
 
 
 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 
Informatie voor onze partners 
 

Recht op cliëntondersteuning 
Een burger heeft bij het verhelderen van 

een hulpvraag of bij het aanvragen van een 

voorziening (in het kader van de wet WMO 

Participatiewet of Jeugdwet) recht op 

onafhankelijke cliëntondersteuning die 

kosteloos wordt verstrekt. Deze 

ondersteuning kan formeel geboden 

worden, door een medewerker van een 

zorg- of welzijnsorganisatie of informeel 

door een mantelzorger of vrijwilliger.  
 

Formulering hulpvraag 
Wanneer een burger moeite heeft met het 

bepalen of formuleren van zijn/haar 

hulpvraag kan hij/zij bij een van onze 

medewerkers terecht. Na deze 

vraagverheldering wordt onderzocht of de 

hulpvraag opgepakt kan worden door het 

eigen sociale netwerk of door andere 

informele hulpverleners. Is een informele 

oplossing niet mogelijk? Dan wijzen we de 

burger de weg bij het aanvragen van een 

algemene of maatwerkvoorziening.  
 

Persoonlijk plan en keukentafel-
gesprek 
 

Wij ondersteunen burgers bij het opstellen 

van een persoonlijk- of familiegroepsplan. 

En heeft iemand behoefte aan steun bij de 

voorbereiding van een keukentafelgesprek 

of aan begeleiding tijdens het gesprek? 

Ook dan staan onze medewerkers voor hen 

klaar.  
 

Onze visie 
De burger houdt de regie. Onze 

medewerkers staan altijd naast de burger. 

Onze informatie, advies en ondersteuning 

is onafhankelijk en deskundig. 

 

 

Formeel en informeel 
 

Een burger kan bij ons terecht voor 

ondersteuning door beroepskrachten of 

door deskundige vrijwilligers. Op basis van 

de complexiteit en urgentie van de 

hulpvraag en de wens/behoefte van de 

burger wordt bepaald of de ondersteuning 

formeel dan wel informeel wordt ingevuld. 

Daar waar informele ondersteuning 

passend is, werken we nauw samen met 

informele partners zoals lidorganisaties 

van ZorgSaam en de KBO.  

We maken ons sterk voor een gedegen 

training en begeleiding van zowel de 

formele als informele cliëntondersteuners.  

 

Eén telefoonnummer  
Zowel de burger als onze partners kunnen 

ons bereiken via 1 telefoonnummer. We 

zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 

12.30 uur. De medewerker informeert over 

het ondersteuningsaanbod en draagt er 

zorg voor dat de vraag, indien nodig wordt 

opgepakt door een van onze 

beroepskrachten of informele 

ondersteuners. Ook kunt u burgers 

verwijzen naar een Sociaal Team of een 

Wijkservicepunt in Maastricht.    

 

088 010 22 22 
 

 

Ook als u zelf vragen heeft over onze 

dienstverlening kunt u terecht op het 

bovenstaand telefoonnummer. 


