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2

LEERGANG VOOR (AANKOMENDE) INFORMELE CLIËNTONDERSTEUNERS

DOEL VAN DE LEERGANG
Cliëntondersteuners ondersteunen inwoners bij het vinden van de meest passende 
oplossing voor zijn/haar ondersteuningsvraag. Zorgbelang en MEE verzorgen een 
volledige leergang voor informele onafhankelijke cliëntondersteuning. Na het volgen 
van de leergang hebben de informele cliëntondersteuners voldoende bagage om hun 
rol goed uit te voeren.

“Wij waren al langer op zoek naar
iemand die met ons mee wilde denken 
over de toekomst. Kunnen we samen 
blijven wonen nu een van ons zieker 
aan het worden is? Het was zo fijn 
dat er iemand met ons kwam praten 
die tijd had voor ons verhaal en die 
ook dingen met ons ging uitzoeken. 
We voelen ons gehoord en hebben 
ideeën gekregen over hoe verder, 
waarmee we zelf weer aan de slag 
kunnen!”

Inwoners van gemeenten kunnen 
gebruik maken van informele 

cliëntondersteuning. Deze vorm 
van cliëntondersteuning wordt 

uitgevoerd door vrijwilligers. 
Een mooie aanvulling op de 

professionele onafhankelijke 
cliëntondersteuning, want infor-

mele cliëntondersteuners spreken 
de taal van de inwoner. Ze weten 

vaak uit ervaring waar mensen te-
genaan lopen en zijn toegankelijk. 

Mensen maken daardoor sneller 
gebruik van onafhankelijke 

cliëntondersteuning.

Inwoners aan het woord over hun 
gesprekken met een informele 
cliëntondersteuner:

“We hebben 
het gehad over 
de vraag die 
ik heb. En ook 
over hoe vragen 
gesteld kunnen 
worden in het 

gesprek met de medewerker van 
de gemeente. Daarbij hebben we 
gekeken naar wat als ik zorg zou 
hebben. Welke werkzaamheden zou 
iemand voor mij moeten doen. En wat 
kan ik zelf. We hebben het allemaal 
op het gemak doorgenomen. Ik heb 
een heel goed gesprek gehad.”
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Wil Evers is beleidsondersteuner bij de gemeente Deurne. In de rol van opdrachtgever 
aan cliëntondersteuners dacht hij mee over de inrichting van de Leergang Informeel én 
goed opgeleid bij de gemeente Deurne. 

“Wij vonden het belangrijk onze informele cliëntondersteuners te laten opleiden door twee onafhankelijke 
externe partijen. Met MEE De Meent Groep en Zorgbelang  Brabant | Zeeland hadden wij al goede contacten. 
Dankzij de subsidie van het ministerie van VWS konden zij deze leergang ontwikkelen. Dit leidde tot een praktijk-
gericht trainingsprogramma van zes dagdelen, waar wij wat mij betreft de komende jaren mee vooruit kunnen.

Meer kwaliteit en meer plezier
Kennis van theorie en regelgeving is de basis, maar deze leergang kenmerkt zich juist door de praktijkgerichte 
aanpak én de gezamenlijke visie. De kern van onze visie is onze inwoners helpen bij het maken van eigen keuzes. 

Deelnemers aan de leergang leren vaardigheden die ze in de praktijk direct kunnen toepassen. 
Bijvoorbeeld: Hoe kom je als cliëntondersteuner binnen bij mensen? Wat is je rol? Hoe stel 
je vragen? Hoe ga je om met specifieke doelgroepen? Door dat te leren zet je mensen in hun 
kracht en dat geeft vertrouwen aan de cliëntondersteuner en de cliënt. 

Borg dit nou goed is mijn tip aan andere gemeenten. Zorg voor continuïteit en toon je waarde-
ring en betrokkenheid.”
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Intake
Voordat de leergang start houden 

we korte intakegesprekken met de 
deelnemers. Deelnemers krijgen 

informatie over het programma 
en kunnen aangeven waar ze 

behoefte aan hebben. Ook zorgen 
we ervoor dat de verwachtingen 

op elkaar afgestemd zijn. 

Startbijeenkomst
We beginnen de leergang met een startbijeenkomst met 
alle (aankomende) cliëntondersteuners. Deelnemers maken 
kennis met elkaar en met de trainers. Deze bijeenkomst 
zorgt ervoor dat iedereen weet wat er verwacht wordt en 
wat er gaat komen. De visie op het sociaal domein wordt 
toegelicht door een vertegenwoordiger van de gemeente, 
zodat alle neuzen dezelfde kant op staan. Hij of zij licht in 
deze bijeenkomst het belang van deze leergang toe.

Anita van Leeuwen (trainer): 
“De deelnemers willen graag 
iets voor een ander betekenen. 
Ze kunnen vaak meer tijd vrij 
maken dan een professional om 
naar het verhaal van de cliënt 
te luisteren. Luisteren is een 
belangrijke vaardigheid. 
Daar begint het mee. Van belang 

is dat informele cliëntondersteuners bewust zijn van 
de grenzen van het werk. Tijdens de training staan 
we dan ook uitgebreid stil bij het feit dat de cliënt de 
regie heeft en houdt.”
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Inhoud van de leergang 
Na de startbijeenkomst volgt een trainingsprogramma van zes of zeven bijeenkomsten. In de hele leergang is er 
ruimte om ervaringen te delen met elkaar. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• De verschillende domeinen gekoppeld aan de lokale regelgeving en uitvoering.

• De rol van de cliëntondersteuner.

• In gesprek met de inwoner en het inzichtelijk maken van het sociaal netwerk.

• De kunst van het vragen stellen.

• Herkennen van en omgaan met mensen met een beperking.

• Cliëntondersteuning specifiek in de gemeente en hoe nu verder? 

• Na een half jaar: terugkombijeenkomst met onderwerp naar keuze (aanbevolen).
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Bewijzen van deelname
De laatste bijeenkomst sluiten 
we af met een officieel moment 
waarin de bewijzen van deelname 
worden uitgereikt en waarbij 
een vertegenwoordiger van de 
gemeente wordt uitgenodigd.

MIRNOU (DEELNEMER LEERGANG): 

“Door deze training vind ik mijn weg in 
zorgland en daardoor kan ik anderen 
ondersteunen het eigen pad te bewandelen.”

DEELNEMER LEERGANG: 

“De training was op allerlei vlakken zeer 
leerzaam en ook leuk! Zowel inhoudelijk 
qua kennis als meer op (sociale) vaardighe-
den gericht, om de burger zo goed mogelijk 
te begrijpen en helpen. Ik vond het geheel 
zowel inspirerend als deskundig!”
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Paul Berkers is beleidsadviseur sociaal domein in de gemeente Helmond. Er zijn veel 
verschillende vormen van vrijwillige cliëntondersteuning in de gemeente Helmond.  

Paul: “Onze vrijwilligers zijn een belangrijke groep voor ons, want zij ondersteunen samen heel veel inwoners. 
Wij doen er in onze gemeente alles aan om de toegang tot zorg laagdrempelig te maken en de regie bij onze inwoner 
te laten.

MEE De Meent Groep en Zorgbelang Brabant | Zeeland vullen elkaar goed aan 
Wij hoorden positieve verhalen over de leergang Informeel én goed opgeleid van onze collega’s uit Deurne. Tijdens de 
kennismaking merkten wij dat MEE en Zorgbelang goed met ons als opdrachtgever meedachten en luisterden naar 
onze behoeften. Daarnaast gingen ze ook het gesprek aan met onze vrijwillige cliëntondersteuners. Waar hebben 
zij ondersteuning bij nodig om hun rol goed te pakken? Welke kennis missen ze nog en welke vaardigheden willen 
ze extra trainen? Zo wordt het ook leuk en interessant voor hen. Vervolgens ontwikkelden MEE en Zorgbelang een 
maatwerkpakket voor ons.

Positieve ervaringen en een goede groepssfeer  
Aan de leergang deden onder meer vrijwillige cliëntondersteuners mee van het Verenigde 
Bonden Overleg Helmond (de ouderenbonden) en het GOH (gehandicaptenoverleg). Juist de 
kruisbestuiving en het uitwisselen van ervaringen tussen die groepen was heel interessant. 
Bij de laatste bijeenkomst reikte de wethouder de bewijzen van deelname uit aan alle deel-
nemers.”
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Dorry Moorren (trainer): 
“Ik geef deze leergang elke keer 
weer met plezier en vind het mooi 
hoe deelnemers vol nieuwsgierigheid 
de leergang in stappen. Deelnemers 
beseffen gaandeweg het traject hoe 
groot de impact van hun rol is en 
wat ze kunnen betekenen voor een 
inwoner. Ze merken dat hun rol gezien 
en erkend wordt door de gemeente. 
Dat is waardevol om te zien.”

Afgestemd op uw gemeente 
De leergang Informeel én goed opgeleid stemmen we af op de specifieke 
situatie van de gemeente. MEE en Zorgbelang hebben landelijke dekking. 
Wij brengen u graag in contact met de organisaties in uw regio, om de 
mogelijkheden voor deze leergang te verkennen.

De leergang Informeel én goed opgeleid is ontwikkeld door MEE De Meent Groep 
en Zorgbelang Brabant | Zeeland.

MEE Academie
meeacademie@meedemeentgroep.nl
www.meedemeentgroep.nl/mee-academie

Academie Zorgbelang Brabant | Zeeland
academie@zorgbelang-brabant.nl
www.academie.zorgbelang-brabant.nl


