
Voor ons ligt een nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning Brummen 

2014. In deze verordening wordt vastgelegd hoe de gemeente Brummen omgaat 

met meldingen of aanvragen voor maatschappelijke ondersteuning. Daarbij neemt 

“het gesprek” een belangrijke plaats in.  

 

Waar gaat het eigenlijk over?  

In 2007 is de WMO ingevoerd, een wet die aan de gemeente de opdracht geeft 

om mensen maatschappelijke ondersteuning te bieden. We hebben het dan over 

veel verschillende soorten van ondersteuning, bijvoorbeeld opvang van dak- en 

thuislozen, maatschappelijk werk, maar ook over individuele voorzieningen zoals 

huishoudelijke hulp en een traplift. 

In de jaren na 2007 werden er door de rijksoverheid verschillende programma’s 

ingevoerd, “welzijn nieuwe stijl” en “de kanteling” genaamd, die een andere 

manier van werken in de Wmo nastreven. Er zou bij de aanvraag van 

voorzieningen meer gekeken moeten worden naar wat iemand zelf nog kan en 

wat het netwerk (familie, buren en vrienden) voor iemand kan doen, voordat de 

gemeente voorzieningen vertrekt. Dat gebeurt dan in een zogenaamd 

“keukentafelgesprek” waarin de hele situatie van een burger wordt bekeken. In de 

verordening die nu voorligt is die nieuwe werkwijze vastgelegd, al wordt in plaats 

van “het keukentafelgesprek”  de term “het gesprek” gebruikt.  

In 2015 wordt naar verwachting een nieuwe wet “WMO 2015” ingevoerd. Daarin 

wordt die nieuwe manier van werken wettelijk vastgelegd. Dat is al over 8 

maanden. Je kunt je dus afvragen of het zinvol is om op dit moment een 

verordening te bespreken, die gebaseerd is op een wet die over 8 maanden gaat 

veranderen.  

 

Vanuit het werkveld is aangegeven dat het fijn zou zijn als de huidige verordening 

zou worden aangepast, omdat dat een basis zou bieden voor het werken op de 

nieuwe manier. Dat is dan naar mijn mening een wat wankele basis, omdat de 

onderliggende wet op dit moment nog niet is veranderd.  

Maar ik zie ook de noodzaak om alvast een start te maken met de nieuwe manier 

van werken. De nieuwe manier van werken biedt namelijk ook veel voordelen, 

omdat er beter naar mensen kan worden geluisterd, er naar iemands hele situatie 

kan worden gekeken en er echt maatwerk kan worden geleverd. Ik wil het 

invoeren van deze verordening dan ook niet in de weg staan. 

 

 

 



Maar: als je deze nieuwe manier van werken vastlegt in een verordening, moet je 

daarbij ook zorgen voor een goede balans. 

 

In de nieuwe manier van werken krijgen consulenten een grote mate van vrijheid 

om met de hulpvraag van burgers om te gaan. Dat is ook goed en is ook de 

bedoeling, want de situatie van ieder mens is nu eenmaal anders en daarmee ziet 

de hulp en ondersteuning er dus ook voor iedereen anders uit. Die vrijheid van de 

consulent zie je in de verordening terug in allerlei “kan”-bepalingen: er “kan” een 

gesprek worden gevoerd, er “kan” daarvan een verslag worden gemaakt, dat 

verslag “kan” als aanvraag dienen enz. 

 

Ik wil niet tornen aan die vrijheid van de consulent. Maar ik wil wel tegenwicht 

bieden aan die vrijheid, door ook de burger een sterkere positie te geven. Op deze 

manier krijg je een goede balans. Tegenover de bevoegdheid die de consulent nu 

dus heeft om “het gesprek” aan te gaan met burgers die ondersteuning vragen, 

wil ik het recht van burgers zetten op cliëntondersteuning.  

Op de eerste plaats omdat niet iedere burger die ondersteuning vraagt in staat is 

om zich goed te verwoorden en zijn belangen goed te behartigen. Dit kan 

vervelend zijn, want “het gesprek” is heel belangrijk: daar wordt uiteindelijk 

bepaald welke hulp en ondersteuning kan worden geboden. En als de situatie niet 

goed duidelijk is kan dit leiden tot onvoldoende of een verkeerde vorm van hulp 

en ondersteuning.  

Op de tweede plaats vinden mensen het vaak fijn als er iemand met ze meegaat, 

als steun, maar ook omdat vanuit de gedachte “twee horen meer dan één”.  

 

Daarom heb ik samen met CDA en Lokaal Belang een amendement ingediend, om 

deze cliëntondersteuning goed te regelen in de verordening. 

 

• Dat houdt in dat burgers een recht krijgen op ondersteuning bij het aangaan 

van “het gesprek” met de consulent.  

• De consulent is verplicht om mensen daarop te wijzen. Die ondersteuning 

kan worden gegeven door een vertrouwenspersoon, een familielid of 

bekende, of door een cliëntondersteuner vanuit loket Wegwijs. 

• Als een burger deze ondersteuning wenst, maar dit niet zelf kan organiseren, 

dan zorgt de consulent ervoor dat deze ondersteuning wordt geregeld. 

 



Deze rechtsbescherming zit als het ware “aan de voorkant” , dus bij de aanvraag 

om ondersteuning. Daarnaast is het ook goed om te kijken naar de rechtspositie 

van een burger bij “de achterkant”, dus ná de aanvraag. Wat doen we als iemand 

niet tevreden is over de toegezegde hulp en ondersteuning?  

Daarvoor bestaat nu een bezwaarschriftenprocedure. Dat is een juridische 

procedure die vaak veel tijd kost, kostbaar is en uitnodigt tot onderlinge strijd. 

Daarom heb ik samen met CDA en Lokaal Belang een amendement ingediend, 

waarbij wordt opgeroepen tot het inzetten van mediation in een dergelijke 

situatie. 

 

 
 


