
1 

 

 

 

 

1. Gemeente Den Haag - Raymond Hamar de la Brethoniere en Rocelle van der Kemp 

Lokale Samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en gemeente  

 

De samenwerking tussen cliëntondersteuning door professionals én vrijwilligers is het onderwerp van de work-

shop van de gemeente Den Haag.  Door onderling te verwijzen naar aanbieders met hun eigen expertise, kunnen 

alle inwoners op een manier worden geholpen die het beste bij hen past. Dat is ook de reden dat Den Haag tot 

koploper is uitgeroepen!  

 

 

2. Gemeente Helmond - Paul Berkers, Hein Hunnego & Roland Matuszynski (VBOH) 

Samenspel gemeente en cliëntondersteuners 

 

In de workshop wordt ingegaan op het samenspel tussen gemeente en cliëntondersteuners, bijvoorbeeld het af-

stemmen van de werkwijze tussen wmo-consulenten en cliëntondersteuners, of het faciliteren van trainingen voor 

cliëntondersteuners. 

 

 

3. Zorgbelang Gelderland - Mark de Grauw en Jeroen Willemsen 

De overgang van Wmo naar Wlz 

 

In deze workshop gaan cliëntondersteuners vanuit Wmo en vanuit Wlz in op de overgang van een cliënt vanuit 

Wmo naar Wlz. De deelnemers krijgen zicht op de manier waarop cliëntondersteuning een rol kan spelen bij deze 

overgang, welke knelpunten daarbij spelen en doen ideeën op hoe ze daar in hun eigen lokale praktijk mee kun-

nen omgaan. 

 

 

4. Mentorschap – Anne Slingerland 

Mentorschap en cliëntondersteuning: onderscheid en samenspel  

 

In deze workshop wordt een korte uitleg gegeven over de wettelijke beschermingsmaatregel mentorschap en de 

betekenis van mentorschap ter ondersteuning van cliënten die soms wilsonbekwaam zijn, geen familie hebben 

die hen kan vertegenwoordigen en daarom een mentor nodig hebben.  

Aan de hand van casusbespreking wordt ingegaan op het onderscheid tussen ondersteuning en vertegenwoordi-

ging en het samenspel van cliënt, ondersteuner en mentoren, die als vrijwilligers het mentorschap uitoefenen. 
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5. BCMB - Auke Blom en Roger Kerff (Registerplein) 

Zorgen voor kwaliteit van de cliëntondersteuner 

 

In deze workshop gaat Auke Blom in op de manier waarop BCMB, beroepsvereniging voor cliëntondersteuners, 

werkt aan kwaliteit. Ook wordt een toelichting gegeven op het beroepsregister, dat voor cliëntondersteuners bin-

nen de Wlz al verplicht is. Deelnemers krijgen ideeën over de mogelijkheden om de kwaliteit van het werk van 

cliëntondersteuners te borgen in hun eigen praktijksituatie. 

 

 

6. Gemeente Almelo - Michel van Brink en Henk Snoeijer (Almelo Sociaal)  

Informeel en integraal: onafhankelijke cliëntondersteuning door Almelo Sociaal 

 

Inwoners van de gemeente Almelo die binnen het sociaal domein behoefte hebben aan hulp, advies of onder-

steuning kunnen zich wenden tot de onafhankelijke vrijwilligers van de belangenorganisaties binnen Almelo Soci-

aal. Dit samenwerkingsverband onderscheidt zich door sociaal domein brede cliëntondersteuning, het inzetten 

van getrainde vrijwilligers, warme overdracht tussen de verschillende belangenorganisaties en de wisselwerking 

met collectieve belangenbehartiging. In deze workshop aandacht voor kansen en uitdagingen van deze manier 

van werken. Daarnaast wordt besproken hoe je onafhankelijke cliëntondersteuning integraal, dus rond bijvoor-

beeld werk & inkomen, kunt inrichten.    

 

 

7. Gemeente Deurne -  Wil Evers en  Brigitte Joosten (MEE Zuidoost Brabant) 

De samenwerking tussen formele en informele (onafhankelijke) cliëntondersteuners: Niet omdat het 

moet, maar omdat het kan 

 

De deelnemers krijgen informatie over de wijze waarop koploper gemeente Deurne onafhankelijke cliëntonder-

steuning binnen het sociale domein vorm heeft gegeven. Daarnaast krijgen de deelnemers zicht op welke aspec-

ten van belang zijn in de samenwerking tussen de verschillende partijen en inwoners. 

 

 

8. Gemeente Midden-Groningen - Clariss Bakker en Andries Kroese 

Onafhankelijke cliënt vertegenwoordiger (OCV) Midden-Groningen 

 

In deze workshop wordt het model van Midden-Groningen uitleggen (in samenwerking met Zorgbelang), waar 

getrainde vrijwilligers centraal staan. Focus op informele cliëntondersteuning en hoe je als gemeente de regie 

houdt over kwalitatief goede cliëntondersteuning. 

 

 

9. JEZ Zaanstad – Claudia Janssen en jongerenervaringsdeskundigen 

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor en door jongeren 

 

In Zaanstad worden jongerenervaringsdeskundigen getraind en ingezet om cliëntondersteuning aan jongeren te 

verlenen. Naast een luisterend oor voor jongeren en hun te motiveren aan hun herstel te werken, zijn de jonge-

renervaringsdeskundigen ook een klankbord voor het domein Jeugd en wijkteams. In deze workshop vertellen de 

coördinatoren en jongerenervaringsdeskundigen van JEZ Zaanstad over hun aanpak en laten zij u ervaren 

waarom het belangrijk is jongeren niet te vergeten binnen onafhankelijke cliëntondersteuning. 
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1. Gemeente Maastricht - Marijke Mooren en Jeroen Huynen, Buttonplay 

Persona’s om bereik en gebruik van cliëntondersteuning te optimaliseren Kijk eens anders naar je gebrui-

kers van cliëntondersteuning om het bereik te vergroten. 

 

In deze workshop wordt verteld over de aanpak om via focusgroepen met gemeente, informele, formele partijen 

en cliëntvertegenwoordigers te werken aan de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en persona’s, met behulp 

waarvan de cliëntondersteuning beter kan worden afgestemd op de verschillende gebruikersgroepen. De deelne-

mers doen inspiratie op over een cocreatief ontwikkelproces en over het gebruik van persona’s. 

 

 

2. Nivel - Laxsini Murugesu, Fadua el Bouazzaoui en Hafida Boukayoua 

Cliëntondersteuning bij curatieve zorg 

 

In deze workshop vertelt Laxsini Murugesu, onderzoeker bij het Nivel over uitkomsten van een inventarisatie van 

cliëntondersteuning bij curatieve zorg en licht Fadua el Bouazzaoui toe hoe dit in Rotterdam en Schiedam in prak-

tijk plaatsvindt. Deelnemers krijgen inzicht in de meerwaarde van cliëntondersteuning bij curatieve zorg en vor-

men zich een mening over de manier waarop dat idealiter georganiseerd en gefinancierd kan worden. 

 

 

3. Gemeente Almere - Dirk-Albert Prins en mw. Hans van Steenis 

Ervaren Gesprekondersteuning rond de Keukentafel  

 

Centraal staat in de workshop hoe je keuzes maakt rondom cliëntondersteuning en een model ontwikkelt in 

nauwe samenwerking met inwoners. Deelnemers informeren over mogelijkheden hoe je een lokaal breed gedra-

gen model rondom cliëntondersteuning kunt aanvliegen. Vervolgens de discussie aangaan over aspecten van 

onafhankelijke cliëntondersteuning waar gemeenten en aanbieders mee worstelen. 

 

 

4. Ieder(in) - Mieke van Opstal en Marijke Hempenius 

Effe Checken 

 

We bespreken aan de hand van een aantal items uit de checklist ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ hoe het be-

leid voor cliëntondersteuning uitgevoerd wordt in de dagelijkse praktijk van uw gemeente. Met deelnemers gaan 

we gesprek over items uit de checklist om elkaar te informeren en te inspireren. 
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5. Gemeente Amersfoort -  Ineke Hooijschuur en Karin Wattimena 

Samenspel cliëntondersteuners en gespreksvoerders 

 

In deze workshop wordt u meegenomen in een van de aandachtspunten uit onderzoek naar cliëntondersteuning 

in Amersfoort: het samenspel tussen gespreksvoerders en cliëntondersteuners. We vertellen niet alleen over 

onze ervaringen, maar vragen ook naar die van u en uw ideeën hierover. 

 

 

6. Pelita – Monique Coers 

Cliëntondersteuning voor Indische en Molukse ouderen; Hoe benader je mensen met een migratie-achter-

grond? 

 

Ouderen met een Indische of Molukse achtergrond maken bijna geen gebruik van WMO-voorzieningen. Zij blijken 

de weg niet te weten en last te hebben van vraagverlegenheid. Doen ze wel een aanvraag dan loopt dit vaak uit 

op een teleurstelling. Stichting Pelita trainde vrijwillige cliëntondersteuners in een cultuursensitieve en contextge-

bonden benadering. En dat werkt. Een interactieve workshop met voorbeelden uit de praktijk en een minicursus 

‘Djalan Pienter’, oftewel cultuursensitief benaderen op z’n Indisch/Moluks. 
 

 

7. Motiva Straatadvocaten -  Jeremiah Sijmons 

Straatadvocaten voor dakloze mensen 

 

In de workshop gaan de straatadvocaten in op de manier waarop zij cliëntondersteuning bieden aan dakloze 

mensen. Deelnemers krijgen inzicht in wat dakloze mensen nodig hebben om passende zorg en steun te krijgen 

en hoe straatadvocaten hen daarbij terzijde kunnen staan. 

 

 

8. Gemeente Stichtse Vecht/Woerden - Fred Nieuwesteeg en Inge Markx 

Maak in één uur kennis met twee lokale aanpakken. Denk actief mee hoe gemeenten klantreizen kunnen 

inzetten om hun aanpakken aan te scherpen. 

  

Stichtse Vecht heeft sociaal domein breed vier professionele aanbieders gecontracteerd, waardoor de inwoners 

kunnen kiezen. Deelnemers aan de workshop gaan aan de slag met de recent uitgevoerde klantreis. Maak kennis 

met Marja, persona uit deze klantreis.  

Woerden werkt met twee partners die een pool van regieondersteuners voor cliënten hebben gevormd. Ook zij 

zetten de klantreis in om de aanpak en verbeterpunten in beeld te brengen.  

Beide gemeentes bieden je een kijkje in de keuken. Denk mee en leer van deze twee praktijkvoorbeelden hoe 

klantreizen in te zetten zijn om je lokale aanpak te verbeteren! 

  

 

9. Agora -  Sandrina Sangers, Margriet Wanders en Frank Kesseleer (acteur) 

Palliatief, maar nog lang niet terminaal; Cliëntondersteuning in de palliatieve levensfase 

 

In de workshop gaan we in op behoeften van mensen aan zorg en ondersteuning in de laatste, palliatieve, le-

vensfase. Aan de hand van een casus uit de praktijk denkt u hierover mee en wisselt u uit of en hoe dat in uw 

eigen praktijk realiseerbaar is. Deelnemers krijgen inzicht in wat palliatieve zorg is, hoe dit in de praktijk geregeld 

is of kan worden en wat de mogelijke rol van cliëntondersteuning tijdens deze levensfase is, wat dit vraagt van de 

cliëntondersteuner en of en hoe dit aanbod lokaal te realiseren is.   

 

 


