
Onafhankelijke cliëntondersteuning

Inzicht in processtappen



Welkom! 

Welkom bij de workshop ‘Aan de slag met 

clientondersteuning – maak je eigen routekaart’

Praktische informatie

• In de sessie gebruiken we Mentimeter en een invulopdracht (zie mail). 

Houd daarom je telefoon en/of laptop bij de hand. 

• De sessie wordt opgenomen. Zet je camera en geluid uit als je niet in 

beeld wil.



Programma van deze workshop

In deze workshop gaan we in op de vraag:

Hoe organiseer en versterk je cliëntondersteuning in je 

gemeente? 

Doel: eigen stappenplan ontwerpen 

Programma 10:45-12:00 of 12:45-14:00

1. Welkom + kennismaken in mentimeter

2. Introductie 5 processtappen

3. Inzicht in elke afzonderlijke stap met behulp van 

het invuldocument

4. Wrap-up in mentimeter



Even opwarmen

Ga naar menti.com en voer de code 91 48 63 in



De 5 processtappen 

Inzicht in de processtappen

Hoe organiseer en versterk je cliëntondersteuning in je 

gemeente?  - met dank aan koplopers Voorst, Almere, 

Deurne, Heeze-Leende, Twente en de VNG

5 processtappen 

1. Wie neemt het initiatief?

2. Het formeren van de kerngroep en betrekken 

overige partners

3. Zicht krijgen op de huidige en gewenste situatie

4. Het omzetten van ambities naar concrete plannen

5. Aan de slag! De uitvoering van de projectplannen



Stap 1: Wie neemt het initiatief?

Waar let je in de eerste fase op?

• Herleid de aanleiding

• Laat meerwaarde van OCO zien

• Betrek adviesraden vanaf het begin

• Faciliteer ook bewonersinitiatieven



Stap 2: Het formeren van de kerngroep en betrekken 

overige partners 

Vormen van de kerngroep

• Zorg dat gemeente is aangehaakt

• Welke mandaat heeft de kerngroep?

• Wacht niet tot elke partner is aangesloten

• Organiseer een gezamenlijke kick-off

Taken voor een kerngroep

• In kaart brengen van de huidige situatie

• Gezamenlijke ambities formuleren

• Zichthouden op voortgang proces



Stap 3: Zicht krijgen op de huidige en gewenste situatie

Zicht krijgen op…

• … huidige situatie als basis om ambities te formuleren

• … behoeften van inwoners

Wat kun je inhoudelijk in kaart brengen? 

• Hoe ziet het huidige beleid eruit?

• Wie biedt maatschappelijke ondersteuning?

• Wat zijn de ervaringen van inwoners?

• In hoeverre zijn inwoners bekend met oco?

• In hoeverre zijn professionals bekend met oco?

• Hoe wordt naar inwoners gecommuniceerd?

• Welke doelgroepen worden door oco bediend? 



Stap 3: Zicht krijgen op de huidige en gewenste situatie

Hoe krijg je meer zicht?

• Clientervaringsonderzoek Wmo

• Zelftest clientondersteuning

• In gesprek met betrokken partijen en inwoners

• Ophalen van ervaringen van clienten

Tool beschikbaar: levensbreedheid en afbakening

Ambities formuleren

• Betrek aanbieders, clientondersteuners en inwoners

• Ambities formuleren op basis van een gewenst

maatschappelijk effect



Stap 4: Het omzetten van ambities naar concrete plannen

Plan van aanpak

1. Ambities vertalen naar acties

2. Resultaten bepalen

3. Activiteiten bepalen

4. Planning en financiën

Thema’s in projectplannen Koplopergemeenten

• Positionering en visie 

• Bekendheid en communicatie

• Levensbreedheid 

• Samenwerking formeel-informeel

• Doelgroepen 



Stap 5: Aan de slag! De uitvoering van de projectplannen 

Aan de slag!

1. Werven projectleider of kwartiermaker

2. Kiezen inrichtingsvorm 

3. Aandacht voor borging

4. Monitoring en evaluatie

Denk ook aan: uitwisseling met andere gemeenten en 

in de regio



Mentimeter

Ga naar menti.com en voer de code 91 48 63 in



Gedeelde links in de chat

https://www.movisie.nl/publicatie/hoe-organiseer-versterk-je-

clientondersteuning-je-gemeente

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2019/06/03/als-

het-niet-lukt-om-het-zelf-te-regelen

https://vng.nl/publicaties/zelftest-clientondersteuning-voor-gemeenten

https://www.movisie.nl/drie-nieuwe-handreikingen-clientondersteuning

https://www.movisie.nl/publicatie/wat-valt-onder-onafhankelijke-

clientondersteuning-hoe-bied-je-levensbreed-aan

https://www.movisie.nl/publicatie/hoe-organiseer-versterk-je-clientondersteuning-je-gemeente
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2019/06/03/als-het-niet-lukt-om-het-zelf-te-regelen
https://vng.nl/publicaties/zelftest-clientondersteuning-voor-gemeenten
https://www.movisie.nl/drie-nieuwe-handreikingen-clientondersteuning


Movisie

Voor een positieve verandering


