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Doel en aanpak
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Naast onderzoek informatievoorziening

websites, ook informatiebehoefte

• Idee: ontwerp routewijzer in designsprint

• Werd: enquête onder cliënten en 

cliëntondersteuners

• Uitgezet in eigen netwerk



Respons Enquête
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17 maal respons 

cliënt

29 maal respons 

naaste van cliënt

13 maal respons 

anders

51 maal respons 

cliëntondersteuner

reacties ontvingen we nadat we 

cliënten en ondersteuners een 

vragenlijst voorlegden

110



Cliënten en cliëntondersteuners weten (bij complexe casuïstiek) moeilijk een weg vinden:

• Cliëntondersteuning is behulpzaam, maar niet altijd bekend en beschikbaar. Ook niet voordat zorgvraag 

ontstaat

• Bij complexe problematiek is het moeilijk om een (woon/zorg)plek te vinden

• Vaak van kastje naar de muur, wie pakt verantwoordelijkheid?

• Overgang wetten niet soepel

• Veel papierwerk bij proces van vinden en krijgen juiste zorg en ondersteuning

Hoofdconclusies

• Informatiebehoefte is groot. Er zijn veel websites, en niet alle websites zijn up-to-date en betrouwbaar. 

Behoefte aan doorontwikkelen van websites en samenhang brengen in informatie

• Cliënten hebben behoefte aan een persoon die hen op weg helpt (80%)

• Weinig cliënten (10%) hebben een cliëntondersteuner

• Cliëntondersteuners zoeken met name naar informatie (70%), maar ook zij vinden persoonlijk contact (65%) 

belangrijk

• Behoefte aan beschikbaar zorgaanbod op website aanbieder (incl. open plekken en wachttijden, 

voorwaarden, foto’s, etc.)

Rode draad
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Cliënten hebben de grootste behoefte aan een 
routewijzer in de volgende situaties
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Cliënt

(en naasten)

“
Ik val tussen wal en 

schip, ik kan geen 

juiste plek voor zorg/ 

wonen/ dagbesteding 

(in de regio) vinden, 

er wordt in hokjes 

gedacht.

“
Er wordt slecht geluisterd 

naar mijn hulpvraag.

“
Ik ervaar een enorme 

papierbrij, veel regelwerk 

en formulieren invullen.

“
Ik ervaar veel 

onduidelijkheid, weet niet 

wat er wel en niet.

“
Ik mis transparantie 

en goede voorlichting.



Doorontwikkeling en samenhang in websites

Meest geraadpleegde websites:

Pgb.nl, Rijksoverheid.nl, Website zorgaanbieder

Daarnaast contact met:

Zorginstelling, CIZ , gemeente , huisarts, MEE Nederland
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GEBRUIK WEBSITES

Ja Nee

90%

35%

10%

T E L E F O O N L IJN

F O L D E R

I N L O O P S PR EE K UU R

AANVULLEND OP GEBRUIK WEBSITES



Verbeterpunten websites volgens cliënten

• Behoefte aan specifieke en duidelijke informatie, zeker bij complexe casuïstiek

o Mogelijkheid om zoekcriteria écht specifiek te maken

o Informatie op maat en persoonlijk

• Informatie op website sluit niet altijd aan op de praktijk

• Versnipperde informatie, verwijs door

• Behoefte aan mogelijkheid om vragen te stellen (realtime chatfunctie of telefoonnummer)

• Websites zorgaanbieders zijn niet up-to-date

• Simpeler taalgebruik

7



Naast websites is er een grote behoefte aan een 
persoon die cliënten op weg helpt

Genoemde behoefte/eigenschappen:

• Kennis

• Betrokken en écht luisteren

• Bereikbaar

• Doortastend

• Domeinoverstijgend

• Onafhankelijk

Deze eigenschappen zijn in onze ogen voor een groot deel verbonden aan de werkzaamheden van een 

(onafhankelijk) cliëntondersteuner. 

Daarnaast genoemd:

• Andere ouders

• Casemanager complexe casuïstiek

• Een landelijk punt waar je je vraag kunt stellen en waar je snel warm wordt doorverwezen

• Een laagdrempelig informatiepunt
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Cliëntondersteuners hebben behoefte aan 
een routewijzer in de volgende situaties
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“
Het contact met  

instellingen en 

kantoren kan 

beter. Denk aan 

bereikbaarheid, 

transparantie en 

snelheid van 

reageren.

“
De ouders van mijn cliënt 

spreken niet de Nederlandse 

taal.

“
Maatwerk is zo hard nodig! 

Laten we meer oog 

hebben voor 

uitzonderingen.

“
Cliënten lopen vast in een 

instelling of moeten weg. 

En dan? Instellingen 

hebben veel contra-

indicaties.

“
Ik heb meer inzicht nodig 

in beschikbare zorg- en 

woonplekken.

Ondersteuner

(van cliënt)



Doorontwikkeling en samenhang in websites

Meest geraadpleegde websites:

Website van zorgaanbieders, Zorgkantoor, gemeente, 

Zorgkaart Nederland

Daarnaast contact met:

Zorgkantoor, zorgaanbieders, cliëntondersteuners, CCE, CIZ
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GEBRUIK WEBSITES

Ja Nee

75%

25%

5%

T E L E F O O N L IJN

F O L D E R

I N L O O P S PR EE K UU R

AANVULLEND OP GEBRUIK WEBSITES



Verbeterpunten websites volgens 
cliëntondersteuners

• Betrouwbare en duidelijke informatie over zorgwetten en aandachtspunten binnen wetgeving

• Landelijke sociale kaart mét uitgebreide zoekfunctie

• Overzicht van Pgb-aanbieders in een regio

• Gemeente moet wijzen op onafhankelijke cliëntondersteuning

• Specifiek voor websites van zorgaanbieders: specialisatie, aanbod, beschikbare bedden, 

voorwaarden/contra-indicaties, doorverwijzen naar andere aanbieders
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Cliëntondersteuners hebben aanvullend behoefte 
aan
• Inzicht in aanbod, aanbod snel beschikbaar

• Een centraal punt met voldoende kennis en kunde voor advies of verwijzing (CCE)

• Professionals die hun verantwoordelijkheid nemen in afgesproken rollen en taken

• Snel contact en reactie met zorgaanbieders, CIZ, gemeente, zorgkantoor

• Samenwerking tussen aanbieders en financiers: hulp bij bezwaarschrift

• Taskforce
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• Cliënten en cliëntondersteuners maken vaak gebruik van websites. 

• Zij missen specifieke informatie die bij complexe zorgvragen nodig is. Cliëntondersteuners missen met 

name actuele informatie over aanbod (sociale kaart). Ook missen de respondenten samenhang en 

doorverwijzen tussen websites. 

• Met name cliënten hebben behoefte aan een persoon die naast hen staat en hen helpt de weg te vinden. 

Opvallend is dat circa 10% van de cliënten een cliëntondersteuner naast zich heeft staan. 

In vervolg project Routewijzer zetten wij in op:

• Doorontwikkeling en samenhang websites 

• Onder de aandacht brengen inzet onafhankelijk cliëntondersteuner

• En: aandacht voor faciliteren cliëntondersteuners! 

Samenvattend
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