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Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraag-

stukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen 

we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn 

alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare 

positie realiseren.

We ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk 

betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraag-

stuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de 

samenleving zo goed mogelijk doen.

Movisie staat voor een maatschappij waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan deel-

nemen. Waarin ook mensen in kwetsbare posities, gezien en ondersteund worden.

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl.

Deze handreiking is opgesteld voor het project Koplopers Cliëntondersteuning. Dit is een  

initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie onder-

steunt de uitvoering ervan. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiering van het 

ministerie van VWS. Binnen het Koploperproject werken gemeenten aan het verbeteren van 

het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning en inspireren ze hun 

buurgemeenten hierbij. Het project loopt van 2017 tot 2021.

https://www.movisie.nl/clientondersteuning


Hoe zorg je voor samenspel tussen formeel en informeel? * Onafhankelijke cliëntondersteuning * pagina 3 van 42

Inhoudsopgave
 Inleiding 5

1 Verschillende typen cliëntondersteuners 7

Formele cliëntondersteuners 8

Informele cliëntondersteuners 8

Informele clientondersteuners: ervaringsdeskundigen 10

Partijen die informele clientondersteuning bieden 12

Randvoorwaarden: aandacht voor continuïteit en kwaliteit 12

Behouden en coachen van vrijwilligers 13

Deskundigheidsbevordering van formeel en informele clientondersteuners 13

Samenspel: client, familie, mantelzorgers, informele cliëntondersteuner en  

formele cliëntondersteuner en andere (zorg)professionals 14

Samenspel tussen informele en formele clientondersteuners 15

2 Naar een goede inrichtingsvorm 16

Het kiezen van een Inrichtingsvorm 16

Wat is een goede samenstelling van de groep cliëntondersteuners? 16

Onderzoek naar inzet formele en informele clientondersteuners 17

Welke inrichtingsvormen zijn er? 18

Afwegingskader bij keuze inrichtingsvorm 19

Positionering ten opzichte van de gemeentelijke toegang 20

3 In drie fasen naar optimale samenwerking rondom cliëntondersteuning 21

Samenpel ontstaat niet zomaar 21

Richten: de koers bepalen 22

Inrichten: de koers vertalen naar praktijk 23

Verrichten: monitoren en bijsturen 23

4 Vijf invalshoeken van samenwerking 25

Fasen van samenwerking 25

Fase 1: richten 26

Fase 2: Inrichten 27

Fase 3: Verrichten 28



pagina 4 van 42 * Onafhankelijke cliëntondersteuning * Hoe zorg je voor samenspel tussen formeel en informeel?

5 Conclusie 29

 Bijlagen

Bijlage 1: Onderwijs-overzicht van opleidingen voor ervaringsdeskundigen 30

Bijlage 2: Tool reflectie inzet informele cliëntondersteuners 32

Bijlage 3: Tool richten, inrichten, verrichten 36

Bijlage 4: Tool het model van Kaats 37



Hoe zorg je voor samenspel tussen formeel en informeel? * Onafhankelijke cliëntondersteuning * pagina 5 van 42

Inleiding
Onafhankelijke cliëntondersteuning* is voor gemeenten en samenwerkingspartners een 

middel om het stelsel van zorg en welzijn te verbeteren: om het persoonsgerichter, betrouw-

baarder en toegankelijker in te richten. Mede door cliëntondersteuning kunnen inwoners 

hun vraag of behoefte duidelijker formuleren, waardoor ze hun zorg en ondersteuning beter 

kunnen regelen. De wet geeft dan ook veel ruimte voor de invulling van cliëntondersteu-

ning. Daardoor hebben gemeenten ruimte om aan te sluiten op de lokale praktijk. Dit past 

binnen de geest van de transformatie in het sociaal domein: meer vrijheid voor gemeenten 

voor lokaal maatwerk. 

Er zijn verschillende cliëntondersteuners actief: zowel formele als informele. Veel gemeenten 

hebben of willen naast formele (beroepsmatige) cliëntondersteuners ook informele cliën-

tondersteuners inzetten. Het gaat dan om vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen. Hierbij 

spelen vragen als: hoe zorgen we voor kwaliteit en deskundigheid, continuïteit, adequate 

ondersteuning, deskundigheidsbevordering en facilitering? Ook het samenspel met formele 

cliëntondersteuners en andere professionals is daarbij een punt van aandacht.

WAT IS ONAFHANKELIJKE CLIENTONDERSTEUNING?

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die 

bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, 

zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Iedere 

gemeente is wettelijk verplicht hierin te voorzien. Het doel van cliëntondersteuning is 

om ervoor te zorgen dat de inwoner passende ondersteuning of zorg krijgt. 

Cliëntondersteuning is geen doel op zichzelf, maar een middel om ervoor te zorgen 

dat inwoners de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben. Cliëntonder-

steuning is een van de instrumenten om dat doel te bereiken. Uiteindelijk is dit het 

doel van het gehele aanbod aan voorzieningen en diensten in het sociaal domein. 

(Movisie, 2017).

*  Waar in deze handreiking cliëntondersteuner staat, kan ook worden gelezen: onafhankelijke cliëntondersteuner. Alleen 

daar waar we expliciet de onafhankelijkheid willen benadrukken, voegen we dit toe.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-03/Het-eerste-jaar-koplopers-inzichten-en-aanbevelingen-voor-clie%CC%88ntondersteuning.pdf
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De koplopergemeenten uit het Koploperproject Clientondersteuning krijgen regelmatig 

vragen over de samenstelling van de groep cliëntondersteuners in hun gemeente. Veelvoor-

komende vragen zijn: hoe richten we cliëntondersteuning in? Wat is de rol voor informele 

cliëntondersteuning? Welke winst of meerwaarde biedt elke partij? 

Deze handreiking is bedoeld om gemeenten handvatten te bieden op basis van de inzichten 

en ervaringen vanuit de koplopergemeenten. De handreiking geeft inzicht in de belangrijkste 

aandachtspunten en dilemma’s in het samenspel tussen verschillende cliëntondersteuners. In 

deze handreiking krijgt u informatie, wordt u aan het werk gezet met behulp van een aantal 

tools én wordt u aan het denken gezet over te maken keuzes. 

    Meer lezen over het wettelijk kader van clientondersteuning? 

In de handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning - Wat valt eronder en hoe bied 

je het levensbreed aan wordt beschreven hoe cliëntondersteuning vorm krijgt in de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en in de Wet langdurige zorg (Wlz).

https://www.movisie.nl/publicatie/wat-valt-onder-onafhankelijke-clientondersteuning-hoe-bied-je-levensbreed-aan
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-valt-onder-onafhankelijke-clientondersteuning-hoe-bied-je-levensbreed-aan
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Verschillende typen 
cliëntondersteuners

Cliëntondersteuning biedt inwoners grip op hun zorg- of ondersteuningsvraag. Vanuit hun 

expertise helpen cliëntondersteuners inwoners om hun vraag of situatie helder te formule-

ren. De kerntaak van de cliëntondersteuner is dan ook om inwoners te helpen in het maken 

van eigen keuzes wanneer zij een zorg- of ondersteuningsvraag hebben. Diversiteit in exper-

tise en vaardigheden is nodig om in elke situatie passende cliëntondersteuning te kunnen 

bieden, die aansluit op de problemen en hulpvragen van inwoners. Omdat de hulpvragen 

heel divers kunnen zijn, is het belangrijk om een samenstelling van de groep cliëntonder-

steuners na te streven die daaraan recht doet. 

Op basis van de wettelijke verplichting vanuit de Wmo (2015) bieden alle gemeenten in 

Nederland in principe al onafhankelijke cliëntondersteuning aan hun inwoners aan. Evaluatie 

van deze praktijk kan ertoe leiden dat er behoefte bestaat aan doorontwikkeling. Hierbij kan 

het drieluik ‘richten, inrichten, verrichten’ houvast bieden (zie hoofdstuk 3). 

In de eerste fase, het richten, gaat het om het bepalen van het vraagstuk dat een gemeente 

met cliëntondersteuning wil oplossen. Vervolgens is de vraag wat dat betekent voor het aan-

bod dat daarvoor nodig is. Met andere woorden: welke verantwoordelijkheden en taken wil 

de gemeente bij een cliëntondersteuner neerleggen en welke competenties horen daarbij? 

Zie hierover ook de handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning - Wat valt eronder en 

hoe bied je het levensbreed aan. 

Ook is het van belang om te weten wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de 

verschillende typen cliëntondersteuners die binnen een gemeente actief kunnen zijn. We 

onderscheiden formele en informele cliëntondersteuners. Beide vormen van cliëntondersteu-

ning hebben hun eigen waarde en kunnen elkaar bovendien versterken. 

Formele cliëntondersteuners
Formele cliëntondersteuners zijn professionals die zijn opgeleid om beroepsmatig de func-

tie van cliëntondersteuner uit te oefenen. Ze zijn veelal hbo-opgeleid, bijvoorbeeld als 

sociaal werker, verpleegkundige, sociaal pedagogisch hulpverlener, maatschappelijk wer-

ker of sociaal cultureel werker. Vaak zijn ze toegerust met een aanvullende specialisatie 

cliëntondersteuning. 

Om kwaliteit te kunnen bieden is het van belang dat cliëntondersteuners hun kennis en 

kunde actueel houden. Ze zijn vaak ook ingeschreven bij een beroepsregister. Sommige 

https://www.movisie.nl/publicatie/wat-valt-onder-onafhankelijke-clientondersteuning-hoe-bied-je-levensbreed-aan 
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-valt-onder-onafhankelijke-clientondersteuning-hoe-bied-je-levensbreed-aan 
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registers kennen een wettelijke verplichting (zoals jeugd- en gezinswerkers en verpleeg-

kundigen), andere registers kennen een vrijwillig karakter (zoals sociaal werkers, cliënton-

dersteuners via de BCMB). Professionals moeten voor hun registratie kunnen aantonen dat 

zij hun vak bijhouden via bijvoorbeeld trainingen en intervisie. Lees hier het profiel van een 

cliëntondersteuner van de BCMB.

Informele cliëntondersteuners
Informele onafhankelijke cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door vrijwilligers en erva-

ringsdeskundigen. Bij informele cliëntondersteuners vormt het perspectief van de leefwereld 

van de inwoner hét uitgangspunt. Vaak genoemde voordelen van ervaringsdeskundigen en 

vrijwilligers in vergelijking met mensen die vakmatig cliëntondersteuning bieden zijn dan 

ook: ze kunnen zich goed inleven en spreken de taal van de cliënt. Ervaringsdeskundigen 

weten uit eigen ervaring hoe het is om met bepaalde problematiek te moeten leven. Ze 

hebben hier zelf oplossingen voor moeten zoeken en denken van daaruit mee. Ook vrijwil-

ligers maken vaak qua leeftijd of leefsituatie deel uit van de directe sociale omgeving van 

de inwoner die hulp zoekt. Daardoor kunnen ze zich goed inleven in wat iemand zoal nodig 

kan hebben of moet weten. Verder zijn vrijwilligers en ervaringsdeskundigen vaak werkzaam 

vanuit een vrijere opdracht. Ze worstelen minder met de eisen die organisaties aan hun 

professionals moeten stellen. Denk bijvoorbeeld aan eisen op het gebied van productiviteit, 

declarabiliteit en administratieve verantwoording. Voor een vrijwilliger of ervaringsdeskun-

dige is het wel van belang dat deze beschikt over voldoende kennis over de ‘systeemwe-

reld’ waarin de inwoner zijn weg moet gaan vinden of dat hij weet hoe hij deze kennis kan 

vinden. Daarom is het als gemeente van belang om goed aandacht te hebben voor deskun-

digheidsbevordering en kwaliteitsbewaking bij het maken van afspraken met aanbieders van 

informele cliëntondersteuning.

Voorbeelden van informele cliëntondersteuners zijn: vrijwillige ouderenadviseurs,  

vrijwilligers die zich inzetten vanuit cliënten- en familieorganisaties, cliëntenbelangen- 

bureaus, lotgenoten, mantelzorgers, maatjes, buddy’s, straatadvocaten, vrijwilligers met 

ervaringsdeskundigheid.

Movisie heeft met een aantal organisaties een competentieprofiel van de informele cliënt- 

ondersteuner gemaakt. Dit profiel vormt de basis voor toerustingstrainingen. 

“Informele cliëntondersteuners ondersteunen mensen bij het normaliseren van hun leven 

en zetten daarvoor hun persoonlijke kwaliteiten en ervaringen in, die ze in hun leven en 

werk hebben opgedaan. Ze brengen hun eigen deskundigheid in en hebben daardoor een 

unieke impact, naast die van de formele cliëntondersteuning. Zo zijn ze complementair aan 

het werk van de formele cliëntondersteuners: op zichzelf staand met eigen waarden, ook 

effectief bewezen én aanvullend. Dit doen ze zonder dat ze een passende beroepsopleiding 

hebben gevolgd.” (Movisie 2017)

https://www.bcmb.nl/assets/files/beroepsprofiel-bcmb-04-02-2015.pdf
https://www.bcmb.nl/assets/files/beroepsprofiel-bcmb-04-02-2015.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-05/Profiel-Informele-onafhankelijke-cli%C3%ABntondersteuners%20%5BMOV-12211376-1.0%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-05/Profiel-Informele-onafhankelijke-cli%C3%ABntondersteuners%20%5BMOV-12211376-1.0%5D.pdf
https://www.movisie.nl/publicatie/profiel-informele-onafhankelijke-clientondersteuners
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“ Bij de inzet van informele cliëntondersteuners komen ook wat uitdagingen kijken. 

Zo zien we dat goed ingewerkte vrijwilligers soms kunnen uitstromen naar een 

betaalde baan. Dit is positief voor de vrijwilliger, maar betekent wel dat wij een 

goed ingewerkte kracht verliezen. Ook vraagt de functie veel van een vrijwilliger. 

Het is belangrijk dat de vrijwilliger zijn eigen ervaringen functioneel in kan zet-

ten ten behoeve van de cliënt en tegelijkertijd aan de andere functievereisten kan 

voldoen. Het is niet eenvoudig vrijwilligers te vinden die dit kunnen combineren.” 

(medewerker Kernkracht, Gouda)

MEERWAARDE VAN INFORMELE CLIËNTONDERSTEUNERS: 

• Ze denken mee vanuit de leefwereld van de inwoner. 

• Inwoners ervaren laagdrempeligheid in het contact.

• Er zijn geen productiviteitseisen, dus er is meer tijd voor de inwoner. 

• Ze hebben soms betere toegang tot inwoners die niet snel zelf hulp zullen 

zoeken.

• Ze kunnen zich door hun eigen ervaring beter inleven en de taal van de cliënt 

spreken.

MEERWAARDE VAN FORMELE CLIËNTONDERSTEUNERS: 

• Ze hebben een specifieke beroepsopleiding gevolgd voor cliëntondersteuner.

• Ze hebben beroepsmatige kennis van mensen met beperkingen; ze weten 

welke invloed de beperking heeft op het functioneren van de cliënt op alle 

leefgebieden. 

• Ze zijn op de hoogte van verschillende methodische aanpakken.

• Ze hebben een relevant netwerk.

• Ze werken vanuit professioneel vastgestelde kwaliteitsstandaarden.

• Ze zijn aanspreekbaar op en verantwoordelijk voor hun ondersteuning aan de 

cliënt.
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Informele cliëntondersteuners: ervaringsdeskundigen
Ervaringsdeskundigen zijn mensen die zelf ervaring hebben (gehad) met herstel na een ont-

wrichtende gebeurtenis in hun leven, zoals een psychiatrische aandoening of een chronische 

ziekte. Daarin zijn drie niveaus te onderscheiden: 

1. mensen met ervaringen; 

2.  mensen met ervaringskennis: zij hebben ervaringen opgedaan en in uitwisseling met 

anderen met vergelijkbare ervaring hebben zij kennis ontwikkeld op basis van analyse, 

zelfinzicht, ervaringen en/of andere bronnen; 

3.  ervaringsdeskundigen: zij hebben via een opleiding vaardigheden ontwikkeld voor een 

deskundige inzet van hun ervaringskennis.

Met hun kennis en ervaring kunnen ervaringsdeskundigen dicht aansluiten bij de cliënt en 

diens perspectief. Ervaringsdeskundigen zijn goed in staat om de leefwereld van de cliënt 

centraal te stellen. De inzet van ervaringsdeskundigen als informele onafhankelijke cliënton-

dersteuners kan daarom goed werken. Doordat zij vergelijkbare ervaringen hebben als de 

cliënt, is er automatisch sprake van gelijkwaardigheid in de ondersteuningsrelatie.

Tegelijkertijd kan daarbij goede begeleiding vanuit de organisatie belangrijk zijn. Ervarings-

deskundigen kunnen zelf nog herstellende zijn of perioden van kwetsbaarheid ervaren, 

waardoor zij verminderd inzetbaar zijn. De rol van een coördinator of beroepskracht in de 

procesbegeleiding is dan belangrijk.

Een aantal cliëntenorganisaties, zelfregiecentra, ouderenorganisaties en MEE en Zorgbelang-

organisaties hebben ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn als informele onafhankelijke 

cliëntondersteuners. Ook anderen dan ervaringsdeskundigen kunnen hun kennis inzetten. 

Daarnaast kunnen formele cliëntondersteuners er ook bewust voor kiezen om – indien aan-

wezig – hun ervaringskennis in te zetten.

“ Een voorbeeld van een casus die beter paste bij formele cliëntondersteuning is 

een casus met zeer complexe psychiatrische en huisvestingsproblematiek. Door-

dat er zoveel tegelijk speelde, inclusief manipulatie en bedreiging door de cliënt, 

liep de informele cliëntondersteuner op deze casus vast. Een voorbeeld van een 

casus die beter paste bij informele cliëntondersteuning is een casus waarbij de 

cliënt (h)erkenning zocht bij een ervaringsdeskundige over de negatieve en posi-

tieve ervaringen in de hulpverlening. Daarbij kon de informele cliëntondersteuner 

een bemiddelende rol vervullen tussen de hulpverlenende instantie en de cliënt.” 

(medewerker Kernkracht, Gouda)
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WANNEER IS IEMAND EEN CLIËNTONDERSTEUNER?

Een familielid, vriend of kennis die cliëntondersteuningstaken uitvoert, zoals mee-

gaan naar gesprekken, verricht wel de taak zoals een cliëntondersteuner die uit-

voert, maar wordt niet gezien als een informele cliëntondersteuner zoals bedoeld 

in de wet. Een informele of formele cliëntondersteuner opereert altijd vanuit een 

georganiseerd verband, waarmee de gemeente ook afspraken heeft gemaakt dat zij 

cliëntondersteuning bieden.

Partijen die informele cliëntondersteuning bieden 
Door heel Nederland bieden verschillende partijen informele cliëntondersteuning. 

“In gemeente De Wolden zijn meerdere vrijwilligersorganisaties actief op specifieke onder-

werpen, zoals een klussenbrigade, ouderenbonden, VOA (vrijwillige ouderenadviseur) en een 

formulierenbrigade.” (gemeente De Wolden) 

“In Deurne zijn onder andere Kring KBO Deurne, Cratosvrienden, BVG Peelland, Stichting 

Door en Voor actief als informele cliëntondersteuners.” (gemeente Deurne)

“Wat kan het best door een van de twee worden uitgevoerd (formeel of informeel), en wat 

door allebei? Een experiment hierover is nuttig. De informele ondersteuners komen al bij 

veel inwoners; ze zijn laagdrempelig benaderbaar. Dat hoor je vaak bij gemeenten. Gemeen-

ten denken dat er veel gebruik wordt gemaakt van formele cliëntondersteuners, maar onze 

ervaring is dat er wel degelijk ook vaak een beroep gedaan wordt op informele cliëntonder-

steuners.” (Ieder(in))

Randvoorwaarden: aandacht voor continuïteit en kwaliteit
Het is belangrijk dat cliëntondersteuners blijven werken aan hun deskundigheid en kwaliteit. 

Organisaties die formele cliëntondersteuning bieden, hebben dit over het algemeen stan-

daard geregeld in de vorm van supervisie en werkbegeleiding, intervisie en deskundigheids-

bevordering. Eisen op dit vlak maken vaak ook onderdeel uit van het subsidiecontract.

Als een gemeente voor cliëntondersteuning ook werkt met aanbieders die vooral vrijwilligers 

inzetten, zijn deze zaken niet altijd vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat een gemeente 

hierover wel afspraken maakt met de betreffende organisaties en deze ook voldoende faci-

liteert. Denk aan een coördinator die de vrijwilligers coacht en werkbegeleiding biedt, aan 

voldoende mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, maar ook aan andere aspecten 

zoals verzekering, onkostenvergoeding en een privacyreglement. 
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In het artikel ‘De vrijwilligerscoördinator onder druk: jongleren kun je leren’ leest u waarom 

het inzetten van een coördinator van belang is en welke uitdagingen vrijwilligersmanage-

ment met zich meebrengt. 

Een ander belangrijk kwaliteitsaspect is de continuïteit: het voorkomen van te veel verloop 

onder formele cliëntondersteuners en/of het vinden en binden van vrijwilligers. Inwoners die 

eenmaal contact hebben gehad met een bepaalde cliëntondersteuner en daar tevreden over 

zijn, willen bij een volgende vraag graag opnieuw een beroep op die persoon kunnen doen.

Realiseer je dat kwaliteit meer is dan alleen aandacht voor deskundigheidsbevordering en 

continuïteit. Inzet van vrijwilligers vraagt om een goed doordachte visie en duidelijk beleid. 

Meer hierover is te vinden in het artikel Investeren in vrijwilligersbeleid levert veel op.

Behouden en coachen van vrijwilligers
Bij het behouden van vrijwilligers is aandacht voor hun motivatie een belangrijke factor. 

“Uit verschillende studies blijkt dat je vrijwilligers kunt belonen door tegemoet te komen 

aan hun motivatie. Het gaat daarbij om de intrinsieke motivatie. De intrinsieke motivatie is 

voor iedere persoon anders. Voor de een gaat het om kennis en ervaring opdoen, voor de 

ander om het uitbouwen van het eigen netwerk of een zinvolle dagbesteding. Hoe weet je 

als organisatie wat de intrinsieke motivatie is van een vrijwilliger? De kortste route is: ernaar 

vragen en ook dóórvragen, bijvoorbeeld via de vrijwilligerstevredenheidstoets. Door in te 

spelen op die motivatie, kun je vrijwilligers belonen en langer behouden.” Lees het artikel 

Vrijwilligers belonen en behouden en bekijk ook het Kennisdossier vrijwillige inzet. (Movisie, 

2017). 

Ook is het van belang dat er voor vrijwillige cliëntondersteuners voldoende werk is. Wan-

neer er (een periode) niet veel vraag is naar cliëntondersteuning, kan dit soms lastig zijn. In 

Ommen heeft men dit bijvoorbeeld opgelost door de opgeleide vrijwillige cliëntondersteu-

ners actief op huisbezoek te laten gaan bij 75+’ers. Zij geven deze inwoners voorlichting 

over regelingen die voor hen relevant kunnen zijn en over ondersteuningsmogelijkheden die 

de gemeente biedt. Zo kunnen ze toch datgene doen waarvoor ze zich hadden aangemeld. 

Bovendien bereiken ze daarmee inwoners die niet bekend waren met ondersteuningsmoge-

lijkheden waar ze wel baat bij kunnen hebben. 

Aandacht voor continuïteit heeft overigens ook te maken met de termijn waarover een 

gemeente afspraken maakt met aanbieders. Als er jaarlijks wisselingen van aanbieders zijn, 

heeft dat tot gevolg dat er voor de inwoners weinig continuïteit mogelijk is. 

https://www.movisie.nl/artikel/vrijwilligerscoordinator-onder-druk-jongleren-kun-je-leren
https://www.movisie.nl/artikel/investeren-vrijwilligersbeleid-levert-veel
https://www.movisie.nl/artikel/vrijwilligers-belonen-behouden
https://www.movisie.nl/artikel/vrijwilligers-belonen-behouden
https://www.movisie.nl/vrijwillige-inzet
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Deskundigheidsbevordering van formele en informele 
cliëntondersteuners
In Deurne hebben MEE en Zorgbelang gezamenlijk een eigen leergang ontwikkeld voor 

informele cliëntondersteuners. Deze wordt inmiddels op veel plaatsen aangeboden, niet 

alleen aan informele cliëntondersteuners, maar ook aan gemengde groepen van zowel for-

mele als informele cliëntondersteuners.

De laatste jaren is er veel aandacht voor het inzetten en opleiden van ervaringsdeskundigen. 

Dit varieert van cursussen tot uitgebreide beroepsopleidingen. In bijlage 1 is een overzicht 

van deze opleidingen opgenomen. 

Samenspel met alle betrokkenen 
Bij de begeleiding van kwetsbare mensen spelen vaak veel partijen een rol. Naast partners, 

ouders, buren en vrienden kunnen ook allerlei professionals betrokken zijn zoals sociaal wer-

kers, begeleiders, schuldhulpcoaches, het UWV, Vluchtelingenwerk en de thuiszorg. Elk met 

zijn eigen focus, maar meestal ook met aandacht voor verschillende levensgebieden, wat het 

tot een ingewikkeld samenspel kan maken. In het samenspel van alle partijen die de cliënt 

ondersteunen, kunnen dingen veranderen en kan ook veel misgaan of gemist worden. Dan 

kan de cliëntondersteuner een belangrijke rol spelen: hij is in staat om naast de cliënt en 

diens netwerk te staan en mee te kijken of de ondersteuning de gewenste vorm heeft.

In veel gemeenten is ook het samenspel van cliëntondersteuners met de lokale sociale 

teams, toegangsfunctionarissen en hulpverleners een punt van aandacht. Idealiter kennen 

ze elkaar, weten ze elkaar goed te vinden en maken ze gebruik van elkaar om de inwoner zo 

goed mogelijk te helpen. In de praktijk blijkt het echter soms lastig. Zo werkt de cliëntonder-

steuner uitsluitend in het belang van de cliënt. De toegangsfunctionaris of professional van-

uit het sociaal team moet echter een afweging maken tussen het belang van deze specifieke 

inwoner en het collectief belang. En de hulpverlener heeft vanuit professioneel oogpunt 

soms een andere kijk dan de inwoner zelf op wat de meest geschikte aanpak is. Dat kan 

leiden tot onbegrip en onderling wantrouwen en dat is uiteindelijk niet in het belang van de 

inwoner. Het is de taak van de gemeente om de samenwerking te bevorderen. Dit kan door 

ervoor te zorgen dat men elkaar leert kennen en over en weer de verwachtingen uitspreekt. 

Ook kan men aan de hand van casuïstiek zicht krijgen op ieders mogelijke bijdrage aan de 

meest passende oplossing voor de inwoner. 



pagina 14 van 42 * Onafhankelijke cliëntondersteuning * Hoe zorg je voor samenspel tussen formeel en informeel?

VOORBEELDEN

Koplopergemeente Dordrecht organiseert casuïstiekbesprekingen tussen wijkteam 

Jeugd, de cliëntondersteuners Jeugd en het advies- en meldpunt Jeugdzorg, waar 

signalen binnenkomen van vastlopende casussen. Zo krijgt men zicht op elkaars 

werkwijze en de onderlinge taakverdeling. 

In koplopergemeente Amersfoort zijn de cliëntondersteuners vanuit Indebuurt033 

op kennismakingsbezoek geweest bij alle wijkteams met een informatiebrochure 

rondom hun taken.

Samenspel tussen informele en formele cliëntondersteuners
Ook binnen cliëntondersteuning kan er sprake zijn van een samenspel. Informele en formele 

cliëntondersteuners kunnen op verschillende manieren samenwerken en kunnen elkaar ver-

sterken ten behoeve van de cliënt. Samenwerken betekent in deze context niet dat infor-

mele en formele cliëntondersteuners in dezelfde organisatie ondergebracht moeten worden, 

of fysiek in elkaars nabijheid werken. Samenwerken betekent dat ze elkaar kunnen vinden, 

van en met elkaar leren en ook casuïstiek aan elkaar kunnen overdragen. Het delen van 

informatie over de cliënt is een belangrijke factor in dat samenspel. In de praktijk ervaren 

formele cliëntondersteuners soms een belemmering om informatie over een cliënt uit te wis-

selen. Zowel de informele als de formele cliëntondersteuners moeten de wettelijke kaders op 

dit punt kennen en volgen. De oorzaak van de ervaren drempel ligt in het feit dat formele 

cliëntondersteuners gebonden zijn aan codes. Het delen van informatie met een vrijwilliger 

zonder beroepskader vergt dan een gerichte afspraak hierover. Dit geldt niet alleen voor 

cliëntondersteuners. Op veel plekken in het sociaal domein wordt gewerkt met vrijwilligers 

en actieve inwoners, die ondersteuningstaken op zich nemen. Een gemeente kan zorgen 

voor een privacyreglement voor het sociaal domein, met daarin duidelijke afspraken rond 

privacy. Het is belangrijk in ieder geval daarin op te nemen dat informatie niet zomaar met 

anderen gedeeld wordt en dat er waar nodig (schriftelijk) toestemming wordt gevraagd van 

de betreffende inwoner zelf. Een andere optie is om informatie uit te wisselen in het bijzijn 

van de inwoner. Dit draagt ook bij aan zelfregie: de inwoner heeft regie over zijn eigen hulp- 

of ondersteuningsvraag. Meer lezen over informatie-uitwisseling? Ga naar de online training 

van Movisie over omgaan met privacy en lees het artikel van Sociale Vraagstukken over het 

delen van informatie. 

https://www.indebuurt033.nl/wp-content/uploads/2019/10/Flyer-Onafhankelijke-Clientondersteuning-2019.pdf
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=5238
https://www.socialevraagstukken.nl/gewoon-clientinformatie-delen-dat-is-soms-nodig/
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“ In de gemeente Gouda werken we als cliëntondersteuners met AVG-formulieren. 

Aan het begin van het gesprek met de inwoner wijzen we de inwoner op het 

formulier. Door middel van het werken met dit AVG-toestemmingsformulier kan 

vooraf met de cliënt schriftelijk afgestemd worden wat hij/zij wel en niet wil qua 

gegevensuitwisseling en -verwerking. Hiermee heeft de cliënt de regie in wat er 

wel en niet met anderen wordt gedeeld.” (Kernkracht, Gouda)

VERDER LEZEN 

• Profiel informele cliëntondersteuning, C. van Dam & S. Liefhebber, 2017.

• Ervaringsdeskundigen in het sociaal domein, A. van der Kooij & S. 

Keuzenkamp, 2018.

• Ervaringsdeskundige, beroepscompetentieprofiel GGZ Nederland, Trimbos-

instituut, HEE! En Kenniscentrum Phrenos, 2013.

• Wat werkt bij cliëntparticipatie Bakker, Mateman & Verwey, 2016.

• BCMB: profiel van een cliëntondersteuner.

• Movisie ontwikkelde een handreiking Samenwerken in de wijk voor sociaal 

professionals. Deze handreiking biedt ook aanknopingspunten voor 

cliëntondersteuners. 

• Infographic Samenwerken met informele zorg.

• Een thermometer om te werken aan samenwerking tussen interprofessionele 

teams. 

• Ieder(in) ontwikkelde met partners de bundel Aan de slag met onafhankelijke 

cliëntondersteuning. 

TOOL 

Bijlage 2 bevat een reflectietool over de inzet van cliëntondersteuners. Deze tool 

kunt u inzetten om te reflecteren op het aanbod van informele en formele cliën-

tondersteuning in uw gemeente. De reflectievragen geven inzicht in de kracht van 

informele én formele cliëntondersteuners.

https://www.movisie.nl/publicatie/profiel-informele-onafhankelijke-clientondersteuners
https://www.movisie.nl/publicatie/profiel-informele-onafhankelijke-clientondersteuners
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Startnotitie-Ervaringsdeskundigen-in-het-sociaal-domein%20%5BMOV-13952652-1.0%5D.pdf
https://www.ggznederland.nl/uploads/publication/Ervaringsdeskundigheid.pdf
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-clientenparticipatie
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-clientenparticipatie
https://www.bcmb.nl/assets/files/beroepsprofiel-bcmb-04-02-2015.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-07/samenwerken-in-de-wijk-10-vraagstukken.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/samenwerken-met-informele-zorg%20%5BMOV-13407681-1.0%5D.pdf
https://www.movisie.nl/tool/verbeteren-interprofessionele-samenwerking-team
https://iederin.nl/aan-de-slag-met-onafhankelijke-clientondersteuning/
https://iederin.nl/aan-de-slag-met-onafhankelijke-clientondersteuning/
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Naar een goede 
inrichtingsvorm 

Het kiezen van een inrichtingsvorm
Na het bepalen van een gezamenlijke ambitie en visie, is het zaak om een goede inrichtings-

vorm van cliëntondersteuning te kiezen. Bij de tweede fase inrichten gaat het dan ook om 

het bepalen van de inrichtingsvorm. In dit hoofdstuk leest u over criteria voor een goede 

samenstelling van de groep cliëntondersteuners en over verschillende inrichtingsvormen die 

koplopergemeenten kozen.

Wat is een goede samenstelling van de groep cliëntondersteuners?
Om te komen tot een goede samenstelling van de groep cliëntondersteuners in uw 

gemeente zijn de volgende criteria van belang. Deze criteria zijn te gebruiken als meetlat. 

Een goede samenstelling van de groep cliëntondersteuners:

* sluit aan bij de behoefte van de inwoners(groepen) die er gebruik van maken; 

* heeft een samenstelling waarbij de cliëntondersteuners in ieder geval gezamenlijk 

beschikken over de knowhow om levensbreed ondersteuning te bieden: op alle 

levensgebieden, aan alle te onderscheiden gebruikersgroepen en op de momenten 

waarop inwoners dat nodig hebben; 

* heeft een samenstelling waarbij de inwoners ook iets te kiezen hebben; het is 

belangrijk om alle schijn te vermijden van ‘door de gemeente voorgeschreven’ en 

daarmee mogelijk niet onafhankelijk;

* heeft als resultaat dat de groep cliëntondersteuners goed in staat is om samen te 

werken met toegangsfunctionarissen, hulp- en dienstverleners en onderling (houding 

van begrip en respect voor verschillende perspectieven en belangen, erkenning van 

andermans deskundigheid, vertrouwen in integriteit van de ander, en voldoende eigen 

expertise om serieus genomen te worden).

Hoe ontstaat een goede samenstelling van de groep cliëntondersteuners?

De inzet vanuit de kwartiermaker/projectleider om te komen tot samenwerking tussen infor-

mele en formele cliëntondersteuners bepaalt in veel gevallen de mate van samenwerking. 

Oftewel: door veel in te zetten op samenwerking, ontstaat deze samenwerking ook daad-

werkelijk. Ook is het belangrijk om in de borging rekening te houden met de coördinatie van 

de cliëntondersteuners in een gemeente. 
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“De inzet van een coördinator is erg waardevol. Onze coördinator heeft per jaar 

50 tot 100 uur beschikbaar om met de cliëntondersteuners te reflecteren op hun 

samenwerking en vooruit te kijken. Dat zorgt voor gezamenlijk leren en reflecteren, 

maar ook voor een goed samenspel. Tegelijk wordt hiermee ook een stuk continuï-

teit van de beschikbaarheid en inzet van cliëntondersteuners geborgd. 

We hebben de samenwerking met formele en informele cliëntondersteuners ‘vast-

gelegd’ in een intentieverklaring. Zonder de inzet van de cliëntondersteuners in te 

willen kaderen, wordt de samenwerking in elk geval minder vrijblijvend en raken 

partijen min of meer verbonden met elkaar.” (gemeente Deurne)

Onderzoek naar inzet formele en informele cliëntondersteuners
Xpertisezorg voerde onderzoek uit onder 53 gemeenten naar de inzet van formele en 

informele cliëntondersteuners, voor zowel de Wmo alsook de Wlz. De onderstaande tabel 

laat zien dat gemeenten vaker informele cliëntondersteuners inzetten bij de Wmo. Bij de Wlz 

wordt vrijwel geen informele cliëntondersteuning ingezet. 

Wmo Wlz Beide Totaal

Formele cliëntondersteuning 7 4 6 17

Informele cliëntondersteuning 13 1 0 14

Mix van informeel en formeel 18 1 2 21

Geen antwoord 1 0 0 1

Totaal 39 6 8 53

Bron: Xpertisezorg (2019), Wie helpen de weg te vinden? p. 25.

Koplopergemeenten

De balans tussen de inzet van informele en formele cliëntondersteuners kan verschillen. Een 

aantal gemeenten binnen het Koploperproject doet bijvoorbeeld veel met informele cliën-

tondersteuning, terwijl een aantal andere gemeenten bewust kiest om alleen in te zetten op 

formele cliëntondersteuning. De huidige trend is dat gemeenten beginnen met het instel-

len van formele cliëntondersteuning. Daarna richten ze zich op de inzet en meerwaarde van 

informele cliëntondersteuning en op de rol van ervaringsdeskundigheid. 

https://www.xpertisezorg.nl/wp-content/uploads/2019/06/wie-helpen-de-weg-te-vinden.pdf
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Welke inrichtingsvormen zijn er? 
Gemeenten kiezen zelf hun inrichtingsvorm. Daarbij is de ene vorm niet beter dan de 

andere. Hieronder staan enkele inrichtingsvormen beschreven. 

Inrichtingsvorm Gemeente Toelichting

Alleen inrichten 
formele ondersteuning 

De Wolden, 
Tilburg, Putten, 
Enschede

Gemeente richt formeel in, informeel 
bestaat daarnaast, maar hierover wordt 
veelal niet via gemeentelijke kanalen aan 
de inwoners gecommuniceerd

Informeel en formeel 
naast elkaar 

Deurne, 
Teylingen

Bedienen van verschillende doelgroepen, 
soms door samenwerking in één pool

Formeel na 
aanmelding informeel 

Waalwijk In eerste instantie informeel, formeel 
vooral bij complexe casussen

Veel gemeenten die werken met informele cliëntondersteuners hebben een betaalde coör-

dinator die de vrijwilligers aanstuurt en die ook hun aanspreekpunt is. Bij complexere vraag-

stukken wordt vaak opgeschaald naar formele cliëntondersteuners. Het samenvoegen van 

formele en informele cliëntondersteuners in één pool is een veelvoorkomende inrichtings-

vorm. Koplopergemeenten Teylingen, Almere en Deurne kozen voor deze vorm.

“We bevorderen actief de samenwerking tussen formele en informele onder-

steuners door het inrichten van één pool met cliëntondersteuners.” (gemeente 

Teylingen)

“Formele en informele cliëntondersteuners zijn onderdeel van hetzelfde netwerk. 

Hiermee bevorderen we gelijkwaardige posities voor beide typen ondersteuners. 

MEE coördineert het netwerk.” (gemeente Almere)

“We hebben voor deze inrichtingsvorm gekozen omdat het de keuzevrijheid van de 

cliënt vergroot en omdat het recht doet aan de gelijkwaardigheid van partijen die 

cliëntondersteuning bieden.” (gemeente Deurne)

Sommige gemeenten kiezen ervoor om alleen formele cliëntondersteuners een 

opdracht te geven, zoals de gemeente De Wolden.

“We kennen geen georganiseerde informele cliëntondersteuning in De Wolden, 

maar wel een goed voorliggend veld. We gaan daarin op zoek naar de samenwer-

king tussen professionals en vrijwilligers.” (gemeente De Wolden)
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Afwegingskader bij keuze inrichtingsvorm
Een aantal afwegingen zijn belangrijk in het proces om te komen tot een nieuwe inrichtings-

vorm voor cliëntondersteuning: 

1.  Onafhankelijkheid: het gaat uiteindelijk om de mate waarin de inwoner een cliëntonder-

steuner ervaart als onafhankelijk en uitsluitend werkend in zijn belang. Soms vindt men 

een formele cliëntondersteuner per definitie niet onafhankelijk genoeg omdat deze door 

de gemeente betaald wordt. Wat noemen we in onze gemeente onafhankelijk en zijn de 

inwoners/inwonervertegenwoordigers het daarmee eens?

2.  Keuzevrijheid voor de inwoner: het draagt bij aan de ervaren onafhankelijkheid. Ervaart 

de inwoner voldoende ruimte om zelf een cliëntondersteuner te kiezen die bij hem en zijn 

situatie past? 

3.  Budget: welke financiële ruimte hebben we in onze gemeente voor de inzet van cliënton-

dersteuners en hoe maken we daar optimaal gebruik van?

4.  Kwaliteit en deskundigheid: welke kwaliteit en deskundigheid moeten cliëntondersteu-

ners minimaal hebben en hoe kunnen we dat vaststellen/garanderen, zowel bij informele 

als bij formele cliëntondersteuners?

5.  Beschikbaarheid in de nabijheid: zeker bij kleine gemeenten zijn formele cliëntondersteu-

ners niet altijd in de eigen gemeente of woonkern beschikbaar. Ervaren inwoners dat de 

cliëntondersteuners voldoende dichtbij beschikbaar zijn? Geldt dat hetzelfde voor formele 

als voor informele cliëntondersteuners? 

6.  Continuïteit: formele cliëntondersteuning biedt daarin mogelijk meer zekerheid. Hoe 

belangrijk vinden wij/de inwoners het dat inwoners bij een nieuwe vraag een beroep kun-

nen doen op dezelfde cliëntondersteuner?

7.  Coördinatie (als meer partijen cliëntondersteuning aanbieden, is een vorm van coördinatie 

van de onderlinge samenwerking gewenst): hoe voorzien we hierin? 

8.  Voorkeuren inwoners/inwonervertegenwoordigers: welke voorkeuren hebben inwoners 

als het gaat om de inrichting van cliëntondersteuning?

9.  Huidige situatie: de uitgangssituatie in een gemeente kan sterk verschillen, bijvoorbeeld 

de beschikbaarheid van algemene voorzieningen, de verhouding inwoners-overheid, de 

mate van sociale cohesie en actief burgerschap, de bevolkingssamenstelling en de finan-

ciële positie van de gemeente. Wat is de huidige situatie in de gemeente en in hoeverre 

sluit de gewenste nieuwe inrichting hierop aan? 

“Veel gemeenten hebben goed zicht op de formele cliëntondersteuning die zij inkopen. In 

een aantal gemeenten is er daarbij sprake van een specifieke opdracht aan de uitvoerders 

om te werken met vrijwilligers. Dit geldt bijvoorbeeld in Enschede waarvrijwilligers onderdeel 

zijn van de inzet van Zorgbelang en ook in, Hengelo, Borne en Haaksbergen waar vrijwilli-

gers onderdeel zijn van Wijkkracht. In Twenterand werken uitvoerders samen met mantelzor-

gers ). Andere gemeenten geven geen directe opdracht om cliëntondersteuning met vrijwil-

ligers te organiseren. Edoch zijn er diverse initiatieven op dit gebied, hoewel niet allemaal 

bekend bij gemeenten. Zo is het werken met vrijwilligers ‘standaard’ binnen welzijnswerk, 

dus ook bij de organisaties die cliëntondersteuning via de welzijnsorganisaties hebben inge-

kocht.” (XpertiseZorg, Project integrale cliëntondersteuning in Twente, 2019, p.10).
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Positionering ten opzichte van de gemeentelijke toegang
Een aandachtspunt in de inrichting van cliëntondersteuning is de onafhankelijkheid. Onaf-

hankelijkheid betekent dat de cliëntondersteuner niet ook indicaties stelt of zorg aanbiedt. 

Gemeenten worstelen met dit dilemma, omdat één gezamenlijke toegang – waarvan 

cliëntondersteuning ook deel uitmaakt – wellicht beter passend zou kunnen zijn voor de 

inwoners. Lees meer over onafhankelijkheid in de handreiking Onafhankelijke cliëntonder-

steuning - Wat valt eronder en hoe bied je het levensbreed aan. 

XpertiseZorg onderscheidt naar aanleiding van het onderzoek naar cliëntondersteuning in 

Twente drie vormen: 

* Voorbereidend op toegang: cliëntondersteuning als algemene voorziening, ten 

behoeve van vraagverheldering en het zoeken van oplossingen in het voorliggende 

veld. Voor toegang tot maatwerkvoorziening wordt de inwoner doorverwezen naar 

een ander loket bij de gemeente. 

* Ondersteunend aan de toegang: cliëntondersteuning is hier parallel aan de 

toegang, de organisatie die cliëntondersteuning biedt, staat wel los van de andere 

gemeentelijke voorzieningen en de toegang.

* Onderdeel van de toegang: cliëntondersteuning is geïntegreerd in het toegangsteam. 

OCO Toegang

Voorgeschakeld
(voorbereidend)

OCO

Toegang

Parallel
(ondersteunend)

OCO

Toegang

Geïntegreerd
(onderdeel van ...)

Figuur 1: positionering van cliëntondersteuning t.o.v. de toegang (Xpertisezorg, 2020)

VERDER LEZEN 

Bedienen formele en informele cliëntondersteuners dezelfde doelgroepen en 

levensgebieden? En wat is de afbakening van de taken van een cliëntondersteuner? 

In de handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning - Wat valt eronder en hoe 

bied je het levensbreed aan staan de doelgroepen, levensgebieden en een afbake-

ning van de taken beschreven. 

https://www.movisie.nl/publicatie/wat-valt-onder-onafhankelijke-clientondersteuning-hoe-bied-je-levensbreed-aan
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-valt-onder-onafhankelijke-clientondersteuning-hoe-bied-je-levensbreed-aan
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-valt-onder-onafhankelijke-clientondersteuning-hoe-bied-je-levensbreed-aan
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-valt-onder-onafhankelijke-clientondersteuning-hoe-bied-je-levensbreed-aan
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In drie fasen 
naar optimale 
samenwerking rondom 
cliëntondersteuning
Samenspel ontstaat niet zomaar
Samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuning ontstaat niet zomaar. Daar 

moeten alle betrokkenen gemotiveerd voor zijn en de meerwaarde van inzien. Over som-

mige vraagstukken in een samenwerking moet je met elkaar nadenken. Denk aan vragen 

als: welke uitgangspunten hanteren we, welke visie hebben de verschillende betrokkenen 

daarop, en hoe ziet de samenwerking er dan concreet uit?

richten
Visie
Missie
Strategie

inrichten Werken aan de organistatie

verrichten Werken in de organistatie

Samenspel

Om te komen tot een goed samenspel tussen informele en formele cliëntondersteuners is 

het belangrijk om gezamenlijk een proces te doorlopen met drie fasen: richten, inrichten 

en verrichten. Elke fase kent haar eigen beslismomenten. In de eerste fase richten worden 

betrokken partijen verkend, waarna er ruimte is om samen een visie en ambitie te creëren. 

Bij de tweede fase inrichten gaat het om het bepalen van de inrichtingsvorm. In de derde 

fase verrichten is de dagelijkse gang van zaken in de praktijk leidend: de manier van samen-

werken en praktische knelpunten of ontwikkelopgaven staan in deze fase centraal. 
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Randvoorwaarden voor het samenspel tussen formele en informele cliëntondersteuners:

* Het is belangrijk dat er een betaalde kracht is die verantwoordelijk is voor 

deskundigheidsbevordering.

* Het is belangrijk dat formele en informele cliëntondersteuners regelmatig met elkaar 

casuïstiekbesprekingen hebben; dat bevordert het samenwerken en van elkaar leren, 

en zo weten ze beter waar elkaars krachten liggen. 

Richten: de koers bepalen 
Bij het richten neemt de initiatiefnemer het voortouw om zicht te krijgen op de huidige situ-

atie van cliëntondersteuning in de gemeente of regio. De initiatiefnemer kan de gemeente 

zijn, maar ook een partij die clientondersteuning uitvoert of een inwoners- of cliëntenraad., 

De initiatiefnemer brengt vervolgens de betrokken partijen bijeen. Deze partijen verken-

nen vervolgens hun gezamenlijke doelen en ambities. Uit de verkenning kan een (nieuwe) 

samenwerking ontstaan. De conclusie kan ook zijn dat er geen nieuwe samenwerking wordt 

aangegaan. Voor het aangaan van een nieuwe samenwerking is het van belang dat de 

betrokken partijen de cliëntondersteuning willen doorontwikkelen. 

In deze fase is het belangrijk dat er een trekker of initiatiefnemer actief is. Wanneer er niet 

vanzelf een trekker/initiatiefnemer aanwezig is, kan de gemeente deze aanstellen (bijvoor-

beeld een kwartiermaker). Deze initiatiefnemer kan het traject, het opstarten of het door-

ontwikkelen van een samenwerkingsverband begeleiden, met als start een bijeenkomst 

met alle formele en informele aanbieders. Het doel daarvan is om gezamenlijk te kijken hoe 

cliëntondersteuning aangeboden wordt, en hoe de gezamenlijke ambities en afspraken te 

verkennen en vorm te geven. 

In deze fase is het belangrijk om ook in kaart te brengen wat er al in de gemeente 

is. Hoe ziet de sociale basis in de gemeente eruit; wat gebeurt er al en waar kan 

onafhankelijke cliëntondersteuning een plek hebben? “Je gaat verder op wat er al 

gebeurt in de gemeente, dat is je basis van doorontwikkeling.”  

(gemeente Veldhoven)

De stap richten is erg belangrijk en kan niet overgeslagen worden in het proces van dooront-

wikkeling. Gemeenten zijn dikwijls geneigd om gelijk naar inrichten en verrichten te gaan, 

maar het is belangrijk dat eerst de richting helder is. Wat zijn gemeenschappelijke ambities 

en hoe ziet de stip op de horizon eruit? Maak hiervoor tijd en ook middelen vrij. Tegelijk is 

het de kunst om niet te veel tijd aan deze fase te besteden. De valkuil is immers dat partijen 

alleen maar blijven praten, en niet overgaan tot handelen. 
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“Als je de tijd neemt, dan kom je tegen wat er allemaal al is. Als je te snel gaat, dan 

heb je alleen oog voor vernieuwen en nieuwe plannen.” (koplopergemeente tijdens 

themagroep Movisie)

Het eindproduct van deze fase is een gemeenschappelijk kader met ambities. 

TOOL 

De handreiking  Onafhankelijke cliëntondersteuning - Wat valt eronder en hoe 

bied je het levensbreed aan bevat een gesprekstool om het gesprek te voeren over 

levensbreedheid: wie doet wat binnen het domein van cliëntondersteuning?

Inrichten: de koers vertalen naar de praktijk
In de fase inrichten gaat het om de kaders van de nieuwe samenwerkingsvorm. Samen 

wordt invulling gegeven aan de nieuwe inrichting. Welke vorm heeft de nieuwe samenwer-

king tussen formele en informele cliëntondersteuners? Welke coördinatie is nodig? In hoofd-

stuk 3 van deze handreiking staan verschillende inrichtingsvormen beschreven.

In deze fase is het belangrijk om gebruik te maken van wat er al is. Alle partners brengen hun 

eigen manier van werken in, en samen moet je kijken hoe je de samenwerking vormgeeft, en wat 

daarvoor nodig is. Welke afspraken maak je, vanuit welke ambitie werk je op welke manier met 

elkaar samen, welke afspraken maak je daarover, en hoe ga je om met besluitvorming en onder-

linge afstemming? Uit de ervaringen van koplopergemeenten blijkt dat een kwartiermaker of 

coördinator ook in de jaren die volgen op de doorontwikkeling nog meerwaarde heeft. 

Het eindproduct van deze fase is een nieuwe inrichtingsvorm. Het is belangrijk om de geko-

zen inrichtingsvorm en verdere afspraken met elkaar vast te leggen. 

Verrichten: monitoren en bijsturen
In de fase verrichten staat de dagelijkse uitvoering in de praktijk centraal. Het is van belang dat 

een gemeente de samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuners bevordert, 

partijen bij elkaar brengt en eventueel een kwartiermaker of coördinator aanstelt. Ook draagt de 

gemeente zorg voor de inrichting van gezamenlijke deskundigheidsbevordering en casuïstiekuit-

https://www.movisie.nl/publicatie/wat-valt-onder-onafhankelijke-clientondersteuning-hoe-bied-je-levensbreed-aan
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-valt-onder-onafhankelijke-clientondersteuning-hoe-bied-je-levensbreed-aan
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wisseling en voor de communicatie over cliëntondersteuning naar de inwoners. In verschillende 

gemeenten is gebleken dat een kwartiermaker of coördinator met het juiste mandaat in korte tijd 

partijen kan enthousiasmeren voor de doorontwikkeling van cliëntondersteuning. 

Gemeenten en cliëntondersteuners gebruiken deze fase om in te zoomen op: 

* deskundigheidsbevordering;

* kwaliteitsvraagstukken;

* onderlinge communicatie in de dagelijkse praktijk;

* intervisie; 

* innovatie en doorontwikkeling;

* evaluatie van de samenwerking. 

Er zijn verschillende manieren om informele en formele cliëntondersteuners intensiever te 

laten samenwerken. Na een goede kennismaking kunnen ze er bijvoorbeeld met elkaar over 

nadenken hoe de samenwerking effectief kan verlopen en wat hieraan kan bijdragen. Dit 

kan zowel over hun onderlinge samenwerking gaan, maar ook over de kwaliteit van het aan-

bod aan cliëntondersteuning. Ook kunnen gezamenlijke casuïstiekbesprekingen en intervi-

siebijeenkomsten bijdragen aan een snellere kennismaking en ervoor zorgen dat ze elkaar 

weten te vinden bij complexere casussen. Om de samenwerking met andere partijen, zoals 

het wijkteam, te bevorderen, kunnen cliëntondersteuners met deze partijen kennismaken.

Door het monitoren van de verleende cliëntondersteuning en bijvoorbeeld ook van cliënttevre-

denheid wordt helder of bijsturing gewenst is. In de monitoring kunnen bijvoorbeeld de vol-

gende vragen aan bod komen: blijkt uit de cliënttevredenheidsonderzoeken, klachtenprocedures 

en indrukken van adviesraden en cliëntenorganisaties dat alle groepen zich goed gehoord en 

bediend voelen? Hoe is de bejegening, houding en het gedrag vanuit de cliëntondersteuners? Is 

er sprake van voldoende deskundigheid bij cliëntondersteuners (ook bijvoorbeeld rond Partici-

patiewet en Jeugdwet), wat mist en zou aangevuld moeten worden? Is er sprake van voldoende 

beschikbaarheid (in relatie tot de continuïteitseis)? Kunnen inwoners de weg vinden? Kunnen 

verwijzers de weg vinden en maken ze er ook gebruik van? Worden specifieke doelgroepen goed 

bereikt en zijn er voldoende specifieke aanpakken voor doelgroepen als mensen met een licht 

verstandelijke beperking, ggz-problematiek, daklozen en complexe jeugd? Zoeken informele en 

formele cliëntondersteuners elkaar op en verwijzen ze naar elkaar? 

TOOL 

In bijlage 3 is een tool opgenomen over de fasen richten, inrichten en verrichten. 

Hoe kunt u in uw gemeente tot een goed samenspel komen tussen informele en 

formele cliëntondersteuners? Door gezamenlijk de drie fasen te doorlopen ontstaat 

samenspel.
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Vijf invalshoeken 
van samenwerking 

Fasen van samenwerking 
Goed samenspel tussen de cliëntondersteuners draagt bij aan een goede dienstverlening 

aan inwoners. Goed samenspel gebeurt niet vanzelf en is ook niet af te dwingen. Er zijn wel 

handvatten om goed samenspel te bevorderen. 

Goed kunnen samenwerken stelt ook eisen aan de organisaties die in samenwerkingsproces-

sen participeren. Zo is het belangrijk dat deze organisaties een duidelijke visie op samen-

werking hebben evenals een eenduidige samenwerkingsstrategie. Binnen de organisaties 

zijn vervolgens medewerkers nodig die bereid en in staat zijn om de samenwerking vorm te 

geven. Vanuit de eigen organisatie moeten deze medewerkers ook in staat worden gesteld 

om goed samen te kunnen werken en het vraagt van organisaties. Deze aspecten zijn 

voorwaarden om goed samen te kunnen werken. Deze voorwaarden vinden momenteel als 

sleutelthema’s hun weg naar de agenda van vele verandertrajecten.

Er is geen generieke aanpak van samenwerkingsvraagstukken; er is geen aanpak die altijd en 

overal werkt. Wel doorloopt een samenwerking, al dan niet als een zich herhalend proces, een 

aantal fasen en heeft ze een aantal generieke kenmerken. Afhankelijk van de kracht en zwakte 

van een samenwerkingsverband past een verschillende set interventies. Kaats en Opheij (2011) 

hebben de verschillende fasen van samenwerking in onderstaand model weergegeven.  

(Kaats, E. & W. Opheij (2011). Leren samenwerken tussen organisaties. Deventer: Kluwer).

Bron: Kaats & Opheij
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Voor kwartiermakers en coördinatoren bij gemeenten en organisaties biedt het wiel handvat-

ten voor het proces van samenwerking. Door deze bril kan gekeken worden naar de huidige 

samenwerking. De vijf ingrediënten van samenwerking zijn niet opeenvolgend; er is dus 

geen startpunt of eindpunt. Bij elk van de ingrediënten moet de kwartiermaker of coördina-

tor stilstaan. Wanneer je binnen een samenwerkingsverband te snel stappen zet en te weinig 

oog hebt voor alle aspecten van samenwerken, neemt het risico toe dat de samenwerking 

vastloopt.

Fase 1: richten
Het wiel ‘vijf aspecten van goede samenwerking’ benoemt vijf invalshoeken van samenwer-

king. In de fase richten gaat het vooral om de aspecten ambitie, relatie en belangen. De 

urgentie om te zoeken naar verbinding met andere samenwerkingspartners kan verschil-

lende oorzaken hebben. Zo kan uit een informele meeting een nieuw idee ontstaan (rela-

tie), of kan men elkaar vinden op basis van gezamenlijke ambities of belangen. Het is goed 

om hierop zicht te hebben zodat de samenwerking op een goede manier op gang wordt 

gebracht. 

De gez amenlijke ambitie
Een samenwerking heeft als doel dat het iets moet opleveren. Wat het moet opleveren, kan 

verschillen per samenwerkingsverband en per partij die bij de samenwerking is betrokken. 

Een gezamenlijke ambitie vormt het bindmiddel voor de samenwerking. Het gaat om een 

ambitie die voor de betrokken mensen betekenis heeft en in het verlengde ligt van de stra-

tegie van hun organisaties. Door samenwerking kunnen de partijen meer bereiken dan ieder 

voor zichzelf. Zonder de samenwerking bereiken ze de ambitie niet.

Vragen:

* Wordt de ambitie gedeeld?

* Is de ambitie voor alle partners waardevol, aantrekkelijk en betekenisvol?

* Draagt de ambitie bij aan de (samenwerkings)strategie van ieder van de partners?

* Is de ambitie persoonlijk van betekenis voor de bestuurders en andere sleutelfiguren  

in de samenwerking? 

Oog hebben voor verschillende belangen
Belangen zijn redenen van mensen (persoonlijke belangen) of organisaties (organisatiebelan-

gen) om onderdeel te willen zijn van een samenwerkingsverband. In iedere samenwerking 

is er sprake van diverse belangen, die tegelijkertijd impliciet of soms expliciet meespelen. In 

een samenwerking gaat het erom recht te doen aan ieders belangen door hierover transpa-

rant te zijn en begrip en respect te hebben voor elkaars belangen. Dit maakt ‘mutual gains’ 

mogelijk: het zoeken van de best mogelijk oplossing, die voor iedereen meerwaarde heeft en 

het eigenbelang overstijgt. 
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Vragen: 

* Is er sprake van oprechte interesse in de belangen van de partners?

* Creëert de samenwerking waarde voor ieder van de partners?

* Is er sprake van onderhandelingsruimte en -bereidheid?

* Zijn de partners echt met elkaar in dialoog?

Een goede relatie
Bij samenwerking gaat het zowel om inhoudelijke argumenten als om persoonlijke verhou-

dingen en relaties. Als mensen samenwerken, balanceren ze in de relatie met anderen tussen 

vertrouwen en waakzaamheid. Het dilemma is in hoeverre overgave aan de samenwerking 

mogelijk is en in welke mate ze zichzelf of hun achterban moeten behoeden voor eventuele 

risico’s van de relatie. Onderlinge relaties in een samenwerking vormen een groepsdynamiek, 

die vraagt om verbindend leiderschap.

Vragen:

* Hebben de partners in de samenwerking persoonlijk vermogen tot verbinding?

* Draagt de groepsdynamica ertoe bij dat de groep meer is dan de samenwerking van 

de partners?

* Is er sprake van vertrouwen tussen de partners?

* Is er sprake van gegund verbindend leiderschap?

Fase 2: inrichten 
In de fase inrichten gaat het om de invalshoeken proces en organisatie uit het wiel met vijf 

aspecten van goede samenwerking. Is de nieuwe samenwerkingsvorm voldoende professio-

neel georganiseerd? Welke inbreng heeft elke partij en hoe is de besluitvorming ingericht? 

Sluit de gekozen organisatievorm aan bij de gezamenlijke ambitie? 

Passende organisatie van de samenwerking
Een samenwerkingsverband is een bijzondere vorm van organiseren, een nieuwe werkge-

meenschap, waarin er bij de start bijvoorbeeld nog geen afspraken, procedures en posities 

vastliggen. De continuïteit van de samenwerking hangt in grote mate af van de kwaliteit 

van de uitvoering. Bij een effectieve organisatie zijn de structuur en besturing afgestemd op 

de doelen van de partners. Samenwerkingsverbanden moeten in staat zijn voldoende daad-

kracht te organiseren door structuur, governance en het voorkomen van onder-organisatie. 

Anders is er sprake van schijnsamenwerking.

Vragen: 

* Is er een effectief functionerende structuur, die is afgestemd op het doel en  

op de samenwerkingspartners?

* Is er voldoende participatie in en draagvlak voor de samenwerking?

* Is er voldoende daadkracht?

* Zijn er heldere afspraken; worden deze ook grotendeels nagekomen?
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Een betekenisgevend proces
Een samenwerkingsproces komt altijd in min of meer vergelijkbare fasen tot stand: van een 

eerste verkenning op basis van een ontmoeting, een idee of een vraagstuk, via het vormge-

ven van de oplossingen tot het exploiteren van de uitkomsten. Het gaat niet alleen om het 

ontwikkelen van de samenwerking, maar ook om het vitaal houden ervan en het zorgen 

voor leerprocessen in de samenwerking. Er moet recht worden gedaan aan een evenwichtige 

balans tussen inhoud en proces.

Vragen: 

* Is er sprake van een goed doordachte fasering en een goed doordacht procesontwerp, 

zodat de juiste dingen op het juiste moment gebeuren?

* Wordt er zowel aandacht besteed aan de inhoud van de samenwerking als aan de 

procesmatige aspecten van de samenwerking?

* Is er sprake van een heldere rolverdeling met een duidelijke procesregie?

* Wordt er recht gedaan aan de condities voor samenwerking en levert de 

samenwerking ook daadwerkelijk iets op (proceskwaliteit en -effectiviteit)?

Bron: Kaats, E. & W. Opheij (2011). Leren samenwerken tussen organisaties. Deventer: 

Kluwer.

Fase 3: verrichten
In de fase verrichten gaat het om alle aspecten van het wiel met vijf aspecten van goede 

samenwerking. In de daadwerkelijke samenwerking zul je alle aspecten tegenkomen. Ze 

kunnen helpend zijn om je eigen houding en die van anderen te plaatsen in het proces. In 

elke samenwerking spelen immers ieders ambities, de relatie, ieders belangen en de wijze 

van werken in proces en organisatie een rol.

TOOL 

In bijlage 4 is een tool opgenomen met tips over belangen, relatie, ambitie,  

organisatie en proces



5

Hoe zorg je voor samenspel tussen formeel en informeel? * Onafhankelijke cliëntondersteuning * pagina 29 van 42

Conclusie 
Deze handreiking geeft informatie over de verschillende typen cliëntondersteuners en biedt 

inzicht in het samenspel tussen deze typen cliëntondersteuners. Ook biedt de handreiking 

handvatten hoe het proces in te richten om tot samenspel te komen. Formele en informele 

cliëntondersteuners hebben elk hun eigen meerwaarde. Daar moet voldoende oog voor 

zijn wanneer u aan de slag gaat met het doorontwikkelen van cliëntondersteuning in uw 

gemeente.

Het is de uitdaging voor gemeenten om de juiste inrichtingsvorm te kiezen, zodat deze 

meerwaarde van zowel formele als informele cliëntondersteuners optimaal benut wordt. 

Gemeenten kunnen aan de hand van een afwegingskader kiezen op welke manier zij  

cliëntondersteuning in hun gemeente willen vormgeven. Afhankelijk van deze afweging kan 

de uitkomst ook zijn dat gemeenten kiezen om alleen formele cliëntondersteuning in  

te richten, of juist alleen informele cliëntondersteuning. Verschillende inrichtingsvormen zijn 

aan bod gekomen, evenals de positionering van cliëntondersteuning ten opzichte van de 

toegang. 

Het model richten, inrichten, verrichten biedt een stappenplan om te komen tot een goed 

samenspel tussen formele en informele cliëntondersteuners. Het samenwerkingswiel van 

Kaats biedt kwartiermakers en coördinatoren een instrument waarmee ze de samenwerking 

kunnen evalueren. 

DE BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN IN EEN NOTENDOP: 

• Heb zicht op de meerwaarde van formele én informele cliëntondersteuners 

in uw gemeente.

• Kies aan de hand van het afwegingskader op welke manier 

cliëntondersteuning in uw gemeente vormgegeven wordt. 

• Stimuleer en faciliteer het proces van doorontwikkeling en sluit daarbij aan 

bij de lokale situatie en behoeften. 

• Geef betrokken partijen de ruimte voor doorontwikkeling en blijf als 

gemeente monitoren en evalueren.
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Bijlage 1 
Overzicht van opleidingen voor 
ervaringsdeskundigen

Hieronder volgt een overzicht van (bij Movisie bekende) opleidingen voor ervaringsdeskundi-

gen. Ook lokaal worden door verschillende aanbieders opleidingen aangeboden, maar deze 

opleidingen zijn hier niet opgenomen. Daarmee is dit overzicht dan ook niet compleet. 

Een uitgebreid overzicht van erkende leerrouten is te vinden op vved.org/beroepsonderwijs. 

Het overzicht is niet geheel compleet omdat de ontwikkelingen op dit gebied erg snel gaan. 

Zo is de lijst met opleidingen op niveau 5 inmiddels uitgebreid met de volgende Associat 

Degree-opleidingen op hogescholen:

* Fontys – AD – fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/

Ervaringsdeskundigheid-in-Zorg-en-Welzijn-Associate-degree.htm 

* Hanze hogeschool – AD – www.hanze.nl/nld/onderwijs/maatschappij/

academie-voor-sociale-studies/opleidingen/associate-degree/ervaringsdeskundige

* HvA – AD – www.hva.nl/opleiding/fmr/ervaringsdeskundigheid-in-zorg-en-welzijn/

ervaringsdeskundigheid-in-zorg-en-welzijn.html

* HAN – AD – in ontwikkeling

* Drechtsteden – AD – www.hbodrechtsteden.nl/studeren/opleidingen/

post-bachelor-opleiding-ervaringsdeskundige

Organisaties met interne of samenwerkende opleidingen
* Markieza – www.markieza.org/voor-jou/opleidingen/ 

* Pameijer: Voor cliënt-ervaringsdeskundigen: Howie the Harp: pameijer.nl/diensten/

opleiding-howie-the-harp. Voor ervaringsdeskundige professionals: zakelijk.pameijer.

nl/nieuws/start-opleiding-tot-ervaringsdeskundige-voor-professionals-

* IPGW – www.igpb.nl. Training Opleiding Ervarings Deskundigheid (TOED)

* Enik – Lister werkt samen met Zadkine

Organisaties die lokaal opleidingen verzorgen
* VVED, vakvereniging van ervaringswerkers: www.vved.org

* MIND, Landelijk Platform Psychische Gezondheid: www.wijzijnmind.nl 

* Kenniscentrum Phrenos: www.kenniscentrumphrenos.nl

* HEE-team, Herstel Empowerment Ervaringsdeskundigheid: www.hee-team.nl 

http://vved.org/beroepsonderwijs/
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Ervaringsdeskundigheid-in-Zorg-en-Welzijn-Associate-degree.htm
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Ervaringsdeskundigheid-in-Zorg-en-Welzijn-Associate-degree.htm
https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/maatschappij/academie-voor-sociale-studies/opleidingen/associate-degree/ervaringsdeskundige
https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/maatschappij/academie-voor-sociale-studies/opleidingen/associate-degree/ervaringsdeskundige
https://www.hva.nl/opleiding/fmr/ervaringsdeskundigheid-in-zorg-en-welzijn/ervaringsdeskundigheid-in-zorg-en-welzijn.html
https://www.hva.nl/opleiding/fmr/ervaringsdeskundigheid-in-zorg-en-welzijn/ervaringsdeskundigheid-in-zorg-en-welzijn.html
https://www.hbodrechtsteden.nl/studeren/opleidingen/post-bachelor-opleiding-ervaringsdeskundige
https://www.hbodrechtsteden.nl/studeren/opleidingen/post-bachelor-opleiding-ervaringsdeskundige
https://www.markieza.org/voor-jou/opleidingen/
https://pameijer.nl/diensten/opleiding-howie-the-harp
https://pameijer.nl/diensten/opleiding-howie-the-harp
https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/start-opleiding-tot-ervaringsdeskundige-voor-professionals-
https://zakelijk.pameijer.nl/nieuws/start-opleiding-tot-ervaringsdeskundige-voor-professionals-
https://www.igpb.nl/
https://www.igpb.nl/index.php?page=toed
https://www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Studiewijzer/Maatschappelijke%20zorg%20voor%20ervaringsdeskundigen.aspx
http://www.vved.org
http://www.wijzijnmind.nl
http://www.kenniscentrumphrenos.nl
https://www.hee-team.nl/
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* ExpEx, ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg: www.expex.nl/experience/

ervaringsdeskundigen-ondersteunen-jongeren-en-hulpverleners-in-de-jeugdzorg

* Zelfregie-centra zoals Venlo, Kernkracht, Deventer etc.: www.movisie.nl/

praktijkvoorbeeld/talenten-ontplooien-zelfregiecentrum

* Stichting Ikone, patiëntexperts in levensbepalende, chronische fysieke ziekten:  

www.ikone.nl

* Ixta Noa, ervaringsdeskundigheid met psychische kwetsbaarheid: www.ixtanoa.nl

* Edasu, ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting): edasu.nl

https://www.expex.nl/experience/ervaringsdeskundigen-ondersteunen-jongeren-en-hulpverleners-in-de-jeugdzorg/
https://www.expex.nl/experience/ervaringsdeskundigen-ondersteunen-jongeren-en-hulpverleners-in-de-jeugdzorg/
https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/talenten-ontplooien-zelfregiecentrum
https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/talenten-ontplooien-zelfregiecentrum
http://www.ikone.nl
https://www.ixtanoa.nl/
https://edasu.nl/
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Bijlage 2 
Tool: Reflectie inzet informele 
cliëntondersteuners

Deze tool kunt u inzetten om te reflecteren op het aanbod van informele en formele cliën-

tondersteuning in uw gemeente. De onderstaande reflectievragen geven inzicht in de kracht 

van informele én formele cliëntondersteuners. Vul onderstaande vragen zo volledig moge-

lijk in. Vermeld de reden wanneer u een vraag niet kunt invullen (bijvoorbeeld: is belegd bij 

partners, geen zicht op).

Wie biedt formele cliëntondersteuning in uw gemeente?

Formele cliëntondersteuning: 

Wie biedt informele cliëntondersteuning in uw gemeente?

Informele cliëntondersteuning: 

Wat is in uw gemeente de relatie tussen formele en informele 

cliëntondersteuning?

De relatie tussen formele en informele cliëntondersteuning in mijn gemeente…
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Welke inrichtingsvorm heeft uw gemeente gekozen? 

  Formeel naast informeel in één pool, waarbij er met een gezamenlijk telefoon- 

nummer wordt gewerkt en na triage wordt bekeken wie ondersteuning kan bieden 

(formeel dan wel informeel). 

  Formeel na informeel.

   Informeel na aanmelding bij formeel. 

  Informeel en formeel bedienen verschillende doelgroepen. 

  Informeel en formeel werken in koppels. 

  Anders, namelijk  

Waarom heeft uw gemeente voor deze vorm gekozen?

We hebben voor deze vorm gekozen omdat… 

Welke casussen pasten beter bij formele cliëntondersteuning?

Een voorbeeld van een casus die beter paste bij formele cliëntondersteuning is …

Welke casussen pasten beter bij informele cliëntondersteuning? 

Een voorbeeld van een casus die beter paste bij informele cliëntondersteuning is …
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Kunt u de grootste verschillen beschrijven tussen formele en informele 

cliëntondersteuning?

Grote verschillen zijn… 

Wat ziet u als voordelen van informele cliëntondersteuning ten opzichte van for-

mele cliëntondersteuning? 

Voordelen informele cliëntondersteuning:

Wat ziet u als nadelen van informele cliëntondersteuning ten opzichte van formele 

cliëntondersteuning? 

Nadelen informele cliëntondersteuning: 

Voor welke ondersteuningsvragen is er momenteel in uw gemeente weinig  

aanbod beschikbaar (formeel dan wel informeel)?

Er is weinig aanbod beschikbaar voor: 
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Hanteert uw gemeente functie- of competentieprofielen voor formele dan wel 

informele cliëntondersteuners (bijvoorbeeld bij werving)? 

Ja/nee 

Waarom wel/niet? …

Hoe werkt uw gemeente aan deskundigheidsbevordering van formele en infor-

mele cliëntondersteuners?

Deskundigheidsbevordering vindt plaats in de vorm van…

Zijn er op dit thema voor u nog andere vraagstukken (knelpunten, buikpijnvragen, 

et cetera)? Hoe kunt u hierop acteren? 

Vraagstukken zijn …

Het gesprekstool kan als losstaande pdf gedownload worden op movisie.nl.

https://www.movisie.nl/tool-reflectie-inzet-informele-clientondersteuners
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Bijlage 3 
Tool: Richten, inrichten, verrichten

Hoe kunt u tot een goed samenspel komen tussen informele en formele cliëntondersteuners 

in uw gemeente? Door gezamenlijk de drie fasen richten, inrichten en verrichten te doorlo-

pen, ontstaat betere samenwerking tussen cliëntondersteuners. 

Fase richten
* Breng de huidige situatie in kaart: wat is er al? Wie voert cliëntondersteuning uit, hoe 

ziet deze ondersteuning eruit, aan wie wordt de ondersteuning geboden? Welke rol 

hebben informele en formele cliëntondersteuners?

* Ga de dialoog aan met cliëntondersteuners om voor- en nadelen van zowel formele als 

informele cliëntondersteuning te ontdekken.

* Kom tot een gezamenlijke visie en ambitie. 

Eindproduct: een gemeenschappelijk kader met ambities. 

Fase inrichten
* Positionering en eigenaarschap: kies – mede aan de hand van het afwegingskader uit 

hoofdstuk 3 – een nieuwe inrichtingsvorm. 

* Bepaal ook de waardering die voor informele cliëntondersteuning beschikbaar wordt 

gesteld.

Eindproduct: een nieuwe inrichtingsvorm. 

Fase verrichten
Heb in de uitvoeringspraktijk oog voor: 

* deskundigheidsbevordering;

* kwaliteitsvraagstukken;

* onderlinge communicatie in de dagelijkse praktijk;

* intervisie; 

* innovatie en doorontwikkeling;

* evaluatie van de samenwerking.

Eindproduct: vaste momenten van reflectie en evaluatie. 
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Bijlage 4 
Tool: Het model van Kaats

Voor kwartiermakers of procesbegeleiders volgt hieronder een leidraad voor het proces, op 

basis van het model van Kaats. 

P
roces

Ambitie

Organisatie    
   

 R
el

at
ie

Belangen

Vijf aspecten 
van goede 

samenwerking

Wat zijn de 
belangen van de 

partners? 
Op zoek naar 

‘mutual gains’!

Is het 
netwerk 

professioneel 
georganiseerd? 

Governance, 
 besluitvorming, 

vorm

Wat is de 
gedeelde 

ambitie van de 
partners? 

Waar gaan ze 
samen echt  

voor?

Op de 
goede weg 

samen? 
De goede stappen, 
de goede volgorde, 

win-winproces,  
in dialoog

Constructieve 
groepsdynamica?

Leiderschap, 
vertrouwen, 

bovenstroom/
onderstroom

AMBITIE – AANBEVELINGEN

1.  Streef naar een gezamenlijke passie: zoek naar partners die vanuit beleid, visie 

of plannen dezelfde passie delen, namelijk het aanbieden van goede cliënton-

dersteuning aan inwoners. Betrek ze vanuit deze passie. Probeer te voorkomen 

dat een eventuele financiële prikkel leidend wordt. Op gezamenlijke passie en 

ambitie kun je altijd terugvallen om de energie in de samenwerkingscoalitie 

terug te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij tegenvallende resultaten, het 

vertrek van een partner of bij een financiële tegenvaller.

2.  Zorg voor gezamenlijkheid bij de start van de samenwerking: het is cruciaal 

om gezamenlijk tot ideevorming te komen en gezamenlijk het plan te maken. 

Concreet betekent dit: benut het persoonlijk gesprek in deze eerste fase en 

maak pas daarna de uitwerking op papier. Laat niet één organisatie optreden als 

bedenker en ‘schrijver’.
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BELANGEN – AANBEVELINGEN

1.  Zorg voor begrip voor het feit dat er belangen in het spel zijn. Het hebben van 

een eigen belang (persoonlijk en/of vanuit de organisatie) is niet erg. Sterker 

nog: het draagt bij aan motivatie, draagvlak in de organisatie en eigenaarschap.

2.  Openheid over belangen is essentieel. Als je niet open bent over persoonlijke 

en/of organisatiebelangen, dan gaat de ander dit zelf invullen. Het beeld dat bij 

de ander ontstaat, is in veel gevallen negatiever dan wanneer je open bent en 

uitlegt waarom je een bepaald belang hebt. Dan creëer je bovendien begrip en 

vertrouwen in een samenwerkingsrelatie.

3.  Als je ontdekt dat er in een coalitie of bij een partner verschillende en/of tegen-

strijdige belangen zijn, dan is het belangrijk hierover gezamenlijk een open 

gesprek te voeren. Het helpt als coalitiepartners zich niet oordelend opstellen, 

maar oprechte interesse hebben en begrip opbrengen voor het feit dat een 

andere organisatie een ander belang kan hebben.

4.  Wees alert op veranderende belangen: wanneer belangen bijvoorbeeld door 

decentralisaties of reorganisaties veranderen, kan dit een negatieve invloed heb-

ben op het project en de samenwerking. Communiceren hierover helpt om het 

inzichtelijk te maken en de anderen op de hoogte te stellen.

RELATIE – AANBEVELINGEN 

1.  Als partners elkaar al kennen in de samenwerking, draagt dit bij aan het onder-

linge vertrouwen en duidelijkheid in belangen en de organisatie van de samen-

werking. Voor coalities die elkaar nog niet kenden, is de opstartfase vaak 

intensiever.

2.  Het hebben van een gezamenlijke passie levert meerwaarde in de relatie of ‘klik’ 

tussen coalitiepartners en het overbruggen van cultuurverschillen tussen sectoren.

3.  Het is belangrijk om aandacht en tijd te besteden aan cultuurverschillen tussen 

verschillende sectoren. Leer elkaar en elkaars manier van denken en werken ken-

nen. Probeer niet te oordelen, maar luister naar elkaar en verplaats je in de ander. 

Hierdoor bouw je begrip en vertrouwen op.

4.  Het is cruciaal om een goede projectleider te hebben in een coalitie; deze persoon 

moet de juiste competenties hebben en een centrale rol vervullen.

5.  Een goede projectleider moet verantwoordelijkheid nemen, maar ook geven. 

Daarbij moet dit leiderschap door de anderen ook aan de projectleider gegund 

worden.
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ORGANISATIE – AANBEVELINGEN

1.  Als het plan en het algemene concept in het begin goed en gedetailleerd wor-

den besproken, bediscussieerd en uitgewerkt, voorkomt dat terugkerende dis-

cussies hierover en een gevoel van vaagheid.

2.  Voldoende aandacht voor een realistische urenbegroting en tijdsplanning is 

belangrijk.

3.  Het is cruciaal om draagvlak te hebben bij de achterban van de partners in de 

samenwerking. 

4.  Creëer draagvlak door de achterban allereerst te informeren over (resultaten 

van) het project, maar idealiter ook te betrekken bij (beslissingen over) het pro-

ject. Lees in deze handreiking meer over het betrekken van inwoners en cliënten.

5.  Voer het gesprek over hoe je als samenwerkingspartners met elkaar om wilt 

gaan, hoe te communiceren en welke overlegstructuur effectief lijkt.

6.  Stel vanaf het begin een duidelijke overlegstructuur op waaraan iedereen zich 

houdt. Spreek elkaar aan bij het niet nakomen hiervan. De frequentie van over-

leg zal in het begin hoger liggen dan later in het proces wanneer het project 

eenmaal staat.

7.  Sta in de overleggen stil bij de volgorde van de afzonderlijke taken en stem deze 

nauw op elkaar af. Bijvoorbeeld wanneer de doelgroep is geworven, maar het 

aanbod nog niet gereed is.

8.  Het is belangrijk om aandacht te blijven besteden aan afspraken over onderlinge 

communicatie en de overlegstructuur, omdat dit anders kan gaan leiden tot frus-

traties en onbegrip.

https://www.movisie.nl/publicatie/onafhankelijke-clientondersteuning-hoe-betrek-je-inwoners 
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PROCES – AANBEVELINGEN

1.  Het gezamenlijk bepalen van de doelgroep en die ook leren kennen, verhoogt  

de betrokkenheid en motivaties van de partners bij het project.

2.  Het gesprek voeren over rollen, taken en verwachtingen is al in een vroeg  

stadium belangrijk: al in het proces van ideevorming en planvorming. 

3.  Een duidelijke taakverdeling en hierover het gesprek blijven voeren, voorkomt 

dat partners die zich meer verantwoordelijk voelen gaandeweg zaken naar zich 

toe trekken en vice versa.

4.  Goed functionerende personen die wegvallen of rolwisselingen zijn een gevaar 

voor de continuïteit van het project. Vooral het wegvallen van een projectleider 

heeft grote gevolgen voor de voortgang van een project, tenzij de rol wordt 

overgenomen door een persoon die al nauw bij het project is betrokken.

5.  Het vieren van successen en resultaten die behaald zijn bij de doelgroep of op 

een ander (proces)niveau geeft positieve energie, meer betrokkenheid in een 

coalitie en levert ook zichtbaarheid op voor het project. Realiseer je dat niet 

alle successen voor alle betrokkenen (zowel binnen als buiten de coalitie) direct 

zichtbaar zijn, dus deel ze!

6.  Maak onderscheid tussen cruciale samenwerkingspartners van wie nauwe 

betrokkenheid wordt vereist en partners die alleen leveren (randvoorwaardelijke 

partners).

7.  Het gevaar van bevlogen professionals en vrijwilligers is dat er alleen gefocust 

wordt op de inhoud. Besteed ook aandacht aan het proces van samenwer-

king. Kies hiervoor vastgestelde momenten en maak gebruik van bestaande 

evaluatiemethoden.

8.  Het tijdig evalueren en bijstellen van het plan voorkomt dat coalities te lang 

doorgaan op een manier die niet werkt. Hiervoor is het nodig dat coalities een 

beknopt plan opstellen voor monitoring en evaluatie.

9.  Wees voorbereid op verschillen tussen het opgestelde plan op papier en de 

uiteindelijke uitvoering in de praktijk en ga hier flexibel mee om. Partners moe-

ten ruimte nemen en geven om bij knelpunten het plan aan te passen. Dit moet 

altijd in gezamenlijke besluitvorming gebeuren en het plan moet na aanpassing 

opnieuw vastgelegd worden.



NOTITIES
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