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 College,

Dit kabinet zet in op versterking van de functie cliëntondersteuning. Voor deze 
kabinetsperiode is hiervoor € 55 miljoen beschikbaar gesteld. Op 12 juli 2018 heb 
ik aan de Tweede Kamer een brief geschreven over mijn visie op de 
doorontwikkeling van de functie cliëntondersteuning in het sociaal domein en de 
Wlz1. Op 15 oktober 2018 heb ik aan de Tweede Kamer een brief geschreven over 
specifieke doelgroepen waarvoor extra of meer op de doelgroep toegesneden 
cliëntondersteuning gewenst is2.

Gemeenten nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling 
van de functie cliëntondersteuning in het sociaal domein door onder leiding van de 
VNG het project “Koplopers Cliëntondersteuning” uit te voeren. Om goed te 
kunnen aansluiten bij de lokale situatie hebben deelnemende gemeenten de 
vrijheid om de functie van cliëntondersteuning naar eigen inzicht door te 
ontwikkelen.

Het is goed om te zien dat gemeenten de urgentie voelen om dit thema lokaal op 
te pakken. Voorbeelden van thema’s waar gemeenten mee aan de slag gaan zijn: 
domeinoverstijgende cliëntondersteuning (aandacht voor werk & inkomen en 
schulden), aansluiting formele en informele cliëntondersteuning (met aandacht 
voor op- en afschalen), overgang Wmo/Wlz, preventieve en outreachende vormen 
van cliëntondersteuning en centrale toegang tot cliëntondersteuning. Een aantal 
gemeenten gaat in pilots aan de slag met specifieke doelgroepen binnen het 
sociaal domein (jongeren met een licht verstandelijke beperking, jongeren met 
zware jeugdzorg, de doelgroep van de maatschappelijke opvang en ouderen met 
geen of zeer beperkt netwerk) om zo ervaring op te doen met hoe 
(gespecialiseerde) cliëntondersteuning kan worden ingericht voor deze 
doelgroepen.

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/12/kamerbrief-over-
inzet-extra-middelen-uit-regeerakkoord-voor-clientondersteuning;
2https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z18406&did=2018D493
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Aangevraagde middelen
Ik stel een bijdrage van € 438.125,- beschikbaar voor uw ambities om de functie 
cliëntondersteuning in uw gemeente te versterken. Het bedrag is een 
maximumbedrag en wordt in 2020 eenmalig beschikbaar gesteld. Het bedrag 
wordt overgeboekt naar bankrekening NL13BNGH0285009303 t.n.v. B&W 
gemeente Weert.

Het betalingskenmerk van VWS heeft als verplichtingennummer 16-6027-25070.

Om de functie cliëntondersteuning te versterken is het belangrijk dat u uw 
ervaringen deelt met andere gemeenten, aanbieders en cliëntorganisaties zodat 
we lokaal, maar ook op landelijk niveau, leren hoe we de functie 
cliëntondersteuning kunnen versterken. Ik heb Movisie gevraagd om alle inzichten 
en ervaringen bij elkaar te brengen. Om de resultaten goed in beeld te kunnen 
brengen, is uw medewerking hieraan belangrijk.  

Tot slot verzoek ik u te zorgen voor juiste opvolging en borging na afloop van de 
periode waarvoor financiering wordt verstrekt, zodat cliënten die worden bereikt 
met (nieuwe vormen van) cliëntondersteuning deze blijven ontvangen.

Ik wens u veel succes met het realiseren van uw ambities voor het door 
ontwikkelen van de functie van cliëntondersteuning.

Met vriendelijke groet,

de directeur Maatschappelijke Ondersteuning,




