
 

 

SCOT, organisatie voor onafhankelijke  

cliëntondersteuning in Twente. 

 

Vanaf januari 2016 is de Stichting Clientondersteuning  Twente (SCOT) actief  

binnen 14 gemeenten in Twente. 

 

In dit artikel willen we ons graag  aan u voorstellen en u informeren over de inhoud van 

onafhankelijke cliëntondersteuning.  Tevens willen we toelichten  hoe we als cliëntondersteuner  een 

bijdrage kunnen leveren bij  het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan. 

 

 Allereerst, wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over cliëntondersteuning en wat is 

het doel van cliëntondersteuning? 

Het uiteindelijke doel van cliëntondersteuning is  het  versterken  van de positie, zelfredzaamheid, 

participatie en de eigen regie van de cliënt. 

 

 Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd binnen de Wlz? 

Cliënten met een Wlz indicatie kunnen gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.  

Client ondersteuning wordt beschikbaar gesteld door het zorgkantoor en wordt uitgevoerd door 

organisaties voor onafhankelijke clientondersteuning die hiertoe gecontracteerd zijn door het 

zorgkantoor. 

SCOT is een organisatie voor onafhankelijke clientondersteuning binnen de 14 Twentse gemeenten. 

 

 

 Uit welke werkzaamheden bestaat cliëntondersteuning? 

Clientondersteuning  kan bestaan  uit de volgende diensten: 

 Informatie en advies 

 Ondersteuning  bij het opstellen van een persoonlijk plan 

 Ondersteuning bij het kiezen van een passende Wlz zorgaanbieder en passende Wlz zorg 

 Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan 

 Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd 

 Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep 

 Ondersteuning bij herindicatie 

 

 

 Is cliëntondersteuning  kosteloos beschikbaar?  

Clientondersteuning zoals deze door SCOT wordt geboden  is voor burgers met een Wlz indicatie 

kosteloos beschikbaar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Op welke gebieden kan cliëntondersteuning van belang zijn? 

Hierbij kun je denken aan: 

 Reflectie op het eigen leven. Het gaat hierbij om ambities, wensen en levensvragen van 

mensen die geconfronteerd worden met beperkingen (of die van hun partner of kind) en 

deze een plek moeten leren geven in hun leven 

 De toegang tot de zorg.  Het gaat hierbij om ondersteuning bij het maken van keuzes en het 

formuleren van vragen om te komen tot de meest passende en doelmatige zorg 

 Clientondersteuning voor mensen die al van bepaalde voorzieningen gebruik maken. Het gaat 

hierbij om ondersteuning bij heronderzoeken, veranderingen in de situatie of bij het 

opstellen van een zorg- of ondersteuningsplan met de zorgaanbieder. 

 

SCOT  is dus geen zorgaanbieder maar een organisatie die burgers met een Wlz indicatie 

adviseert, informeert en ondersteunt bij het verkrijgen van de juiste zorg bij de meest 

geschikte zorgaanbieder. 

Voor mensen die al zorg ontvangen kan SCOT meedenken of de geleverde zorg ook de meest 

passende zorg is.  SCOT is beschikbaar voor burgers met een Wlz indicatie. Daarnaast kan 

SCOT haar diensten ook aanbieden binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. 

 

 Op welke wijze zouden cliënten/bewoners van DTZC gebruik kunnen maken van de 

diensten van SCOT? 

Burgers,  zoals cliënten van de DTZC,  die gebruik maken van  een zorgorganisatie kunnen 

ondersteuning aanvragen bij SCOT als het gaat om opstellen, evalueren en bijstellen van het 

zorgplan. SCOT kan stimuleren en bevorderen dat cliënten  betrokken worden bij deze besprekingen. 

Dat is namelijk niet altijd en overal het geval. Veel cliënten zullen prima worden vertegenwoordigd 

door familie en verwanten of door een  mentor. Anderen zullen  in staat zijn zelfstandig deel te 

nemen aan de bespreking.  

Daar waar,  door welke omstandigheden dan ook,  er belemmeringen zijn waardoor de cliënt de 

zorgplanbespreking niet kan bijwonen kan een beroep gedaan worden  op de  cliëntondersteuners 

van SCOT. Deze kan stimuleren en bewerkstelligen dat de cliënt optimaal betrokken  of 

vertegenwoordigd wordt bij het maken van belangrijke keuzen in zijn leven en dat deze keuzen  

beschreven worden in het zorgplan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cliëntondersteuner staat naast de cliënt en is onafhankelijk.   Dat betekent dat de belangen, 

vragen, wensen van de cliënt leidend zijn.  De cliëntondersteuner  werkt niet in (directe) opdracht 

van een zorgaanbieder of van de financier. 

 Doel is om de positie van de cliënt te versterken en om de cliënt in staat te stellen zo veel mogelijk 

eigen keuzen te  maken.  

 

SCOT is een netwerkorganisatie en werkt met freelance cliëntondersteuners die in opdracht van 

SCOT een ondersteuningstraject uitvoeren. 

Bij SCOT werken 3 (onbezoldigde) coördinatoren die de vraag van de burger/cliënt koppelen aan de 

freelance cliëntondersteuner.  

Voor verdere info en/of concrete vragen is SCOT  bereikbaar: 

 

  085-4890374 

 info@scotwente.nl 

 Contactformulier op www.scotwente.nl  Hier ook verdere info over SCOT. 

 Hans Kuipers, coördinator,  is contactpersoon vanuit SCOT voor de DTZC.  

 

 

Namens SCOT, 

Hans Kuipers, coördinator.  

T.06.24779956 

h.kuipers@scotwente.nl  
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