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Vanaf 2015 is Adviespunt Zorgbelang actief op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de 

Wet langdurige zorg (Wlz). Adviespunt Zorgbelang bestaat uit tien regionale Adviespunten, die onderdeel 

uitmaken van tien Zorgbelangorganisaties. In 2017 zijn in heel Nederland 1409 mensen geholpen door onze 

29  onafhankelijke cliëntondersteuners. Onze cliënten zijn daar heel tevreden over. In dit jaarverslag leest u 

meer over onze dienstverlening in 2017.

De onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wlz is nog in ontwikkeling. Adviespunt Zorgbelang heeft in 

2016 en 2017 flink ingezet op professionalisering (onder andere meer intervisie, trainingen) en andere 

vormen van kwaliteitsverbetering. In 2016 hebben we het ISO 9001 certificaat behaald, afgegeven door 

Certiked. In 2017 hebben we dit certificaat na een goede externe beoordeling kunnen behouden. Dat 

betekent dat we ons kwaliteitsproces goed op orde hebben als samenwerkingsverband.

De onafhankelijke cliëntondersteuning is nog lang niet bij alle cliënten en familieleden in de langdurige 

zorg bekend. Zorgbelang blijft pleiten voor goede informatie aan cliënten en familie. Vanuit de overheid (het 

rijk en gemeenten), vanuit de zorgkantoren en vanuit zorginstellingen. Deze informatie aan Wlz cliënten 

komt steeds beter op gang maar blijft ook in 2018 om extra aandacht vragen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is niet alleen maar een dienstverlening aan individuele cliënten of hun 

relaties. Uit de vele ondersteuningsvragen die bij ons binnen komen, maken wij regionale en landelijke 

signaleringsrapportages: wat zijn trends en ontwikkelingen? Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen 

voor de langdurige zorg en voor de zorgaanbieders en zorgkantoren? Met deze twee partijen gaan we in 

gesprek over de door ons opgemerkte signalen. Dat leidt in de meeste gevallen tot verbetering van de zorg.

In 2018 gaan we voort op de ingeslagen weg en willen we nog meer cliënten ondersteunen, zodat zij 

optimaal kunnen blijven functioneren ondanks hun beperkingen en daarnaast de zorg krijgen die het beste 

bij hen past.

In dit jaarverslag gaan we in op deze en andere aspecten van de onafhankelijke cliëntondersteuning in de 

langdurige zorg door Adviespunt Zorgbelang. We hopen dat u dit jaarverslag met interesse zult lezen.

Mocht u op zoek zijn naar meer informatie, of heeft u vragen naar aanleiding van dit jaarverslag, dan kunt 

u contact opnemen met Arne Sunter, landelijk projectleider onafhankelijk cliëntondersteuning Wlz, via 

telefoonnummer 026-202 06 35 of e-mail arnesunter@zorgbelanggelderland.nl.

Eric Verkaar

Directeur Zorgbelang Gelderland/Utrecht en portefeuillehouder Zorgbelang Nederland, 

Adviespunt Zorgbelang en cliëntondersteuning langdurige zorg
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Landelijk projectleider onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg, Adviespunt Zorgbelang
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1.1 ADVIESPUNT ZORGBELANG 
Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van tien 

Zorgbelangorganisaties:

• Cliëntenbelang Amsterdam;

• CMO Flevoland;

• Zorgbelang Brabant/ Zeeland; 

• Zorgbelang Drenthe 

• Zorgbelang Fryslân;

• Zorgbelang Gelderland/Utrecht;

• Zorgbelang Groningen;

• Zorgbelang Limburg;

• Zorgbelang Overijssel;

• Zorgbelang Zuid-Holland.

Iedereen in Nederland kan bij Adviespunt 

Zorgbelang terecht met vragen en klachten over 

zorg en welzijn. Een team van goed opgeleide 

cliëntondersteuners en vertrouwenspersonen 

staat paraat om mensen te ondersteunen bij de 

zoektocht naar informatie en bij het omgaan met 

problemen en klachten. Adviespunt Zorgbelang 

registreert de vragen en klachten in de 

registratiesystemen RegiPro.Net en VP Desktop. 

Op basis van deze registratie worden tekorten 

en misstanden in de zorg in kaart gebracht. 

Die tekortkomingen worden vervolgens 

aangekaart bij zorgaanbieders en instanties 

om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

Zo nodig worden derden ingeschakeld, zoals 

zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezond-

heidszorg en Jeugd, de media of de politiek. 

Adviespunt Zorgbelang is onafhankelijk 

van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en 

gemeenten. 

1.2 DIENSTVERLENING 
De individuele ondersteuning van Adviespunt Zorgbelang 

richt zich op vier domeinen. Dat zijn: 

• ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING 

 GEZONDHEIDSZORG

De ondersteuning is gericht op de curatieve zorg en 

voor elke inwoner van Nederland toegankelijk. 

• ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING 

 LANGDURIGE ZORG

De functie ligt vanaf 1 januari 2015 vast in de Wet 

langdurige zorg (Wlz). Zorgkantoren kopen deze 

onafhankelijke ondersteuning onder andere in bij de 

Zorgbelangorganisaties en Adviespunt Zorgbelang voert 

het uit. De cliëntondersteuning is alleen toegankelijk voor 

mensen met een Wlz-indicatie, die door het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt afgegeven.  

• ONAFHANKELIJKE VERTROUWENSPERSOON 

 JEUGDHULP

De functie vertrouwenspersoon is verankerd in de 

Jeugd-wet en toegankelijk voor alle jongeren en ouders 

die zorg in het kader van de Jeugdwet nodig hebben. 

De vertrouwenspersonen jeugdhulp zijn op afroep 

beschikbaar, maar bezoeken ook actief jongeren die 

(tijdelijk) in een instelling verblijven. Adviespunt Zorgbelang 

voert deze functie uit als onderaannemer van het AKJ-

vertrouwenspersonen in de jeugdhulp, in opdracht van 

de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

• ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING 

 SOCIAAL DOMEIN 

De functie ligt wettelijk verankerd in de Wet maat-

schappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Gemeenten 

zijn vrij om deze onafhankelijke ondersteuning 

naar eigen inzicht te organiseren en/of in te kopen. 

Adviespunt Zorgbelang profileert zich als onafhankelijke 

cliëntondersteuner, los van de wijkteams en andere 

zorgaanbieders. 

Daarnaast biedt Adviespunt Zorgbelang sinds eind 2016 

ook de onafhankelijke klachtenfunctionaris aan in het kader 

van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

INLEIDING
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2.1 AANTAL CLIËNTEN 
In 2017 namen 1409 nieuwe cliënten contact 

op met Adviespunt Zorgbelang over de 

onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige 

zorg. Dit resulteerde in 1695 kwesties. Dat is een 

daling in het aantal cliënten van 16 procent ten 

opzichte van 2016, toen 1623 cliënten contact 

opnamen met 2015 kwesties. Van de 1409 nieuwe 

cliënten (de persoon die contact opneemt met 

de cliëntondersteuner) zijn de meesten vrouw 

(63%). 30,9% is man en van 6,1% is het geslacht 

onbekend. In 28,8% gaat het om een kind van de 
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In dit jaarverslag richten wij ons exclusief op de cliëntondersteuning langdurige zorg. Het landelijke team 

onafhankelijke cliëntondersteuners langdurige zorg bestaat uit professionele, hoogopgeleide medewerkers met ten 

minste een Hbo-diploma. Zij ondersteunen cliënten die te maken hebben met langdurige zorg en die 24 uur per dag 

op zorg zijn aangewezen. Dit kan verpleging en verzorging zijn, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. 

Adviespunt Zorgbelang biedt deze vorm van ondersteuning sinds 1 maart 2015 aan in het hele land. 

De onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg heeft landelijk de ISO certificering behaald in 2016, 

en deze in 2017, na een goede externe beoordeling, kunnen continueren.

betrokkene (de persoon met de Wlz-indicatie), 

in 21,7% neemt de betrokkene zelf contact op en 

in 19,4% gaat het om een ouder van de betrokkene. 

2.2 ZORGSOORT
Wat betreft de zorgsoort zien we dat ruim de helft van 

de kwesties betrekking heeft op de sector verpleging en 

verzorging (53,3 procent). Ruim 29 procent komt uit de 

sector verstandelijk gehandicapten. Ook in 2016 was het 

aantal kwesties uit deze sectoren het hoogst.

Zintuiglijk gehandicapten (ZG)   

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)  

Lichamelijk gehandicapten (LG)  

Verstandelijk gehandicapten (VG)  

Verpleging en verzorging (V&V)  

 

FIGUUR 1: AANTAL KWESTIES OP BASIS VAN SECTOR
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2.6 SIGNALERING
Na ieder kwartaal stelt Adviespunt Zorgbelang een 

kwartaalrapportage op voor de zorgkantoren van Zilveren 

Kruis, VGZ, Menzis, CZ, ENO, Zorg en Zekerheid, de 

Friesland en DSW. In deze rapportages worden signalen 

opgenomen over zaken die voor verbetering vatbaar 

zijn bij zorgaanbieders en die Adviespunt Zorgbelang 

wil bespreken met het zorgkantoor. In 2017 zijn 22 van 

dergelijke signalen over zorgaanbieders afgegeven; in 2016 

waren dat er 42. Alle signalen worden in eerste instantie 

met de betrokken zorgaanbieder besproken, zodat zij in de 

gelegenheid zijn om eerst zelf iets met het signaal te doen. 

We noemen hier een aantal voorbeelden van signalen die 

we in 2017 hebben doorgegeven aan de zorgkantoren:

• De orthopedagoog van een instelling meldt dat de 

 instelling één keer per jaar een zorgplanbespreking 

 houdt terwijl dit volgens de Wlz nu twee keer per jaar 

 dient te gebeuren.

• In een  zorgkantoorregio zijn geen zorgaanbieders die

 comazorg en tracheazorg kunnen bieden omdat er geen 

 bekwaam personeel is of er is geen 24-uurs rooster voor

 onplanbare zorgmomenten. 

• Drie bewoners van een instelling geven aan zich niet 

 serieus genomen te voelen door de medewerkers. 

 Ze geven alle drie aan erg lang te moeten wachten op 

 zorg. Ook voelen de bewoners zich gekleineerd en bang. 

 Als ze namelijk geen gebruik meer willen maken van de 

 ondersteuning vanuit de instelling, zullen ze uit hun huis

 worden gezet.

• Een cliënt krijgt geen inzage in en geen afschrift van zijn 

 zorgdossier na verscheidene verzoeken en het hebben 

 van een volledige machtiging.

• Er staat een Multidisciplinair overleg (MDO) gepland 

 waar de wettelijk vertegenwoordiger graag wil worden 

 ondersteund door een cliëntondersteuner. De instelling 

 laat weten dat er niemand anders dan de wettelijk 

 vertegenwoordiger bij het MDO aanwezig mag zijn, 

 ondanks de toestemming hiertoe van de cliënt.

Daarnaast is er een aantal acute signalen neergelegd bij de 

zorgkantoren. In deze situaties is het signaal zo urgent dat 

niet wordt gewacht op de kwartaalrapportage.

2.5 RESULTAAT NA ONDERSTEUNING
Dit betreft het resultaat van de ondersteuning 

van alle kwesties die in 2017 zijn afgesloten. 

In 41,7% van de gevallen heeft de cliënt 

informatie of advies gekregen. 

2.4 BESTEDE TIJD PER CLIËNT 
  EN KWESTIE
In 2017 is gemiddeld 6,8 uur besteed per cliënt 

en 5,8 uur per kwestie. In 2016 ging het om 

gemiddeld 6,35 uur per cliënt en 5,23 uur per 

kwestie. Dit is een lichte stijging. De kwesties 

van cliënten worden steeds complexer waardoor 

er meer tijd aan besteed wordt door onze 

cliëntondersteuners. Door de complexiteit van de 

kwesties lopen de ondersteuningstrajecten ook 

langer door. 

2.3 INTERVENTIES
In 706 kwesties, ofwel 41,7 procent, is de cliënt ondersteund 

met informatie en advies. In 463 kwesties (27,3 procent) 

ondersteunde de onafhankelijke cliëntondersteuner bij het 

kiezen van een passende Wlz-zorgaanbieder. Verder valt 

op dat de onafhankelijke cliëntondersteuners ook bij veel 

klachten betrokken zijn en bij bemiddeling indien de zorg 

niet conform verwachting geleverd is. Deze percentages 

laten eenzelfde beeld zien als in 2016. 

FIGUUR 3: 
RESULTAAT NA ONDERSTEUNING

Cliënt kan zelfstandig verder

Tussenoplossing gevonden

Passende zorg gevonden

Cliënt doorverwezen
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Aanvullende ondersteuning gevraagd

Informatie/advies gekregen

Geen oplossing na bemiddeling

Geen passende zorg gevonden

Anders

Opstellen persoonlijk plan 

Opstellen, bijstellen en evalueren zorgplan 

Herindicatie 

Bemiddeling indien zorg niet conform... 
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Kiezen passende Wlz zorg(aanbieder) 

Informatie en advies 

FIGUUR 2: INTERVENTIES DOOR CLIËNTONDERSTEUNERS
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2.7 TRENDS
Naast signalen over specifieke zorgaanbieders 

constateren onafhankelijk cliëntondersteuners 

ook zaken die bij meerdere instellingen spelen 

en die instelling overstijgend zijn. In 2017 zijn de 

volgende trends geconstateerd:

• Cliënten hebben soms moeite met het vinden

van een gewaarborgde hulp. Deels is 

dit inherent aan het voeren van een 

persoonsgebonden budget. De cliëntonder-

steuners vinden hier in verreweg de meeste 

gevallen met de cliënt een oplossing voor.

• Mensen willen hun eigen regie voeren, hierin

worden ze soms beknot door de zorg-

aanbieder. Een voorbeeld: een cliënt in een 

instelling wil enkele dagen in de week zelf 

koken. Hij vraagt hiervoor een vergoeding van 

de zorgaanbieder, maar dit wordt geweigerd.

2.9 VERDELING OVER ZORGKANTOREN / 
  CONCESSIEHOUDERS
De meeste cliënten komen uit de tien zorgkantoorregio’s van 

Achmea/Zilveren Kruis (34%) gevolgd door de zes zorgkantoor-

regio’s van CZ (25%) en de zes zorgkantoorregio’s van VGZ (18%). 

In aantallen komen de meeste cliënten uit zorgkantoorregio 

Arnhem van Menzis (127 cliënten), zorgkantoorregio Utrecht van 

Achmea/Zilveren Kruis (111 cliënten) en zorgkantoorregio Zuid 

Limburg van CZ (84 cliënten). 

2.8 TEVREDENHEID CLIËNTEN
De tevredenheid onder Wlz-cliënten wordt gemeten door hen na 

afloop van de dienstverlening een klanttevredenheidsenquête 

toe te sturen. Over de gehele dienstverlening geven cliënten het 

rapportcijfer 8,4. Of men Adviespunt Zorgbelang desgevraagd 

zou aanbevelen bij anderen, waarderen klanten dat  met een 8,7. 

Cijfers waar we erg tevreden mee zijn!

FIGUUR 4: CLIËNTEN PER CONCESSIEHOUDER
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• Het is voor zorgaanbieders moeilijk om aan (geschikt)

personeel te komen. Een cliënt heeft een toewijzing 

van het zorgkantoor voor meerzorg. Dit kan echter 

niet worden geleverd omdat de organisatie sinds de 

zomervakantie niet aan voldoende personeel kan komen. 

De zorgaanbieder heeft alles geprobeerd om extra 

personeel aan te nemen, maar dit vormt volgens de 

zorgaanbieder een groot (landelijk) probleem.

• Als een cliënt zorg ontvangt via de Wet maatschappelijke

ondersteuning en Zorgverzekeringswet, wordt soms druk 

uitgeoefend door de zorgaanbieder om een Wlz-indicatie 

aan te vragen vanwege een toenemende zorgvraag.

Deze trends zijn opgenomen in de kwartaalrapportages 

en worden besproken met de zorgkantoren. 
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CASUS 1: VAN VERPLEEGHUIS TERUG NAAR HUIS

De heer Zijlstra woont sinds een half jaar in een verpleeghuis als hij voor het eerst contact opneemt 

met de onafhankelijk clientondersteuner. Hij is met een VV4-indicatie in het verpleeghuis komen 

wonen na een operatieve verwijdering van een hersentumor.  Bij opname was meneer er lichamelijk 

en mentaal slecht aan toe. De verwachting was dat hij voorgoed in het verpleeghuis zou moeten blijven 

wonen. 

Wonder boven wonder herstelt meneer Zijlstra goed. Hij heeft zowel lichamelijk als geestelijk nog wel 

klachten. Zo loopt hij moeilijk en soms vertoont hij ongeremd en gedesoriënteerd gedrag. Zijn wil is 

echter sterk en hij wil niets liever dan terug naar zijn mooie huis aan de rand van een dorp met uitzicht 

over de polders.

Meneer Zijlstra vraagt Zorgbelang om ondersteuning in het proces van verpleeghuis naar huis. 

Samen met de cliëntondersteuner is in kaart gebracht wat er nodig is om weer thuis te kunnen wonen. 

Dit betreft onder andere: 

• woningaanpassingen: drempels in huis weg, verhoging van het straatje naar de voordeur, 

 aanpassing van douche en toilet

• hulpmiddelen: papegaai bij het bed, rollator en rolstoel voor buitenshuis

• personenalarmering

• vervoerspas voor regionaal en bovenregionaal vervoer

• maaltijd- en boodschappendienst

• dagbesteding

• begeleiding thuis

• betrekken netwerk

Voor de begeleiding thuis blijkt het lastig om een beroep te doen op de reguliere zorgaanbieders. 

Deze aanbieders zijn gewend om korte tijd langs te komen voor persoonlijke verzorging.  Voor meneer 

Zijlstra is het belangrijk dat iemand de tijd neemt om hem te ondersteunen bij het aanleren van 

allerlei zaken als administratie bijhouden, het gebruik van apparaten, het (weer) opbouwen van zijn 

sociale netwerk en het vinden van zinvolle dagbesteding. Uit nood heeft meneer gekozen voor een 

persoonsgebonden budget, zodat hij zes dagen in de week een paar uur per dag iemand heeft die hem 

begeleidt bij het aanleren van deze vaardigheden.

De rol van de cliëntondersteuner in deze casus is vooral het aanleveren van informatie en het geven 

van advies. Gelukkig heeft meneer een nicht, die allerlei zaken regelde en de contacten onderhield met 

aannemers, gemeente en zorgaanbieders. Een mooi voorbeeld hoe in samenwerking tussen cliënt, 

netwerk en onafhankelijke cliëntondersteuning van Zorgbelang aan de wens van meneer Zijlstra kon 

worden voldaan. 

De naam van meneer Zijlstra is om privacy redenen gefingeerd. 
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RELATIE MET

ZORGKANTOREN
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Adviespunt Zorgbelang werkt samen met zorgvragers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en 

andere relevante organisaties en bedrijven. 

In het kader van onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg is er met elk zorgkantoor periodiek 

overleg geweest. Gespreksonderwerpen waren de bekendheid van de dienstverlening, kwartaalcijfers, 

kwaliteitsbeleid en signalen over de langdurige zorg. Daarnaast hebben onze onafhankelijke cliëntondersteuners 

in voorkomende gevallen casuïstiek-overleg met een zorgkantoor. Er wordt dan gezamenlijk gewerkt aan een 

oplossing voor de cliënt. 
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In 2017 zijn er geen klachten 

binnengekomen over medewerkers 

van Adviespunt Zorgbelang. 

CASUS 2: VERGOEDING VOOR DE ZORG

Mevrouw Nicolic is 82 jaar en wandelt iedere dag haar vaste route door Zandvoort. Met haar 

dementie is dat het enige waar ze geen hulp bij nodig heeft. Ze woont al elf jaar bij haar dochter 

Ljilja en schoonzoon Ahmet. Voor hen was het bijna onmogelijk om de eindjes aan elkaar te 

knopen. Tot Ljilja en Ahmet  hulp kregen van de onafhankelijke cliëntondersteuner van 

Adviespunt Zorgbelang.

Ljilja: ‘Mijn moeder woont sinds 1972 in Nederland, maar ze is vergeten hoe ze Nederlands 

moet spreken. Joegoslavisch lukt nog wel. In een verpleeghuis is dat lastig. Moeder heeft altijd 

goed voor mij gezorgd. Nu zorg ik voor haar.’

PIEKEREN EN GELDZORGEN

Drie jaar geleden werd mevrouw Nicolic 

gekort op haar AOW, omdat ze bij haar 

dochter woont. Voor die tijd had de 

familie het niet ruim, maar daarna werd 

het echt lastig. Ahmet: ‘We wilden geen 

steun vragen als dat niet nodig is. 

Maar het was wel twee jaar lang piekeren. 

Al hebben we er nooit aan gedacht om 

niet voor schoonmoeder te zorgen.’ 

Een jaar geleden ging het eigenlijk niet meer. Ahmet en Ljilja zochten hulp. Via de gemeente kwamen 

ze in contact met Marieken, de onafhankelijke cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang. 

IEMAND DIE VERTROUWD IS

Met de hulp van Marieken konden we een pgb regelen. Ljilja: ‘In drie maanden. Daar waren we zelf 

zo snel niet uitgekomen. Er zijn zoveel formulieren, zo veel dingen die je moet omschrijven.’

Ook bij gesprekken met instanties schoof Marieken aan. Over het zorgplan bijvoorbeeld. Ljilja: ‘Dat 

soort gesprekken zijn best spannend. Dan geeft het rust als er iemand bij je is die er verstand van 

heeft en die je vertrouwt. Onze plannen werden goedgekeurd. Nu krijgen we een vergoeding voor 

de zorg die we moeder geven. Daardoor kan ze bij ons blijven wonen.’
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CASUS 3: DAGBESTEDING BIJ DE BOERDERIJ

De cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang wordt gebeld door de 

moeder van een jongeman. Arjan is 20 jaar, auditief en verstandelijk beperkt en 

aangewezen op gebarentaal en communicatie via pictogrammen. Tot voor kort 

woonde hij in een begeleid wonen project maar dit beviel niet. Arjan miste zijn 

familie, had te weinig bezigheden en was te veel alleen. Nu woont hij weer thuis 

en wordt er gezocht naar dagbesteding.

Na een kennismaking en een vraagverheldering blijkt dat Arjan graag iets 

buiten zou willen doen, het liefst met anderen en niet alleen met auditief 

beperkten. Arjan is een heel sociale jongen die ondanks zijn beperkingen 

makkelijk contact maakt. Moeder weet niet waar te beginnen met zoeken en 

is na een paar teleurstellende telefoongesprekken met aanbieders afgehaakt. 

Het zorgkantoor heeft haar op de onafhankelijke cliëntondersteuning van 

Adviespunt Zorgbelang gewezen. De voorkeur gaat uit naar een aanbieder die 

zorg in natura levert. De rompslomp van een persoonsgebonden budget zien 

ze niet zitten. De cliëntondersteuner spreekt af dat de mogelijkheden worden 

bekeken en dat binnen een paar weken contact met het gezin wordt opgenomen. 

Als snel wordt duidelijk dat de auditieve beperking van Arjan voor veel 

aanbieders een drempel is. Ook blijkt dat het aanbod beperkt is, te ver weg of 

te specifiek. Al zoekende ontdekt de cliëntondersteuner een zorgboerderij op 

10 km van het huis van Arjan. Hier gaat Arjan samen met zijn moeder kennis 

maken en ze zijn enthousiast. Voor de aanbieder is de gebarentaal geen punt. 

Op het moment dat het wel voor problemen zorgt, zouden de medewerkers 

vanzelf wel gebarentaal leren. Al snel kon Arjan terecht op de zorgboerderij. 

De cliëntondersteuner heeft moeder ook verder geholpen met het regelen van 

de financiën en het vervoer. Dit betekende uiteindelijk toch ook het regelen van 

een persoonsgebonden budget. Verder is nog gesproken over de toekomst van 

cliënt.

Een maand later belt de clientondersteuner Arjan. Het gaat prima op de 

boerderij. Arjan rijdt op de tractor en dat vindt hij prachtig. De onderlinge sfeer 

is goed en er zijn veel leuke activiteiten. Over drie maanden wordt met Arjan en 

zijn familie gekeken naar het vervolg en de stap naar een eigen woning. 

Ook daarbij kan de cliëntondersteuner een rol spelen.

De naam van Arjan is om privacy redenen gefingeerd.
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