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OCO: Gespreksondersteuning door
Ervaringsdeskundigen

Workshop
Koplopers

Mw. Hans van Steenis
Dhr. Dirk-Albert Prins

20 juni 2018 - Utrecht

Wat gaan we doen? 

- Welkom en kennismaking
- Hoe Almere begon

- Proces
- Inhoud

- Dilemma’s bij OCO (Almere)
- Hoe gaan we verder in Almere? 

Kort Interview met Hans van Steenis
• Wat is je betrokkenheid bij OCO-Almere?
• Wanneer en Hoe is Almere begonnen met 

OCO?
• Welk proces is er doorlopen?
• Waarom wordt veel waarde gehecht aan 

onafhankelijkheid in OCO-model Almere?

Enkele inhoudelijke kernmerken van OCO-model 
Almere:
• Pool van Ervaringsdeskundigen = verheffing
• Partner-/belangenorganisaties (8) leveren OCO-

ers / Gespreksondersteuners
• OCO-pool voor enkelvoudige vragen (SWT)
• Professionele OCO voor complexe vragen (SST)
• Een coördinator is verantwoordelijk voor proces 

en kwaliteit. Gepositioneerd bij Zorgbelang.

Almere kiest voor OCO-pool van 
ervaringsdeskundigen naast het SWT. SWT-
professionals worden niet als onafhankelijk 
ervaren.

Stelling:
Professionals in SWT zijn teveel gemeente en 
onvoldoende onafhankelijk om OCO goed in te 
vullen

Ervaringsdeskundigen kennen niet alleen de 
problematiek, maar voelen die ook. Zij zijn 
uitermate geschikt om de behoefte te (helpen) 
articuleren. De oplossingskennis zit bij de 
professionals. Zo zijn ze een aanvulling op elkaar. De 
OCO helpt de oplossing te toetsen aan de behoefte.

Stelling 2:
De OCO is er om de behoefte te formuleren, de 
professional is er om de oplossing voor te stellen.



20-6-2018

2

Ervaringsdeskundigen worden getraind om hun rol 
goed in te vullen. Certificering is niet nodig, want 
dit sluit onnodig mensen uit. Multi-complexe 
casuïstiek in principe door professionele OCO.

Stelling 3:
Getrainde ervaringsdeskundigen voor SWT 
(enkelvoudig) en gecertificeerde professionals voor 
SST (complex) doet recht aan iedereen

Getrainde ervaringsdeskundigen vervangen de rol 
van personen uit het netwerk of vullen die aan. 
Tegelijk zijn het geen professionals. Zij krijgen 
daarom een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.

Stelling 4:
Een vrijwilligersvergoeding is een passende 
vergoeding voor de inzet van getrainde 
ervaringsdeskundigen.

OCO is vooral van belang rond het 
keukentafelgesprek. Daarom start OCO bij melding 
en eindigt het OCO-traject bij het inregelen van de 
ondersteuning/zorg bij de zorgaanbieder. Dit 
voorkomt langdurige trajecten en rolvermenging 
van OCO-er.

Stelling 5:
OCO is vooral nuttig rond keukentafelgesprek (van 
melding tot toekenning voorziening)

Hoe gaat Almere verder:
• Voorbereiding (werving, procesinrichting, 

training) in de zomer
• OCO-pool operationeel in september
• Investeren in bekendheid, ervaring en 

communicatie (folders, website, app?)
• Groei in aantal OCO-trajecten
• Verbreding van scope van Wmo naar SD-breed
• Bredere inzet van ervaringsdeskundigen

Tot slot:
- Wat wil je Almere (en allen) meegeven?
- Wat neemt Almere mee?

- Bedankt voor uw komst en bijdrage!
- Neem gerust contact op voor meer informatie of 

om te sparren..
da.prins@almere.nl (aub OCO in onderwerp)


