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Inleiding 
Voor u ligt de handreiking met criteria voor de beoordeling van het cliëntenperspectief in 
ondersteuningsplannen. Het is een hulpmiddel waarmee u kunt beoordelen welke rol de 
cliënt(vertegenwoordiger) heeft bij de totstandkoming en naleving van de ondersteuningsplannen. 
Dit kan de cliëntenraad houvast geven om binnen de eigen zorgorganisatie in gesprek te gaan over 
verbetering van ondersteuningsplannen. 
 
De criteria die in deze handreiking zijn opgenomen kwamen tot stand na literatuurstudie, gesprekken met  
experts, bestudering van praktijkvoorbeelden1 en reacties uit de lidorganisaties van Platform VG.  
Een ervaringsdeskundige jury heeft de criteria uitgetest bij de beoordeling van de inzendingen voor de 
landelijke prijsvraag “het beste ondersteuningsplan van het jaar 2009”. 
 
Achtergrond 
U kunt de ondersteuningsplannen vanuit drie invalshoeken bekijken: de inhoud  van het ondersteuningsplan, 
het proces  waarmee het ondersteuningsplan tot stand kwam en datgene wat er met het ondersteuningsplan 
gebeurt, we noemen dat de evaluatie. 
 
Ondersteuningsplannen in Nederland verschillen sterk van inhoud. De ene instelling schrijft plannen met een 
uitgebreid profiel, en vele andere vaste onderdelen, de ander houdt het bij een kort document. Het lijkt er 
niet op dat de ene manier beter is dan de andere, met andere woorden: het ene ondersteuningsplan geeft 
niet meer garanties tot nakoming van afspraken dan het andere. Daarom bevat deze handreiking geen 
criteria voor de inhoud, de “kopjes” van een plan. 
 
U vindt wel criteria voor de formulering, de begrijpelijkheid voor de cliënt en voor de mate waarin de doelen 
aansluiten bij wensen van cliënten. Ook richten de criteria zich op het proces, hoe komt het 
ondersteuningsplan tot stand? En wat is daarin de rol van de cliënt en zijn netwerk? Ten slotte kunt u de 
criteria gebruiken om na te gaan of men de afspraken in het ondersteuningsplan ook daadwerkelijk nakomt, 
de evaluatie. 
 
De criteria  
In feite wilt u onderzoeken of de cliënt(vertegenwoordiger) via het ondersteuningsplan zoveel mogelijk de 
regie heeft over eigen leven. Bewijzen hiervoor zijn: 
 
1. het ondersteuningsplan verwoordt de wensen en behoeften van de cliënt 
2. de cliënt krijgt adequate ondersteuning om ervoor te zorgen dat zijn vragen en behoefte centraal staan 
3. de afspraken in het ondersteuningsplan worden nagekomen 
4. de cliënt is eigenaar van zijn plan 
 
Voor ieder bewijs vindt u een aantal voorwaarden. En bij die voorwaarden vindt u concretere voorbeelden 
die u kunt gebruiken om het ondersteuningsplan te toetsen. 
 
  
Aan de slag  
U kunt als cliëntenraad met deze criteria aan de slag. U kunt ze toepassen op een kant en klaar ingevuld 
plan, maar ook op de methodiek van de instelling, door de handleiding voor de totstandkoming van een 
ondersteuningsplan te checken. Bovendien kunt u criteria toetsen in een gesprek met de cliënt of 
vertegenwoordiger. Hierover vindt u adviezen bij de criteria zelf. 
 
De criteria staan per bewijs in een schema, dit is om het gesprek met de organisatie makkelijker te maken. 
Want wanneer een plan, methodiek of systematiek niet aan een bepaald criterium voldoet kan men ook 
aangeven in welk gebied de organisatie moet verbeteren. 
 
Voor alle criteria geldt natuurlijk dat waar nu hij staat ook zij gelezen kan worden. En daar waar de cliënt 
genoemd wordt kan ook cliëntvertegenwoordiger gelezen worden.  
 
Het allerbelangrijkste geldt voor alle criteria: wanneer de cliënt uitdrukkelijk aangeeft dat hij ervan wil afzien 
dat dan het criterium vervalt. 
 

                                                 
1 De praktijkvoorbeelden: De Noorderbrug, Esdégé-Reigersdaal, Koraalgroep en Lunet zorg. 
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De criteria 
 
 
Bewijs 1:  
Het ondersteuningsplan verwoordt de wensen en behoe ften van de cliënt 
 
Toetsen door: 
- ingevuld plan doorlezen  
- eventueel gesprek met cliënt(vertegenwoordiger) 
 
Bewijs 1: Het ondersteuningsplan verwoordt de wensen en behoeften van de cliënt. 
Voorwaarden:   Concreet:  
Het plan is tot stand gekomen met grote 
betrokkenheid van de cliënt en zijn sociaal netwerk 

⊗ De cliënt is aanwezig bij de bespreking(en) over 
het opstellen van het ondersteuningsplan   

⊗ De cliënt neemt actief deel aan de 
bespreking(en) over het opstellen van het 
ondersteuningsplan   

⊗ Het ondersteuningsplan besteedt aandacht aan 
onderwerpen die de cliënt  belangrijk vindt   

⊗ Het ondersteuningsplan is in eenvoudige, 
begrijpelijke taal geschreven 
 

Het plan is begrijpelijk voor de cliënt en zijn netwerk ⊗ Het ondersteuningsplan is zo vormgegeven dat 
de cliënt het kan begrijpen (bijvoorbeeld 
verduidelijking via pictogrammen, foto’s, of het 
ondersteuningsplan op DVD)  

⊗ Het ondersteuningsplan bevat woorden en 
uitdrukkingen die de cliënt in de bespreking heeft 
gebruikt    
 

Met de cliënt wordt een toekomstplan gemaakt en 
besproken hoe daarnaar toe wordt gewerkt 

⊗ In het ondersteuningsplan staat wat de cliënt 
wil  bereiken/zou willen, zowel op lange als op 
korte termijn (doelen)     

⊗ Het ondersteuningsplan bevat acties waarmee in 
de komende periode aan deze doelen wordt 
gewerkt   

⊗ De acties (en de uitwerkingen hiervan) vloeien 
LOGISCH voort uit de wensen van de cliënt voor 
de toekomst. 
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Bewijs 2:  
De cliënt krijgt adequate ondersteuning om ervoor t e zorgen dat zijn vragen en 
behoefte centraal staan 
 
Toetsen door: 
- handleiding voor ondersteuningsplannen doornemen 
- eventueel gesprek met cliëntvertegenwoordiger 
- ingevuld plan doorlezen 
 
Bewijs 2: De cliënt krijgt adequate ondersteuning om ervoor te zorgen dat zijn vragen en behoefte centraal 
staan 
Voorwaarden:   Concreet:  
De cliënt krijgt adequate ondersteuning vanuit de 
organisatie 

⊗ Tijdens de bespreking(en) over het opstellen van 
het ondersteuningsplan is sprake van passende 
(ondersteunende) communicatie zodat de cliënt 
zoveel mogelijk actief kan deelnemen (bv. 
doventolk, pictogrammen, domotica);  

⊗ Het is voor de cliënt duidelijk wie er vanuit de 
organisatie verantwoordelijk is voor het 
ondersteuningsplan. 

 
De cliënt krijgt adequate ondersteuning vanuit zijn 
sociale netwerk 

⊗ Het sociale netwerk van die cliënt  is actief 
betrokken bij het opstellen van het 
ondersteuningsplan  

⊗ De inbreng van het sociale netwerk is terug te 
vinden in de inhoud van het ondersteuningsplan 

 
De cliënt kan zelf bepalen wie uit zijn sociale netwerk 
bij het ondersteuningsplan wordt betrokken 

⊗ De cliënt heeft zelf gekozen wie er betrokken 
is  bij het opstellen van het ondersteuningsplan 

 
De cliënt krijgt tijdig voldoende informatie 
VOORAF, zodat hij weet wat de mogelijkheden zijn 
voor zijn ondersteuningsplan 

⊗ De cliënt weet dat zijn sociale netwerk betrokken 
mag worden     

⊗ De cliënt weet dat hij zelf onderwerpen mag 
aandragen 

⊗ De cliënt weet wat zijn rechten en plichten zijn 
⊗ De cliënt weet wat de rechten en plichten van de 

organisatie zijn     
⊗ De cliënt weet waarom hij een 

ondersteuningsplan heeft     
⊗ Voorafgaand aan de bespreking heeft de cliënt 

gelegenheid om deze met de persoonlijk 
begeleider voor te bereiden.   

⊗ De informatie die de cliënt krijgt is voor de cliënt 
begrijpelijk 

⊗ De cliënt kan tijdig aangeven wat voor hem 
belangrijke onderwerpen zijn 
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Bewijs 3:  
Het plan garandeert optimaal dat acties worden uitg evoerd 
 
Toetsen door: 

- Ingevuld ondersteuningsplan doorlezen 
- gesprek cliënt(vertegenwoordiger) 

 
 
Bewijs 3: Het plan garandeert optimaal dat acties worden uitgevoerd. 
Voorwaarden:   Concreet:  
Het plan heeft duidelijke afspraken met betrekking 
tot WIE doet WAT en WANNEER 

⊗ Afspraken (ook over zorgondersteuning) zijn 
voor iedereen duidelijk  

⊗ Het is duidelijk wie welke taken heeft bij de 
uitvoering van een afspraak, ook 
taken/verantwoordelijkheden voor de cliënt zijn 
hem/haar duidelijk 

⊗ Iedere afspraak heeft een tijdspad (voor welke 
datum moet de actie ondernomen zijn) 

 
Iemand heeft het overzicht over alle afspraken en 
coördineert deze ook 

⊗ De cliënt weet wie de afspraken coördineert 
⊗ Het is duidelijk wie er vanuit de instelling voor de 

coördinatie verantwoordelijk is 
 

Evaluatie van de afspraken (wie/wat/wanneer) is 
duidelijk opgenomen in het plan 

⊗ Er zijn afspraken over wat te doen als iets niet 
verloopt volgens afspraak  

⊗ Zo nodig worden tussentijds nieuwe afspraken 
vastgelegd  

⊗ De cliënt kan altijd aangeven dat hij iets wil 
veranderen 

⊗ Zorgaanbieder brengt cliënt op de hoogte van 
(belangrijke) ontwikkelingen die van invloed zijn 
op de afspraken 

⊗ De cliënt is tussentijds gevraagd naar zijn 
tevredenheid/mening. Zo nodig worden hierop 
acties ondernomen 

⊗ Wettelijk verplichte evaluatie eens per jaar 
  

 
 
Bewijs 4:  
Cliënt is eigenaar van zijn plan 
 
Toetsen door: 
- handleiding voor het ondersteuningsplan doornemen 
- gesprek cliëntvertegenwoordiger 
 
Bewijs 4: Cliënt is eigenaar van zijn plan 
Voorwaarden:   Concreet:  
Cliënt bepaalt wie, wat mag inzien ⊗ De cliënt bewaart zelf zijn plan    

⊗ De cliënt weet waar zijn plan  verder nog  
bewaard wordt       

⊗ De cliënt  kan aangeven welke informatie niet 
aan anderen doorgegeven mag worden.  

 
Cliënt heeft toegang tot het eigen 
ondersteuningsplan 

⊗ De cliënt bewaart zelf zijn plan   
⊗ Wanneer de cliënt niet zelf zijn plan bewaart 

weet dat hij zijn plan kan inzien      
⊗ De cliënt weet waar hij zijn plan kan inzien    
 

 


