Opleiding Cliëntondersteuning
Programma 2019
Leidend thema: Mensen de weg wijzen en ter zijde staan bij het zoeken van
oplossingen aan de hand van de sociale kaart, voorliggende voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen
De KBO training cliëntondersteuner
Door veranderingen in wetgeving en een bredere vraagstelling heeft de KBO/PCOB NoordHolland in samenwerking met de docenten een opleiding cliëntondersteuning samengesteld
met als doel mensen met een (hulp)vraag terzijde te staan.
Ouderen willen maar moeten langer thuis blijven wonen veelal met hulp uit de Wmo maar
ook Wlz is mogelijk, verzorging, de wijkverpleging is van toepassing uit de
Zorgverzekeringswet. Deze drie wetten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de
praktijk is samenwerking en transparantie noodzakelijk. De training is erop gericht aan te
sluiten bij de uitvoering van de Wmo in uw gemeente in relatie met de andere Zorgwetten.
De taak van de cliëntondersteuner is de eigen kracht van de oudere te versterken en
gezamenlijk een oplossing te zoeken aan de hand van de sociale kaart, de algemene
voorzieningen en zo nodig het voorbereiden van een maatwerkvoorziening.
Deze veranderingen vragen om een opleiding aanvullend op de standaard opleiding van
ouderenadviseur.
De cliëntondersteuner staat naast de hulpvrager en is onafhankelijk.
De vervolg opleiding omvat de Zorgwetten als: Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (WLZ) en jurisprudentie. Gesprekstechnieken als
keukentafelgesprekken en het opstellen van een persoonlijk plan lopen als een rode draad
door de opleiding heen. De docenten zijn: Ada Wechgelaar, Agaath Vermast en Adriaan
Koopmans. De coördinatie vindt plaats door KBO Noord-Holland.
De opleiding kent een basis van 5 dagdelen tot ouderenadviseur en het vervolg tot
cliëntondersteuner heeft 5 dagdelen. Eerder opgeleide ouderenadviseurs kunnen instappen
in het tweede gedeelte. Het vervolg start op 8 januari 2020. Het lesmateriaal is het landelijk
cursusboek aangevuld met een Syllabus waarin extra lesstof uit de jurisprudentie en van
organisaties die opkomen voor belangenbehartiging en cliëntondersteuning.
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Cursusdata 2019 - 2020
1e deel: Basis Ouderenadvisering
Woensdag 23 en 30 oktober, 6, 13 en 20 november
2e deel: Cliëntondersteuning
Woensdag 8, 15, 22 en 29 januari en 5 februari

“De essentie van cliëntondersteuning is voor mij dat iemand naast de cliënt staat en hem of
haar met informatie, advies bij staat om een hulpvraag te verhelderen, de weg te vinden in
een voor veel mensen complex zorgstelsel in het contact met de gemeente, Zorgkantoren,
instanties en aanbieders. Cliëntondersteuning kan eenmalig zijn maar kan ook periodiek
nodig zijn gedurende enige tijd of langere tijd”.Minister de Jonge van VWS

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Francisca Buur,
stafmedewerker KBO Noord-Holland.
E-mail: info@kbonoordholland.nl
Telefoon: 023 – 750 51 55
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