
Masterclass cliëntondersteuning 
Sessie 1: Levensbreedheid en afbakening

Welkom! 

Deze sessie start om 11.15.

Kunt u uw geluid op mute zetten? 

Vragen kunnen gesteld worden in de chat. 



Programma van deze sessie

▪ De onderdelen van levensbreedheid 

▪ Tool: Wat noemen wij in onze gemeente clientondersteuning? 

▪ Dilemma’s rondom levensbreedheid 

▪ Werkvorm: in gesprek over de dilemma’s rondom levensbreedheid en 

afbakening 



Waar of niet waar? 

In onze gemeente kunnen inwoners met vragen op alle 
levensgebieden terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner 



Integrale ondersteuning om regie te versterken

▪ Regie-ondersteuning: clientondersteuners helpen regie inwoners te versterken

▪ Integrale benadering: voor de inwoner samenhangend geheel van ondersteuningsvragen



De drie elementen van levensbreedheid



Doelgroepen

Voor wie is een cliëntondersteuner onder andere nodig? 

1. Een inwoner heeft onvoldoende competenties om zelf 

te overzien wat hij nodig heeft en de hulp op gang te 

brengen.

2. Een inwoner heeft dermate complexe problematiek 

dat hij het overzicht mist over wat er mogelijk is.



Levensgebieden



3. Fase

De fase waarin cliëntondersteuning geboden kan worden 

1. Oriëntatie/ Preventie:            Wegwijzer, vraagverheldering, 

reflectie op eigen leven

Wat past bij mij, erheen

2. Bij toegang: Netwerk betrekken, persoonlijk plan

maken, toegang tot geïndiceerde zorg,

keuze aanbieder

3. Tijdens ondersteuning: Plan, evaluatie, klachten

Algemene taken: outreachend contactleggen, signaleren, ombudsfunctie, samenwerken



Wie bieden nog meer ondersteuning? 

• Brede sociale basis: onderlinge steun, algemene en collectieve 

voorzieningen, bv. infopunten

• Toegang: wijkteams en loketten

• Zorg en ondersteuning

Welke taken worden expliciet bij de onafhankelijke cliëntondersteuner 

belegd en voor welke taken is de afspraak dat die al door andere 

werkers worden vervuld?



Dilemma’s bij levensbreedheid

Werk je alleen met 

generalisten, 

specialisten of een 

combinatie?

De vraag is  waar 

de grens ligt tussen 

cliëntondersteuning 

en procesmatige 

begeleiding ?

Hoe breed biedt de 

gemeente 

cliëntondersteuning 

aan?  

Wat is de 

onderlinge 

bekendheid, 

samenwerking en 

deskundigheidsuitw

isseling tussen 

cliëntondersteuners 

Wmo en Wlz? 

Hoe bereikt de 

gemeente dat de 

inwoner de 

cliëntondersteuner 

als onafhankelijk 

ervaart? 

Hoe kan een 

gemeente 

profiteren van de 

voordelen en de 

nadelen 

bestrijden? 



Tool: wat noemen wij in onze gemeente clientondersteuning?



Uitwisseling

1. In drie groepjes uiteen.

2. Welke dilemma’s rondom levensbreedheid spelen in uw gemeente? Kies 1 dilemma 

en ga daarmee aan de slag.  

3. In gesprek over:

• Waarom is dit een dilemma in uw gemeente?

• Welke keuzes zijn er tot nu toe in uw gemeente gemaakt ten aanzien van dit 

dilemma?

• Welke afwegingen speelden een rol bij het maken van deze keuzes?


