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Workshop 

Cliëntondersteuning

• Kennismaking

• Wat is clientondersteuning?

• Waar vind je een cliëntondersteuner?

• Reguliere clientondersteuning versus pilots



Kennismaking

Wie zit er in de zaal?

• Cliënten

• Naasten

• Professionals

• Vrijwilligers

• beleidsmakers

• Andere betrokkenen



Wat is cliëntondersteuning volgens 
u?

Ga naar www.menti.com en voer code 670596 in.

Hoe zou u – in steekwoorden – cliëntondersteuning
beschrijven?





Cliëntondersteuning volgens de 
wet

• Wmo: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies 

en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken 
van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van 
een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, 
jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen;

• Wlz: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, 

algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt 
aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in 
samenhang met dienstverlening op andere gebieden;



Oftewel…

vraag verhelderen informatie en advies toegang tot 
zorg en voorziening begeleiden passende zorg regelen 
ondersteuning bij het keukentafelgesprek
kortdurende hulp en begeleiding wegwijzer naar 
activiteiten, hulp en zorg ondersteuning bij klachten 
en bezwaar evaluatie van zorg 



Maar niet …

Zorgverlening schuldhulpverlening langdurige 
begeleiding jobcoaching indicatiestelling

….



Kenmerken

• Gratis

• Onafhankelijk / belang van de cliënt centraal

• Levensbreed

• Voor alle leeftijden

• Voor cliënten en naasten



Waar vindt u een 
cliëntondersteuner?

Wmo gemeente           wijkteam

Wlz             zorgkantoren         aanbieders OCO 
MEE, Zorgbelang, kleinere aanbieders

https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/hulp-bij-regelen-zorg

https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/clientondersteuning

https://www.informatielangdurigezorg.nl/juiste-loket

https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/hulp-bij-regelen-zorg
https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/clientondersteuning
https://www.informatielangdurigezorg.nl/juiste-loket


Pilots
• Experimenteren met ondersteuning aan specifieke 

groepen en voor langere tijd ondersteuning

• 2019 – 2020 met uitloop van 2 jaar

• pilots onderzoeken wat er naast reguliere oco extra 
nodig is

• Effecten worden gemeten

• Daarna mogelijk duurzame borging



Mensen met zeer ernstig verstandelijke en 
meervoudige beperking (ZEVMB)

• Copiloten (o.a. zorg regelen en afstemmen, 
ondersteuningsplan, knelpunten oplossen)

• 50 gezinnen (al geselecteerd)

• Doel: vergroten kwaliteit van leven voor het hele 
gezin rondom iemand met ZEVMB.

• Meer info: https://www.wijzienjewel.nl/projecten/copiloot-naast-

het-gezin

https://www.wijzienjewel.nl/projecten/copiloot-naast-het-gezin


Copiloot Reguliere cliëntondersteuner

Proactief Vraaggericht

Blijft betrokken (waakvlam) Eindig (ondersteuning per vraag)

Ondersteunt het hele gezin Vooral gericht op cliënt en minder op 
omgeving

Ondersteuning over wetsgrenzen Ondersteuning vanuit twee wetten 
geregeld (Wmo en Wlz)

Helpt ook bij dagelijkse coördinatie Coördinatie van zorg

Korte lijnen met instanties Meer afstand tot instanties

Onafhankelijk van aanbieder en financier Niet altijd onafhankelijk



mensen met grote problemen als gevolg 
van autisme

• Zelfgekozen levensloopbegeleider 
(vraagverheldering en coaching, regelen van 
maatwerk waar nodig)

• 100 mensen met autisme (worden benaderd)

• Doel: verhogen ontwikkeling, levensgeluk, 
autonomie en deelname aan de samenleving. 

• Meer info:  
vanuitautismebekeken.nl/pilotlevensloopbegeleiding





Mensen met niet-aangeboren hersenletsel en 
een complexe zorgvraag en hun naasten

• Casemanager (informatie, advies, 
vraagverduidelijking, doorverwijzen, psychosociale 
ondersteuning, organisatie van zorg)

• 100 mensen met NAH en een complexe zorgvraag

• Via ziekenhuizen en hersenletselteams in 3 regio’s

• Monitoring van alle mensen met NAH na ontslag 
ziekenhuis of revalidatie

• Doel: betere en snellere zorg 

• Meer info: www.casemanagerhersenletsel.nl. 



mensen met een verstandelijke beperking 
en ernstige gedragsproblematiek

• Netwerkgids (vraag verduidelijken, knelpunten 
oplossen, passende zorg vinden en creëren)

• 50 cliënten > zes maanden zoekend naar passende 
zorg

• In regio: Oost Nederland, Almere e.o., Amsterdam 
e.o., Ermelo e.o. (Groot Emaus)

• Doel: passende zorg vinden / creëren en 
belemmerende factoren in beeld brengen, evenals 
mogelijke oplossingen



Naasten die forse problemen ervaren bij 
het regelen van zorg

• Wlz cliëntondersteuning ++ (doen wat nodig is)

• 150 naasten

• Doel: vergroten kwaliteit van leven voor het hele 
gezin



Wat heeft uw voorkeur 
(menti.com: 670596)

• Tijdelijk of (levens)lang?

• Beroepskrsacht of vrijwilliger?

• Onafhankelijk of Onderdeel van zorg of inkoop?

• Levensbreed of alleen zorg?

• Regie versterken of ontzorgen? 

• Voorlichting of Casemanagement?

• Keuzevrijheid of zichtbaarheid?

• Onderdeel van een wijkteam of aparte positie?



















Waar zou u zelf behoefte aan hebben?

Ga naar www.menti.com en voer code 670596 in.

Wat zou u voor ondersteuning willen als u een beroep 
zou doen op een cliëntondersteuner?



Afsluiting

Nog vragen of opmerkingen?


