
 
 

Leeuwarden, 27 augustus 2020 

Persbericht 

“Ik heb zorg nodig, help, waar moet ik zijn?” 

Een dochter belt: “Mem kan niet meer naar de zorgboerderij. Ze ging daar 3 dagen in de week 

naar toe zodat heit kon bijtanken en zijn eigen dingen nog wat kon doen. Ik zie dat heit dit niet 

langer vol kan houden, wat moet ik doen?” 

Wat is er aan de hand? 

We zijn in gesprek met clientondersteuner Marjon van MEE Friesland, die ons uitlegt dat in deze 

situatie sprake is van een overgang van de Wmo naar de Wlz-zorg. Mem heeft 3 jaar geleden 

een hersenbloeding gehad en kreeg zorg uit de Wmo, o.a. dagbesteding bij de zorgboerderij. Ze 

gaat echter lichamelijk en geestelijk erg achteruit. De familie wil mem daarom graag in een 

zorginstelling laten opnemen, maar hier is een wachtlijst voor. Om op die wachtlijst te komen, is 

een Wlz-indicatie nodig. Marjon vertelt “En dan wordt het ingewikkeld. De wachtlijst is ongeveer 6 

maanden. De zorgboerderij, waar mevrouw heen ging, was alleen ingekocht vanuit de Wmo. Met 

de Wlz-indicatie kan ze daar niet meer heen. Mevrouw is nu weer 

alle dagen thuis.” De dochter vertelt: “De belasting voor heit wordt 

veel te groot. Mem wacht nu thuis tot er plaats voor haar is. Nu de 

Wlz is gestart, geeft het gebiedsteam aan dat zij niets meer voor 

ons kunnen doen. Toen wist ik niet meer bij wie ik terecht kon. 

Gelukkig heeft de cliëntondersteuner ons kunnen helpen met een 

passende oplossing.” “Had ze eerder bij ons aangeklopt, dan was 

de overgang van Wmo naar Wlz minder stressvol geweest”, aldus 

Marjon. “Daarom zijn we blij dat minister Hugo de Jonge nu een 

voorstel doet voor een nieuwe wet, de Verzamelwet Wlz. Het zou 

de dochter en haar ouders geholpen hebben. Het wachten op een 

plaats in de zorginstelling blijft, maar dan hadden we vooraf 

geregeld dat mem met Pgb naar de zorgboerderij kon blijven gaan. 

Een soepele overgang van Wmo naar Wlz.” 

Cliëntondersteuning 

In Nederland kan iedereen gebruik maken van gratis ondersteuning door een onafhankelijke  

cliëntondersteuner zoals Marjon van MEE. Een professional die informatie en advies geeft, mee 

denkt over een zorgplan, de juiste zorgaanbieder en de weg wijst in de wetten van het 

zorglandschap.  

Waarom is cliëntondersteuning zo onbekend?  

Minister Hugo de Jonge geeft toe dat  

Wat is wat? 

Wlz – Wet langdurige zorg, 

gefinancierd door het 

zorgkantoor 

(www.meeroverwlz.nl) 

Wmo – Wet maatschappelijke 

ondersteuning, gefinancierd 

door de gemeente (kijk op de 

site van uw gemeente) 

Pgb – Persoonsgebonden 

budget, kan vanuit Wlz en 

Wmo 

 



 
 

- mensen die zorg nodig hebben, de weg onvoldoende kunnen vinden; 

- cliënten soms van de ene wet naar de andere worden gestuurd, van het bekende kastje 

naar de muur; 

- onafhankelijke cliëntondersteuning nog niet bij iedereen voldoende bekend is; daarom 

heeft hij opdracht gegeven voor een publiekscampagne. Deze is begin 2020 van start 

gegaan, de Co-campagne; 

- mensen behoefte hebben aan domeinoverstijgende zorg, oftewel de mens staat centraal 

en niet de wet waaruit de zorg of hulp betaald moet worden. Vandaar dat hij een voorstel 

doet voor een nieuwe wet, de Verzamelwet Wlz. Dan wordt de cliëntondersteuning voor 

mensen die overstappen van zorg uit de Wmo naar de Wlz, goed geregeld.   

Wat is Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO)? 

Marjon legt uit, dat ze als medewerker van MEE onafhankelijk is, ze heeft geen belangen of 

invloed op de financiering van de zorg die de mensen krijgen. “Zo kan ik onafhankelijk naast de 

cliënt staan. Dit doen we o.a. met advies en informatie, het samen in kaart brengen van de 

situatie en ondersteunen bij de evaluatie van de zorg. Als de zorg niet naar wens verloopt, kan 

een bemiddelingsgesprek helpen. Sommige mensen durven niet aan te geven dat ze de zorg of 

begeleiding graag anders zouden willen. Ik denk aan Cynthia, ze is hoogbegaafd en heeft 

autisme. Moeder geeft aan dat de leerkrachten op school haar dochter niet goed begrijpen en 

voelt zich niet serieus genomen. Om te voorkomen dat Cynthia thuis komt te zitten, wil moeder 

graag opnieuw in gesprek met school. Samen bereiden we het gesprek voor en was ik er bij 

aanwezig. Het gesprek verliep naar wens en de begeleiding van Cynthia loopt nu veel beter. 

Deze vorm van ondersteuning geeft mensen zelfvertrouwen en we zien dat mensen het de 

volgende keer vaak zelf kunnen.” 

Voor wie 

Iedereen in Nederland kan gebruik maken van OCO. De vragen die bij MEE Friesland 

binnenkomen, gaan over zorg of welzijn, wonen, participatie, werk, inkomen of onderwijs en is 

voor alle leeftijden. Marjon geeft aan dat “wij, met onze kennis en ervaring vaak weten welke 

mogelijkheden er zijn, waar iemand terecht kan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. 

Wij zijn er voor mensen met én zonder beperking en ook voor hun naasten en mantelzorgers. Bij 

mensen met een beperking kun je denken aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel, 

autisme, licht verstandelijke beperking (LVB) of dementie. Als onafhankelijke cliëntondersteuner 

sta ik naast de cliënt en denk met hem of haar mee. Mensen vinden dat erg prettig. Mijn rol en 

ondersteuning stopt als iemand zelf weer verder kan of als de juiste zorg en hulpverlening is 

gevonden. Het kan zijn dat er maar één keer contact is maar het kunnen ook meerdere contacten 

zijn. Ook dit hangt af wat iemand in zijn of haar situatie wenst en nodig heeft.” Marjon noemt nog 

een voorbeeld van een zoon die in een zorgboerderij woont, een paar keer boos is geworden en 



 
 

nu moet verhuizen. Dit geeft bij zijn ouders veel zorgen. Marjon en haar collega’s bemiddelen 

vaak in dit soort situaties en regelmatig met succes. Daar doen ze het voor!  

In hun werk stemmen de medewerkers van MEE regelmatig af met gebiedsteams en het 

zorgkantoor. Ook belangrijk, onafhankelijke cliëntondersteuning is voor iedereen kosteloos.  
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Meer informatie kunt u krijgen bij  

- Janke Wiersma, projectmanager MEE Friesland;  

j.wiersma@meefriesland.nl / 06-322 730 17 

- Margreet Jansen, medewerker communicatie bij MEE Noord; 

m.jansen@meegroningen.nl / 06 316 700 97. 
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