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Commissie vergadering 25 nov a.s.  

Gehandicaptenbeleid – verpleeghuiszorg – Wlz  

Inleiding  

Cliëntondersteuning is vastgelegd en beschreven in de Wmo en Wlz. Toch weet maar vijftig procent 

van potentiële cliënten van cliëntondersteuning en zesenveertig procent van de professionals die 

mensen op clientondersteuning kunnen wijzen zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen. Het lijkt 

alsof cliëntondersteuning nog altijd een groot geheim in het zorglandschap is. Stapels rapporten1 

zijn er de laatste jaren verschenen, waaruit duidelijk wordt dat cliëntondersteuning noodzakelijk is 

om mensen met een beperking volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij. 

De cliëntondersteuners van MEE signaleren dagelijks de gevolgen van de wijze waarop de zorg is 

georganiseerd voor mensen met een beperking. Als MEE zijn we daarnaast betrokken bij het 

programma Volwaardig Leven en maken we deel uit van verschillende klankbordgroepen binnen het 

zorglandschap.  

Hieronder leest u onze voorstellen voor de optimale inzet van cliëntondersteuning en onze vragen 

daarover voor de vergadering van uw vaste Kamercommissie op 25 november 2021. 

1. Agendapunt 2 Gespecialiseerde cliëntondersteuning (Kamerbrief 24170-243) 

Inmiddels hebben de pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning (onderdeel van het programma 

Volwaardig Leven) aangetoond dat gespecialiseerde cliëntondersteuning een enorme meerwaarde 

heeft voor mensen met een complexe zorgvraag én bovendien zorgkosten kan beperken. In de 

Kamerbrief worden aanbevelingen gedaan om ‘de geleerde lessen van de pilots te gebruiken voor het 

verbeteren van de reguliere cliëntondersteuning voor volwassenen zelf, maar ook ouders en/of 

verzorgers van kinderen die hulp of zorg nodig hebben’. De minister ‘bekijkt hiervoor hoe deze bevinding 

voor een volgend kabinet kunnen worden genomen’.  

Borg gespecialiseerde cliëntondersteuning nu 

We doen een dringend beroep om direct te starten met de invoering van gespecialiseerde 

cliëntondersteuning in het zorgsysteem. De resultaten van de pilots zijn kraakhelder en de 

opgedane kennis mag niet verloren gaan door (te) trage besluitvorming. Zowel de mensen die deze 

vorm van cliëntondersteuning nu ontvangen (cliënten) als de mensen die het verzorgen (de 

gespecialiseerde cliëntondersteuners) moeten weten waar zij aan toe zijn. Hoe de borging 

vormgegeven zou moeten worden is via een gedegen onderzoek door AEF uitgewerkt, waarbij alle 

relevante organisaties betrokken zijn geweest. Gebruik het advies vanuit het AEF-rapport en borg 

deze vorm van cliëntondersteuning nu. 

 

 
1 RIVM Monitor clientondersteuning (juni 2020) Sociaal Cultureel Planbureau: Social Domein op Koers 
(november 2020). Nationale Ombudsman: Blijvende zorg (september 2020) College Rechten van de Mens 
(rapportage 2019) Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: Complexe problemen, eenvoudige toegang 
(december 2019).  



2 
 

Vragen: 

• Bent u het eens met de constatering dat de resultaten van de pilots gespecialiseerde 

cliëntondersteuning uit het programma Volwaardig Leven ondubbelzinnig een positief effect 

laten zien? 

• Bent u het eens met de constatering dat de adviezen uit het rapport van onderzoeksbureau AEF 

naar de borging van gespecialiseerde cliëntondersteuning een gedegen én gedragen richting 

bieden voor de borging van deze vorm van cliëntondersteuning? 

Wij onderschrijven de aanbevelingen uit het rapport. De minister gaat bekijken hoe de adviezen in 

een volgend kabinet kunnen worden meegenomen. We kunnen hier niet op wachten.  

• Onderschrijft u de urgentie om gespecialiseerde cliëntondersteuning direct mogelijk te maken 

en bent u bereid de Minister te vragen om de borging van deze vorm van cliëntondersteuning 

direct in gang te zetten? 

Voer domeinoverstijgende cliëntondersteuning in om reguliere cliëntondersteuning te 
verbeteren  
We onderschrijven het pleidooi uit de Kamerbrief om de reguliere cliëntondersteuning te 
verbeteren. De vraag is echter hoe de aanbevelingen uit het AEF-rapport hierin vertaald gaan 
worden. Wij pleiten voor de invoering van domeinoverstijgende cliëntondersteuning. 
Onafhankelijke cliëntondersteuning, over loketten en zorgwetten heen - zodat 
mensen daadwerkelijk levensbreed ondersteund kunnen worden. Een positief (neven-)effect 
daarvan is dat cliëntondersteuning daardoor eenduidiger wordt, waardoor de bekendheid, 
vindbaarheid en toegankelijkheid toe zal nemen voor kwetsbare mensen die deze ondersteuning 
nodig hebben. In het recente rapport Sociaal domein op Koers. Verwachtingen en resultaten van vijf 
jaar decentraal beleid van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wordt deze aanbevelingen ook 
gedaan.  

Uit dit rapport: '(...) blijkt dat de afbakening tussen de wetten in het zorglandschap niet altijd 
duidelijk zijn en dat het hierdoor niet helder is welke instantie verantwoordelijk is voor welke hulp. 
Beleidsmedewerkers spreken over grijze gebieden en vage lijnen tussen de Zvw, Wlz en Wmo 2015 
en de Jeugdwet en het is niet altijd duidelijk onder welke wet de hulp valt.' 

Juist in deze situaties hebben burgers een cliëntondersteuner nodig die hen helpt de juiste zorg te 
vinden. Ook daarover spreekt de SCP zich kritisch uit: ‘Uit de evaluaties blijkt echter dat de 
bekendheid en het gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning laag zijn: acht  op de tien Wmo-
melders, twee op de drie ouders van kinderen met jeugdhulp, en twee op de drie cliënten van de 
Participatiewet (zowel de nieuwe als de oude doelgroep) was er niet van op de hoogte dat zij 
onafhankelijke cliëntondersteuning konden krijgen.’ 
 
Vragen: 

• Bent u het eens met de aanbeveling om de geleerde lessen van de pilots te gebruiken voor het 

verbeteren van de reguliere cliëntondersteuning?  

• Bent u het eens dat de geleerde lessen van de pilots het belang van domeinoverstijgende 

cliëntondersteuning aantonen?  

• Bent u bereid er bij de Minister op aan te dringen om onafhankelijke en levensbrede 

cliëntondersteuning over loketten en zorgwetten heen, direct in gang te zetten om de reguliere 

cliëntondersteuning te verbeteren en daarmee toegankelijk en beter vindbaar te maken? 

 

 

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/11/16/sociaal-domein-op-koers
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/11/16/sociaal-domein-op-koers


3 
 

2. Agendapunt 3 Toekomstagenda (Kamerbrief 24170-245) 

We onderschrijven natuurlijk de ambitie van de Toekomstagenda om van Nederland een inclusieve 

samenleving te maken, waar iedereen aan kan deelnemen en waarin iedereen kansen krijgt. Sterker 

nog: Meedoen mogelijk maken is onze missie.  

Zie thuiswonende mensen met een lichte verstandelijke beperking niet over het hoofd 

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) die thuis wonen, zijn onvoldoende 

zelfredzaam om zelfstandig hun dagelijkse leven te regelen, maar weten ook de weg naar hulp en 

ondersteuning niet te vinden. Het rapport ‘Maatwerk in meedoen’ van het SCP laat zien dat het gaat 

om een grote groep mensen die niet in beeld zijn bij overheid en hulpverlening, met als gevolg dat 

problemen escaleren en er achteraf dure hulpverlening moet worden ingezet. Dit kunnen en mogen 

we niet accepteren.  

Om problematiek bij mensen met LVB te voorkomen of te verminderen, adviseert het SCP in haar 

rapport om in te zetten op integrale ondersteuning, die zowel gericht is op het vergroten van de 

zelfredzaamheid als op het versterken van de hulpbronnen, en om hierbij alle relevante 

levensgebieden te betrekken. Dat is nu precies wat cliëntondersteuners doen. Het is hun vak om 

mensen met een beperking op weg te helpen bij het regelen van hun dagelijks leven. Zij kennen 

deze doelgroep als geen ander en weten de weg in het zorgsysteem. Cliëntondersteuners 

voorkomen dat mensen met een LVB verdwalen in ‘het systeem’ en zorgen ervoor dat ze de juiste 

zorg en ondersteuning krijgen. Zo helpen ze hen hun leven op de rit te zetten en te voorkomen dat 

ze afglijden naar de verkeerde lijstjes zoals schuldsanering, justitie en UWV.  

Er zijn gesprekken gaande over een extra paragraaf die aan de toekomstagenda zou worden 

toegevoegd over deze doelgroep. MEE is daarvan een groot voorstander, ook omdat het de 

samenwerking tussen de directies binnen het ministerie van VWS stimuleert.  

Vragen: 

• Bent u het eens dat de doelgroep thuiswonende mensen met een LVB een aparte paragraaf 

verdient in de Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking?  

• Bent u het eens dat cliëntondersteuning voor deze doelgroep een meerwaarde biedt vanuit 

preventie oogpunt?  

• Bent u bereid de Minister te verzoeken om integrale ondersteuning voor thuiswonende LVB’ers 

beter vindbaar te maken?   

Tot slot  

In de Verzamelwet Wlz 2020 (24-7-2020) zijn wijzigingen opgenomen die cliëntondersteuning vanuit 

de Wlz mogelijk maakt bij het proces, om te komen tot indicatiestelling Wlz, in plaats van de Wmo 

zoals nu. Dit zien we als een hele mooie tussenstap om cliëntondersteuning beter aan te laten 

sluiten op de behoefte van cliënten. Het wetsvoorstel staat voor 2 december a.s. geagendeerd in uw 

Kamer. We zijn het wetsvoorstel aan het bestuderen en zullen u informeren over onze bevindingen.  

 

 

 

Yvon van Houdt, directeur MEE NL  

Sander van Olsthoorn, programmamanager cliëntondersteuning MEE NL   

Kristy Spruijt, beleidsadviseur  MEE NL 

https://www.mee.nl/assets/uploads/downloads/Rapporten-van-derden/Maatwerkinmeedoen_def-1.pdf

