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De cliëntondersteuners van MEE signaleren dagelijks de gevolgen hiervan bij hun cliënten. 
MEE is een landelijke organisatie van cliëntondersteuning met ruim 2000 cliëntonder
steuners verspreid over Nederland. Cliëntondersteuners staan aan de poort van de  
toegang tot zorg en ondersteuning en hebben goed zicht op de dagelijkse praktijk. Om de 
gevolgen en knelpunten in beeld te brengen hebben we in 2022 onderzoek gedaan. Hierbij 
hebben we de nadruk gelegd op het cliëntperspectief. Het aantal van 395 respondenten 
(bijlage 1, figuur 1) maakt het onderzoek representatief.

In deze signaleringsrapportage beschrijven we de knelpunten waar cliënten en hun 
cliëntonder steuners tegenaan lopen. Zo maken we de knelpunten in de wet en regel 
geving inzichtelijk vanuit het perspectief van de cliënt en de praktijkervaring van de 
cliëntonder steuner. Daarnaast dragen we oplossingsrichtingen aan voor de wetgever,  
beleidsmakers en – uitvoerders.  

Inleiding 

Onze samenleving is erop gericht dat iedereen zo zelfredzaam mogelijk mee kan doen  
in de maatschappij. Veel mensen lukt dat zelfstandig, maar dat geldt niet altijd voor mensen 
in een kwetsbare positie. Bijvoorbeeld door een beperking of een chronische ziekte.  
Zij ervaren vaak hinder door de wet- en regelgeving die hen juist zou moeten ondersteunen, 
en de wijze waarop de (toegang tot) zorg is georganiseerd.

Cliëntondersteuning als wegwijzer

Vragen rondom de juiste zorg, voorzieningen of ondersteuning leiden tot contact met vele  
instanties, financieringsstromen, wetten en regels. Daarom is er een functie in de wet opgenomen: 
cliëntondersteuning. Het recht op cliëntondersteuning is in 2015 vastgelegd en beschreven in de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz).  

Een cliëntondersteuner helpt bij het regelen en/of voorkomen van zorg en ondersteuning en  
handelt in het belang van de cliënt. Zo kan een cliëntondersteuner bijvoorbeeld partijen in beweging 
brengen om gezamenlijk tot een oplossing te komen, het vertrouwen herstellen waardoor een cliënt 
weer zelfstandig verder kan en de cliënt het gevoel geven dat hij of zij écht gezien en gehoord wordt.  
Of soms is simpelweg het begeleiden naar het juiste loket of de juiste aanbieder al voldoende. 
In de wet is daarom geregeld dat voor iedere burger onafhankelijke cliëntondersteuning kosteloos 
beschikbaar moet zijn, als wegwijzer in het complexe zorgstelsel. 
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Het onderzoek laat knelpunten zien voor het regelen van passende zorg en  
ondersteuning vanuit het perspectief van cliënten en cliëntondersteuners. 

De top 6 knelpunten:

Centrale onderzoeksvragen

• Welk(e) knelpunt(en) ervaart de cliëntondersteuner het meest om  
passende zorg en ondersteuning te kunnen regelen voor hun cliënt?

• Welke casus uit de praktijk is illustratief voor genoemd(e) knelpunt(en)?

Van de respondenten is 50% werkzaam in de Wmo, 11% in de Wlz en  
39% in zowel de Wmo als Wlz (bijlage 1, figuur 2).
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‘Gezinnen hebben te maken met meerdere wetten en regels die niet op elkaar afgestemd zijn  
en onderling niet samenwerken. Ik denk dan aan jeugd, beschermd wonen, Wlz, participatie.  
Elke wet heeft zijn eigen routes en elke regio heeft eigen regels. Er is geen doorkomen aan.  
Cliënten zijn de dupe: ze staan bij het verkeerde loket, waardoor ze voorzieningen mislopen en  
moeten steeds opnieuw hun verhaal doen. Dit zorgt voor extra bureaucratische belasting.’ 

1. Cliënt is de dupe van wet- en regelgeving 

De vragen en knelpunten van mensen die ondersteuning nodig hebben zijn divers en vallen  
onder de werkingssfeer van verschillende wetten (Wlz, Wmo, Zvw, Zorgverzekering, Jeugdwet).  
Deze mensen moeten hierdoor onnodig hun vraag of verhaal meerdere keren uitleggen.  
Met als gevolg dat ze in hun zoektocht naar zorg en ondersteuning van het kastje naar de muur  
worden gestuurd, of tussen wal en schip raken. Het stelsel laat weinig ruimte voor maatwerk  
en er is een gebrekkige onderlinge samenwerking binnen de domeinen in de sociale zekerheid. 

‘Ik kom regelmatig tegen dat een aanvraag nét niet in de Wmo past, nét niet in  
de Wlz en de zorgverzekering is niet passend. Cliënten vallen dan tussen wal  
en het schip. Bijvoorbeeld om therapie te vinden voor mensen met een lichte  
verstandelijke beperking (LVB).‘ 

CITATEN VAN ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS

De belangrijkste knelpunten bij het regelen van passende zorg en ondersteuning vanuit 
cliëntperspectief.
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‘Cliënt mag naar de dagbesteding, maar de zorgaanbieder wil het vervoer niet regelen,  
terwijl de afspraak is dat de zorgaanbieder dit verplicht is.’ 

‘Cliënt en haar systeem heeft ondersteuning en behandeling vanuit Zorgver zekering, Zvw (PV), 
Wmo (begeleiding/HV) en Jeugdwet (voogd). Ik ondersteun als onafhankelijke cliëntonder-
steuner voor een goede afstemming en het maken van keuzes. De betrokken instanties werken 
op ‘hun eilandje’, waardoor de onderlinge samenwerking moeizaam verloopt. Niet de cliënt  
staat centraal, maar de regels.’

‘Cliënt woont prima bij een zorgaanbieder. Gemeente dringt aan op een Wlz-indicatie. Wlz blijkt 
ook passend te zijn en wordt toegekend. Zowel door gemeente als zorgaanbieder is er niet 
vooruit gekeken wat de gevolgen zijn. Wonen vanuit de Wlz blijkt bij de huidige zorgaanbieder 
niet mogelijk: er is een probleem in financiering ontstaan. Dit heeft als gevolg dat er een  
andere woonplek gevonden moet worden.’

‘Mijn cliënten hebben een indicatie voor beschermd wonen. Ze wonen op de grens van twee  
provinciën maar mogen in beide provincies geen aanvraag doen.’

‘Ik heb veel cliënten met een intensieve zorgvraag die niet voor de Wlz in aanmerking komen en 
waar de gemeente onvoldoende structurele zorg en ondersteuning kan bieden.’

‘Gezin met 4 kinderen waarvan het jongste kind van 6 jaar een zeer ernstige ziekte heeft.  
Ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd. Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw verwijzen 
naar elkaar, omdat het niet duidelijk is onder welke wet de ondersteuning en zorg valt.  
Dit levert een strijd op en is belastend voor de ouders.’

‘Cliënt 19 jaar, ASS/ADHD, normaal begaafd - heeft al jaren begeleiding van een aanbieder 
gespecialiseerd in autisme. Aanbieder is gecontracteerd bij de gemeente voor jeugdzorg en niet 
voor volwassenen. Op het moment van 18 worden moest cliënt andere aanbieder zoeken. 
Er is geen passende aanbieder gecontracteerd en door het schuldsanerings traject van ouders 
wordt PGB niet goedgekeurd. Cliënt heeft al 9 maanden geen begeleiding gehad.’

‘Gemeente en GGZ vinden dat cliënt in Wlz hoort. Het duurt lang voordat dit is onderbouwd, 
omdat de kennis van een aanvraag bij CIZ ontbreekt. De Wlz-indicatie wordt gehonoreerd. 
Gemeente stopt direct met de zorg. Omdat de zorgverlener die in beeld was geen contract 
heeft met het zorgkantoor zit de cliënt zonder zorg en overbruggingszorg.’

CITATEN VAN ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS
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‘Bij de Wmo geldt momenteel een wachttijd van 13 weken alvorens de aanvraag in behandeling  
wordt genomen. Vervolgens is er nog een lange wachttijd bij zorg aanbieders. Voor ambulante  
begeleiding moeten cliënten steeds vaker maanden wachten tot de zorg kan starten.  
Ondertussen bied je als cliëntondersteuner zo goed als kan overbruggingszorg, maar hierdoor  
stagneert de doorloop en komt er ook een wachtlijst bij MEE.’

2. Zorg en ondersteuning niet beschikbaar 

De respondenten geven aan dat de wachttijden en – lijsten bij gemeenten en zorgaanbieders  
zijn toegenomen met ruim 60% (bijlage 1, figuur 4). Dit wordt aangegeven voor de hele keten voor 
verschillende doel groepen (LVB, NAH, ASS, Jeugd, GGZ, VG6, VG7), waardoor ook een stapeleffect 
optreedt: wachtlijst op wachtlijst. 

Er zijn lange aanmeldprocedures voor het keukentafelgesprek, uiteenlopend tussen 12 tot 24 
weken. De wettelijke termijn van 6 weken voor een keukentafelgesprek wordt hiermee fors  
overschreven. Een intake bij zorgaanbieders – de eerste stap voor ondersteuning en zorg –  
laat gemiddeld 6 maanden op zich wachten. Ook de termijn waarin een (CIZ) indicatie wordt  
afgegeven staat onder druk. Na indicatie is het moeilijk om passende voorzieningen te vinden. De 
wachttijden hiervoor zijn maanden, en in sommige gevallen zelfs jaren. Met name voor passende 
woonvoorziening, dagbesteding, thuiszorg en huishoudelijke hulp zijn de wachtlijsten erg lang. 

CITATEN VAN ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS
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‘Cliënt vraagt een Wmo-voorziening aan voor een opvouwbare scootmobiel en moet ruim  
6 maanden wachten voordat er een keukentafelgesprek is. Vervolgens is het gesprek waarna  
de Wmo-consulent ook weer een beslissing moet nemen. Na 9 maanden is de Wmo-voorziening 
compleet en kan er na anderhalf jaar worden gezocht naar een leverancier.’

‘Cliënten die ongeneeslijk ziek zijn en niet op tijd ondersteund kunnen worden door de lange 
wachtlijsten die er zijn, bijvoorbeeld een terminale patiënt die al drie maanden wacht op een 
keukentafelgesprek.’

‘Ik heb veel jonge kinderen (0 t/m 6 jaar) in mijn caseload zitten die nog midden in hun  
ontwikkeling zitten en voor de 4e verjaardag vaak al meer dan een jaar op een wachtlijst  
hebben gestaan. Er zijn geen passende alternatieven om de wachttijd te overbruggen.’ 

‘Voor een cliënt met een VG6 en VG7 indicatie moet de zorgaanbieder kennis hebben van  
gedragsproblematiek. Door het hele land wordt de cliënt aangemeld en voorgesteld waarbij veel 
afwijzingen komen: cliënt is te jong, te oud, medische ondersteuning kan niet worden geboden. 
Uiteindelijk zijn er drie zorgaanbieders waar cliënt op een wachtlijst komt, de wachtlijst is 4 tot  
6 jaar en er is geen garantie dat cliënt er ook kan gaan wonen.’

‘Ik ben al maanden bezig een logeerplek te vinden voor 2 broertjes (5 en 10 jaar). Moeder is LVB 
en heeft ontlasting nodig. Alle zorgaanbieders en zorgboerde rijen zitten vol.’

‘Cliënt (LVB) op wachtlijst voor GGZ. Voorliggende partijen verlenen geen zorg ‘omdat er specia-
listische zorg nodig is’. Hierdoor is situatie ontstaan die ‘volgens het boekje’ alleen geboden zou 
kunnen worden door een instantie waar een wachttijd van minimaal 2 jaar is. Ondertussen heeft 
cliënt geen passende zorg en ondersteuning en wordt de problematiek ernstiger.’

‘Ik zie een forse toename van overbelaste mantelzorgers, mede doordat zorgaanbieders niet  
de zorg kunnen bieden die een klant nodig heeft.’

‘Cliënt van 19 jaar moet noodgedwongen weer thuis gaan wonen door 
faillissement van de woongroep. Er is een plek vrij en geschikt bij andere 
woongroep. Hiervoor is een Wlz-LVB-indicatie nodig. Voor het verplichte 
IQ-onderzoek is een wachttijd van 9 maanden. In de tussentijd woont 
cliënt thuis terwijl er een behandelsetting nodig is – en er nota bene een 
plek beschikbaar is.’

CITATEN VAN ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS
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3. Forse toename meervoudige problematiek

Er is onvoldoende passende overbruggingszorg, waardoor (tijdens de wachtperiode) zaken  
complexer worden en de hulpvraag zwaarder. De respondenten geven aan dat de meervoudige  
problematiek is toegenomen met 81,1% (bijlage 1, figuur 5) en steeds meer mensen problemen 
ervaren op de snijvlakken van diverse levensgebieden en stelsels.

‘In een casus zijn LVB, verslaving, meervoudige problematiek, trauma en een lange 
hulpverleningsgeschiedenis aan de orde. Te veel contra-indicaties om cliënt te  
ondersteunen, daardoor is het vertrouwen van de cliënt in hulp ook minimaal, al veel 
teleurstellingen gehad. Hierdoor is toeleiden naar een passende plek heel lastig.’

‘Er zijn onvoldoende doorstroommogelijkheden. Door een langere wachttijd en hogere werkdruk 
komen de ‘rustige’ cliënten minder aan bod dan de urgentere/drukkere cliënten. Hierdoor worden 
de enkelvoudige vragen op den duur complexer.’

CITATEN VAN ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS
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4. Kwaliteit van cliëntondersteuning staat onder druk  

De onafhankelijkheid van cliëntondersteuning - vanuit het perspectief van de burger en los van 
belangen van zorgaanbieders en financiers - staat onder druk. Binnen de Wlz nemen zorgkantoren 
meer ruimte om zelf cliëntondersteuning (klantadvies) aan te bieden. In gemeenten zijn cliëntonder-
steuners soms verantwoordelijk voor de ondersteuning én voor het afgeven van een beschikking 
voor zorg, bijvoorbeeld als lid van een wijkteam. Ondersteuning is dan niet langer onafhankelijk en 
zuiver vanuit het belang van de cliënt. 

De onderlinge verschillen in toegang en uitvoering van het recht op cliëntondersteuning is daardoor 
groot. Mensen weten niet goed waar zij op kunnen rekenen. Ze ervaren een gevoel van willekeur en 
rechtsongelijkheid als het beleid per gemeente verschillend wordt uitgevoerd. In de Wmo staat dat 
alle levensdomeinen mogen worden opgepakt, maar in de praktijk wordt dit niet overal zo ingezet. 
Hierdoor is het voor veel mensen (cliënten én verwijzers) niet duidelijk óf zij gebruik kunnen maken 
van cliëntondersteuning, wáár ze cliëntondersteuning kunnen vinden en wélke ondersteuning er 
dan geboden mag worden.

MEE SIGNALERINGSRAPPORTAGE 2022 
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‘De fragmentatie en willekeur. Het maakt uit in welke gemeente je woont en hoeveel uren ik  
mag besteden aan een cliënt. Iedere gemeente heeft eigen regels en andere afspraken met  
zorgaanbieders. Er zijn grote verschillen. Soms denk ik dat cliënt beter kan verhuizen,  
omdat de zorg en ondersteuning in andere gemeente beter geregeld is.’ 

‘Goede ondersteuning bieden wordt steeds moelijker, elke gemeente verwacht iets anders. 
Soms is het op de tenen lopen. Je bent zo afhankelijk van welke beleidsmedewerker je voor je 
hebt. Ik vind het niet meer altijd gelijkwaardig.’

‘Het was best lastig invullen vanwege mijn ‘dubbelrol’ als cliëntondersteuner en  
wijkteamprofessional.’

CITATEN VAN ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS

‘Cliëntondersteuning bij meervoudige problematiek en de samenwerking met 
gemeente en instanties is ingewikkeld. Ik word vaak gezien als iemand die zich 
ergens mee ‘bemoeit’ (weerstand) in plaats van iemand die overzicht kan  
brengen en integraal en onafhankelijk meekijkt in het belang van de cliënt.’
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De belangrijkste knelpunten bij het regelen van passende zorg en ondersteuning  
voor cliënten vanuit het perfectief van cliëntondersteuners. 

5. Toename werkdruk cliëntondersteuners 

Cliëntondersteuners ervaren in meerderheid een toename in werkdruk over de periode 2021-2022: 
58% van de respondenten geeft aan een toename te ervaren, 41% zegt dat de werkdruk gelijk is 
gebleven (bijlage 1, figuur 6). Deze toename kent verschillende oorzaken. Cliëntondersteuners geven 
hierbij vaak aan dat ze ‘dan maar zelf aan de slag gaan’ als er geen zorg kan worden geboden.  
Bezuinigingen bij gemeenten, beperkte tijd per cliënt mogen besteden, bureaucratie en de admini-
stratieve last voor het stelsel worden ook genoemd als reden voor de hogere werkdruk. 

‘Door bezuinigingen worden er te kortdurende Wmo-indicaties afgegeven 
voor cliënten met blijvende ondersteuningsvragen, en daarnaast is er  
weinig tot geen doorgang bij behandelingen die vaak voorliggend zijn aan 
structurele ondersteuning.’

CITATEN VAN ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS

‘Wanneer je een Wmo-melding doet bij de gemeente is de wachttijd minstens 3 maanden, al die  
tijd ben je als cliëntondersteuner zelf zorg aan het bieden en neemt de druk op je caseload toe.’

‘De wachtlijsten zorgen ervoor dat cliënten niet verder door kunnen stromen naar de juiste zorg  
en ondersteuning. Hiervoor blijven ze langer op mijn schouders liggen. Dat wordt steeds zwaarder.’

‘Er zijn vaak lange wachtlijsten of ik kan de zorg niet bieden die ik wil, gezien de huidige volle caseload.’

MEE SIGNALERINGSRAPPORTAGE 2022 
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6. Knelpunten hebben weerslag op professionals  

De wachtlijstproblematiek en de andere knelpunten maken dat het stelsel steeds meer onder druk 
staat. Dit heeft ook een weerslag op de professionals. De cliënt is de drijfveer voor de cliëntonder-
steuner: zowel naast de cliënt te staan als een ‘speurneus, verbinder en vertaalmachine’ als ‘nood-
zakelijk strijder voor rechtvaardigheid en redelijkheid’. Tegelijkertijd geven de cliëntondersteuners 
aan tegen de grenzen van het stelsel aan te lopen. De werkbelasting en de bureaucratie is hoog.  
In de reacties van de respondenten zien we vaak woorden terug als frustrerend, intensief en  
complex. Hierdoor kunnen ze minder betekenen voor hun cliënten. 

‘Sinds de transitie zit je bijna altijd in een soort van gevecht met de gemeente,  
omdat ze de problematiek niet begrijpen. We worden als ondersteuner net zo hard  
afgeknepen als de cliënten. Het werk is er veel zwaarder op geworden en steeds  
vaker niet leuk meer, afgezien van het contact met je cliënt.’

‘Frustrerend, onmachtig. Het is zoeken naar kleine succesjes en dingen die wel goed gaan,  
om daar toch iets van energie uit te halen.’

‘Frustrerend qua regelgeving en super noodzakelijk helaas.’

‘Het is een prachtbaan, die er maatschappelijk toe doet, mits de vrijheid van handelen weer  
meer terugkomt, zodat de cliënt centraal staat en niet de ‘schotten’.’

CITATEN VAN ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS
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Domeinoverstijgende cliëntondersteuning als oplossingsperspectief 

Zorgverleners, beleidsmakers, inkopers en andere betrokkenen in het sociale domein zullen veel 
van de beschreven knelpunten herkennen. De knelpunten zijn niet nieuw en worden gesignaleerd  
in tal van andere onderzoeken (bijlage 2). 

Cliëntondersteuning kan niet ‘door het stelsel’ heen breken en alle problemen oplossen.  
Cliëntondersteuners zijn wel een sleutelfiguur in de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning.  
Dit is belangrijker dan ooit, nu het zorgsysteem onder druk staat. De wachtlijsten nemen fors toe,  
er is sprake van teruglopende zorg door personeelsgebrek en het systeem van zorg en onder-
steuning wordt steeds complexer. 

Als cliëntondersteuning daadwerkelijk domeinoverstijgend wordt gemaakt, verbetert de  
toegankelijkheid, vindbaarheid en kwaliteit. Met een betere positie van cliëntondersteuning  
in de wet- en regelgeving krijgen mensen eerder toegang tot cliëntondersteuning. Ongeacht met  
welke wet de hulp- of zorgvraag te maken heeft, of in welke gemeente iemand woont. 
De preventieve waarde van cliëntondersteuning kan zo worden vergroot en de druk op ons  
zorg- en onder steuningssysteem kan worden verlaagd. 

Herpositionering van cliëntondersteuning in de wet 
Cliëntondersteuning is gericht op levensbrede vragen. Van vragen over financiën, werk,  
dagbesteding, gezondheid en sporten en bewegen, tot vragen over toegang tot zorg en  
voorzieningen. De aard van de functie van een cliëntondersteuner is daarmee domeinoverstijgend: 
door de stelsels heen. Het wettelijk recht op cliëntondersteuning is opgenomen in zowel de Wmo  
als de Wlz. Deze indeling en de bestaande bekostigingssystematiek staan domeinoverstijgend  
werken in de weg. 

Een nieuwe wet Domeinoverstijgende Cliëntondersteuning is nodig om cliëntondersteuning  
binnen het huidige stelsel een betere positie te geven. Daarmee kunnen de knelpunten in  
financiering, kwaliteit, toegang en onafhankelijkheid worden opgelost. 

Concreet betekent dit dat:

• Cliëntondersteuning Wlz en Wmo worden opgenomen in één wet; 
• Er komt één loket met een duidelijke, enkelvoudige toegang tot cliëntondersteuning;  
• Levensbrede cliëntondersteuning loopt niet langer vast in de uitvoeringspraktijk; 
• De onafhankelijkheid van cliëntondersteuning wordt versterkt, omdat functies niet langer  

worden gemengd (zoals het bieden van cliëntondersteuning en het afgeven van beschikkingen); 
• De vindbaarheid van cliëntondersteuning voor burgers en doorverwijzers verbetert; 
• ‘Het recht op cliëntondersteuning’ kan voor iedereen gelijk worden verzilverd. 
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CITATEN VAN ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS

‘Ik hoop dat er binnenkort een wet komt die het mogelijk maakt om onafhankelijke  
cliëntondersteuning overstijgend te organiseren. Dit zou ons werk makkelijker maken  
en dan kunnen we écht onafhankelijk zijn.’

‘De knelpunten behelzen al jaren ons werk. We kunnen veel in het voorveld oplossen,  
zodat maatwerkvoorzieningen minder of efficiënter kunnen worden ingezet.’ 

‘Ik heb de indruk dat door de schotten veel aanbieders en andere professionals in het sociaal  
domein niet weten van het bestaan van cliëntondersteuning. Dit is een gemiste kans.’

Conclusie  

De knelpunten uit het onderzoek laten zien dat onze cliëntondersteuners en hun cliënten  
dagelijks de druk in het zorgsysteem ervaren. Het zorginfarct is er al: de wachtlijsten zijn lang, 
passende zorg en ondersteuning is beperkt beschikbaar en de meervoudige problematiek is fors 
toegenomen. Dit zorginfact maakt het voor kwetsbare cliënten extra moeilijk om de weg naar  
de juiste hulp te vinden. De cliënt is de dupe van de manier waarop cliëntondersteuning is  
geregeld in de huidige wet- en regelgeving. Dit heeft zijn weerslag op de cliëntondersteuner.  
Ons zorgstelsel piept en kraakt. Domeinoverstijgende cliëntondersteuning biedt een oplossing 
voor de knelpunten en kan een spilfunctie innemen om domeinoverstijgende samenwerking 
te faciliteren en aan te jagen binnen het stelsel.

‘Breek de schotten af. Laat alles onder 1 wet vallen of zorg in ieder geval  
voor 1 loket voor zorgvragers. En laat professionals doen wat nodig is. 
Wees niet bang om onorthodoxe oplossingen toe te staan. Geloof me,  
na 30 jaren weet ik dat de meeste mensen deugen. Stop met wantrouwen  
en start met opbouwen.’
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Bijlage 1 

Enquête onder MEE cliëntondersteuners 

MEE is een landelijke organisatie van cliëntondersteuning met ruim 2000 cliëntondersteuners 
verspreid over het hele land. De enquête is in de zomer van 2022 verspreid en gaat over de periode 
2021-2022. 395 cliëntondersteuners hebben de vragenlijst ingevuld. 
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Figuur 1. Aantal respondenten en onderverdeling in regio’s.

Figuur 2. Onderverdeling werkgebied.
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Figuur 3. Jaren werkervaring van respondenten.  
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Figuur 6. Respondent ervaart verandering in werkdruk.

Figuur 4. Toename wachtlijst per categorie.
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Bijlage 2 

De knelpunten uit onze signaleringsrapportage worden ondersteund door  
andere gezaghebbende bronnen. Dit geldt ook voor de oplossingsrichting van  
domeinoverstijgende cliëntondersteuning. Een greep uit de bronnen.  

Nationale ombudsman 
In het jaarverslag 2021 van de Nationale Ombudsman wordt geconstateerd ‘dat de toegang tot  
allerlei voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning niet aansluit bij de leef-
wereld en de behoefte van de burger. Juist burgers die meerdere soorten voorzieningen en hulp 
nodig hebben, ervaren te veel drempels en krijgen vaak geen of te weinig goede ondersteuning’. 

In het rapport ‘Blijvende zorg’ schrijft de Nationale Ombudsman dat de cliëntondersteuning nog 
steeds niet overal goed is geregeld en dat nog niet iedere instantie, die dat zou moeten doen,  
burgers hierop attendeert. De Nationale Ombudsman leidt dit af uit de keren dat hij burgers  
moet adviseren om bij de gemeente of het zorgkantoor om een cliëntondersteuner te vragen.  
De Nationale Ombudsman doet hiertoe een aantal aanbevelingen:  

• Een duidelijke, enkelvoudige toegang tot zorg en de perverse prikkels om niet integraal te  
kunnen of willen werken zo snel mogelijk uit het systeem te halen. 

• ‘Hokjes en potjes’ denken te voorkomen en gemeenten en andere (overheids-) instanties  
hierop aan te spreken. 

• Financiën ‘achter de schermen’ af te handelen met overbruggingsbudgetten of andere  
constructies zodat de burger hier niet mee wordt belast. 

Sociaal Cultureel Planbureau 
Het Sociaal Cultureel Planbureau constateert in rapport Sociaal Domein op Koers dat: ‘(...) 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’. 

Daarnaast hebben gemeenten primair een belangrijke taak om burgers te wijzen op hun recht op 
cliëntondersteuning. Dit is onvoldoende constateert het SCP : ‘(…) ‘Uit de evaluaties blijkt 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.’ 

Raad Volksgezondheid & Samenleving 
De Raad Volksgezondheid & Samenleving adviseert in het rapport Grenzeloos Samenwerken en  
rapport complexe problemen, eenvoudige toegang domeinoverstijgende financiering als oplossing 
van problemen voor mensen met complexe zorgvragen.
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2021)
De toegang tot cliëntondersteuning is nu niet geborgd: cliëntondersteuning is te vaak niet  
bereikbaar en vindbaar. Veel burgers én ook veel doorwijzers zoals bijvoorbeeld huisartsen,  
weten niet dat ze een cliëntondersteuner kunnen krijgen en hoe daarmee in contact te komen.  
Dit blijkt uit de eerste monitor Cliëntondersteuning van het RIVM. 

Vereniging Nederlandse Gemeenten 
De VNG heeft haar Handreiking Cliëntondersteuning in 2021 geactualiseerd omdat ‘de in- en  
uitvoering en positionering van cliëntondersteuning in de praktijk nog steeds vragen oproept’.  
De handreiking geeft een praktische invulling aan de eisen die vanuit de WMO gesteld worden  
en stelt dat ‘ Cliëntondersteuning onafhankelijk is van zorgaanbod en toegangsbepaling’.  
In de praktijk lukt dit vaak niet (goed). 

Contourennota Zorg voor de Toekomst 
In de contourennota ‘Zorg voor de Toekomst’ van het ministerie van VWS wordt nadrukkelijk  
gesteld dat domeinoverstijgend werken noodzakelijk is. 

Kamerbrieven domeinoverstijgende samenwerking 
De huidige tweedeling WMO en Wlz en de bijbehorende bekostigingssystematiek staat domein-
overstijgende cliëntondersteuning in de weg. De minister van VWS laat in meerdere kamerbrieven 
weten dat de zorg veel te vaak nog gefragmenteerd wordt georganiseerd, met een gebrek aan  
coördinatie en afstemming. 
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Koningin Wilhelminalaan 3 | 3527 LA Utrecht
Postbus 85271 | 3508 AG Utrecht 
030 - 236 37 07 
info@mee.nl 

Bel voor MEE in uw buurt 0900 - 999 88 88 
(voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten)

mee.nl
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