseur

van 55+.

Meitinker
Adviseur

28.121

7.831

2004 - heden

0,25

Alle inw.

19327

19.327

1997-heden

1,5

Alle inw.

42000

42.000

mei 2007–

0,3

Wonen,

1 juli 2011

Welzijn,
Zorg (WWZ)
Dienst Sozawe

Wmo-adviseur

Alle inw.

8841

8.841

NW Fryslân:

1 sept 2009 –

0,74

31 dec. 2012

Ferwerderadiel
Heerenveen

Omtinker

Inw. Jubbega/

42776

4.155

Hoornsterzwaag
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Helmond
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MAATwerker

Klanten met

2007 –

0,7

dec. 2010
88285

2400

2010-2012

0,5

2009 – dec. 2010

0,12

indictie PO (HH)
Menaldumadeel

Omtinker

Alle inw.

13765

13.756

Opsterland

Dorpssteun-

Alle inw.

30.048

30.048

inzet

punt en de

vrijwilliger

Wmo-adviseur
Tytsjerksteradiel

Omtinker

Alle inw.

32189

32189

Staat 1. In deze peiling opgenomen vormen van cliëntondersteuning

2008-2012

0,5

Gemeente Achtkarspelen
Cliëntondersteuner: Ouderenadviseur
Partijen: De gemeente en zorgaanbieder De Friese Wouden (sectie Welzijn Ouderen Achtkarspelen.
Financier(s): De gemeente
Organisatievorm: Geen specifieke vorm; er zijn afspraken tussen partijen

De gemeente Achtkarspelen heeft er bewust voor gekozen geen apart project op te
zetten. Dit omdat er al zoveel op dit gebied gebeurt. Bijvoorbeeld vanuit het Wmo loket,
het maatschappelijk werk en het CJG. Wel is er een ouderenadviseur die in opdracht van
de gemeente structureel via De Friese Wouden wordt ingezet. De ouderenadviseur is het
centrale, lokale aanspreekpunt voor ouderen en wordt gezien als een “instituut”.
Ouderen vanaf 55 jaar kunnen met hun vragen terecht bij de ouderenadviseur. Daarnaast
zijn er seniorenbezoekers die in drie jaar tijd alle 75-plussers bezoeken voor een eerste
vraagverheldering, beantwoording en ondersteuning. Daarna neemt de ouderenadviseur
contact met hen op voor de verdere vraagverheldering, nazorg en doorverwijzing.

Gemeente Boarnsterhim
Cliëntondersteuner: Meitinker
Opdrachtgever & regisseur: De gemeente
Coördinator: Stichting Mienskipssoarch
Partijen: De gemeente, Zorggroep Kinderman, Leppehiem, WBC Elkien en Stichting Mienskipssoarch
Financiers: De gemeente (het Wmo-budget en participatiebudget, partijen uit de Mienskipsrie (Elkien, Kinderman en

In 2007 is in opdracht van de gemeente Boarnsterhim het model van meitinker als pilot
opgezet. In 2010 is dit verduurzaamd in de Stichting Mienskipssoarch, vanuit de wens
om de onafhankelijkheid te bewaren.
De meitinker is meer dan alleen een vast aanspreekpunt voor burgers. Elke meitinker
heeft een eigen dorp en kent dat goed. Dit draagt bij aan korte lijnen en laagdrempeligheid. Inwoners kennen de meitinkers meestal bij naam. De meitinker onderzoekt samen
met de cliënt tegen welke problemen deze aanloopt en zoekt naar oplossingen die naadloos bij de cliënt passen. Zij verbindt professionele zorg met mantelzorg en vrijwilligerswerk. Als dat ontbreekt, worden eventueel freonskippers ingezet.
Stichting Mienskipssoarch heeft het mandaat voor het indiceren van alle verstrekkingen
binnen de Wmo. Meitinkers handelen Wmo taken direct af, er zitten geen vertragingen in
het proces waardoor oplossingen snel gerealiseerd zijn.
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Leppehiem), en Stichting Mienskipssoarch (door nevenactiviteiten, zoals het geven van trainingen of pilots bij
andere gemeenten)
Organisatievorm: Stichting met een bestuur en een adviesraad
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Gemeente De Bilt
Cliëntondersteuner: Adviseur Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ)
Opdrachtgever, regisseur & coördinator: De gemeente
Partijen: Animo (welzijn), Kwintes (psychiatrie), De Bilthuysen (wonen en zorg), Reinaerde (zorg), Cordaan/Dijckstate
(thuiszorg), Woonstichting SSW, Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen, Beeuwkes thuiszorg, Gezondheidscentrum De
Bilt, Gemeente De Bilt en Provincie Utrecht
Financiers: De gemeente (Wmo-budget ) en provinciale ontwikkelingsgelden. De convenantpartners investeren tijd in de
werkgroepen.
Organisatievorm: Samenwerkingsverband / Werkgroepenmodel
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Er was al een ouderenadviseur in dienst bij Stichting Welzijn Ouderen (SWO). De
gemeente wilde deze adviseursfunctie uitbreiden naar andere doelgroepen. Met als
wens om mensen praktische hulp te bieden. Dit groeide uit tot de Adviseur Wonen
Welzijn Zorg (WWZ). Deze is onder gebracht bij het bredere Wmo-innovatieproject van de
gemeente: Mens. Dit is geen aparte stichting, maar een samenwerkingsverband. De
adviseurs WWZ worden (via SWO en De Bilthuysen) gedetacheerd in het project Mens.
Zij vallen onder het projectteam van Mens en staan bij de gemeente op de loonlijst.
De adviseurs vormen een vast aanspreekpunt voor burgers en organisaties. Zij zijn zichtbaar, bekend en kunnen rechtstreeks benaderd worden (via 06 nummer). De adviseurs
bieden cliëntondersteuning bij dagelijkse, kleinschalige, maar ook bij meer complexe,
specialistische hulpvragen. De adviseur draagt als intermediair zorg voor samenhang in
het dienstenpakket (een vorm van zorgcoördinatie).
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Gemeente Ferwerderadiel
Cliëntondersteuner: Wmo adviseur
Opdrachtgever & regisseur: De gemeente
Coördinator: Dienst Sozawe NW Fryslân
Partijen: De deelnemende gemeenten en de Dienst Sozawe NW Fryslân in samenwerking met diverse sociaal

De Dienst Sozawe NW Fryslân is een gemeenschappelijke regeling die voor de 8
noordwestelijke gemeenten invulling geeft aan onder andere het verstrekken van
voorzieningen vanuit de Wmo (prestatieveld 5 en 6). Hiervan maken de informatievoorziening en het indiceren deel uit. De uitvoering is in handen van Wmo
casemanagers.
In aanvulling daarop hebben de gemeenten Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel,
Harlingen en Vlieland de brede, integrale informatievoorziening voor de burger ook in
handen gegeven van de Dienst Sozawe NW Fryslân. Er is voor een Wmo adviseur
gekozen vanwege het belang van een persoonlijk (in plaats van een loket) en
onafhankelijk aanspreekpunt voor burgers. De vier gemeenten kopen deze dienstverlening in bij de Dienst Sozawe NW Fryslân, waar de Wmo adviseurs werkzaam zijn.
Per gemeente is er één Wmo adviseur. Deze is het eerste centrale aanspreekpunt voor
alle vragen. De adviseur is makkelijk benaderbaar, laagdrempelig en bekend bij naam.
Elke adviseur heeft een eigen mobiel telefoonnummer en houdt spreekuren op het
gemeentehuis, of in dorpshuizen. Wanneer de adviseur vragen niet zelf kan beantwoorden, dan zorgt deze er voor dat mensen bij de juiste organisatie(s) terecht komen. De
adviseur ondersteunt de burger bij het vinden van een oplossing en loopt met de cliënt
mee tot het vertrouwen er is dat het goed gaat.
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maatschappelijk organisaties
Financiers: De gemeente
Organisatievorm: Gemeentelijke Dienst
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Gemeente Heerenveen
Cliëntondersteuner: Omtinker.
Opdrachtgever, regisseur & coördinator: De gemeente
Partijen: De gemeente en Caleidoscoop
Financiers: De gemeente
Organisatievorm: Geen eigen vorm: Omtinker in dienst van Caleidoscoop; gedetacheerd bij de gemeente

Voor de invoering van de Wmo was er al een omtinker in Jubbega/Hoornsterzwaag werkzaam. Het projectteam van het lokale project De Kompanije (integratie van wonen, zorg
en welzijn) heeft destijds een omtinker ingehuurd. Deze werd door de betrokken partijen gefinancierd. Met de komst van de Wmo heeft de gemeente die financiering
overgenomen en huurt deze omtinker in bij Caleidoscoop. Hier is voor gekozen om de
onafhankelijkheid te waarborgen. Het concept wordt op termijn over de gehele
gemeente uitgerold.

Hoofdstuk 3

De omtinker biedt integrale cliëntondersteuning en staat midden in de gemeenschap.
Ze is een begrip in Jubbega. Iedereen kent haar. Vragen komen telefonisch of via het
spreekuur binnen. Zij brengt de hulpvraag en de vraag achter de vraag in kaart en geeft
informatie en advies. Zij kijkt samen met de cliënt wat deze zelf nog kan en welke
oplossingen er mogelijk zijn. Waar nodig helpt zij mensen op weg door toeleiding naar
bijvoorbeeld hulpverlening.
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Gemeente Helmond
Cliëntondersteuner: MAATwerker
Partijen: De zorgaanbieders Savant en Zorgboog en de LEVgroep (een combinatie van diverse welzijns- en
maatschappelijk werk organisaties LEV, MEE, SWH en SWOH)
Financier(s): De gemeente opdrachtgever, regisseur en coördinator; de gemeente
Organisatievorm: Informele werkeenheid MAATwerk

De gemeente is opdrachtgever, regisseur en coördinator van de informele werkeenheid
MAATwerk. Voor de uitvoering van MAATwerk heeft de gemeente een aanbesteding
uitgeschreven en een contract afgesloten met drie partijen. Deze partijen bieden nu het
MAATwerk in de gemeente. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij hen.
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De Wmo consulent vormt het eerste aanspreekpunt voor de klant. Als iemand een
voorziening voor persoonlijke ondersteuning (PO)7 heeft of aanvraagt, doet de Wmo
consulent van het Wmo loket de eerste intake. Als de aanvrager recht heeft op een
indicatie PO wordt er een tijdelijke indicatie afgegeven. Daarna is de cliënt verplicht om
mee te werken aan een maatwerktraject. De MAATwerker is vervolgens het aanspreekpunt voor de cliënt en houdt een diepe en brede intake. De klant wordt gestimuleerd om
de hulpvraag op een andere manier vorm te geven, door andere hulpbronnen aan te
boren. Tot slot wordt gekeken welke persoonlijke ondersteuning dan nog nodig is.
Andere hulpvragen worden doorverwezen naar de juiste organisaties. Na het maatwerktraject wordt de voorlopige indicatie bijgesteld die 5 jaar geldig is.
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7 Persoonlijke ondersteuning in plaats van HH en ondersteunende begeleiding uit de AWBZ.

Gemeente Menaldumadeel
Cliëntondersteuner: Omtinker
Opdrachtgever, regisseur, coördinator: De gemeente
Partijen: Sinne Welzijn, Interzorg, MEE, Palet, Het Friese Land, Stichting Welzijn Middelsee, Zorgkompas, Zorggroep
Noorderbreedte. Deze organisaties vormen de kerngroep

Financiers: De gemeente financieel en de organisaties in uren
Organisatievorm: Brede projectorganisatie met deelnemende partijen

De gemeente was van mening dat iemand met een hulpvraag verzandde in alle loketten.
Zij wilden dit voor de inwoners van Menaldumadeel eenvoudiger regelen, door één toegang via één telefoonnummer. Dit heeft vorm gekregen in het project de Omtinkerij
Menaldumadeel. Dit project is een netwerkverband. De omtinkers staan bij hun
oorspronkelijke werkgever op de loonlijst en kunnen een deel van hun uren besteden
aan de omtinkerij.
De omtinkers zijn bekende gezichten in de gemeente. Iedereen kent hen bij naam. De
omtinkers kennen de gemeente en haar burgers, wat zorgt voor korte lijnen en
laagdrempeligheid. Zij bieden vraagverheldering. Vragen worden met de aanwezige
expertise van de Omtinkerij opgelost of doorverwezen naar andere organisaties.
De omtinkers zorgen ervoor dat de burger op de juiste plek terecht komen.

Gemeente Opsterland
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Cliëntondersteuner: Dorpssteunpunt en de Wmo-adviseur
Partijen: Werkgroepen Dorpssteunpunten, Timpaan en de gemeente
Financiers: De gemeente
Organisatievorm: Gemeentelijke dienst & vrijwilligers
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In Opsterland bieden de dorpssteunpunten en de Wmo adviseurs (het informatie-punt)
structurele cliëntondersteuning.
Beiden fungeren als vast aanspreekpunt voor de burger. Burgers kunnen zelf hun keuze
maken. De gemeente fungeert als opdrachtgever, regisseur en coördinator.
In Opsterland helpt men elkaar, maar vanuit de verwachting dat dit in de toekomst
minder kan worden, wil de gemeente in alle dorpen van Opsterland komen tot een
dorpssteunpunt. Zeven van de twaalf dorpen hebben nu zo’n steunpunt. De vorm kan per
dorp verschillen. De dorpen beslissen hierover zelfstandig. In elk dorp is daarvoor een
werkgroep gestart. Zo is er in Terwispel gekozen voor een buurtcontactpersoon die per
buurt het contact met de buurt onderhoudt. Daarnaast kunnen burgers rechtstreeks of
via het dorpssteunpunt terecht bij de Wmo adviseur.
De Wmo adviseurs bieden cliëntondersteuning aan burgers, nemen deel aan de werkgroepen, bieden inhoudelijk ondersteuning aan de dorpssteunpunten (op het gebied van
Wmo/AWBZ en Zvw) en de vrijwillige medewerkers.

Gemeente Tytsjerksteradiel
Cliëntondersteuner: Omtinker
Opdrachtgever, regisseur, coördinator: De gemeente
Partijen: De gemeente, Thuiszorg de Friese Wouden, Zorggroep Tellens/ locatie Skewiel Trynwâlden, KEaRN, MEE
Friesland, Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, Woon Friesland, Zorggroep Noorderbreedte, Zorgkantoor Friesland
en Aanzet.
Financiers: De gemeente financieel en de partijen in uren en financiële bijdrage & aanvullende subsidies
Organisatievorm: Brede projectorganisatie
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De Omtinkerij is een samenwerkingsverband van organisaties. Het is geen aparte
organisatie. De Omtinkerij is in 1999 begonnen in een deel van de gemeente: de
Trynwâlden. Om de cliëntondersteuning ook in de rest van de gemeente te bundelen en
de burger een uniforme toegang te bieden, is in 2008 het project avontuur Omtinkerij
gestart. De regierol is bij de gemeente neergelegd.
Er wordt gebruik gemaakt van een uniforme werkwijze: één centraal telefoonnummer
waar burgers terecht kunnen met hun (hulp)vraag. Deze vragen worden doorgespeeld
aan een omtinker uit de regio van de cliënt. De omtinker is een vast aanspreekpunt voor
de burger. De omtinker neemt de diepere vraagverheldering op zich en geeft burgers
informatie om een keuze te kunnen maken tussen de verschillende hulp- en zorgorganisaties. Het is aan de cliënt om een keuze te maken. Als deze tevreden is, wordt de
Omtinkerij afgerond.
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Het Zorgkantoor positioneerde zich voorheen na de indicatiestelling van AWBZ zorg.
" "
"
"
" "
"
" "
Deze taak heeft het nog steeds, maar het Zorgkantoor is actiever geworden aan het
"
"
"
"
" " Hier speelt
"
" de
"
begin van de zorgketen. Cliënten met vragen worden verder geholpen.
""
"
"
"
"
"
"
"
"
zorginhoudelijk medewerker een belangrijke rol. De cliëntondersteuning van het
"
" van
" de organisatiestructuur.
"
" "
"
Zorgkantoor is een duurzaam onderdeel
"
"
"
"
"
" vraag
" " kan
" dit "
Er zijn verschillende aanspreekpunten voor de cliënt. Afhankelijk van de
zijn: het callcenter cliëntadministratie, de helpdesk AZR (AWBZ brede Zorg Registratie),
"
"
" "
"
"
"
" " "
de zorginhoudelijk medewerker of het callcenter van De Friesland Zorgverzekeraar
(waar
"
"
" kunnen
" binnen
"
" komen via " "
het Zorgkantoor organisatorisch is ondergebracht).
Vragen
"
"
"
" "
"
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burgers zelf, zorgaanbieders, het CIZ of Bureau Jeugdzorg.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Meer complexe, inhoudelijke en brede vragen komen terecht bij de zorginhoudelijk
"
" "
" nog
"
medewerkers. Daarnaast worden "cliënten
met een "CIZ-indicatie
die
geen
" zorgaan"
"
bieder kozen, gebeld door" de "zorginhoudelijk
medewerkers." Zij staan naast de
cliënt,
" " "
"
"
"
bieden vraagverheldering, kijken
naar
en
"
" de vraag
" achter de vraag
" en
" de
" mogelijkheden
"
voorwaarden van de cliënt.
over
van" zorg
" Zij geven
" informatie
"
" de" mogelijkheden
"
" en de" "
(gecontracteerde) zorgaanbieders.
Voor
meer
specifieke
informatie
worden
cliënten
"
""
doorverwezen naar de betreffende organisaties. Als een client eenmaal heeft gekozen
voor een zorgaanbieder
! dan wordt het zorgtraject in gang gezet.

3.2 Uitgangspunten

"

"

"

Uitgangspunt

"

""

keren genoemd

Informatie, advies, ondersteuning en vraagverheldering
>0%?'-?)*9-%!!

7
-$($,"1$,'$*)"
"
"
Goede en/of laagdrempelige
toegang bieden
%&M3.207)(b"0*4)(/b"3&*(./7(8&)&+"(&"4.00+4(
.A('*(.)&+""
I"" 6
d3(*("(&p3M"'00+*.(2:(')+("73(+0&+"1)(*(&
"
"
"
"
"
F"" 6
Eigen regie/verantwoordelijkheid/zelfstandigheid
S)+(&".(+)(p4(.0&7@33.*(')>?A()*pP('M/70&*)+
"
A()*""
F"" 6
Klantvraag centraal stellen/menselijke betrokkenheid
='0&74.00+"5(&7.00'"/7(''(&p2(&/(')>?("1(7.3
"
"
??(&A()*""
F""
Brede, integrale blik
4
<.(*(b")&7(+.0'("1')?"
"
" "
C""
Het verbinden van organisaties
_(7"4(.1)&*(&"40&"3.+0&)/07)(/""
"
" "
""
C"" 4
j((*3(&"
"
$"
" 3
Meedoen
=3/7(&1(A((./)&+""
$""
Kostenbeheersing
3
^&0MA0&?(')>?A()*""
#""
Onafhankelijkheid
2
935)0'("&(7@(.?(&""
!""
Sociale netwerken
Staat 2. Top 10 kernwaarden

"
"
"
"

""

"

"

"

"
"

"

1

"
"
"
"
"
"
"

"

"

"
"
"

"

!

!

"
Aan alle projecten is gevraagd wat de drie belangrijkste kernwaarden van hun specifieke
vorm van cliëntondersteuning
" "zijn.
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"
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In de daarop volgende gesprekken zijn deze kernwaarden opnieuw en diepgaander
besproken. De volgende tien uitgangspunten (in volgorde van “meest genoemd” naar
“minst genoemd”) worden belangrijk gevonden:

1e Informatie & advies
Het bieden van informatie, advies, ondersteuning en vraagverheldering is voor 8 van de
10 vormen (Achtkarspelen, Boarnsterhim, Dienst Sozawe NW Fryslân, Menaldumadeel,
Opsterland, Tytsjerksteradiel, Het Bildt en het Zorgkantoor) een belangrijk uitgangspunt.
Het gaat erom de cliënt zo goed mogelijk te informeren, adviseren en op weg te helpen.

2e Laagdrempelige toegang
Het bieden van een goede en laagdrempelige toegang is belangrijk voor 6 van de 10 vormen (Boarnsterhim, De Bilt, Dienst Sozawe NW Fryslân, Menaldumadeel, Opsterland en
Tytsjerksteradiel). Zij vinden een herkenbaar, bereikbaar en laagdrempelig aanspreekpunt dat dicht bij de cliënten en hun vragen staat, belangrijk.

“Sommige mensen komen niet naar het dorpssteunpunt, maar trekken
iemand van het dorpssteunpunt op straat of in de winkel even aan hun jas…. “

3e Eigen regie

“Het vrije denken is belangrijk. Succes zit namelijk vaak in
datgene wat je ter plekke moet bedenken. Soms voorkomt
het vergoeden van een telefoonkaart dat een situatie uit de hand loopt.. “
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De aandacht voor de eigen regie, eigen kracht, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
van burgers is belangrijk voor 6 van de 10 vormen (Boarnsterhim, De Bilt,
Menaldumadeel, Dienst Sozawe NW Fryslân, Achtkarspelen en Helmond). Gestimuleerd
wordt dat mensen zelf en samen met elkaar de nodige diensten, hulp en zorg kunnen
regelen. Pas als dat niet het geval is, is de gemeente het vangnet. Ook vanuit het oogpunt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. “Je eigen
broek op kunnen houden.”
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4e Centraal stellen klantvraag
Het centraal stellen van de klantvraag en menselijke betrokkenheid is voor 6 van de 10
vormen (Achtkarspelen, Boarnsterhim, Menaldumadeel, Opsterland, Tytsjerksteradiel en
Zorgkantoor) belangrijk. De klant en zijn vraag vormt het uitgangspunt. De cliëntondersteuner staat naast de cliënt. De gemeente Boarnsterhim geeft zelfs aan dat ‘als het niet
kan zoals het moet, het moet zoals het kan’. En Menaldumadeel verwoordt dit als volgt:
‘Omdenken is onze burgerplicht, omdat mensen behoefte hebben aan aandacht, menselijke contact en betrokkenheid. We zijn in zorgland te ver door geprofessionaliseerd en te
ver van de mens afgeraakt.’

5e Integrale vraagverheldering
Vier vormen van cliëntondersteuning noemen “integrale vraagverheldering” als belangrijke kernwaarde (De Bilt, Opsterland, Heerenveen en Zorgkantoor).

6e Verbinden van organisaties
Boarnsterhim, Dienst Sozawe NW Fryslân, Zorgkantoor en Tytsjerksteradiel vinden het
belangrijk om organisaties en hun werkzaamheden te verbinden om samen de klant
faciliteren. Tytsjerksteradiel zegt dit vorm te geven door dubbelingen tussen organisaties
te voorkomen.

7e Participatie (meedoen)
Drie keer wordt “meedoen” als belangrijke kernwaarde genoemd; Achtkarspelen, De Bilt
en Helmond.

8e Kostenreductie
Helmond, Boarnsterhim en Opsterland vinden het belangrijk dat de kosten voor
voorzieningen zo laag mogelijk gehouden worden. “Wij denken dat als we beter op maat
kunnen ondersteunen, dit ook nog weleens goedkoper kan zijn”. “Meer doen met
minder middelen”, zoals Helmond het verwoordt. In Helmond is kostenreductie zelfs een
expliciet doel voor de cliëntondersteuners.

9e Onafhankelijkheid
Heerenveen en Tytsjerksteradiel noemen de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning bij de drie belangrijkste kernwaarden.
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10e Versterking sociale netwerken
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Opsterland is de enige vorm die een belangrijke plek geeft aan sociale netwerken door
het bieden van een structuur voor sociale ondersteuning en het stimuleren van mensen
om vrijwilliger te worden.
Over het algemeen is er een duidelijke verbinding tussen de definitie “cliëntondersteuning” en de genoemde uitgangspunten. Toch missen twee uitgangspunten deze relatie:
Het verbinden van organisaties en kostenbeheersing. Kostenbeheersing op zich staat
haaks op de uitgangspunten van cliëntondersteuning. Kostenbeheersing kan zeker wel
een effect zijn van maatwerk en cliëntondersteuning. Het samenbrengen van organisaties kan in lijn zijn met cliëntenondersteuning als het gaat om een sluitende ketenaanpak ten behoeve van de klant.

3.3 Proces
Versnellende factoren
De deelnemers is gevraagd wat zij in het totstandkomingproces als versnellende en vertragende factoren hebben ervaren. Een aantal van hen vond het lastig om de factoren die
een rol speelden in het ontwikkelingsproces op deze manier te evalueren.
Tytsjerksteradiel gaf bijvoorbeeld aan dat hobbels niet als redenen werden gezien om te
stoppen, maar juist als motivatie om tot oplossingen te komen.

De meerderheid (vijf van de acht vormen) noemt (direct of indirect) dat het creëren en de
aanwezigheid van een breed draagvlak voor de cliëntondersteuner een versnellende
factor was. Draagvlak bij burgers, organisaties, de gemeente en politieke partijen speelde bij Achtkarspelen, Dienst Sozawe NW Fryslân, Helmond, Menaldumadeel en
Tytsjerksteradiel een belangrijke versnellende rol.

Versnellende factoren

Keren genoemd

Draagvlak

5

Bottum up benadering

3

Persoonlijke trekkers

3

Enthousiasme vrijwilligers

2

Staat 3. Versnellende factoren

Een versnellende factor die terugkeerde in de interviews met een aantal projectleiders
was de “bottum up benadering” (Helmond, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel).
Volgens hen werkt het om alle partijen (van burgers, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, cliëntenorganisaties en/of raadsleden) te betrekken bij de ontwikkeling van het
model. De input moet vanuit de organisaties en medewerkers zelf komen. Daardoor
hebben partijen het gevoel invloed uit te kunnen oefenen op het model en iets te
betekenen in het ontwikkelingsproces.
Bij drie van de acht vormen speelden persoonlijke voortrekkers een belangrijke rol in het
totstandkomingproces (Helmond, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel). De voortrekkersrol werd bijvoorbeeld ingevuld door een betrokken wethouder of enthousiaste
projectleiders. Een voortrekker kan als herkenbaar aanspreekpunt enthousiasme overbrengen en inzicht verschaffen, waardoor anderen overtuigd kunnen worden om ook
mee te doen.
Het enthousiasme van burgers om als vrijwilliger te participeren in de (opzet van) cliëntondersteuning heeft in Achtkarspelen en Opsterland versnellend gewerkt. Omdat
vrijwilligers daar een belangrijke plaats innemen in de uitvoering, waren enthousiaste
vrijwilligers ook hard nodig. In Boarnsterhim is een oplossing gezocht voor situaties
waarbij het sociale netwerk en de vrijwilliger rond de cliënt ontbreekt. Hier is de
freonskipper geïntroduceerd.
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Bij de Dienst Sozawe NW Fryslân blijkt dit draagvlak bijvoorbeeld uit de brede behoefte
aan een spin in het web, die burgers verder op weg helpt en gemeenten inzicht geeft in
het werkveld. In Helmond is draagvlak gecreëerd doordat het model samen met alle
partijen is ontwikkeld. In Tytsjerksteradiel is draagvlak ontstaan door een gemeenschappelijke geschiedenis van 15 jaar aan afstemming, overleg en samenwerking met
organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De actieve betrokkenheid van
burgers maakt dat ook zij trots zijn op het resultaat.

29

Remmende factoren
Menaldumadeel en Helmond hebben in het geheel geen remmende factoren ervaren.
Achtkarspelen en de Dienst Sozawe NW Fryslân geven aan dat het vertragend heeft
gewerkt dat de ontwikkelde vorm van cliëntondersteuning nog nieuw en onbekend was.

Remmende factoren

Keren genoemd

Geen remmende factoren

2

Bekend worden concept

2

Financiële problemen

2

Wisseling van de wacht

2

Organisatiebelangen en concurrentie

1

Besluitvorming werkgroepen (dorpsbewoners)

1
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Staat 4. Remmende factoren
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De bekendheid moet groeien en mensen moeten anders leren denken. Dat kost tijd.
Tytsjerksteradiel stelt dat voorop lopen ook een remmende werking tot gevolg kan hebben, omdat huidige opvattingen en beelden veranderingen in de weg kunnen staan.
Boarnsterhim en Tytsjerksteradiel melden dat financiële problemen van de gemeente
of een andere belangrijke partij, remmend kunnen werken. Boarnsterhim geeft tegelijkertijd aan dat deze situatie ook de creativiteit en het ondernemerschap kan stimuleren:
“zonder lef en enthousiasme was het ons niet gelukt”.
Boarnsterhim en Tytsjerksteradiel menen verder dat wisselingen van de wacht op
managementniveau of in het College van Burgemeester en Wethouders, remmend kunnen werken. Het kost veel tijd en energie om het gedachtegoed steeds opnieuw over te
brengen.
De Bilt noemde nog dat organisatiebelangen en concurrentie remmend kunnen werken.
Men is er soms bang voor dat de ander op de eigen stoel gaat zitten. Dat is logisch, maar
gaat soms ten koste van het cliëntenbelang.
Opsterland noemde dat er bij de werkgroepen (dorpsbewoners) veel tijd ging zitten in
het nadenken, overleggen en nemen van beslissingen over de vormgeving en concrete
invulling van de dorpssteunpunten. Daarnaast werd genoemd dat het ook remmend kan
werken wanneer een gemeente de voortrekker is.

3.4 Werkwijze
Taken en overlap
Als onderdeel van de peiling is in kaart gebracht of er grote verschillen zijn in de taken
die worden uitgevoerd door de verschillende cliëntondersteuners.
Ook is gekeken of er overlap zit in de taken van bijvoorbeeld het gemeentelijke loket en
de integrale cliëntondersteuning.

Taken integrale cliëntondersteuning
De cliëntondersteuners voeren tussen de 9 (Helmond & Tytsjerksteradiel) en de 13
(Menaldumadeel) taken uit. Van deze 13 taken worden er 7 door alle projecten uitgevoerd. Het gaat dan om signaleren, informatie en advies, vraagverheldering, inzet van
sociale steunstructuren, bemiddelen en verwijzen, zoeken van een balans tussen professionele zorg en niet betaalde zorg en ketenregie. De taken “gedeeltelijke indicatiestelling” en “Wmo zaken direct afhandelen” scoren relatief laag (respectievelijk 2 en 3 keer).
Binnen vijf projecten worden collectieve activiteiten uitgevoerd om de leefbaarheid en
sociale cohesie in het werkgebied te versterken (Achtkarspelen, Boarnsterhim,
Ferweradiel, Heerenveen en Menaldumadeel). Wat opvalt is dat Achtkarspelen en
Heerenveen aangeven dat de sociale cohesie in hun werkgebied sterk is.

Overlap met het Wmo loket

Bij de uitvoering van de taken “informatie en advies”, “signaleren” en “vraagverheldering” is de grootste overlap zichtbaar. In 7 van de 8 gemeentes wordt “informatie en
advies” zowel door het Wmo loket als de integrale cliëntondersteuner uitgevoerd.
In 6 van de 8 gemeentes geldt dit ook voor “signalering” en “vraagverheldering”. In het
geval van ‘informatie en advies’ en ‘signaleren’ is dit te verwachten. Elke goede medewerker in zorg en welzijn geeft immers adviezen, kijkt verder dan de eigen professie en
signaleert achterliggende of te verwachten problematiek. Toch kan de onderlinge
afstemming beter. In het geval van ‘vraagverheldering’ is de overlap minder gewenst
omdat cliënten het veelal als hinderlijk ervaren om bij meerdere mensen hun verhaal te
moeten doen.

Hoofdstuk 3

Er is ook gekeken naar de overlap in werkzaamheden tussen de verschillende vormen
van integrale cliëntondersteuning en het Wmo loket. Het aantal taken dat door het Wmo
loket wordt uitgevoerd varieert van 2 (Boarnsterhim) tot 10 (Achtkarspelen) en 11
(Helmond). In de laatste twee gemeenten is ook sprake van de grootste overlap: acht
taken worden dubbel uitgevoerd. Ook tussen de ouderenadviseur en de werkzaamheden
van het maatschappelijk werk is sprake van overlappingen: negen (van de elf ) taken
worden dubbel uitgevoerd. In Helmond vindt wel afstemming plaats over de mate waarin
een taak wordt uitgevoerd. Per taak is vastgesteld bij wie de nadruk dient te liggen.
Daarnaast worden weliswaar dezelfde taken uitgevoerd, maar deels gericht op verschillende doelgroepen.
Alleen in Boarnsterhim is geen sprake van overlap met het gemeentelijke Wmo loket. De
twee taken die het Wmo loket uitvoert (ondersteuning bij klachten en de monitoring van
kwaliteit) worden niet uitgevoerd door de meitinkers. Verder heeft de Stichting het mandaat voor het indiceren van alle verstrekkingen binnen de Wmo.
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Ferwerderadiel

Helmond

Menaldumadeel

Tytsjerksteradiel
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•
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•
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•

•

•
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•
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Bemiddelen en verwijzen

•

•

(Gedeeltelijke) indicatiestelling

•

•
•
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•
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Ondersteuning klachten, bezwaar of beroep
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•
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•

•
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Wmo Zaken direct afhandelen
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Preventie
Leefbaarheid en sociale cohesie
Aantal taken
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• •
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•
• •

•
• •

• •
•

•
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•

•

• •

•

•

• •
•
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•

• •
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•
•

•

•

•
•

•
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Heerenveen

Het Bildt

•

Boarnsterhim

• •

Achtkarspelen

Signaleren

• Taak uitgevoerd door cliëntondersteuner
• Taak uitgevoerd door Wmo loket

9 4

12

•

•
•

•

11

13 5

9

•
5

10

6

8

8
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Staat 5. Vergelijking van taken

Geen enkel Wmo loket voert taken uit in de sfeer van ketenregie en taken om de
leefbaarheid en sociale cohesie te versterken. Wat deze taken betreft is nergens sprake
van overlap.

Methodiek en opleiding
32

Één van de acht projecten heeft een vaststaande methodiek voor vraagverheldering
(Tytsjerksteradiel). Boarnsterhim gebruikt een beslisboom. In de overige projecten wordt
de werkwijze van de cliëntondersteuner overgelaten aan de professional.
Drie projecten stellen geen eisen aan het opleidingsniveau van de cliëntondersteuner.
Vier hebben gekozen voor HBO niveau (Heerenveen, Achtkarspelen, Dienst Sozawe NW
Fryslân en De Bilt). Een van hen, Heerenveen, overweegt dit te veranderen in MBO
niveau. Boarnsterhim gaat uit van duidelijk beschreven competenties, op een MBO plus
niveau.

3.5 Formatie & productie
Formatie
In het in 2009 door Frieslab uitgegeven rapport “Omtinker, meitinker of ouderenadviseur” is gesteld dat een effectieve formatie voor cliënt ondersteuning zou moeten liggen
tussen de 0,75 FTE en de 1,25 FTE per 10.000 inwoners. In dit rapport wordt geadviseerd
om de hoogte van de gewenste formatie te bepalen aan de hand van de sociale cohesie
in het werkgebied en het aantal taken dat het gemeentelijke loket uitvoert. Het Frieslab
model voor cliëntondersteuning wordt geïntroduceerd als hulpmiddel hierbij.

Boarnsterhim
1,5 FTE

Ferwerderadiel Tytsjerksteradiel
0,5 FTE
0,74 FTE
Menaldumadeel
0,12 FTE
Helmond
0,5 FTE

De Bildt
0,3 FTE

Figuur 4. Formatie projecten in de peiling

De formatie die beschikbaar is voor cliëntondersteuning verschilt sterk per onderzochte
vorm van cliëntondersteuning. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn in deze
peiling de contracturen teruggerekend naar FTE per 10.000 inwoners. De gemiddelde
formatie over alle onderzochte projecten komt dan uit op 0,61 FTE per 10.000 inwoners.
Vijf projecten zitten onder dit gemiddelde. Drie projecten (Boarnsterhim, Heerenveen en
Ferwerderadiel) hebben in méér formatieruimte geïnvesteerd. Per project zijn de verschillen erg groot. Zo heeft Menaldumadeel per 10.000 inwoners 0,12 FTE beschikbaar
en Boarnsterhim 1,5 FTE.
In bovenstaande figuur zijn de onderzochte projecten ondergebracht in het model voor
cliëntondersteuning. Op basis hiervan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat alleen
Heerenveen en Boarnsterhim voldoen aan de geadviseerde formatie. Uit deze praktijkgerichte peiling blijkt dat de taakopvatting ook een factor is die het benodigd aantal FTE
bepaalt.
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Heerenveen
0,96 FTE

Sterke gemeentelijk Wmo loket

Achtkarspelen
0,25
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Aantal klanten & bezoeken

Hoofdstuk 3

Geinventariseerd is hoeveel cliënten contact hebben gezocht met de verschillende vormen van cliëntondersteuning. Om een vergelijking mogelijk te maken zijn deze getallen
herrekend naar aantallen cliënten per 10.000 inwoners. Dan wordt zichtbaar dat de
onderlinge verschillen groot zijn. Boarnsterhim heeft in 2010 1.545 cliënten geholpen.
Dit komt neer op 800 cliënten per 10.000 inwoners. De omtinkers in Menaldumadeel
hielpen in datzelfde jaar 70 cliënten, wat omgerekend uit komt op 50 per 10.000 inwoners.
De wijze waarop een klantvraag wordt afgehandeld kent ook verschillen. In Heerenveen
worden alle cliënten bezocht, terwijl in Ferwerderadiel het merendeel van de vragen
telefonisch wordt afgehandeld. De omtinker in de gemeente Heerenveen is ook het
actiefst in het aantal bezoeken per cliënt. Gemiddeld legt zij per cliënt 3 huisbezoeken
af. In de meeste projecten ligt het aantal huisbezoeken tussen de 1 en de 1,5 per cliënt.
Tot slot is er ook gekeken naar het aantal huisbezoeken per FTE cliëntondersteuning.
Per FTE worden in Heerenveen jaarlijks 530 huisbezoeken afgelegd, gevolgd door
Boarnsterhim met 345 bezoeken. In Tytsjerksteradiel en Ferwerderadiel zijn huisbezoeken veel minder populair. Op jaarbasis is sprake van 31 en 33 huisbezoeken per
FTE.
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Epiloog
Frieslab meent, zoals eerder gezegd, dat elk van de beschreven vormen van cliëntondersteuning effectief kan zijn. Tenminste wanneer goed rekening wordt gehouden met het
Frieslab model voor cliëntondersteuning. Daarnaast moeten de doelen goed voor ogen
worden gehouden. Cliëntondersteuning met als doel om te bezuinigen is geen cliëntondersteuning. Een neveneffect van optimale cliëntondersteuning kan natuurlijk wel
degelijk kostenbesparing zijn. Zorg op maat kan immers goedkoper zijn dan traditionele
zorg- en dienstverlening.
Elke vorm van cliëntondersteuning kan effectief zijn, maar niet in elke situatie. Veel
hangt af van de keuze van de juiste aanpak en een goede uitvoering van de cliëntondersteuning. In de peiling komt naar voren dat de gemeenten Boarnsterhim en Heerenveen
een vorm hebben ontwikkeld die het best past in de betreffende context. Er is geen
universele aanpak bekend die gegarandeerd succesvol is in elke gemeente, met een
bijbehorende verzameling procedures, werkwijzen, tips & tools.
De peiling brengt Frieslab tot drie adviezen. In de eerste plaats adviseert Frieslab
partijen om het eigen gekozen, gegroeide, voorgenomen, of nog te ontwikkelen model
kritisch te beschouwen. Dit is nodig omdat het eerder uitgevoerde onderzoek en de
huidige, aanvullende peiling laten zien dat de verschillen tussen de gehanteerde modellen groot zijn. Ook in effectiviteit. Daarnaast worden de gehanteerde methodieken en
procedures veelal niet beschreven.
In de tweede plaats adviseert Frieslab om op basis van gewenste rol, taken en resultaten
per functie de vereiste competenties en opleidingsniveaus vast te leggen. Al was het
maar omdat deze competenties de basis vormen voor de begeleiding en toetsing van de
betrokken medewerker. De peiling maakt zichtbaar dat dit nu niet het geval is.
Dit geldt ook voor de methodiek. In het leeuwendeel van de vergeleken projecten wordt
de werkwijze van de cliëntondersteuner overgelaten aan de professional. Kwaliteit van
de geleverde zorg mag echter niet alleen afhankelijk zijn van de goede wil en eigen
inzichten van de individuele professional. Een methodiek vloeit voort uit een visie en uit
kwaliteitseisen die juist aan de professional gesteld mogen worden. Goed en vanuit
consensus beschreven geeft dit een kader en een houvast, zodat de professional in
vrijheid zijn werk kan verrichten. Het geeft daarnaast de mogelijkheid om werk overdraagbaar, toetsbaar en dus “verbeterbaar” te maken. Dit is van groot belang. Zeker in
het licht van een nieuwe ontwikkeling zoals de decentralisatie van begeleiding. Deze
roept immers nieuwe vragen op met het oog op de gewenste, effectieve uitwerking.

Epiloog 4

4
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De antwoorden worden gevonden, terwijl in de dagelijkse praktijk wordt gewerkt met dit
kader. Het derde advies is om daarom, om de gehanteerde methodiek volledig en
duidelijk te beschrijven.

Epiloog 4

Actuele ontwikkelingen, zoals de decentralisatie van de begeleiding, vragen om een
speurtocht naar duurzame werkpraktijken met de beste resultaten. Ook wat dit betreft
kan niet op voorhand gezegd worden welke uitwerkingen van cliëntondersteuning –
wellicht – de voorkeur verdienen. Daarom sluit dit rapport af met een oproep. Een
oproep om in de komende jaren actief op zoek te gaan naar de duurzame en effectieve
uitwerkingen van cliëntondersteuning waar – in de eerste plaats – cliënten en zorg- en
welzijnsprofessionals het meeste baat bij hebben. Want, wat telt is het resultaat!
Dit rapport wil een concrete handreiking zijn in deze ontwikkeling. In de eerste plaats als
houvast in de dagelijkse praktijk. Gericht op de ontwikkeling en realisatie van cliëntondersteuning. In de tweede plaats als stimulans voor de reflectie op de eigen ervaringen, de lessen die al werkende zijn geleerd en de aanpassingen die dit vraagt van de
aanpak tot nu toe. Tot slot als aanmoediging van het intercollegiale gesprek en het
gesprek met cliënten. Gezamenlijke gesprekken, reflectie en ontwikkeling vormen de
basis voor verdere verbetering van de cliëntondersteuning. Frieslab draagt hieraan graag
haar steentje bij.
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