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Uw advies ter verbetering van cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken 

  
Geachte Participatieraad, 
 
Wij willen u bedanken voor uw advies ter verbetering van cliëntondersteuning bij 

keukentafelgesprekken. Allereerst onze oprechte excuses voor onze late reactie op uw 

advies. Het advies is door onverklaarbare redenen niet op de juiste plek terecht 

gekomen, waardoor eerdere reactie is uitgebleven. 

 

Uw advies 

In uw advies beveelt u het college aan zich te bezinnen op het gehele proces van de 

toegang; van aanvraag tot beschikking en daarbij twee punten aan te passen, te weten: 

1. Kwetsbare inwoners in het telefoongesprek en in de bevestigingsbrief te wijzen op 

de wenselijkheid van het in de arm nemen van een deskundige – bij voorkeur 

onafhankelijke – cliëntondersteuner bij het keukentafelgesprek te benadrukken. 

De inwoner tevens te verwijzen naar de zorgaanbieder die dit namens de 

gemeente kosteloos biedt;  

2. De inwoner aan te zetten tot een gedegen voorbereiding op het gesprek door een 

familielid, een derde of vertrouwenspersoon in te schakelen om te inventariseren 

welke taken de inwoner op eigen kracht of door middel van het sociaal netwerk 

kan oppakken en wat hierin wordt verwacht van de gemeente.  

 

Via deze brief reageren wij op uw advies. 

 

Doorontwikkeling toegang 

Door middel van het project de ‘doorontwikkeling van de toegang’ bezint de gemeente 

zich op het gehele proces van de toegang; van aanvraag tot beschikking. In dit project 

wordt tevens de wijze waarop cliëntondersteuning op het gebied van informatie, advies 

en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en 

participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het 

gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, 

onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen doorontwikkeld. Van bovengenoemde 

cliëntondersteuning – zoals de Wmo 2015 deze definieert – is onafhankelijke 

cliëntondersteuning een onderdeel. 
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Verbeteringen 

Via het project wordt onderzocht op welke wijze bovenstaand proces kan worden 

verbeterd. In de collegevergadering van 13 december jl. is besloten de preventietaken – 

waaronder onafhankelijke cliëntondersteuning – los van de gemeentelijke 

organisatiestructuur te organiseren en te beleggen bij de preventiepartners (Sociaal 

Consortium Friesland, GGD Friesland en Stichting Caleidoscoop). Door dit besluit wordt 

cliëntondersteuning in de toekomst lokaal en dichter bij de burgers georganiseerd. 

Daarnaast is besloten in de vorm van formatie sterker in te zetten op deze taken.  

 

De aanbeveling van uw raad om de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning 

te vergroten – in de vorm van een bevestigingsbrief – wordt eveneens in de 

doorontwikkeling meegenomen. In de huidige situatie vermeldt de meitinker tijdens de 

melding van een inwoner dat een derde – in de praktijk veelal een familielid – tijdens het 

gesprek met de meitinker aanwezig mag zijn om de belangen van de inwoner te 

vertegenwoordigen. Inwoners worden tevens standaard geattendeerd op de mogelijkheid 

kosteloos een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen. Van deze mogelijkheid 

wordt voornamelijk gebruik gemaakt indien inwoners geen beroep kunnen doen op een 

familielid of een persoon in hun sociaal netwerk. Ook worden inwoners gewezen op het 

belang van een gedegen voorbereiding op het gesprek, waarbij de meitinker het 

afwegingskader van de Wmo – onder andere eigen kracht en zelfredzaamheid – 

beschrijft. 

 

In het continu cliëntervaringsonderzoek wordt eveneens gemeten of inwoners op de 

hoogte waren van de mogelijkheid een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen 

en of een derde daadwerkelijk tijdens het gesprek aanwezig is geweest. Uit het 

cliëntervaringsonderzoek Wmo is reeds gebleken dat in 75% van de gevallen een derde 

aanwezig is geweest tijdens het gesprek.  

 

Resultaten 

Kort gezegd kunnen wij concluderen dat wij grotendeels voldoen aan uw aanbevelingen. 

Het onderwerp blijft echter onze aandacht hebben in genoemd project. Over de 

resultaten – op het gebied van dit onderwerp - wordt uw raad in 2017 nader 

geïnformeerd. 

 
Vragen? 
Indien u nadere inlichtingen over deze brief wenst, kunt u bellen met mevrouw S. van 

der Horst, regisseur Wmo, telefoon 0513 – 617 486. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Heerenveen. 
De gemeentesecretaris,    De burgemeester, 
 
 
 
J. van Leeuwestijn     T.J. van der Zwan 
 

  
 

 
  

 


