
 

 
 
 
 
 
Betreft: Ongevraagd advies onafhankelijke Cliëntondersteuning 
 
 
 
Meierijstad 17 januari 2029 
 
 
Geacht College, 
 
 
 
Bijgaand stuurt de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) u een ongevraagd 
advies over onafhankelijke cliëntondersteuning. Een onderwerp dat al veelvuldig aan 
de orde is geweest binnen de diverse kennisgroepen en derhalve ook binnen de ASD. 
De kennisgroep WMO/GGZ heeft dit onderwerp voorbereid en ter bespreking 
voorgelegd in de vergadering van de ASD op dinsdag 14 januari 2020. 
Middels dit advies willen wij u verzoeken op korte termijn met ons in contact te 
treden om bovenstaande onderwerp nader te bespreken. Voor de motivatie en verdere 
aandachtspunten verwijs ik u graag naar de bijgevoegde bijlage 
 
Overweging 
In Meierijstad is, tot op dit moment, nog geen samenhangend beleid geformuleerd    
rondom afhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente is wettelijk verplicht om 
onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Deze ondersteuning gaat verder dan 
alleen het terrein van de WMO, ook binnen de participatiewet, de jeugdwet en de 
WLZ dient cliëntondersteuning geregeld te zijn. 
Eerder is sprake geweest dat Meierijstad zich zou aanmelden als nieuwe 
koplopergemeente maar dit is door allerlei redenen niet geëffectueerd. De ASD vindt 
dit onderwerp zo belangrijk dat we menen middels dit ongevraagd advies deze 
ondersteuning alsnog hoog op de agenda te moeten plaatsen. 
 
 
 
 

 



 
 
Ongevraagd Advies 
 
 
De Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad adviseert u om onafhankelijke 
cliëntondersteuning, samen met de verschillende partners, uit te werken en te 
komen tot een samenhangend en samenwerkend pallet van cliëntondersteuning 
in onze gemeente. 
De samenwerking zou moeten uitmonden in een duidelijke folder waarin 
aangegeven wordt bij welke hulpvragen passende cliëntondersteuning gevonden 
kan worden in of buiten de gemeente. Verder adviseren wij de gemeente om 
vormen van samenwerking tussen de verschillende cliëntondersteuners op te 
zetten waarbij het uitwisselen van ervaringen, het signaleren van knelpunten en 
deskundigheidsbevordering kan plaatsvinden. 
 
Met dit ongevraagd advies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te 
hebben geleverd en verzoekt het college met ons in contact te treden om e.e.a. verder 
te bespreken. 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

                                                    
Pieter H.F.M. van Dieperbeek 
 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 
 
 
Bijlage:1 
 
 
 

 


