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Onafhankelijke cliëntondersteuning WMO 

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in wie er verantwoordelijk is voor het organiseren van 

de begeleiding, ondersteuning en verzorging van burgers. Waar voorheen de Rijksoverheid was 

toegerust met deze verantwoordelijkheid, zijn de taken nu overgeheveld naar de gemeente in 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  

De gedachte die hierachter schuil gaat is dat de gemeente dichter bij de burger staat en 

zodoende beter in staat is om maatwerk te leveren. Dit komt ten goede aan de efficiency, 

kosten en (het verminderen van) de bureaucratie.  

 

Met de uitbreiding van de taken en de verantwoordelijkheden heeft de gemeente er ook plichten 

bij gekregen, waaronder het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning aan haar burgers. 

Deze dienst is bedoeld als ondersteuning voor diegenen die een maatwerkvoorziening willen 

aanvragen bij de gemeente en hier moeite in ondervinden, om welke reden ook.  

Gemeenten bepalen zelf hoe zij de dienstverlening van onafhankelijke cliëntondersteuning 

inrichten en welke partijen ze daarvoor in de arm nemen. Daarnaast kan de onafhankelijke 

cliëntondersteuning door formele (professionals) of informele (vrijwilligers) organisaties  

geboden worden, of kan de gemeente kiezen voor een combinatie van beide aanbieders. 

 

De gemeente Den Haag heeft voor de onafhankelijke cliëntondersteuning op het gebied van de 

GGz gevraagd of MEE en Kompassie deze aan de Haagse burgers willen bieden. Hierbij zal MEE 

de formele ondersteuning voor haar rekening nemen en Kompassie de informele ondersteuning.       

De informele cliëntondersteuning wordt bij Kompassie geboden door ervaringsdeskundige 

vrijwilligers die als geen ander begrijpen hoe moeilijk het kan zijn om de juiste zorg en 

ondersteuning te vinden, zodat u mee kunt blijven doen in de samenleving.  

 

Werkwijze 

Het ondersteuningstraject kan bestaan uit de volgende elementen: 

 Het verhelderen van de behoefte en de vraag 

 Het opstellen van een persoonlijk plan waarin de ondersteuningsbehoefte wordt 

gemotiveerd 

 Het voorbereiden van het beoordelingsgesprek (ook wel bekend als het 

‘keukentafelgesprek’) 

 De ondersteuning tijdens het beoordelingsgesprek 

 De nazorg na het beoordelingsgesprek, met: 

o Eventuele ondersteuning in de overstap naar de maatwerkvoorziening 

o Indien afgewezen, het zoeken naar een andere, passende oplossing of het 

maken van bezwaar   

Bij Kompassie is elke Haagse burger met een psychische kwetsbaarheid welkom met zijn 

ondersteuningsvraag. We kijken graag met u mee en hebben hier ook de tijd en de ruimte voor. 

Het kan gebeuren dat uw ondersteuningsvraag dusdanig complex is dat onze vrijwilligers u niet 

de ondersteuning kunnen bieden die u nodig heeft. In dat geval zal de coördinator, samen met 

u en de vrijwilliger, zoeken naar passende oplossingen. We kunnen hierin een beroep doen op 

onze collega’s bij MEE of de hulp inroepen van zorgprofessionals die zijn verbonden aan de 

Haagse sociale wijkzorgteams of hulpverleningsorganisaties.  

Contactgegevens 

Heeft u een ondersteuningsvraag voor uzelf (of uw cliënt) of interesse in onze werkwijze? Neem 

dan contact op met Denise de Weerd, coördinator onafhankelijke cliëntondersteuning WMO, 

telefonisch bereikbaar via 06 - 43 96 80 53. Denise is beschikbaar van maandag tot en met 

donderdag. Op vrijdag kunt u contact opnemen met het steunpunt, via (070) 427 32 40 en 

vragen naar Hatice Duran. U kunt ook mailen naar ondersteuning.wmo@kompassie.nl  
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