
 
 

Vind jij het belangrijk dat iedereen de hulp krijgt die bij hem of haar past? 
Heb je ervaring of ben je bekend met de participatiewet of 
schuldhulpverlening?   
Kun jij goed luisteren en help je graag anderen? 
 
Meld je dan aan als Vrijwillige of ervaringsdeskundige Onafhankelijk cliëntondersteuner op het gebied 
van werk en inkomen.  
 

Als iemand hulp nodig heeft op het gebied van werk en inkomen, is het soms lastig om duidelijk te 
maken wat er precies aan de hand is en wat diegene nodig heeft. Dan is het handig als er iemand 
meedenkt. Vaak is dit een familielid, een buurman of buurvrouw of goede kennis. Omdat niet iedereen 
zo iemand in zijn omgeving heeft, zijn er Cliëntondersteuners.  

 
Wat doet een Onafhankelijk Cliënt Ondersteuner?  
 Als vrijwillig en/of ervaringsdeskundige Cliëntondersteuner kun je worden ingeschakeld om 
inwoners te helpen om duidelijk te krijgen wat hun vraag precies is en wat voor hen belangrijk is.  
 Je denkt mee vanuit je eigen ervaring of het werk dat je doet.  
 Je bereidt samen gesprekken met gemeente of hulpverlening mee voor. Vaak ga je ook mee naar 
de gesprekken.  
 Je bespreekt de uitkomst van het gesprek en helpt bij het uitvoeren van de afspraken. 
 Je luistert, denkt mee en stimuleert. Dat doe je op een gelijkwaardige en respectvolle manier.  
 
Wat moet je kunnen  
 Je kunt je inleven in anderen en begrijpt dat niet iedereen hetzelfde weet of kan.   
 Je gaat echt uit van wat de inwoner die jij ondersteunt nodig heeft en belangrijk vindt. Het gaat er 
om dat de uiteindelijke oplossing past bij zijn of haar omstandigheden en situatie.  
 Je kijkt breder dan je eigen ervaring. Iedere situatie is uniek.  
 Je gaat stabiel om met je eigen ervaring, accepteert die volledig en kan er afstand van nemen. 
 Je hoeft geen kennis te hebben van alle mogelijke oplossingen of regelingen, maar je bent hierin 
wel geïnteresseerd.  
 Spreek je een andere taal of ken je een bepaalde culturele achtergrond? Voor sommige inwoners 
kan dat erg belangrijk zijn.  
 
Wat wij verder nog vragen  

 Er wordt een VOG (verklaring omtrent gedrag) gevraagd. Je hoeft dit niet zelf te betalen.  

 Je neemt deel aan de opleiding (8 dagdelen) voor nieuwe cliëntondersteuners. De gemeente 
betaalt de cursus.  

 De opleiding wordt gegeven via Teams. Je moet dus in bezit zijn van een computer of tablet 
met een internetverbinding.  

 De opleiding is op dinsdagmiddag en woensdagochtend. Er zijn twee bijeenkomsten van 1,5 
uur. Daarnaast is er ongeveer 1 uur huiswerk per week. 

 De opleiding start op 30 maart 
 

 
Wat krijg je ervoor terug?  

 Een vrijwilligersfunctie, die veel betekent voor de inwoners die jij ondersteunt.  



 Je krijgt een opleiding tot onafhankelijk cliëntondersteuner aangeboden. 

 Je werkt samen met een fijn team vrijwilligers en beroepskrachten. Als je vragen hebt of een keer 
vastloopt, kun je altijd terugvallen op de beroepskrachten. 

 Je komt in aanmerking voor reiskostenvergoeding. Tijdens je vrijwilligerswerk ben je verzekerd 

 Deze vrijwilligersfunctie is een mooie aanvulling op je CV! 
 
 
Wil je je aanmelden, of wil je meer informatie over de functie en de opleiding stuur dan een mail naar 
OCO@abg.nl. 
 
Er zal voorafgaand een gesprek plaatsvinden via Teams 
 
 

Wat betekent Onafhankelijk 
Cliëntondersteuner?   

Wat doe je?  Wat kun je?  

Onafhankelijk betekent geen 
andere rol of belang hebben, 
bijvoorbeeld als 
zorgprofessional. 

Een cliëntondersteuner kan 
wegwijzer zijn: iemand die 
met de inwoner de 
behoeften verkent en die 
helpt de weg te vinden. 

Gespreksvaardigheden: luisteren, 
samenvatten, doorvragen, begrip 
tonen, vragen stellen, herhalen. 

Client: het gaat om inwoners 
met vragen op gebied van 
inkomen, werk of schulden  

Een cliëntondersteuner kan 
een ordenaar zijn: heeft een 
inwoner geen overzicht 
meer, dan kan de 
cliëntondersteuner helpen 
om in beeld te brengen wat 
er nodig is. 
 
 

Sociale vaardigheden: rustig zijn, 
meeleven, grenzen bewaken (bij 
jezelf en anderen), reflecteren, 
samenwerken, opbouwen van 
vertrouwensrelaties, behulpzaam 
zijn. 

Ondersteunen betekent 
helpen, bijstaan, meedenken, 
stimuleren. 

Een cliëntondersteuner kan 
steunpilaar zijn:   
vertrouwen geven om 
zelfvertrouwen en regie te 
vergroten 

Algemene vaardigheden: 
inschattingsvermogen, keuzes en 
opties in kaart brengen, eigen 
ervaring inzetten, leren, 
overstijgend kijken, feedback 
vragen, om kunnen gaan met 
computer en tablet.  
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