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Een onafhankelijke cliëntondersteuner 
denkt graag met u mee!

Heeft u hulp of ondersteuning nodig in het 
dagelijks leven? En praat u hierover met 
bijvoorbeeld het wijkteam, de gemeente of 
een zorgaanbieder? Schakel dan een OCO 
in. Twee mensen weten meer dan een. En 
hij of zij kan meehelpen duidelijk maken 
wat belangrijk is voor u.

Wat doet een OCO?
Hulp van een onafhankelijke cliëntonder-
steuner is altijd gratis. Hij of zij kan:
•	 helpen	om	uw	vragen	en	wensen	op	een	

rijtje te zetten,
•	 helpen	 bij	 het	 voorbereiden	 van	 een	

gesprek,

•	meegaan	naar	een	gesprek,
•	meedenken	 welke	 afspraken	 u	 moet	

maken over de hulp die u krijgt,
•	meedenken	als	u	er	niet	uitkomt	met	een	

organisatie.

De hulp is er totdat u goede afspraken heeft 
gemaakt over de ondersteuning die bij u 
past. U bepaalt zelf hoe vaak u de onaf-
hankelijke cliëntondersteuner nodig heeft. 
U kunt ook én een cliëntondersteuner én 
iemand uit uw eigen omgeving meenemen 
naar gesprekken. Een jaar OCO Almere in feiten en cijfers

De ervaringsdeskundigen hebben al meegedacht met ruim 175 Almeerders. Bij 84% van de 
aanvragen lukt het binnen één dag om iemand in contact te brengen met de juiste ervarings-
deskundige. Het aantal ervaringsdeskundigen binnen OCO Almere blijft groeien. Op 1 oktober 
2018 waren het er 21. Op 1 oktober 2019 was dat aantal meer dan verdubbeld tot 45.

“Het is mooi om te zien hoe ervaringsdes-
kundigen opbloeien door hun inzet als OCO. 
Ze vinden het fijn om iets voor een ander 
te betekenen. En ze doen zelf ook nieuwe 
kennis op. Wij leren ook van de OCO’s. Zij 
zien het bijvoorbeeld snel als procedures te 
ingewikkeld zijn. Dat helpt ons om steeds 
te blijven leren en verbeteren.”

Jerzy Soetekouw
Wethouder Sociaal domein,
Diversiteit en Inclusie

Steeds meer kennis in huis
De ervaringsdeskundigen van OCO Almere 
hebben eigen ervaring met:

•	 mantelzorg
•	 ouder	worden
•	 niet-aangeboren	hersenletsel
•	 autisme
•	 lichamelijke	beperkingen
•	 verstandelijke	beperkingen
•	 psychische	problemen
•	 dakloosheid
•	 schulden

Ze zijn verbonden aan de volgende orga-
nisaties: Expertisecentrum Mantelzorg, 
KBO, NAH Forum, Nederlandse Vereniging 
voor Autisme, Stedelijk Overlegorgaan 
Gehandicapten Almere, Stichting Abri en 
STIP-ggz. 

Humanitas en cliëntenraad Amethist
Er komen nog steeds ervaringsdeskundigen 
bij. Ze brengen nieuwe kennis en ervaring met 
zich mee. Sinds 1 oktober zijn vrijwilligers van 
Humanitas en van de cliëntenraad van Amethist 
aangesloten. Zij hebben ervaring met jeugd- 
en gezinsproblemen en verslavingen. Zo helpt 
OCO Almere met ervaringsdeskundigen die 
hetzelfde hebben meegemaakt als degenen 
die hulp vragen.

Beroepservaring
Is een situatie te ingewikkeld voor een erva-
ringsdeskundige OCO om zelf aan te pakken? 
Dan kan hij of zij hulp inroepen van MEE 
IJsseloevers. MEE heeft cliëntondersteuners in 
dienst met beroepservaring. Zij kunnen samen 
optrekken met de ervaringsdeskundige of de 
situatie overnemen.

“De betrokkenheid is groot. Als een inwoner 
zich meldt, dan vraag ik een OCO. De OCO’s 
zeggen regelmatig privéafspraken af om 
anderen te kunnen helpen.”

Marion Bestenbreur
Coördinator OCO Almere

Het begint bij vertrouwen
Onlangs kwam OCO Almere in contact met een Almeerder met autisme. Hij heeft geen vertrou-
wen meer in hulpverleners. Hij heeft schulden, een verslaving en flinke lichamelijke klachten. 
Een OCO praat met hem en weet zijn vertrouwen te winnen. De man voelt zich gesteund en 
begrepen. De man en de OCO gaan samen naar het wijkteam. De OCO helpt daar om uit te 
leggen wat er nodig is. Het is een belangrijke eerste stap om de juiste oplossingen te vinden.

De vrijwilligers van OCO Almere begrijpen 
uw situatie goed door (eigen) ervaring. 
Ze zijn bereikbaar via (036) 200 21 58 of 
info@ocoalmere.nl.

 ocoalmere.nl

OCO Almere is jarig en bestaat deze week precies één jaar. Het 
is een netwerk van vrijwillige ervaringsdeskundigen. Dit zijn 
Almeerders die goed weten hoe het voelt om te leven met een 
beperking of andere problemen. Zij helpen andere Almeerders 
als onafhankelijke cliëntondersteuner (afgekort: OCO).
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Vrijwilligers met (eigen) ervaring


