
 

 

 
 

GESPREKKEN MET CLIËNTEN – TIPS EN TOPS 
 

In september tot en met november 2017 zijn er gesprekken gevoerd met 

jongeren, hun ouders, volwassenen en ervaringsdeskundigen in de regio Midden-

IJssel/Oost-Veluwe over hun ervaringen met de hulp die zij ontvangen.  

De belangrijkste vragen die aan hen zijn voorgelegd, zijn: 

 Wat gaat er goed? 

 Wat kan er beter? 

Deze vragen zijn gekoppeld aan onder andere de thema’s samenwerking, 

begeleiding, 18-/18+, privacy en wonen. 

 

Cliënten vertelden enthousiast over hun begeleiders of gezinshuisouders, de 

betrokkenheid en aandacht van professionals is volgens hen groot. Cliënten 

ervaren dat als steunend. Tegelijkertijd benoemden zij thema’s waar de kwaliteit 

van hulp verbeterd kan worden. In dit artikel geven we een weergave van de tips 

en tops van cliënten. Het biedt gemeenten en zorgaanbieders waardevolle 

informatie om hun dienstverlening en kwaliteit verder te ontwikkelen. 

 

BEGELEIDING 

 Cliënten hebben er begrip voor als het noodzakelijk is om van begeleider 

te veranderen. In alle gesprekken werd door cliënten genoemd dat zij het 

belangrijk vinden dat een nieuwe begeleider een goede overdracht krijgt  

en voortgebouwd wordt op eerdere behandeling en begeleiding zodat de 

cliënt niet op ‘0’ hoeft te beginnen.  

 

 Maak meer gebruik van e-health ter ondersteuning of gedeeltelijke 

vervanging van face2face begeleiding. Doe dit op maat, zodat het goed 

aansluit bij de behoefte van de cliënt. 

 

 Bij samenwonende of getrouwde cliënten worden de begeleidingsuren 

van beide personen vaak gecombineerd. Cliënten geven aan dat zij het 

belangrijk vinden om in deze situatie ook regelmatig individuele 

begeleiding willen blijven ontvangen. 

 

 Op woongroepen is het gebruikelijk dat een cliënt een persoonlijk 

begeleider heeft. Zorg standaard voor een tweede persoon waar de cliënt 

terecht kan, wanneer de persoonlijk begeleider afwezig is. Zodat een de 

cliënt ook zijn verhaal kwijt kan als zijn persoonlijk begeleider er even niet 

is.  

 

 Neem beslissingen samen met de cliënt, en dus ook met jongeren. Leg uit 

wat achterliggende redenen van een werkwijze zijn in bijvoorbeeld de 

behandeling of begeleiding. Maar ook bij praktische zaken, zoals een 

verhuizing of verplichte kamertijd.  



KWALITEIT 

 Toets als gemeente de kwaliteit van zorg gedurende een traject door met 

steekproeven te werken. Check op doelen en de inzet door een 

zorgaanbieder. Ga hier het gesprek over aan met de zorgaanbieder, maar 

ook met bijvoorbeeld de pleegouders.  

 

 Cliënten-/jongerenraden zijn effectief en bieden een positieve ervaring. 

Zorg dat bij beslissingsbevoegden uit het MT bij overleggen van de 

cliëntenraden aan tafel zitten: dan kan er pas echt spijkers met koppen 

worden geslagen. 

 

INFORMEEL NETWERK 

 Stimuleer en maak als professional gebruik van het informele netwerk 

rondom een cliënt. Nodig cliënten actief uit om hun informele netwerk te 

betrekken bij gesprekken die voor hen belangrijk zijn, zoals een intake of 

wanneer er beslissingen over de hulpverlening genomen worden.  

 

 Wanneer er geen informeel netwerk is, stimuleer dan het gebruik van 

cliëntondersteuning bij belangrijke gesprekken.  

 

 Zet ervaringsdeskundigen in. De frequentie van contact en 

herkenbaarheid creëren vaak in korte termijn een vertrouwensband 

tussen ervaringsdeskundige en cliënt. Een ervaringsdeskundige kan 

vanuit deze band een rol spelen in bijvoorbeeld het groeien naar 

zelfstandigheid. De samenwerking en informatie-uitwisseling tussen een 

ervaringsdeskundige en hulpverlener zijn daarin een kritische 

succesfactor  

 

MAATWERK 

 Cliënten geven aan dat professionals veelal handelen vanuit regels of 

protocollen. Zij geven aan graag meer op maat de hulp te willen krijgen. 

Vooral persoonlijke aandacht is een belangrijke behoefte. 

 

 Creëer maatwerkoplossingen, passend bij de hulpvraag van de cliënt en 

zijn/haar systeem. Bijvoorbeeld door deeltijdplekken aan te bieden op 

groepen (week of weekenden) waardoor optimaal de nabijheid van 

ouders en de afstand van een woongroep ingezet wordt. 

 

HOE IS DEZE INPUT VERWERKT IN DE RAAMOVEREENKOMST? 

In de raamovereenkomst en algemene voorwaarden zijn enkele van de 

genoemde tips verwerkt. En zijn daarmee vanaf 2019 bindend voor 

zorgaanbieders die intekenen op de raamovereenkomst. 

 

 Over begeleiding: Tijdens de uitvoering van de dienstverlening luisteren 

en handelen medewerkers, waar mogelijk, conform wensen, 

aanwijzingen, vragen en kritiek van cliënt. 

 Over begeleiding: Zorgaanbieder werkt zoveel mogelijk met vaste 

contactpersonen voor de cliënt voor de duur van het traject (professioneel 

of ervaringsdeskundige). 

 Over begeleiding: Zorgaanbieder bejegent de cliënt correct en respectvol.  



 Over begeleiding en overdracht: We borgen een warme overdracht door 

te stellen dat een zorgaanbieder proactief en open bijdraagt aan een 

efficiënte en zorgvuldige overdracht van cliënten. Om zo continuïteit van 

de dienstverlening aan cliënt te kunnen garanderen. 

 Over cliëntparticipatie: Een cliëntenraad heeft invloed op 

organisatievraagstukken, waaronder beleid, kwaliteit en veiligheid. 

 Over ervaringsdeskundigen: De zorg en ondersteuning wordt uitgevoerd 

door deskundige medewerkers. De benodigde deskundigheid is 

vastgesteld per soort dienstverlening. Opdrachtnemer zoekt daarbij naar 

een optimale balans tussen de inzet van medewerkers, 

ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. 

 




