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LUISTERT U WEL GOED NAAR MIJ? 
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15 mei 2019



Even voorstellen
Maria Baltag
Joes Hemmes

Jeroen van de Sluis
Corine Boer



Wat betekent
Persoons
Volgende
Zorg

4

regie bij de klant 
en

klantwens leidend 

1. in het keuzeproces 
naar de gewenste 

ondersteuning  

2. in de zorg en 
ondersteuning die 
vervolgens wordt 

aangeboden of 
ontwikkeld wordt. 

Zorgpartijen kunnen 
hierbij van elkaar 

leren en elkaar 
aanzetten tot de 

verdere vernieuwing 
en ontwikkeling van 
hun dienstverlening. 



Relatie met
Volwaardig 
leven
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Cliënten vinden dat werken 
aan meer persoonsvolgende 

zorg  geen project of een 
experiment is maar een 

beweging



Tastbare 
resultaten

• Cliënt (of familie/vertegenwoordiger) 
neemt zelf contact op

• Of wordt verwezen via medewerker  
wijkteam, school, reclassering, het CIZ, 
zorgkantoor of zorgaanbieder

1

2

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vraagverheldering

3 Ondersteuningsvraag

• Altijd face-to-face, met leidraad 
vraagverheldering

• Eigen wens van cliënt is uitgangspunt
• Cliënt krijgt informatie over relevante 

zorgwetten (Jeugdwet/Wmo/Wlz)
• Verslag volgens format 

vraagverhelderingsgesprek

Cliëntondersteuner 
met cliënt

Cliëntondersteuner 
met cliënt

Cliënt en familie / 
vertegenwoordiger

• Wat doen cliënt en zijn netwerk zelf?
• Samen de ondersteuningsvraag vaststellen
• Cliënt krijgt uitleg over leveringsvormen en 

de eigen bijdrage
• Cliënt kiest welke zorgvorm hij of zij wil

Nog geen (juiste) 
Wlz-indicatie?

• Cliënt/vertegenwoordiger vraagt indicatie 
aan

• CIZ krijgt vraagverhelderingsverslag ⇒
geen info opvragen bij cliënt

• CIZ neemt besluit

• Cliënt krijgt informatie over aanbieders*
• Cliënt kiest aanbieder
• Aanbieder krijgt vraagverhelderings-

verslag en onderzoekt samen met cliënt 
de mogelijkheden

• Gebruik aanmeldformulier voor formele 
aanmelding

4 IndicatieHet CIZ

5 Oriëntatie op aanbodCliëntondersteuner

Zijn stap 1 t/m 3 niet doorlopen? Dan 
wijst het CIZ op cliëntondersteuning

6 Zorgverlening start

Bij verandering in situatie 
wijst zorgaanbieder de cliënt 
weer op cliëntondersteuning

Zorgaanbieder

Persoonsvolgende Zorg geeft cliënten mogelijkheden om zorg te kiezen die echt 
bij hen past. Daarvoor zijn de stappen in het organiseren van zorg anders 

ingericht. Bij iedere stap kan een onafhankelijk cliëntondersteuner advies en 
hulp geven. Wijs cliënten ook op de mogelijkheden die www.zogewoon.nl biedt 

om zelf op zoek te gaan naar passende zorg.
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Resultaten
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• Onafhankelijke cliëntondersteuning is 
waardevol.

• Cliënten zijn (te) bescheiden in het stellen van 
vragen.

• Cliënten willen dat er oordeelsvrij naar hen 
geluisterd wordt. 

• Gebruik meer ervaringsdeskundigheid.
• Het zorgstelsel is ingewikkeld, goede 

informatie is belangrijk.
• Cliënten willen meer zorg aan huis dichtbij 

familie, school, clubs enz.
cliënten



Resultaten
Persoonsvolgend denken en
doen vraagt om;
Ø creativiteit en buiten de 

kaders te denken,
Øoordeelsvrij kijken en

luisteren is niet eenvoudig,
Øniet vanuit bestaand aanbod 

te denken en handelen niet
eenvoudig.
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Vraag naar
maatwerk
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organisaties



WAT HEBBEN 
WE GELEERD!

1
1



Belangrijk
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Regie bij cliënten laten, 
klantvraag is leidend

1. Ontmoeten. 
2. Luisteren. 
3. Informeren.
4. Vragen stellen.
5. Client kiest.



1. 
ontmoeten
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Dit is Joes. Je ziet haar en …..
Wie zie je?

Het oordeel over Joes was:
ü Die kan niks
ü Moet overal bij geholpen worden
ü Snapt niet wat er met haar aan de hand is
ü Ze wil niet meewerken Hoe kom ik hieruit?

Hoe kan ik de eer aan 
mijzelf houden? 



2. luisteren
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Wat is belangrijk voor mij in mijn leven?

Een oefening.
• Schrijf vier ’dingen’ op die belangrijk voor 

je zijn.
• Geef het blaadje aan je buurman/vrouw.
• Buurman/vrouw streept er twee door. 
• Geef het blaadje terug.



Luisteren 
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3. 
Informeren
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De cliënt behoudt eigen regie op het 
maken van keuzes op basis van;
• Tijdige en juiste informatie.
• Onafhankelijke informatie.
• Objectieve informatie, zoals over de 

dienst, locatie  of leveringsvorm.
• Informatie die is afgestemd op de 

situatie van de cliënt. 

Informatie en advies lopen door elkaar 
heen. 



Maria weer op weg 
naar een 

volwaardig leven

Ik wil iemand vinden die meedenkt die mij helpt die mij 
waardeert die van min punten plus punten maakt 

PVZ heeft mij laten inzien wat voor mij belangrijk is. 



4. 
Vragen 
stellen
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Leidraad voor het stellen van vragen

Oordeelsvrij vragen en  luisteren



• Cliënt (of familie/vertegenwoordiger) 
neemt zelf contact op

• Of wordt verwezen via medewerker  
wijkteam, school, reclassering, het CIZ, 
zorgkantoor of zorgaanbieder

1

2

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vraagverheldering

3 Ondersteuningsvraag

• Altijd face-to-face, met leidraad 
vraagverheldering

• Eigen wens van cliënt is uitgangspunt
• Cliënt krijgt informatie over relevante 

zorgwetten (Jeugdwet/Wmo/Wlz)
• Verslag volgens format 

vraagverhelderingsgesprek

Cliëntondersteuner 
met cliënt

Cliëntondersteuner 
met cliënt

Cliënt en familie / 
vertegenwoordiger

• Wat doen cliënt en zijn netwerk zelf?
• Samen de ondersteuningsvraag vaststellen
• Cliënt krijgt uitleg over leveringsvormen en 

de eigen bijdrage
• Cliënt kiest welke zorgvorm hij of zij wil

Nog geen (juiste) 
Wlz-indicatie?

• Cliënt/vertegenwoordiger vraagt indicatie 
aan

• CIZ krijgt vraagverhelderingsverslag ⇒
geen info opvragen bij cliënt

• CIZ neemt besluit

• Cliënt krijgt informatie over aanbieders*
• Cliënt kiest aanbieder
• Aanbieder krijgt vraagverhelderings-

verslag en onderzoekt samen met cliënt 
de mogelijkheden

• Gebruik aanmeldformulier voor formele 
aanmelding

4 IndicatieHet CIZ

5 Oriëntatie op aanbodCliëntondersteuner

Zijn stap 1 t/m 3 niet doorlopen? Dan 
wijst het CIZ op cliëntondersteuning

6 Zorgverlening start

Bij verandering in situatie 
wijst zorgaanbieder de cliënt 
weer op cliëntondersteuning

Zorgaanbieder

Persoonsvolgende Zorg geeft cliënten mogelijkheden om zorg te kiezen die echt 
bij hen past. Daarvoor zijn de stappen in het organiseren van zorg anders 

ingericht. Bij iedere stap kan een onafhankelijk cliëntondersteuner advies en 
hulp geven. Wijs cliënten ook op de mogelijkheden die www.zogewoon.nl biedt 

om zelf op zoek te gaan naar passende zorg.
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Waar
staan we?
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Klantreis onder de 
loep

2
1



Wat gaan jullie met 
onze ervaring doen?

Wat geef je ons mee?

2
2



Kijk voor meer op 
www.persoonsvolgendezorg.nl

Dank u wel voor het 
luisteren!


