
 
 
Inbreng MEE NL Dialoognota ouderenzorg 
  
Samenvatting: 
Als MEE NL zijn we blij met de expliciete aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning in de 
Dialoognota Ouderenzorg (p. 94). Cliëntondersteuning draagt bij aan het vergroten van de regie van 
ouderen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Eigen regie versterken, houdt in dat de oudere 
én zijn of haar netwerk (mantelzorgers, familie, vrijwilligers en professionals) ondersteuning krijgt. 
Ook werkt cliëntondersteuning preventief omdat geanticipeerd kan worden op toekomstige 
hulpvragen. Om dit mogelijk te maken voor alle ouderen moet een aantal punten worden opgepakt: 
de vindbaarheid van cliëntondersteuning moet sterk verbeteren, cliëntondersteuning voor ouderen 
moet levensbreed kunnen werken en er moet één vertrouwd aanspreekpunt zijn voor alle vragen.  
  
Concreet: 

• Wij willen dat alle ouderen met toenemende zorg- en hulpvragen en/of in een kwetsbare 
positie, actief in contact worden gebracht met onafhankelijke cliëntondersteuning. 

• Deze cliëntondersteuner versterkt ook het netwerk van de oudere, waardoor de oudere 
langer thuis kan blijven wonen en zelf de regie houdt. 

• Deze cliëntondersteuners moeten domeinoverstijgend, levensbreed kunnen werken, zodat 
ouderen en hun naasten één vertrouwd aanspreekpunt hebben. 

  
In deze notitie lichten wij dit verder toe. Schuingedrukt staan de betreffende passages uit de 
Dialoognota opgenomen. 
  
Doel: Passende en toegankelijke cliëntondersteuning die bijdraagt aan versterking van 
zelfredzaamheid, participatie en toegang tot een zo integraal mogelijke hulpverlening en zorg.  

1. Reactie MEE: Dit onderschrijven wij. Het is dan ook van het grootste belang dat ouderen 
daadwerkelijk aanspraak kunnen maken op cliëntondersteuning. Onze ervaring is dat 
onafhankelijke cliëntondersteuning, ook voor ouderen, vaak nog onbekend is. Dit blijkt ook 
uit onderzoek. Zo stelt een zeer recent rapport van Zorgfocus1 dat in 2020 2 op de 3 mensen 
die aanspraak maken op de Wmo niet weten dat zij een beroep kunnen doen op een 
cliëntondersteuner. De campagnes die eerder zijn ontwikkeld om cliëntondersteuning meer 
bekendheid te geven (zoals de &CO campagne van de VNG en ZN) hebben helaas 
onvoldoende effect gehad op de bekendheid en vindbaarheid. De vindbaarheid en 
bereikbaarheid moeten daadwerkelijk verbeteren, zodat ouderen weten dat zij aanspraak 
kunnen maken op cliëntondersteuning. Daarbij geldt dat wanneer een grotere groep mensen 
gebruik wil maken van cliëntondersteuning, dit een effect zal hebben op de benodigde 
capaciteit. De (extra) financiële middelen die daarvoor nodig zijn, moeten dan ook 
beschikbaar worden gemaakt.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.zorgfocuz.nl/wp-content/uploads/2021/02/Analyse-Wmo-ervaringen-2020.pdf).  

https://www.zorgfocuz.nl/wp-content/uploads/2021/02/Analyse-Wmo-ervaringen-2020.pdf


 
 
 
Overwegingen: 
In de huidige kabinetsperiode is geïnvesteerd in bekend- en vindbaarheid, toegankelijkheid en 
kwaliteit van cliëntondersteuning. Ook door gemeenten en zorgkantoren wordt hier hard aan 
gewerkt. Het valt te overwegen om deze impuls door te zetten, de effecten af te wachten en deze 
goed te monitoren, alvorens andere meer ingrijpende maatregelen te treffen. 
  

2. Reactie MEE: Met klem adviseren wij niet verder af te wachten. Naast het eerder genoemde 
rapport van Zorgfocus zijn er een groot aantal andere, ook recente onderzoeken, waaruit 
blijkt dat de vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning veel te beperkt is. Als MEE 
hebben we deze rapporten op een rij gezet: https://www.mee.nl/nieuws/n%C3%B3g-meer-
rapporten-of-eindelijk-actie. Aanvullend hierop moet de bekendheid en vindbaarheid voor 
de gebruikers zelf met name verbeterd worden, waar eerdere initiatieven zich vooral op de 
professionals om hen heen richtten.  

  
  
Ingrijpendheid: 
Het domeinoverstijgend organiseren van cliëntondersteuning vraagt een stelsel en wetswijziging en is 
daarom zeer ingrijpend. Minder, maar nog steeds ingrijpend is de implementatie van een 
kwaliteitskader, waarbij gemeenten beleidsvrijheid hebben in de invulling van cliëntondersteuning. 
  

3. Reactie MEE: Een kwaliteitskader kan zeker bijdragen aan de benodigde verbeteringen in het 
aanbod van cliëntondersteuning. Echter: er is momenteel zeer veel diversiteit in de wijze 
waarop gemeenten invulling hebben gegeven aan het recht op cliëntondersteuning. Denk 
hierbij aan de inbedding in de verschillende wijkteams (of juist niet), de verschillen tussen 
informele en formele cliëntondersteuning en de samenwerkingsverbanden tussen deze twee 
vormen. Een kwaliteitskader dat zowel de nodige verbeteringen borgt alsmede recht doet 
aan de huidige diversiteit, lijkt ons zeer lastig te realiseren. Wetswijzigingen zijn ingrijpend, 
maar soms simpelweg noodzakelijk. In ieder geval om als onafhankelijk cliëntondersteuner 
domeinoverstijgend te kunnen werken. Immers: juist de onafhankelijk cliëntondersteuner 
kan helpen het overzicht te houden in situaties waarin een cliënt ondersteuning nodig heeft 
op meerdere domeinen, waardoor hij of zij te maken krijgt met uiteenlopende vormen van 
complexe wetgeving. 

  
Wie zorgt er voor mij? 
Een van de vier pijlers van de Dialoognota is de vraag: “Wie zorgt er voor mij?”. Een heel belangrijke 
vraag, juist voor ouderen. Kenmerkend voor hun hulpvragen is dat deze niet constant zijn, maar 
kunnen toe- en afnemen. De ondersteuning van ouderen kan in de knel komen als mantelzorgers 
overbelast zijn of wanneer ouderen simpelweg een klein netwerk hebben, omdat zij bijvoorbeeld 
geen kinderen hebben. Als MEE ervaren we dat het versterken van de zelfredzaamheid van ouderen 
onlosmakelijk verbonden is aan het versterken van het eigen sociale netwerk. Alleen in die 
combinatie kan echt een wezenlijk verschil worden gemaakt.  Het sociale netwerk ontstaat niet 
vanzelf. Het is een samenspel van familie, mantelzorgers, professionele zorgverleners en vrijwilligers. 
Aandacht voor dit aspect van ondersteuning en het vergroten van de zelfredzaamheid mist in de 
Dialoognota.  
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Deze visie van MEE is gevat in een gevalideerde en inmiddels gecertificeerde methodiek: de 
systematiek van de Sociale netwerkversterking (SNV)2.  Kenmerkend hierbij is dat de regie hierbij bij 
de oudere ligt, terwijl tegelijkertijd het eigenaarschap is belegd in het netwerk. Dit leidt tot een 
duurzame aanpak. Deze methodiek kan als onderdeel van cliëntondersteuning worden aangeboden 
en maakt dan integraal onderdeel uit van een effectieve aanpak.  
  
Tot slot: Wat kan ik zelf? 
Ouderen kunnen door onafhankelijke cliëntondersteuners worden voorbereid op hun toekomst: het 
ouder worden. Dan voelen ze zich niet overvallen wanneer ze meer hulp en ondersteuning nodig 
hebben. In dat opzicht werkt cliëntondersteuning sterk preventief. Dit blijkt onder meer uit 
onderzoek door MEE Zuid-Limburg3, waarin is vastgesteld dat voor 35% van de cliënten 
maatwerkvoorzieningen al dan niet gedeeltelijk voorkomen kunnen worden. 
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2 Onder meer: https://www.meedemeentgroep.nl/organisaties/sociale-netwerk-versterking 
3 Preventieve waarde cliëntondersteuning MEE, november 2020 


