De opleiding cliëntenondersteuner KBO
Noord-Holland

Cliëntenondersteuning
De cliëntenondersteuning is vanaf 2015 volledig gedecentraliseerd. De
Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning
moeten bieden. Het moet gratis zijn, levensbreed, onafhankelijk en in
het belang van de cliënt.
De definitie van cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo is 'onafhankelijke ondersteuning
met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van
de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke
dienstverlening'.
De gemeente is wettelijk verplicht cliëntondersteuning beschikbaar te stellen. Als er
sprake is van een Wlz- indlcatie, dan is de zorgverzekeraar/Wlz-uitvoerder
verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van cliëntondersteuning.
Hoewel er binnen de Wlz professionele cliëntondersteuners zijn, verdient het aanbeveling
om ook binnen onze opleidingen hierin op te leiden met dezelfde formule als wij bij de
Wmo toepassen. Motivatie: steeds meer mensen blijven thuis wonen en worden
regelmatig via de Wmo doorgesluisd naar de Wlz in een volledig pakket thuis situatie. De
ouderenadviseur/cliëntondersteuner is doorgaans al geruime tijd bij de cliënt betrokken
en heeft vertrouwen gewonnen.

De Cliëntondersteuner is empathisch
Profiel
De cliëntondersteuner is een opgeleide senior die op verzoek geconsulteerd kan worden
over welzijn, inkomen, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. Tevens kan een
cliëntondersteuner de zorgvrager ondersteunen bij aanvragen Wmo en het
keukentafelgesprek.
De cliëntondersteuner verwijst, bemiddelt of adviseert vrijblijvend. Hij/zij verwijst en
neemt niet de regie over, maar versterkt de eigen stuurkracht van de oudere
overeenkomstig het gestelde in de levensloopbenadering.
Het takenpakket van de cliëntondersteuner beslaat het hele scala van sociale regelgeving
en regionale en lokale (zorg)voorzieningen en diensten. De concrete taak is echter
afhankelijk van de hulpvraag van de individuele oudere(n).
De cliëntondersteuner moet: goed kunnen luisteren, betrouwbaar, betrokken, bekwaam
en beschikbaar zijn. Samen met de oudere verheldert de cliëntondersteuner de vraag en
maakt een persoonlijk plan om de vraag achter de vraag goed te kristalliseren. De
cliëntondersteuner kan mogelijkheden aandragen, de weg wijzen in het aanbod van de
voorliggende voorzieningen, de sociale kaart, ondersteunt en staat terzijde bij de
aanvraag van een maatwerkvoorziening.
Vervolgopleiding voor de Ouderenadviseur
Cliëntondersteuning gaat net een stapje verder dan Ouderenadvisering. Daarom heeft
het docententeam van KBO Noord-Holland een vervolgopleiding samengesteld voor onze
ouderenadviseurs.
Met deze aanvullende training komt u goed beslagen ten ijs als
Cliëntondersteuner!

