
Vrijwillige 
onafhankelijke 
cliëntondersteuners 

“Ik ben blij dat ik 
anderen kan helpen 
bij het vinden en 
regelen van hulp” 

GEZOCHT 



ONAFHANKELIJKE  
MEEDENKERS 

Mensen zien soms door de bomen het bos niet meer als ze hulp nodig 

hebben van de gemeente of een andere instantie. Zij kunnen dan 

hulp vragen aan een Onafhankelijke Cliëntondersteuner (OCO). 

Een OCO is onafhankelijk, gratis en deskundig en denkt mee in het belang van de 

inwoner die hulp zoekt. Dit kan gaan over een vraag rondom zorg, wonen, opvoeding, 

werk of inkomen. Een OCO kan bijvoorbeeld helpen bij het regelen van de juiste 

ondersteuning om langer thuis te blijven wonen of passende hulp voor een kind. 

Hoe werkt een OCO? 
In de gemeente Bernheze werken we met 
zowel geschoolde vrijwilligers als 
professionals die onafhankelijke cliënt-
ondersteuning bieden onder leiding van 
een coördinator. De coördinator zorgt 
ervoor dat de vragen van inwoners 
gekoppeld worden aan een OCO die 
affniteit heeft met de vraag. Deze vragen 
kunnen gaan over de hele breedte van het 
sociaal domein, van zorg tot inkomen en 
van onderwijs tot vrije tijd. De OCO kan de 
inwoner helpen bij het vinden en regelen 
van passende ondersteuning of zorg. 

Wat doet een OCO? 
Een OCO helpt inwoners bij het formuleren 
van hun hulpvraag en zoekt mee naar 
passende ondersteuning. Dit kan een 
initiatief van een dorpskern zijn, maar
 ook geïndiceerde zorg vanuit bijvoorbeeld 
de Wmo of een combinatie hiervan. 

Een OCO helpt de inwoner bij het voeren 
van het gesprek met een instantie of het 
invullen van formulieren. OCO’s zijn 
onafhankelijk en staan naast de inwoner. 

Wettelijk vastgelegd 
Sinds de invoering van de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning) in 2015 
zijn gemeenten verplicht om aan inwoners 
gratis Onafhankelijke cliëntondersteuning 
aan te bieden. Het afgelopen jaar is de 
gemeente Bernheze gestart om 
Onafhankelijke cliëntondersteuning 
anders vorm te geven. De aandacht gaat 
hierbij uit naar een grotere bekendheid, 
training van vrijwilligers en de borging 
van het project. 

WIJ ZOEKEN  
NIEUWE VRIJWILLIGERS 
Voor een nieuwe groep vrijwillige OCO’s zijn wij op zoek naar betrokken mensen die 
anderen willen helpen bij het vinden en regelen van de juiste hulp. 

We zoeken mensen die beschikken over: 
•   een uitnodigende, open, betrouwbare 

en laagdrempelige houding; 
•   goede sociale en communicatieve 

vaardigheden, zowel naar inwoners  
als naar andere OCO’s; 

•   het vermogen om naast iemand te 
staan, te luisteren en in mogelijkheden 
te denken; 

•   de bereidheid om een training te volgen 
om kennis rondom wetgevingen, 
problematieken en oplossingen in het 
sociaal domein uit te breiden; 

•   een open houding om feedback te 
ontvangen en vermogen om terug te 
kijken op het eigen handelen. 

Wij bieden jou: 
•  een training verdeeld over 7 dagdelen; 
•  gevarieerde inwonersvragen; 
•   een vast contactpersoon die goed 

bereikbaar is, jouw vragen kan beant-
woorden en jou kan ondersteunen bij 
het uitvoeren van de vrijwilligerstaak; 

•   de mogelijkheid om functie zelfstandig 
uit te voeren; 

•   mogelijkheden tot een fexibele inzet,  
in overleg met jou. 

Vrijwillige OCO Paul: 

“Ik ben blij dat ik Pieter heb 
kunnen helpen bij het vinden en 
regelen van hulp om zijn woning 
aan te passen. Nu kan hij thuis 
blijven wonen.” 



Vrijwillige OCO Jannie over de training: 

“De training was op allerlei vlakken zeer leerzaam en ook 
leuk! Zowel inhoudelijk qua kennis als meer op (sociale) 
vaardigheden gericht om de inwoner zo goed mogelijk 
te begrijpen en kunnen helpen. Ik vond het geheel zowel 
inspirerend als deskundig!!” 

Interesse of vragen? 
Heeft u interesse om deze betekenisvolle 
rol in te vullen? Of heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Janine Scholten 
(projectleider MEE De Meent groep) 
via mail: j.scholten@meedemeentgroep.nl 
of telefoon 06 - 233 667 58. 

Aanmelden kan tot 31 augustus 2021. 
De training start op 28 september 2021. 
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