
Wim Eggens 
advies training coaching 

 
 Torenmolen 36 

2992 DJ Barendrecht 
 

T: 06 511 30 518 
E: w.eggens@zeggenschap.nu 

www.zeggenschap.nu 
 

IBAN: NL10INGB0006776163 
KvK: 62704877 

BTW: NL089484095B01 

 
 
 
 

 

 
 
 

Wim 

 

 

Onafhankelijke 
cliëntondersteuning 
 
Onafhankelijke cliëntondersteuning was tijdens 
de behandeling van de wetsontwerpen WMO en 
WLZ een thema dat met enige regelmaat 
terugkeerde. In deze beide wetten wordt de 
cliënt gezien als iemand, die zijn zorgvraag goed 
kan formuleren en die in staat is om daarover in 
gesprek te gaan met de zorgaanbieder. Omdat 
de wetgever ziet dat veel cliënten daar om 
uiteenlopende redenen niet goed of helemaal 
niet toe in staat zijn is de onafhankelijke 
cliëntondersteuning in de wet terecht gekomen.  
 
De gedachte achter onafhankelijke cliëntondersteuning is dat veel cliënten in hun eentje niet 
zijn opgewassen tegen de hulpverlenende instanties, waardoor zij uiteindelijk niet de zorg 
krijgen die past bij hun wensen en behoeften. De gedachte dáár weer achter is, dat 
hulpverleners / zorgaanbieders geneigd zijn om hun aanbod te formuleren op grond van de 
mogelijkheden, die zij hebben, in plaats van op grond van de hulpvraag die wordt gesteld. Met 
andere woorden: het aanbod bepaalt de vraag.  
Door cliënten de mogelijkheid geven om zich in het proces van de totstandkoming van 
zorgplannen te laten ondersteunen zijn cliënten beter in staat als een gelijkwaardige partij op 
te treden. Daardoor ontstaat een situatie waarin de vraag bepalend is voor het aanbod. 
 
De bedoeling van onafhankelijke cliëntondersteuning lijkt duidelijk. Als je gaat kijken naar 
definities van onafhankelijke cliëntondersteuning, dan komt toch de vraag naar boven drijven:  
Wat ís onafhankelijke cliëntondersteuning nu precies?  
Daarover verschillen de meningen. 
 
Memorie van Toelichting  
In de memorie van toelichting (MvT)  bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
wordt de nadruk gelegd op het belang van cliëntondersteuning bij de toegang en 
besluitvorming over de toekenning van een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden 
budget. De cliënt moet het gevoel hebben dat de onafhankelijke cliëntondersteuner 
daadwerkelijk naast hem staat en in de positie is om zijn belang te dienen. Indien de cliënt 
twijfelt aan de objectiviteit heeft hij recht op een andere ondersteuner, iedere vorm van 
belangenverstrengeling moet worden voorkomen.  
De onafhankelijkheid van de cliëntondersteuner wordt verder gewaarborgd via de wettelijke 
plicht ervoor te zorgen dat uitgangspunt bij de cliëntondersteuning het belang van betrokkene 
is en door middel van professionele autonomie van de cliëntondersteuner, vergelijkbaar met 
functionarissen in de positie van sociale raadslieden, maatschappelijk werkers en 
ouderenadviseurs. 
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Hulpverlening of belangenbehartiging? 
Is onafhankelijke cliëntondersteuning nu hulpverlening of is het ondersteuning gericht op het 
verkrijgen van de gevraagde/gepaste hulpverlening? 
Zoals ik het stuk uit de MvT hierboven lees, is het vooral het laatste.  
Als ik kijk naar de website van de Stichting MEE (een belangrijke partij als het gaat om 
uitvoering geven aan cliëntondersteuning), dan zie ik vooral hulpverlening. 
MEE omschrijft cliëntondersteuning op haar website als volgt: “Cliëntondersteuning richt zich 
op het versterken van de eigen kracht en het versterken van het netwerk, onder andere door 
mantelzorgers te ondersteunen en vrijwilligers in te zetten. MEE heeft ca. 100 jaar ervaring in 
het ondersteunen van cliënten en heeft veel kennis en kunde opgebouwd.” 
Waar MEE het over cliëntondersteuning heeft, heeft zij het over een vorm van hulpverlening. 
Hulpverlening gericht op “het bevorderen van zelfredzaamheid van kwetsbare burgers” 

 
Twee wetten, twee omschrijvingen 
Opmerkelijk is dat de cliëntondersteuners, zoals die in respectievelijk de WMO en de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ) worden beschreven, van elkaar verschillen. De onafhankelijke 
cliëntondersteuner uit de WMO is een andere dan de onafhankelijke cliëntondersteuner uit de 
WLZ.  
Blijkbaar heeft ook de wetgever niet volstrekt helder wat een cliëntondersteuner nu precies is. 
 
Cliëntondersteuning in de WMO 
In de begripsomschrijving van de WMO wordt cliëntondersteuning als volgt beschreven: 
“onafhankelijke ondersteuning met 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” 
De onafhankelijke ondersteuner uit de WMO is iemand die zich niet alleen richt op 
ondersteuning bij het maken van keuzes, maar ook iemand die daadwerkelijke hulpverlening 
uitvoert. Immers, hij levert een bijdrage aan de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt. 
Daarnaast verricht hij werkzaamheden die ertoe moeten leiden dat de cliënt kan beschikken 
over een zo integraal mogelijke hulpverlening. 
Je zou de cliëntondersteuner uit de WMO behalve hulpverlener ook casemanager kunnen 
noemen. De cliëntondersteuning in de WMO moet er namelijk voor zorgen dat dienstverlening 
integraal is, dus dat de juiste hulpverleners op de juiste plekken de hulp aan de cliënt verlenen. 
De vraag is of een casemanager onafhankelijk is of kan zijn. Overigens is het welopmerkelijk dat 
in de MvT van de WMO juist de nadruk wordt gelegd op het belang van cliëntondersteuning bij 
de toegang en besluitvorming over de toekenning voorziening, waar in de wetstekst de  nadruk 
lijkt te liggen op dat casemanagement. 
 
… en in de WLZ 
In de WLZ wordt onafhankelijke cliëntondersteuning bij de begripsbepalingen omschreven als 
“onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en 
zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang 
met dienstverlening op andere gebieden;”  



 

 

In de WLZ gaat de cliëntondersteuner meer in de richting van een persoon of dienst die erop 
gericht is de cliënt te helpen bij het verkrijgen van de juiste zorg. De WLZ cliëntondersteuner is 
minder een hulpverlener dan de WMO-ondersteuner.  
 
Cliëntondersteuning en zorgaanbieders 
Hoe zit dat nu eigenlijk met instellingen? Bieden zij onafhankelijke cliëntondersteuning aan? 

Op grond van de Wet Langdurige Zorg art 8.1.1. zevende lid1 zou de zorgaanbieder de cliënt in 
ieder geval op de hoogte moeten stellen van de mogelijkheid om gebruik te maken van 
onafhankelijke cliëntondersteuning.  
Doen zij dat? Op basis van eigen waarneming (gewoon vragen in gesprekken met 
cliëntenraden, zorgaanbieders en hulpverleners) durf ik de stelling wel aan dat zorgaanbieders 
niet geneigd zijn om de mogelijkheid van cliëntondersteuning onder de aandacht te brengen 
van (toekomstige) cliënten. 
In een aantal gesprekken gaat het domweg om onwetendheid. Althans men zegt niet op de 
hoogte te zijn van die bepaling uit de WLZ. In andere gevallen, wordt cliëntondersteuning 
verward met het gesprek over het zorgplan. En in een aantal gevallen vindt men het gewoon 
niet nodig. 
 
Zoektocht op www 
Als instellingen cliëntondersteuning onder de aandacht van de cliënt zouden brengen, dan ligt 
voor de hand dat daarover op de website al iets wordt vermeld.  
Met behulp van de zoekbalk van de sites zelf heb ik op 30 sites van zorgaanbieders verspreid 
over Nederland  gezocht naar de termen “cliëntondersteuning”, “cliëntenondersteuning” en 
“cliëntondersteuner” in alle drie gevallen zowel met als zonder trema. 
In geen enkel geval leverde dat concreet resultaat op2. Met andere woorden: een cliënt die op 
zoek is naar informatie over cliëntondersteuning zal die niet vinden op de website van zijn 
zorgaanbieder.  
De indruk dat zorgaanbieders nauwelijks oog hebben voor onafhankelijke cliëntondersteuning, 
wordt bevestigd door het beeld dat uit de informatie op de verschillende websites oprijst. 
 
En het eigen plan van de cliënt? 
Dat maakt nieuwsgierig naar de vraag hoe het dan met lid 3 van WLZ art 8.1.1 zou zijn. 
In dit artikel wordt aangegeven dat cliënten in de gelegenheid worden gesteld om zelf een plan 
op te stellen, vóórdat de zorgplanbespreking plaatsvindt3.  
Gebeurt dat echt? Worden mensen geïnformeerd over de mogelijkheid dat zij zelf een plan 
kunnen opstellen, vóórdat het gesprek over het zorgplan plaatsvindt?  

                                                           
1
 Wet Langdurige Zorg, art 8.1.1. lid 7: De Wlz-uitvoerder en de zorgaanbieder wijzen de verzekerde, zijn 

vertegenwoordiger en zijn mantelzorger voorafgaand aan de bespreking, bedoeld in het eerste en zesde lid, op de 
mogelijkheid voor de verzekerde om gebruik te maken van cliëntondersteuning. 
2 Indien u belangstelling heeft voor de lijst, mail dan even naar info@zeggenschap.nu   
 
3
 In de WLZ staat dat als volgt beschreven:  

“Voorafgaand aan de bespreking kan de verzekerde of zijn vertegenwoordiger de zorgaanbieder een persoonlijk 
plan overhandigen waarin hij ingaat op de onderwerpen, genoemd in het eerste en tweede lid. De zorgaanbieder 
brengt de verzekerde of zijn vertegenwoordiger van deze mogelijkheid op de hoogte en stelt hem gedurende zeven 
dagen daaropvolgend in de gelegenheid het plan te overhandigen.” 
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Als ik ernaar vraag (en dat heb ik vaak gedaan) dan krijg ik op z’n best de reactie dat de cliënt 
gelegenheid heeft om invloed uit te oefenen op z’n zorgplan.  
In ieder geval wordt op de websites vrijwel geen informatie gegeven over zorgplan of 
zorgleefplan.  
Natuurlijk, op elke website wordt uitgebreid beschreven dat de zorgaanbieder zich richt op 
persoonlijke wensen, zorg op maat, klant als koning, maar hoe men dat voor elkaar krijgt, wordt 
niet benoemd. 
 
Verzekeraars en cliëntondersteuning 
Hoe gaan verzekeraars om met cliëntondersteuning? 
Opnieuw een rondje websites, maar nu de sites van de zorgkantoren en de sites van een aantal 
zorgverzekeraars achter die zorgkantoren. 
 

Verzekeraar Zorgkantoren Informatie op de site 
van het zorgkantoor 

Informatie op sites van de 
verzekeraar 

Achmea 

Kennemerland,  Ams-
terdam,  Apeldoorn/-
Zutphen,  Drenthe, 
Flevoland, Rotterdam, 
’t Gooi, Utrecht, 
Zaanstreek/Waterland, 
Zwolle 

“cliëntondersteuning” staat 
op de hoofdpagina 

Op de website van Achmea Zilveren 
Kruis, Achmea ProLife en AveroAchmea 
geen cliëntondersteuning te vinden. 
Wél een zorgcoach, maar die richt zich 
vnl op cure (voor zover ik kan zien) 
 

CZ 

West Brabant, Haag-
landen, Zuid Hollandse 
Eilanden, Zuid Oost 
Brabant, Zuid-Limburg, 
Zeeland 

“cliëntondersteuning” staat 
op de hoofdpagina 

De website van CZ linkt door naar de 
site van de zorgkantoren.  
Dat geldt niet voor Ohra of Delta Lloyd 

DSW 
Delft Westland 
Oostland, Nieuwe 
Waterweg Noord 

“cliëntondersteuning” staat 
niet op de hoofdpagina en is 
alleen te vinden door het 
woord als zoekterm op te 
geven. 

Op de website van DSW is geen 
informatie over cliëntondersteuning 

Eno Midden-IJssel 
“cliëntondersteuning” staat 
op de hoofdpagina, goed 
vindbaar in bovenste balk 

Op de website van Eno, Energiek en 
Salland Zorgdirect geen 
cliëntondersteuning te vinden.  

De 
Friesland 

Friesland 
“cliëntondersteuning” staat 
op de hoofdpagina onder 
“service” 

Na enig zoeken (zoekfunctie werkt 
niet) kom je op de website van De 
Friesland bij informatie over 
cliëntondersetuning en word je 
doorgelinkt naar de site van het 
Zorgkantoor. 

Menzis 
Arnhem,  Twente, 
Groningen 

“cliëntondersteuning” staat 
niet op de hoofdpagina. Wel 
kan je klikken op 
“ondersteuning bij invullen 
zorg” en dan kom je bij 
cliëntenondersteuning uit. 

Op de website van Menzis en Azivo 
geen  cliëntondersteuning te vinden. 
Wél een zorgadviseur. 



 

 

VGZ 

Midden-Brabant, 
Nijmegen, Noord- en 
Midden Limburg, 
Noord-Oost Brabant, 
Noord Holland Noord, 
Midden-Holland, 
Waardenland 

“cliëntondersteuning” staat 
op de hoofdpagina. 

Op de website van Univé en IZA geen 
informatie over cliëntondersteuning. 
Bij IZA wél Zorgadvies. 

Zorg en 
Zekerheid 

Amstelland en De 
Meerlanden, Zuid 
Holland Noord 

“cliëntondersteuning” staat 
niet op de hoofdpagina, 
maar als je “ik wil 
informatie” aanklikt is het 
snel te vinden. 

Op de site van Zorg en Zekerheid geen 
informatie over cliëntondersteuning 
 

 
Op de sites wordt beschreven wat cliëntondersteuning is en wie (welke organisaties) het uitvoeren. 

 
Wet vraagt proactieve cliënt … 
In de zorg wordt het als een groot goed beschouwd dat mensen die zorg krijgen die past bij hun 
situatie en hun wensen en behoeften. Zorg die aansluit op de vraag van de cliënt is kwalitatief 
goede zorg.  
Om tot die zorg te kunnen komen is het zaak dat cliënten zelf onder woorden brengen wat ze 
van de zorg verwachten / verlangen.  En het is zaak om dat te doen, voordat de hulpverlener 
zijn aanbod al heeft bepaald. Zorg helemaal toegesneden op de vraag van de cliënt begint dus 
bij het formuleren door de cliënt van zijn vraag.  
Het betekent dat van de cliënt een proactieve instelling wordt gevraagd. De cliënt wordt 
gevraagd zijn wensen te formuleren, voordat het aanbod wordt gedaan. 
En als de cliënt dat zelf niet meer of niet goed meer kan, dan wordt hij daarbij geholpen door 
de onafhankelijke cliëntondersteuner. 
 
… maar het aanbod is gericht op reactieve cliënt 
De theorie (wettekst) vraagt om een actieve opstelling van de cliënt. Hij wordt geacht eerst zelf 
te bedenken wat de doelen van zijn behandeling / verblijf zouden moeten zijn en dan daarover 
in gesprek te gaan met de instelling. Van de onafhankelijke cliëntondersteuner mag dan ook 
verwacht worden dat hij de cliënt juist in die proactieve opstelling ondersteunt. 
Doen zij dat ook? 

Er zijn op dit moment drie belangrijke partijen die cliëntondersteuning aanbieden. Dat zijn de 
verzekeraars (zorgkantoren) zelf en dat zijn MEE en Zorgbelang. 
 
Op de websites van de zorgkantoren wordt de mogelijkheid van cliëntondersteuning 
beschreven.  

WLZ (wettekst)  actief  eerst zelf denken, daarna in gesprek 

Invulling in de praktijk door MEE, 
Zorgbelang 

 reactief  
informatie over aanbod, 
ondersteunen bij het maken van keuzes 

invulling in de praktijk door GGZ 
Nederland 

 reactief  

art 8b alg voorwaarden:  
1. eerst aanbod zorg,  
2. dan gesprek,  
3. waarbij cliënt desgewenst 

ondersteuning krijgt 



 

 

Het gaat dan om cliëntondersteuning door de verzekeraar zelf en cliëntondersteuning door 
MEE en Zorgbelang.  
Wat opvalt, is dat de geboden cliëntondersteuning vooral gericht is op het geven van informatie 
en het ondersteunen van gesprekken over zorgplan. In mindere mate wordt ondersteuning bij 
het opstellen van een eigen plan genoemd.   
In feite kan je stellen, op basis van de informatie die MEE, Zorgbelang en GGZ Nederland geven, 
dat de cliënt heel erg ondersteund wordt in het reageren, maar dat hij nauwelijks ondersteund 
wordt in het ageren.   
 
Conclusie 

 Er is geen eenduidigheid over het begrip cliëntondersteuning. Is de cliëntondersteuner een 
hulpverlener of een belangenbehartiger? 

 Vooral in WMO lopen worden de hulpverlener en de belangenbehartiger in één persoon 
verenigd. Soms worden de belangenbehartiger en de indicatiesteller in één persoon 
verenigd.  

 Zorg, helemaal toegesneden op de wens van de cliënt, komt door die verschillende petten in 
gevaar. De kans dat uiteindelijk zorg gebaseerd is op de mogelijkheden van de hulpverlener 
of indicatiesteller is levensgroot aanwezig. 

 Er wordt nog onvoldoende ruimte gegeven aan de proactieve cliënt. De cliënt die zijn vragen 
formuleert en op basis daarvan in gesprek gaat over het zorgplan. 

 Door de reactieve insteek wordt de mogelijkheid van cliënten om echte invloed te hebben 
op de inhoud van het zorgplan verkleind. 

 
 
 


