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GESPECIALISEERDE  
CLIËNTONDERSTEUNING
Complexe (zorg)vragen passen niet in het systeem
Gelukkig kunnen veel mensen meedoen in onze samenleving. Vaak zelfstandig, soms met een 
klein beetje hulp. Helaas is er ook een groep mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend 
is. Ook met reguliere hulp lukt het hen niet om mee te doen. Deze groep heeft vele namen: 
multi-probleem gezinnen, cliënten met complexe casuïstiek of bijvoorbeeld moeilijk plaatsbare 
cliënten. Wat ze gemeen hebben dat is er méér aan de hand is: ze lopen vast in het systeem door 
de vele regels, wetten en instanties waarmee ze te maken hebben.

Tot nu toe
Voor deze groep zijn al veel verschillende vormen van ondersteuning geprobeerd:  
financiële hulp (zelfs schulden overnemen), speciale hulpverleners per gezin of regisseurs die 
(tijdelijk) de regie overnemen van een gezin. Helaas geldt voor veel van deze pogingen dat ze 
weinig effectief zijn in het structureel oplossen van de problemen (bron). 

Wat dan wel?
Wat telkens blijkt is dat stabiliteit en vertrouwen voor deze groep erg belangrijk zijn. Hulp van  
iemand die naast hen staat, die hen ondersteunt om zelf de regie te nemen én houden.  
Iemand die levensbreed ondersteunt, die niet alleen naar een aandoening of probleem kijkt, 
maar naar de persoon én alle mensen daar omheen. Wat zorgt ervoor dat problemen ontstaan? 
Welke kracht houdt oplossingen tegen? En: hoe zorg je ervoor dat mensen weer vertrouwen  
krijgen om zich écht aan oplossingen te committeren?

Voldoende tijd en levensbreed is noodzakelijk
Allereerst: met voldoende tijd! Alleen wanneer de persoon die hulp nodig heeft zijn of haar 
ondersteuner vertrouwt kan er verschil worden gemaakt. Dat lijkt logisch, maar er wordt vaak 
(onder tijdsdruk) geen aandacht aan gegeven. Gezinnen die al langer niet de juiste zorg ontvan-
gen worden sceptisch of zelfs agressief richting hulpverleners of ondersteuners. Mensen met 
een andere culturele achtergrond kennen soms veel schaamte en laten niet zomaar iemand toe 
in hun huis. Investeren in vertrouwen kost dus soms tijd (en geld) maar loont uiteindelijk zeker.

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Multiprobleem_gezin/Wanneer_vele_handen_het_werk_niet_lichter_maken._Onderzoeksrapport_multiproblematiek__Erasmus_Universiteit_Rotterdam.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Onderwerpen/Veiligheid_zorg/Rapport_MPG_VO_CCV_definitief.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/07/2771-multiprobleemgezinnen-web.pdf
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Daarnaast is het van belang dat alle vragen die leven bij de cliënt en zijn of haar naasten kunnen 
worden opgepakt. Dus domeinoverstijgend, of: levensbreed, ondersteuning bieden vanuit een 
vertrouwd gezicht, ongeacht de herkomst van de vraag of de doelgroep waartoe iemand ‘behoort’. 
Op die manier bieden we echt maatwerk. Wat heeft de cliënt nodig? En hoe gaan we dat regelen? 
Dus niet: welk zorgaanbod is er voor een specifieke doelgroep en wat lijkt het meest te passen? 
We moeten écht gaan denken vanuit de cliënt en zijn of haar behoeften!

Structurele en gespecialiseerde cliëntondersteuning loont
Inmiddels hebben verschillende onderzoeken en projecten aangetoond dat deze vorm van  
cliëntondersteuning meerwaarde biedt, onder andere de pilots in het programma Volwaardig  
Leven van het ministerie van VWS. De eerste onderzoeken bevestigen het beeld dat we in de 
praktijk zien: het loont om op deze manier mensen te ondersteunen. In termen van geld  
(door het voorkomen van duurdere zorg), maar zeker ook door het betere welbevinden van de 
betrokken cliënten en naasten.

Nu starten met het structureel mogelijk maken van deze vorm van ondersteuning zorgt  
ervoor dat meer mensen die dat nodig hebben op deze manier kunnen worden ondersteund. 
Bovendien borgt dit ook dat de mensen die nu in de pilots deze ondersteuning krijgen deze  
ook kunnen behouden nadat de pilots zijn afgerond. Hierover schreven wij een apart paper  
‘Domeinoverstijgende cliëntondersteuning’.

Toegang en kosten
Natuurlijk is het van belang om te (blijven) leren van wat er in de praktijk wordt ervaren:  
voor welke cliënten biedt deze vorm meerwaarde (en voor welke niet)? Welke kaders in tijd en 
intensiteit zijn nodig? Hoe moet de toegang tot deze vorm van cliëntondersteuning worden  
georganiseerd?

Duidelijk is in ieder geval dat de draagkracht van de cliënt en zijn of haar naasten belangrijk is: 
niet iedereen heeft deze vorm van ondersteuning nodig. Ook de complexiteit van de (zorg)vraag 
speelt een rol. Of iemand deze ondersteuning nodig heeft is dus afhankelijk van deze twee 
factoren. De toegang moeten we dus beleggen op een plek waar inzicht is in beide factoren: 
bijvoorbeeld bij huisartsen, al dan niet met ondersteuning van een gespecialiseerde praktijk-
ondersteuner.
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In financiële zin hebben we nog werk te doen: dat kosten voor de baten uitgaan en dat investeringen 
in het ene domein leiden tot besparingen in een ander domein weten we allemaal. Ook weten we 
dat inzet van cliëntondersteuning kosten bespaart. Het onderzoek van Ernst & Young (MEE als  
publieke waarde, 2010) laat zien dat elke euro die geïnvesteerd wordt in cliënt ondersteuning vier 
euro besparing oplevert. Ook laten de maatschappelijke businesscases van de vijf pilots uit het  
programma Volwaardig Leven (MBC pilot Netwerkgids).
 zien dat inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuning rendeert: inzet van cliëntondersteuning 
levert duidelijk besparingen op in zorgkosten én een toename van het welbevinden. 

Hoe we deze besparingen ook op brede schaal kunnen realiseren is de uitdaging waar we nu 
voorstaan. Samenwerking over domeinen heen, bv regionale verrekening achteraf, biedt kansen. 
Het is zaak dergelijke afspraken nu in praktijk te brengen.

Maak er werk van!
Gespecialiseerde cliëntondersteuning biedt een enorme meerwaarde voor mensen die dit nodig 
hebben en geeft een grote kans om de (zorg)kosten die daarmee gepaard gaan te beperken. 
Hoog tijd dus voor een structurele inbedding!
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https://www.mee.nl/nieuws/steun-betere-communicatie-en-minder-kosten-inzet-netwerkgidsen-loont

