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Knelpuntencoach 
Meldpunt met oplossende daadkracht en lerend effect 

 

1. Laagdrempelig meldpunt voor knelpunten/klachten 

- één eenvoudig formulier dat inwoners en zorgmedewerkers thuis kunnen invullen, maar ook 

met hulp van een medewerker in het gemeentehuis. Het formulier wordt ook gebruikt door 

medewerkers van het KCC en door zorgmedewerkers die signaleringen doen die buiten hun 

eigen scope vallen. 

- alle formulieren worden geregistreerd en gevolgd; de knelpuntencoach analyseert werkwijze 

en doet verbetervoorstellen. 

- op basis van een ingevuld formulier wordt in overleg met de indiener bepaald welke route 

naar een oplossing gevolgd wordt. 

2. Oplossende daadkracht 

- de knelpuntencoach stuurt aan op snelle, adequate oplossingen als inwoners er met hun 

sociale netwerk en/of wijkteam niet goed uitkomen. 

- de knelpuntencoach stuurt aan op snelle, adequate oplossingen als zaken onverhoopt niet 

goed geregeld blijken te zijn. Hij adviseert bestuurders en medewerkers in deze. 

3. Lerend effect 

- de knelpuntencoach doet op basis van permanente analyse verbetervoorstellen ten aanzien 

van werkprocessen, contractafspraken met partnerorganisaties en overige beleidszaken. 

- de knelpuntencoach organiseert feedback op de wijze waarop de gemeente en haar 

zorgaanbieders knelpunten oppakken en afhandelen.  

Waarom is een laagdrempelig meldpunt van belang? 

- Lang niet alle inwoners geven gemakkelijk aan dat ze ergens tegenaanlopen, bijvoorbeeld omdat zij 

het moeilijk vinden om kritiek te leveren of omdat zij opzien tegen de bureaucratie die daarmee 

gepaard gaat (allerlei formulieren, juridische procedures e.d.). Een laagdrempelig meldpunt voor alle 

knelpunten (zorgen, signalen, klachten, bezwaren) voorziet erin dat de inwoner niet van tevoren hoeft 

te weten welke juridische term formeel bij zijn vorm van knelpunt past. 

 

Waarom is een knelpuntencoach van belang? 

- De primaire focus van zorgaanbieders ligt bij het feitelijk helpen van hulpbehoevende inwoners. Om 

te voorkomen dat mensen precies tussen verschillende systemen en zorgtrajecten invallen, is het van 

belang dat een specifieke functionaris toeziet op registratie en opvolging vanaf de laagdrempelige 

melding tot aan een passende oplossing. 

- De knelpuntencoach is in staat om op basis van een totaaloverzicht van alle knelpunten adviezen te 

geven ten aanzien van verbetering van het proces, onderlinge afspraken en dergelijke. De 

knelpuntencoach heeft ervaring met zowel hulpverlening aan (kwetsbare) inwoners als met werkwijze 

van zorgaanbieders en gemeente. Hierdoor kan hij goed fungeren als linking pin en kan hij goed 

praktische verbetervoorstellen doen. 

- De knelpuntencoach is tegelijkertijd goed in staat om anderen in staat te stellen hun 

verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van een snelle, passende oplossing. De 

knelpuntencoach neemt bijvoorbeeld niet de rol over van wijkteamcoördinatoren, medewerkers die 

de registratie verwerken, klachtencoördinatoren of hulpverleners. 

- De knelpuntencoach is bovendien van belang om gemeente en zorgaanbieders te ondersteunen bij 

het openen van de luiken, het leren van de eigen werkwijze en wat er in de samenleving leeft. 
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Visie 

De transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving impliceert meer regie van de burger als 

het gaat om het organiseren van zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd loopt de gemeente niet weg 

voor haar verantwoordelijkheid en wil zij voorkomen dat mensen, juist de meest kwetsbare, niet 

(meer) de zorg krijgen die zij nodig hebben. Voor zover mensen in staat zijn om de eigen zorg en 

ondersteuning te organiseren, mag de gemeente dit van hen verwachten. Maar voor hen die hiertoe 

niet in staat zijn, moet gezorgd worden. Dit is echter geen hard onderscheid tussen wel in staat en niet 

in staat zijn, maar vaak een glijdende schaal: mensen zijn in meer of mindere mate in staat om meer 

of minder leefgebieden zelfstandig en met hulp van het eigen netwerk vorm te geven. 

Tegelijk met de omvangrijke transitie in het sociale domein, krijgen de gemeente en haar inwoners te 

maken met forse bezuinigingen. Deze combinatie zal hoe dan ook, hoe goed we de nieuwe taken en 

de bezuinigingen ook met elkaar organiseren, leiden tot grotere en kleinere problemen. Voor deze 

problemen moet een oplossing gevonden worden. 

Primair ligt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een passende oplossing bij de inwoner en zijn 

netwerk zelf. Waar nodig wordt hij geholpen door het sociale wijkteam. De gemeente is echter 

systeemverantwoordelijke voor het aanbod en de organisatie van zorg en ondersteuning in het sociaal 

domein. 

Een belangrijk onderdeel van deze systeemverantwoordelijkheid is dat de gemeente zicht heeft op alle 

knelpunten en daarbij niet alleen formele klachten en bezwaren, maar ook signalen of mogelijke 

knelpunten serieus neemt. 

Als het organiseren van zorg en ondersteuning door de gemeente en uitvoerende organisaties niet 

goed loopt of als problematisch wordt ervaren door degene die de hulp of ondersteuning nodig heeft, 

bestaat de mogelijkheid om formeel bezwaar te maken. Dit wordt echter vaak als een grote belasting 

ervaren (ook voor de gemeente) en bovendien kan betwijfeld worden of de huidige klachtenregeling 

nog aansluit bij het uitgebreide takenpakket van de gemeente1. 

De gemeente wil een aantal zaken: 

1. De manier waarop zorg en ondersteuning georganiseerd zijn en de manier waarop georganiseerd is 

dat mensen hun (ervaren) problemen met de benodigde zorg en ondersteuning kenbaar kunnen 

maken, mogen nooit leiden tot het niet (kunnen) krijgen van noodzakelijke zorg en ondersteuning; 

2. De gemeente blijft aanspreekbaar op het leveren van noodzakelijke zorg en ondersteuning en draagt 

verantwoordelijkheid voor een laagdrempelige en effectieve mogelijkheid voor inwoners om hun 

(ervaren) problemen kenbaar te maken; 

3. De gemeente blijft systeemverantwoordelijke voor de organisatie van noodzakelijke zorg en 

ondersteuning en voor het wegnemen van knelpunten daarin; 

4. De gemeente treedt op als regisseur voor de organisatie van noodzakelijke zorg en ondersteuning 

en voor het wegnemen van knelpunten daarin; 

5. De gemeente wil zicht hebben op (ervaren) knelpunten (met als doel daarvan te kunnen leren, zowel 

voor de eigen organisatie als ten behoeve van contractafspraken met uitvoerende partners) 

 

In 2014 heeft de gemeente geïnventariseerd welke klachtenregelingen van toepassing zijn op het 

functioneren van de gemeente en haar uitvoerende partners. De gemeente heeft bovendien de 

verplichting om een goede klachtenregeling te hebben, opgenomen in de overeenkomsten die zij met 

                                                           
1 Zie hiervoor bijvoorbeeld de brief van de Wmo-Raad Barendrecht, d.d. 30 september 2014; te vinden op 
http://www.wmo-raadbarendrecht.nl/adviezen2014.php 

http://www.wmo-raadbarendrecht.nl/adviezen2014.php
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uitvoerende partners is aangegaan. Gelijktijdig met dit voorstel, wordt een voorstel gedaan om een 

klachtenregeling wijkteams in werking te zetten. Deze klachtenregeling zorgt samen met de 

klachtenregeling BAR-organisatie en klachtenregelingen van zorgaanbieders voor een samenhangende 

procedure ten aanzien van formele klachten in het sociale domein. 

Per 1 januari 2015 worden wijzigingen in het beleid voelbaar en komen knelpunten aan het licht. 

Wethouder Monhemius heeft aan de gemeenteraad van Barendrecht toegezegd om vanaf die datum 

een functie te hebben opgetuigd. Daarover heeft de gemeente het volgende gezegd: 

“Een laagdrempelig meldpunt voor bewoners die ontevreden zijn over de ondersteuning. Vanuit de 

insteek om oplossingen te zoeken door middel van onderling overleg. Dit wordt in overleg met de Wmo-

Raad met voorrang vormgegeven.”  

Ook wethouder Keuzenkamp (gemeente Ridderkerk) wil zicht hebben op wat zich in het sociale domein 

afspeelt. In gesprek over de rol van de knelpuntencoach zei Keuzenkamp: “Elke maand wil ik een 

rapportage en analyse van de knelpunten bij mij op tafel.” 

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk geven gezamenlijk invulling aan hun 

systeemverantwoordelijkheid ten aanzien van het aanbod en de organisatie van zorg en ondersteuning 

in het sociaal domein. Van essentieel belang daarbij is dat zij zicht hebben op wat zich afspeelt en 

kunnen anticiperen om snel adequate oplossingen te kunnen organiseren. 
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Meldpunt met oplossende daadkracht 

Een laagdrempelig meldpunt met knelpuntencoaches die inwoners helpen om een oplossing te 

vinden voor hun (ervaren) problemen met de gemeente en haar uitvoerende partners. 

 

Het meldpunt is laagdrempelig en kan bereikt worden door naar de balie van het gemeentehuis te 

gaan, door telefonisch contact op te nemen of door het eenvoudige, digitale formulier op de website 

van de gemeente in te vullen. 

Het meldpunt wordt ondersteund door de knelpuntencoach. De knelpuntencoach stuurt actief aan 

op het vinden van een gezamenlijke oplossing en voorkomt daarmee dat kwesties lang lopen en 

formele juridische trajecten (formele klachten- en bezwarenprocedures) moeten worden gestart. 

De knelpuntencoach gaat uit van de gedachte dat inwoners niet per se hun recht willen halen, maar 

een oplossing voor hun (ervaren) probleem willen. De knelpuntencoach heeft veel weg van een 

ombudsfunctie, met als belangrijkste verschil: de knelpuntencoach wordt ingezet vóórdat het te laat 

is, mensen al te lang om een oplossing verlegen zitten en irritaties de media hebben bereikt. 

De knelpuntencoach heeft een aanjaagfunctie en het mandaat om ambtenaren en uitvoerende 

partijen te stimuleren om snel met een passende oplossing te komen. 

In feite is de knelpuntencoach de vooruitgeschoven pion (informeel) van de klachtenregeling2 

(formeel); enerzijds omdat mensen vaak nog niet eens de behoefte aan een formele klacht hebben, 

anderzijds omdat mensen vaak niet eens weten of sprake is van een klacht of bezwaar. De 

knelpuntencoach helpt hen op weg, met als doel zo snel mogelijk een oplossing voor het ervaren 

probleem te hebben. Hij fungeert waar nodig als moderator tussen partijen en volgt in elk geval 

knelpunten tot ze zijn opgelost.  

De knelpuntencoach staat min of meer met één been binnen en één been buiten de gemeentelijke 

organisatie. Hij heeft mandaat om intern snel te schakelen, maar kan zich vrij en onafhankelijk 

bewegen. Ten behoeve van beeldvorming en snelheid van knelpuntoplossing is het wenselijk dat de 

knelpuntencoach rechtstreekse verbinding met ambtenaren, medewerkers en bestuurders heeft. De 

knelpuntencoach kan daardoor een knelpunt op de juiste ‘tafel’ krijgen, zodat snel een adequate 

oplossing gerealiseerd kan worden. 

De knelpuntencoach stuurt aan op snelle adequate oplossingen. Als dit niet mogelijk is (langere 

beleidscyclus), geeft de knelpuntencoach advies aangaande een tijdelijke oplossing (zolang de 

beleidscyclus of bezwaarprocedure loopt). 

De knelpuntencoach kan door inwoners, professionals en ‘bezorgde buren’ ingeschakeld worden als 

een knelpunt met het aanbod of de organisatie van zorg en ondersteuning wordt ervaren. Waar 

mogelijk wordt voortdurend hetzelfde webformulier als basis gebruikt. Dit formulier kunnen mensen 

zelf op de computer thuis invullen, maar ze kunnen dit ook met hulp van een medewerker op het 

gemeentehuis of bij een zorginstelling doen. 

Bij het aangeven van knelpunten is het niet van belang om de juiste juridische term te weten; de 

knelpuntencoach overlegt met de indiener wat de meest effectieve manier is om zo snel mogelijk 

een adequate oplossing gerealiseerd te zien. Het kiezen voor een bepaalde oplossingsroute, betekent 

niet dat andere wegen worden afgesloten; formele routes via de klachtenregeling, de 

bezwarenprocedure of de Nationale Ombudsman blijven altijd toegankelijk. De knelpuntencoach 

                                                           
2 Zowel van zorgaanbieders als van gemeente. 
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adviseert en ondersteunt; de keuze ligt primair bij de indiener (degene om wie het knelpunt gaat) en 

het uitgangspunt is dat oplossingen gevonden worden tussen inwoners, hun sociale netwerk en het 

wijkteam. 

Meldpunt met lerend effect 

De knelpuntencoach voert regie op registratie en verwerking van alle binnenkomende knelpunten en 

is op die manier in staat om adequaat bij te sturen. Het betekent niet dat hij zelf van alles en nog wat 

gaat oplossen – juist niet – maar zorgt er wel voor dat nauwkeurig gevolgd wordt dat elk 

gesignaleerd knelpunt daadwerkelijk een snelle, adequate oplossing krijgt. 

Omdat hij bovenop de registratie zit, kan hij snel adviseren en aansturen op (lichte) aanpassingen in 

werkwijze en beleid. De knelpuntencoach neemt registratietaken niet van de staande organisatie 

over, maar maakt gebruik van deze registratie en doet voorstellen voor verbetering van systemen. 

De knelpuntencoach rapporteert maandelijks aan het college, zodat zij voortdurend goed 

geïnformeerd is over de actuele stand van zaken met betrekking tot knelpunten in het sociale 

domein en tijdig maatregelen kan nemen. 

De knelpuntencoach is transparant in zijn functioneren. Hij organiseert feedback in de vorm van een 

onafhankelijke adviescommissie, die periodiek advies geeft over de gekozen oplossingsroutes en 

afhandeling. De adviescommissie wordt ook gevraagd om mee te denken over goede oplossingen 

voor structurele problemen. De adviescommissie heeft geen formele status; hij is bedoeld om de 

gemeente in staat te stellen optimaal te leren van de wijze waarop zij knelpunten oppakt en 

afhandelt. De gemeente legt verantwoording over haar functioneren af aan de gemeenteraad. 

Planning 

Op 1 januari 2015 is een digitaal webformulier beschikbaar op de website van de gemeente. Op de 

frontpage is een rechtstreekse link beschikbaar en op de pagina van het webformulier is duidelijke 

informatie beschikbaar over de werkwijze van knelpuntencoaches en overige manieren om 

knelpunten kenbaar te maken. 

Op 1 januari 2015 zijn ambtenaren en medewerkers van zorgaanbieders geïnformeerd over het 

meldpunt en de inzet van knelpuntencoaches. 

In het eerste kwartaal van 2015 ligt de focus op het behandelen van binnengekomen knelpunten en 

het organiseren van functionele oplossingsroutes. 

In het tweede kwartaal van 2015 worden werkwijzes zoveel mogelijk gestructureerd en moet de 

werkwijze van de knelpuntencoach helder zijn. 

In de tweede helft van 2015 wordt de werkwijze geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

In het laatste kwartaal komt een advies beschikbaar over voortzetting danwel afbreken van het 

meldpunt en de inzet van knelpuntencoaches. 

Organisatorische positie 

De knelpuntencoach functioneert als bestuursadviseur Sociaal Domein en geeft inhoudelijk richting 

aan medewerkers die betrokken zijn bij registratie en verwerking van (mogelijke) knelpunten in het 

sociale domein. Hij wordt administratief ondersteunt vanuit de staande organisatie. 

Evaluatie 

De knelpuntencoach wordt geëvalueerd aan de hand van gesignaleerde knelpunten, 

verbetervoorstellen en concrete verbeteringen ten aanzien van het aanbod en de organisatie van 

zorg en ondersteuning in het sociale domein. 
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Praktische werkwijze van de knelpuntencoach 

Deze werkwijze is onderdeel van doorlopende evaluatie en kan waar nodig worden verbeterd. 

Een knelpunt wordt gemeld via de balie van het gemeentehuis, via een webformulier dat iemand 

thuis heeft ingevuld of dat is ingevuld door een zorgmedewerker. 

Naar aanleiding van de melding ontvangt de indiener een bevestigingsmail of een uitdraai van de 

melding. 

Binnen één werkdag wordt het gesignaleerde knelpunt geregistreerd en er wordt telefonisch contact 

opgenomen met de indiener om te bespreken welke route het beste bewandeld kan worden. Daarbij 

zijn drie mogelijkheden: 

- er wordt direct een formele klacht ingediend; de formele klachtenprocedure wordt gevolgd 

(behandeling door de klachtencoördinator, deze koppelt terug) 

- er wordt direct een formeel bezwaar ingediend; de formele bezwaarprocedure wordt gevolgd (de 

behandelaar koppelt terug) 

- er wordt besproken aan welke voorwaarden een passende oplossing zou moeten voldoen en de 

knelpuntencoach vertelt welke stappen hij gaat ondernemen. 

Verdere stappen bij behandeling door de knelpuntencoach 

De knelpuntencoach bespreekt3 met zijn directe team wat de beste oplossingsroute kan zijn. Het kan 

bijvoorbeeld zijn dat de oplossing het beste gevonden kan worden in de interactie tussen een 

zorgaanbieder en de indiener. In dat geval wordt contact opgenomen met de betreffende 

zorgaanbieder4 en wordt gevraagd naar een mogelijke oplossing. Als een oplossing direct wordt 

gevonden, wordt de zorgaanbieder gevraagd deze aan te bieden en de knelpuntencoach over de 

afhandeling te informeren (zie verder bij ‘afhandeling’). Als een oplossing niet direct wordt 

gevonden, wordt een afspraak tussen de zorgaanbieder en de indiener gemaakt, die in principe5 

binnen één week na de melding van het knelpunt plaatsvindt. De knelpuntencoach fungeert als 

moderator van de afspraak. 

Als de oplossing het beste kan gevonden worden in de interactie tussen de gemeente en de indiener, 

wordt hetzelfde traject doorlopen.  

Als ter plekke een oplossing gevonden wordt, wordt deze door de knelpuntencoach vastgelegd en 

kunnen beide partijen akkoord gaan met de oplossing (zie verder bij ‘afhandeling’). 

Als een oplossing niet direct gevonden wordt, kan het zijn dat de zorgaanbieder of gemeente tijd 

nodig heeft om één en ander na te gaan. Hiervoor is maximaal één week beschikbaar, tenzij de 

knelpuntencoach akkoord gaat met een gegronde reden waarom één week niet haalbaar is. De 

indiener wordt hierover geïnformeerd. 

Een andere reden kan de complexiteit van de situatie zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot 

regelgeving en beleid. De knelpuntencoach is in dat geval in staat om de situatie op de juiste ‘tafel’ te 

krijgen en de gemeente committeert zich aan medewerking zodat een oplossing wordt gerealiseerd 

                                                           
3 Vaak gaat dit per mail, omdat dit doorgaans sneller gaat dan eerst een overleg te organiseren en het dient 
direct als een voortgangsrapportage. 
4 Afhankelijk van de aard van het knelpunt wordt rechtstreeks contact gelegd met degene die hierover gaat. De 
knelpuntencoach heeft mandaat (via afspraken met zorgaanbieders) om dit te doen. 
5 In feite zijn de enige uitzonderingen hierop: als de indiener zelf in die week niet kan of als degene die vanuit 
de zorgaanbieder hierbij betrokken moet zijn (en niet vervangen kan worden), ziek is of op vakantie is. De 
knelpuntencoach is doortastend in het organiseren van een afspraak. 
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binnen twee weken nadat geconstateerd is dat deze route gevolgd moet worden (ofwel direct bij 

eerste melding van het knelpunt, ofwel na afloop van het gesprek). 

Afhandeling 

Als een oplossing is gevonden (in een tijdsbestek van 1 tot maximaal 3 weken), wordt het knelpunt 

als afgehandeld geregistreerd. Bij de afhandeling kan een evaluatiemoment worden afgesproken. De 

knelpuntencoach kan na verloop van tijd navraag doen over de mate waarin de oplossing in de 

praktijk uitwerkt. 

Advisering 

De knelpuntencoach adviseert over mogelijke oplossingen. Als een oplossing een langer traject nodig 

heeft (bijvoorbeeld omdat beleid niet goed blijkt te zijn ingeregeld), wordt dit traject in gang gezet. 

Tegelijkertijd wordt een voorstel voor een tijdelijke oplossing gedaan zolang het traject loopt (een 

dergelijke oplossing kan ook worden voorgesteld als de situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld zolang 

een formele klachten- of bezwarenprocedure loopt). 

Elke maand informeert de knelpuntencoach het college over aantallen en aard van gemelde 

knelpunten en hoe zij zijn opgelost. De knelpuntencoach adviseert op basis hiervan over mogelijke 

aanpassingen van het beleid of de handhaving daarvan. Omdat de lijn naar het college kort is, kan 

een situatie snel ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd, zodat het college goed 

geïnformeerd blijft en waar nodig haar verantwoordelijkheid kan nemen. 

Periodiek (dit kan maandelijks zijn, maar hoeft niet) bespreekt een onafhankelijke 

burgeradviescommissie de werkwijze en de keuzes die de knelpuntencoach heeft gemaakt. Ook 

geboden oplossingen of moeilijk op te lossen situaties kunnen worden besproken, zodat met elkaar 

geleerd kan worden. Hierbij zijn ook de klachtencoördinator en de behandelaar van bezwaren in het 

sociale domein betrokken, zodat toegewerkt kan worden naar een consistent knelpuntenbeleid dat 

naar ieders tevredenheid functioneert. 

Adviezen van de burgeradviescommissie worden meegenomen in de adviezen aan het college, maar 

ook kan op basis hiervan rechtstreeks contact gezocht worden met betrokken ambtenaren 

(bijvoorbeeld contractmanagers of programmamanagers) of medewerkers van zorgaanbieders. 

Tot slot 

De essentie van de knelpuntencoach is dat hij vanuit het knelpunt van de inwoner vertrekt en zoekt 

naar een snelle, adequate oplossing voor de inwoner. Daarnaast draagt hij zorg voor 

verbetervoorstellen op basis van gesignaleerde knelpunten om zo de gehele dienstverlening te 

verbeteren. 

Zijn werkwijze bestaat eruit dat hij gemandateerd is om ‘tussen de linies’ te kunnen manouvreren om 

gesignaleerde knelpunten op de juiste ‘tafel’ te krijgen. Doel- en resultaatgerichtheid vormen de 

essentie van zijn werk. 

 


