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DOMEINOVERSTIJGENDE 
CLIËNTONDERSTEUNING
Cliëntondersteuning te gefragmenteerd
Soms hebben mensen ondersteuning nodig. Cliëntondersteuners kunnen dat bieden. Maar  
wat is die hulp? Het beantwoorden van een zorgvraag? Of ondersteunen bij het zo zelfredzaam  
mogelijk meedoen in onze maatschappij? Iedereen wil graag dat het laatste de realiteit is,  
maar in ons zorg-systeem is dat helaas niet zo. Mensen ervaren (te) regelmatig een gebrek aan 
coördinatie en afstemmingsproblemen: de zorg is te gefragmenteerd georganiseerd (bron).  
Binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) mogen bijvoorbeeld alleen de zorg-vragen worden  
opgepakt door cliëntondersteuners. Andere vragen mogen niet worden ondersteund. In de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) staat wel dat alle levens domeinen zoals werk, wonen en 
onderwijs mogen worden opgepakt, maar blijkt helaas in de praktijk dat dit niet overal zo wordt 
ingezet. En dat is jammer, want cliëntondersteuning kan juist een enorme meerwaarde hebben 
in toegang tot voorzieningen en ketensamen werking. Eerder schreef MEE hierover een brief aan 
minister de Jonge. De zorgvragen zijn vaak niet complex, ons zorg-systeem is dat!

Domeinoverstijgende cliëntondersteuning juist nu belangrijk
Een vraag naar hulp of ondersteuning houdt zich dus niet netjes aan de schotten tussen  
wetten of uitvoerders. Om iemand goed te kunnen helpen is het daarom belangrijk om  
iemand levensbreed te kunnen ondersteunen: domeinoverstijgend dus. In ons huidige  
complexe zorg-systeem lukt dat heel slecht, zoals beschreven door (onder andere) Movisie, 
BCMB en de VNG. Dit onderwerp is al vaker benoemd in onze eigen signaleringsrapportages.

Juist nu moeten we daar werk van maken! Door stijgende kosten en een tekort aan gekwalifi-
ceerd personeel wordt er steeds meer gevraagd van cliënten: zij moeten meer zelf proberen  
op te lossen. Vooral kwetsbare mensen kunnen daar ondersteuning goed bij gebruiken, zoals 
duidelijk wordt in het volgende voorbeeld (bron):

Neem bijvoorbeeld Debbie van 18. Ze heeft een lichte verstandelijke beperking (LVB) én autisme  
(ASS). Hierdoor is er een groot verschil tussen haar sociaal en verstandelijk functio neren en 
wordt zij op school en bij haar zorgaanbieder overvraagd.

Er is onduidelijkheid en onzekerheid over passende zorg voor Debbie. Haar ouders lopen  
vast in het systeem: niet alleen in de zorg, maar ook in het regelen en aanvragen van voor-
zieningen. Dat instanties daarbij naar elkaar verwijzen, zorgt voor nog meer onduidelijkheid.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/01/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek
https://www.ciz.nl/client/clientondersteuning
https://www.informatielangdurigezorg.nl/regelhulp
https://www.mee.nl/nieuws/maak-haast-met-breed-toegankelijke-cli%C3%ABntondersteuning
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-03/Het-eerste-jaar-koplopers-inzichten-en-aanbevelingen-voor-clie%CC%88ntondersteuning.pdf
https://www.bcmb.nl/over-clientondersteuning/
https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2017/20170124_vng_handreiking_clientondersteuning.pdf
https://www.mee.nl/over-mee/standpunten-mee-nl
https://www.mee.nl/nieuws/maak-haast-met-breed-toegankelijke-cli%C3%ABntondersteuning
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Maak er werk van!
MEE pleit daarom voor een directe invoering van domeinoverstijgende en onafhankelijke  
cliënt ondersteuning. Over loketten en zorgwetten heen: verbreding van de cliënt onder steuning 
via de WLZ en betere borging van cliëntondersteuning via de WMO. Dat zorgt ervoor dat cliënt
ondersteuning toegankelijker en beter vindbaar wordt en zorgt ervoor dat mensen levensbreed 
ondersteund kunnen worden. Op die manier zorgen we dat iedereen zo zelf redzaam mogelijk 
kan meedoen in onze maatschappij.

In het verleden zijn deze ouders goed ondersteund door een cliënt ondersteuner uit het wijk-
team (via de Wmo). Omdat Debbie nu een Wlz-indicatie heeft, mag deze cliëntonder steuner de 
ouders niet langer ondersteunen. De cliëntondersteuner die hen via de Wlz helpt, heeft minder 
mogelijk heden om hen breed op alle levensgebieden te ondersteunen. Het lukt de ouders daar-
door niet om de weg naar hulp verlening en instanties te vinden.

Ideeën genoeg: start met realiseren 
Ideeën om cliëntondersteuning domeinoverstijgend te laten werken zijn er gelukkig al, zoals het 
recht op cliëntondersteuning via de WLZ bij aanvraag van een WLZ-indicatie dat door minister  
de Jonge is voorgesteld. Ook in de contourennota ‘Zorg voor de Toekomst’ van het ministerie  
van VWS wordt nadrukkelijk gesteld dat domeinoverstijgend werken noodzakelijk is.  
Eerdere experimenten waar ook MEE aan heeft deelgenomen hebben de meerwaarde daarvan  
al aangetoond. De realisatie van deze initiatieven laat echter te lang op zich wachten.

Verbeter vindbaarheid en toegang cliëntondersteuning
Het Sociaal Cultureel Planbureau constateert dat dit leidt tot een probleem: 
‘(...) de afbakening tussen de wetten in het zorglandschap is niet altijd duidelijk en hierdoor is 
niet helder 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.’ 

Ook de vindbaarheid en bekendheid van cliëntondersteuning heeft last van deze schotten.  
Het SCP: 
‘(…) ‘Uit de evaluaties blijkt echter dat de bekendheid en het gebruik van onafhankelijke  
cliëntondersteuning laag zijn: 8 op de 10 Wmo-melders, 2 op de 3 ouders van kinderen  
met jeugdhulp, en 2 op de 3 cliënten van de Participatiewet was niet op de hoogte dat zij  
onafhankelijke cliëntondersteuning konden krijgen.’

Campagnes om de bekendheid van cliëntondersteuning te vergroten, zoals de &CO campagne 
van Zorgverzekeraars Nederland en de VNG zijn daarom nodig, maar realiseren niet het  
gewenste effect. Ook om de herkenbaarheid en vindbaarheid van de ondersteuning te vergroten 
is domeinoverstijgende cliëntondersteuning daarom een noodzaak.
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https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/17/kabinet-consulteert-betrokken-partijen-over-toekomst-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/08/kamerbrief-over-de-eindevaluatie-van-het-experiment-persoonsvolgende-zorg

