
Waar gaat het over?

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) geldt voor 

alle wetten: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet 

Langdurige zorg. OCO moet bijdragen aan:

* het versterken van de zelfredzaamheid en 

participatie van de cliënt;

* het vinden van een samenhangend en passend 

hulp- en ondersteuningsaanbod waarbij alle 

levensdomeinen aan bod komen.

De cliëntondersteuner staat naast de cliënt, kan een 

luisterend oor bieden en de cliënt wegwijs maken. Hij/

zij biedt steun bij de voorbereiding van een aanvraag 

of melding, het in kaart brengen van het eigen net-

werk, het zoeken naar geschikte aanbieders en het 

ondersteunen bij het indienen van een klacht. Als de 

burger een melding doet van een hulpvraag, moet de 

gemeente in haar reactie wijzen op de mogelijkheid 

van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. De cli-

entondersteuner handelt uitsluitend in diens belang, is 

levensbreed in te zetten en handelt onafhankelijk van 

gemeente en zorgaanbieders. Een inwoner die niet 

tevreden is met de geboden ondersteuner heeft het 

recht een andere ondersteuner te vragen.

Wat zijn de ontwikkelingen?

Vooral voor minder mondige inwoners kan de cliën-

tondersteuner een adviseur zijn die kan ondersteunen 

in het verhelderen van de hulpvraag, het maken van 

bewuste keuzes, het bespreken van het verslag van 

het keukentafelgesprek en het aanvragen van voor-

zieningen. Gemeenten zijn nog steeds bezig met de 

juiste invulling van deze functie. Cliëntondersteuning 

wordt nu vaak ondergebracht bij professionele organi-

saties als MEE, de sociale wijkteams of een lokale wel-

zijnsorganisatie. Dit kan problemen opleveren met de 

wettelijke onafhankelijkheid van de cliëntondersteu-

ner, omdat de gemeente deze organisaties aanstuurt 

en hen de opdracht kan geven om te waken voor de 

inzet van te veel dure voorzieningen. Aan de andere 

kant blijkt in praktijk dat vrijwillige ondersteuners 

regelmatig worden geconfronteerd met té complexe 

casussen. Toch kunnen bijvoorbeeld ervaringsdeskun-

digen een belangrijke rol vervullen in de OCO.

Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein doen?

Adviesraden Sociaal Domein kunnen van de onaf-

hankelijke cliëntondersteuning een speerpunt ma-

ken, omdat het van groot belang is voor de positie 

van kwetsbare burgers in hun relatie tot de gemeen-

te en voor het behalen van de maatschappelijke 

doelen: zelfredzaamheid en participatie.

Een Adviesraad Sociaal Domein kan in haar 

advisering de volgende vragen meenemen:

* Maakt de gemeente naar alle partijen duidelijk wat 

onafhankelijke cliëntondersteuning inhoudt?

* Informeert de gemeente inwoners helder, tijdig en 

op diverse manieren over de beschikbaarheid van 

onafhankelijke cliëntondersteuning?

* Worden vrijwillige vormen van cliëntondersteuning 

(zoals ouderenadviseurs) goed gefaciliteerd? 

Worden ervaringsdeskundigen betrokken bij de 

cliëntondersteuning?

* Zijn de cliëntadviseurs onafhankelijk van gemeente 

en aanbieders en werken zij vanuit het belang van 

de cliënt?

* Een Adviesraad Sociaal Domein kan ook zelf in 

gesprekken met cliënten en organisaties onder- 

zoeken hoe onafhankelijke cliëntondersteuning in 

de gemeente wordt ingevuld.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

* VNG/Movisie : Handreiking Onafhankelijke 

Clientondersteuning

* Movisie: Profiel Informele onafhankelijke 

(vrijwillige) cliëntondersteuner

* LCR/ Sociaal Bestek: onafhankelijke 

cliëntondersteuning hard nodig

* Koepel Adviesraden sociaal domein: meerwaarde 

van goed georganiseerde onafhankelijke 

cliëntondersteuning
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https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170124_vng_handreiking_clientondersteuning_0.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170124_vng_handreiking_clientondersteuning_0.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Profiel-Informele-onafhankelijke-cli%C3%ABntondersteuners%20%5bMOV-12211376-1.0%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Profiel-Informele-onafhankelijke-cli%C3%ABntondersteuners%20%5bMOV-12211376-1.0%5d.pdf
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/RBN_TSB_16_06_Hagen.pdf
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/RBN_TSB_16_06_Hagen.pdf
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/sites/default/files/bestanden/Informatiebrief%20OCO%20en%20meerwaarde_1.pdf
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/sites/default/files/bestanden/Informatiebrief%20OCO%20en%20meerwaarde_1.pdf
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/sites/default/files/bestanden/Informatiebrief%20OCO%20en%20meerwaarde_1.pdf



