
Wie biedt cliëntondersteuning? 
Positionering en samenwerking tussen formele 

en informele cliëntondersteuners

Welkom bij de sessie:

Wie biedt cliëntondersteuning? 

• De sessie start om 09:45.

• Kunt u in het eerste gedeelte van 

de sessie uw geluid op mute

zetten?

• Vragen kunnen via de chat 

worden gesteld 



Welkom en programma

Programma

9:45-9:55 Welkom en korte poll via chat 

9:55-10:15 Wat is formele en informele clientondersteuning?

10:15-10:45 Aan de slag met het samenspel in subgroepjes

De sessie wordt opgenomen – zet evt. je camera uit als je niet in beeld 

wil komen. 

Loop je vast of heb je technische hulp nodig? Mail in deze sessie collega 

Bard Briels op b.briels@movisie.nl

mailto:b.briels@movisie.nl


Opwarmen!

Wat is je belangrijkste vraag 

rondom informele en formele 

clientondersteuning? (typ je 

antwoord in de chat)

+ Poll in chat



Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

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. 



Wie biedt onafhankelijke cliëntondersteuning?

Formele clientondersteuners

Formele onafhankelijke cliëntondersteuners zijn professionals die zijn 

opgeleid om beroepsmatig de functie van cliëntondersteuner uit te 

oefenen. Ze zijn veelal hbo-opgeleid en vaak zijn ze toegerust met een 

aanvullende kennis over cliëntondersteuning. 

Informele clientondersteuners 

Informele onafhankelijke cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door 

vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. 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. 



Wat is de meerwaarde van elk type clientondersteuner?

Meerwaarde van informele 

clientondersteuners 

• 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 

clientondersteuners 

• Ze hebben een specifieke 

beroepsopleiding gevolgd

• Ze hebben beroepsmatige kennis 

van mensen met beperkingen. 

• 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.



Tussentijdse vragen

Poll in chat

Hoe is clientondersteuning binnen jouw gemeente georganiseerd?



Waarom kiezen voor een samenspel tussen formele en 

informele OCO?

• De kern van het werk van de cliëntondersteuner is om inwoners te 

helpen bij het maken van eigen keuzes wanneer zij een zorg- of 

ondersteuningsvraag hebben. 

• Diversiteit in expertise 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 en groepen heel divers zijn, is het belangrijk 

om een samenstelling van de groep cliëntondersteuners na te streven 

die daaraan recht doet. 

• Tbv een goede Toegang tot passende hulp en ondersteuning: 

herkenbaarheid, laagdrempeligheid, ogen en oren vd doelgroep.



Formele, informele cliëntondersteuners of beide?

Afwegingskader om te komen tot een optimale 

inrichtingsvorm in een gemeente:

• Keuzevrijheid en onafhankelijkheid

• Kosten

• Kwaliteit en deskundigheid

• Beschikbaarheid nabij

• Voorkeuren inwoner(vertegenwoordiger)s

Lees meer over de afweging in de handreiking 

Samenspel formeel en informeel (op de site van 

Movisie)



Inrichtingsvorm 

Keuze: waar start de inwoner

• Informeel → formeel

• Formeel → informeel

• Formeel + informeel naast elkaar



Samenspel met toegang 

Verschillende modellen:

- Goede samenwerking kan kwaliteit oplossingen voor inwoner ten 

goede komen

- Ook afhankelijk van keuze voor taken OCO 

(zie ook workshop levensbreedheid en afbakening)

- Positionering kan gevolgen hebben voor ervaren onafhankelijkheid



Ervaringsdeskundigheid: speciale vorm informele ondersteuning

Persoonlijke ervaring met ontwrichting en herstel

Ervaring → ervaringskennis → ervaringsdeskundigheid

Vertrouwenwekkend vanuit leefwereldkennis 

• vaak specifiek opgeleid 

• zowel betaald als onbetaald werkzaam

• soms ook combi: professional met ervaringsdeskundigheid

Aandachtspunt Eigen kwetsbaarheid, daarom zijn goede 

werkomstandigheden extra belangrijk.



Tools om samenspel te bevorderen in uw gemeente

Model Kaats en Opheij: Vijf aspecten van goede samenwerking



Model Kaats: De gezamenlijke ambitie

Dit aspect gaat over het doel van de samenwerking. Een gezamenlijke 

ambitie vormt het bindmiddel voor de samenwerking. 

Door samenwerking kunnen de partijen meer bereiken dan ieder voor 

zichzelf. Zonder de samenwerking bereiken ze de ambitie niet.

Vragen die ambitie horen: 

• Wordt de ambitie gedeeld door iedereen?

• Is de ambitie voor alle partners waardevol?



Model Kaats: Oog hebben voor verschillende belangen

Onder belangen verstaan we: redenen van mensen of organisaties om 

onderdeel te willen zijn van een samenwerkingsverband. 

In iedere samenwerking is er sprake van diverse belangen, soms weten 

partijen elkaars belang niet goed. In een samenwerking gaat het erom 

recht te doen aan ieders belangen door hierover transparant te zijn en 

begrip en respect te tonen voor elkaars belangen. 

Vragen die bij belangen horen: 

• 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?



Model Kaats: Een goede relatie

Bij samenwerking gaat het zowel om inhoud als om de relatie!

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. Onderlinge relaties in een 

samenwerking vormen een groepsdynamiek, die vraagt om verbindend 

leiderschap.

Vragen:

• Hebben alle mensen 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?



Model Kaats: Passende organisatie van de samenwerking

Een samenwerkingsverband is vaak een nieuwe vorm van organiseren, 

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

posities vastliggen. 

Samenwerkingsverbanden moeten in staat zijn voldoende daadkracht 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?

• Zijn er heldere afspraken; worden deze ook grotendeels nagekomen?



Model Kaats: Een betekenisgevend proces

Een samenwerkingsproces begint vaak bij een eerste verkenning op 

basis van een ontmoeting, een idee of een vraagstuk. Dat wordt daarna 

uitgebreid. 

In dit aspect van samenwerken gaat het om het ontwikkelen van de 

samenwerking en het vitaal houden van de samenwerking. Dat kan 

bijvoorbeeld door oog te hebben voor leerprocessen in de 

samenwerking. 

Vragen:

• 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?



Tools om samenspel te bevorderen in uw gemeente

Nog een andere tool in de handreiking:

1) Richten 2) Inrichten 3)Verrichten


