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CAMPAGNE &CO 
De campagne &Co heeft als doel cliëntondersteuning zichtbaarder en bekender te maken. 
Zij doet dit voor cliëntondersteuning voor zowel Wmo als Wlz. Dit gebeurt in de eerste plaats 
door middel van geschreven verhalen en video’s de essentie van cliëntondersteuning over 
te brengen: Wat doen cliëntondersteuners wel en wat juist niet? In welke situatie kan je de 
ondersteuning van een cliëntondersteuning inroepen? Hoe vind je een cliëntondersteuning?  
 
Daarnaast is er een toolbox met middelen voor professionals. In de toolbox voor gemeenten 
en cliëntondersteuners in de Wmo zijn ondertussen een aantal middelen ter beschikking 
gesteld:  

• Banners voor website van gemeenten. 
• Beeldmateriaal, bestaande uit vrij te gebruiken foto’s 
• Kernboodschap(pen) voor diverse groepen 
• Logoset Wmo  
• Verhalen met bijbehorende video’s 
• Folder 
• Handleiding met uitleg over gebruik en inzet materialen. 

Er worden nog meer verhalen opgenomen en opgetekend. Deze opnames worden hervat 
zodra dat mogelijk is in relatie tot de huidige situatie rondom het coronavirus. 
 
Meer ondersteuning: werksessie adaptief communicatieplan 
De verhalen en materialen in de toolbox zijn voor iedereen beschikbaar. Maar we begrijpen 
dat sommige gemeenten meer ondersteuning kunnen gebruiken om de communicatie 
rondom cliëntondersteuning in te richten. HollandSpoor biedt ook een werksessie ‘adaptief 
communicatieplan’ aan. In twee dagdelen brengen we de huidige situatie in kaart, 
definiëren we de ontwikkelrichting van uw gemeente en komen met een heldere en 
realistische ambitie met de scope van een jaar, gepaard met een plan van aanpak. 
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AANBOD VOOR GEMEENTEN  
De verschillen tussen gemeenten in inrichting en de behoefte in ondersteuning voor 
communicatie over cliëntondersteuning zijn groot. Veel gemeenten hebben een eigen 
aanpak ontwikkeld en deze vaak al naar tevredenheid uitgerold. Anderen maken gebruik van 
de materialen uit de &Co campagne. Weer andere gemeenten hebben behoefte aan 
ondersteuning voor hun specifieke behoefte. Voor deze laatste groep hebben we een 
speciaal aanbod. 
 
Werkmodel communicatie cliëntondersteuning 
De communicatieve opgave komt voort uit de ontwikkelrichting die de gemeente wenst te 
maken. Deze hebben we in onderstaand werkmodel opgenomen.  Dit model maakt helder in 
vier kwadranten waar de gemeenten zich op dit moment in bevinden. Ieder kwadrant heeft 
haar eigen karakteristiek en implicaties voor communicatie.    
 

 
Figuur 1: Ontwikkelrichtingen communicatie CO 
 
In gesprekken met cliëntondersteuners, beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs 
besproken wat per kwadrant de ontwikkelrichting is en welke ondersteuning en 
communicatiemiddelen hiervoor wenselijk zijn. Hieruit blijkt dat de meeste organisaties in 
hun communicatie geholpen zouden zijn met een helder verhaal, goede voorbeelden en 
(bewegend) beeldmateriaal. Deze middelen kunnen aangeboden worden in een toolbox. 
Hieronder zetten wij deze middelen uiteen. 
 
We hebben een model ontwikkeld dat richting geeft aan hoe gemeenten de communicatie 
over cliëntondersteuning naar een hoger plan kunnen tillen.  
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Tijdens de werksessie lopen we samen met de gemeente (en idealiter ook met de partijen 
die de cliëntondersteuning verzorgen) het model door. Vervolgens brengen we ambities en 
behoeften in kaart en bepalen we gezamenlijk de (communicatieve) vervolgstappen. In de 
tweede sessie stellen we gezamenlijk een plan van aanpak op – met concrete acties - om 
de communicatie optimaal in te richten.  
 
RESULTAAT  
Het resultaat van de twee dagdelen is een heldere en realistische ambitie met de scope 
van een jaar – aangevuld met een plan van aanpak om te zorgen dat deze ambitie ook 
daadwerkelijk omgezet wordt in resultaat.  
 
WERKWIJZE: UW VRAAG STAAT CENTRAAL 
De werksessie vindt plaats op verzoek. We starten met een intakegesprek om samenstelling 
en huidige situatie en ambitie scherp te krijgen. Vervolgens plannen we de werksessies in. 
Hierbij kunt u zowel (beleids en communicatie) medewerkers uitnodigen van de gemeente 
als van de organisaties die (in)formele cliëntondersteuning bieden.  
 
KOSTEN 
De kosten bedragen EUR 3.000. De doorlooptijd is maximaal een maand.  
 
INTERESSE? 
Neem dan contact op met Huug Barendrecht van HollandSpoor. Dit kan telefonisch op  
(06) 45 71 77 33 of per mail: huug@hollandspoor.com. 
 

 
 


