
Contact                                               

Zorgbelang Overijssel helpt u graag verder.  

Neem contact met ons op:                                                                            
Telefonisch: 074 2500 155 

 E-mail: info@zorgbelang-overijssel.nl                                                        
Internet: www.zorgbelang-overijssel.nl  

Post en bezoekadres                                                                                
Postadres: Lupinestraat 9, 7552 HJ Hengelo                                          
Bezoekadres: Korenbloemstraat 11, 7552 HH Hengelo ( op afspraak)  

Adviespunt Zorgbelang Overijssel biedt ook informatie, advies en   
ondersteuning op het gebied van: 

 Klachtenfunctionaris Wkkgz  

 Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg  

 Burger en cliëntenraadplegingen 

 Vertrouwenswerk Jeugd  

Meer informatie:                                                                                          
Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening op 
www.zorgbelang-overijssel.nl  

Onafhankelijke cliëntondersteuning 
in uw gemeente!  

 

Wij helpen u verder           
Bel 074 2500 155  



Iedere gemeente is wettelijk verplicht om onafhankelijke              
cliëntondersteuning voor het sociale domein te bieden die mensen 
helpen bij het oplossen van problemen en het regelen van hulp.   

Onafhankelijke cliëntondersteuning                             
in uw gemeente 

Wat zijn de voordelen van 
cliëntondersteuning?                                 

Cliëntondersteuners helpen 
mensen bij de voorbereiding 
op het ‘keukentafelgesprek’. Ze 
helpen om tijdens dat gesprek 
in beeld te brengen wat de 
ondersteuningsbehoefte is. Zo 
kan een zorgaanbod op maat 
worden geboden. Onafhanke-
lijke cliëntondersteuning maakt 
hiermee eigen regie mogelijk. 
Een cliëntondersteuner neemt 
de gemeente werk uit handen, 
bijvoorbeeld door het helpen 
bij een persoonlijk plan, ver-
groot de kwaliteit van de op-
lossing en voorkomt beroep en 
bezwaar. Daarnaast hebben 
cliëntondersteuners een be-
langrijke signalerende functie.   

Kan de gemeente zelf kiezen 
hoe zij cliëntondersteuning  
vorm geeft? 

Cliëntondersteuning is wettelijk 
verplicht en wordt onafhankelijk 
van gemeente en zorgaanbieders 
georganiseerd.  

Een gemeente kan zelf verder de 
cliëntondersteuning zo inrichten 
als zij zelf willen.  

Zorgbelang Overijssel helpt u 
graag bij de oplossing die het 
best past binnen uw  gemeente. 
Zo kiezen steeds meer gemeen-
ten ervoor om vrijwilligers in te 
zetten.  

‘Ik vind het belangrijk dat de cliëntondersteuning  past bij 
onze gemeente.’  

Wat kan Zorgbelang Overijssel voor u doen?  

Zorgbelang Overijssel biedt ondersteuning aan gemeenten als het 
gaat om cliëntondersteuning in het sociale domein. Dit doen wij op 
een manier die past bij uw gemeente.  

Welke vormen van onafhankelijke 
cliëntondersteuning zijn mogelijk?   

Zorgbelang  Overijssel ondersteunt  
gemeenten in Overijssel bij de uit-
voering van de cliëntondersteuning.  
Er zijn diverse mogelijkheden:  
 Vrijwillige cliëntondersteuning 
 Professionele ondersteuning 
 Inzet van het Adviespunt 
 Detachering 
 
Cliëntondersteuning kan ook ge-
combineerd worden met:  
 Vertrouwensfunctie 
 Klachtenopvang  
 Ombudsfunctie   

Waarom Zorgbelang              
Overijssel? 

Zorgbelang heeft veel ervaring 
met cliëntondersteuning en is 
onafhankelijk.  

Zorgbelang Overijssel verzorgt 
de cliëntondersteuning integraal 
dus ook in de langdurige zorg en 
de gezondheidszorg. 

Wij staan voor privacy en kwali-
teit van de cliëntondersteuning.  

Wilt u meer informatie neem 
dan contact met ons op via 074 
2500 155 of  info@zorgbelang-
overijssel.nl   

‘Clientondersteuning moet goed worden vormgegeven. Jullie 
ervaring en onafhankelijkheid vinden we daarom belangrijk.’  


