
Bijlage 2 Score per vraag 

  

1 Bij welke organisatie ben je aangesloten (meerdere opties mogelijk)? 

 

2 Wat voor cliëntondersteuner ben je (meerdere opties mogelijk)? 



2 
 

 

3 Welke van de onderstaande situaties is van toepassing in jouw werksituatie? 

 

4 Ik vind dat ik als cliëntondersteuner voldoende onafhankelijk kan functioneren: ik ervaar 

voldoende professionele autonomie. 
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5 Staat jouw professionele autonomie onder druk door (meerdere opties mogelijk): 

 

6 De voorlichting over de cliëntondersteuning aan de burgers is in mijn gemeente(n) goed 

geregeld: 0 (zeer mee oneens) - 4 (zeer mee eens) 



4 
 

7 De weg naar de cliëntondersteuning wordt door burgers in onze gemeente eenvoudig 

gevonden: 0 (zeer mee oneens) - 4 (zeer mee eens) 

 

8 Heb je in de gemeente(n) te maken met een wachtlijst voor cliëntondersteuning? 
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9 Ik kan voldoende ondersteuning bieden bij de behartiging van de belangen van mijn 

cliënten: 0 (zeer mee oneens) - 4 (zeer mee eens) 

10 Ik kan voldoende preventief werken: 0 (zeer mee oneens) - 4 (zeer mee eens) 
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11 Ik kan voldoende levensbreed (over alle levensgebieden) werken: 0 (zeer mee oneens) - 4 

(zeer mee eens) 

 

12 Hoeveel tijd mag je besteden per cliënt? 
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13 Ervaar je dit als voldoende tijd? 

14 Hoe wordt de kwaliteit van de cliëntondersteuning geborgd (meerdere opties mogelijk)? 
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15 Wordt de scholing vergoed door gemeente(n) en / of werkgever? 

16 Mag je onder werktijd scholing volgen? 

17 Is registratie verplicht door gemeente en / of werkgever? 
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18 Op welke gebieden / thema’s word jij als cliëntondersteuner ingezet (meerdere opties 

mogelijk)? 

19 Zet jouw gemeente vrijwilligers in als cliëntondersteuner? 
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21 Zo ja, zijn de afspraken over de samenwerking tussen vrijwillige en professionele 

cliëntondersteuners helder? 

22 Zo ja, is het de cliënt dan helder waarvoor een vrijwillige cliëntondersteuner dan wel een 

professionele cliëntondersteuner wordt ingezet? 



11 
 

23 Zo ja, kan de cliënt kiezen voor een professionele cliëntondersteuner als hij/zij dat wil? 

24 Ik vind dat ik als cliëntondersteuner voldoende onafhankelijk kan functioneren en ervaar 

daarin voldoende professionele autonomie. 
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25 Zo nee, waar gaat het dan om? 

26 In de samenwerking met de zorgkantoren staat mijn professionele autonomie onder druk. 



13 
 

28 In de samenwerking met de zorgaanbieder staat mijn professionele autonomie onder druk. 

30 Het is voor mij duidelijk wat ik wel en wat ik niet kan doen voor mijn Wlz cliënten. 
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31 Zijn er taken die je als Wlz-cliëntondersteuner zou willen uitvoeren die je nu niet mag 

uitvoeren? 

33 Verwijzen de zorgkantoren proactief door naar cliëntondersteuning? 
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34 Verwijzen zorgaanbieders proactief door naar cliëntondersteuning? 

35 Is er in jouw regio een wachtlijst voor (Wlz-)cliëntondersteuning? 
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36 De knip tussen de Wmo- en Wlz-cliëntondersteuning: 

37 BCMB moet zich vooral inzetten voor: 

 

 


