
Samenwerken, samenwerken en 

samenwerken? 

Welkom bij de sessie:

Over samenwerken 

• Kunt u in het eerste gedeelte van 

de sessie uw geluid op mute

zetten?

• Sessie wordt opgenomen. Wilt u 

niet in beeld, zet uw camera uit

• Vragen kunnen via de chat 

worden gesteld 



Welkom en programma

Programma

Welkom en stel de vraag waar je antwoord op wilt hebben via de chat 

Presentatie:

Samenwerken, waartoe en waarvoor

Samenwerken met burgers bij vormgeven van OCO

Samenwerken met toegang

Samenwerking formeel en informeel

Vragen zullen via de chat worden beantwoord. 

Loop je vast of heb je technische hulp nodig? Mail in deze sessie collega 

Roos van Schaijk via r.vanschaijk@movisie.nl of bel 0655440610. 

mailto:e.even@movisie.nl


Opwarmen!

Wat is je belangrijkste 

vraag m.b.t. samenwerken? 

(typ je antwoord in de chat)



Samenwerken: waarom?

• Om de doelgroep beter te 

ondersteunen

• Ieder heeft zijn 

talenten/deelgebied en doet 

waar hij goed in is

• Je veel kunt leren van elkaar

• Het bereik is groter de alleen

• Je groeit, je inspireert elkaar

• Je staat er niet alleen voor

• Samen is leuker dan alleen

• Je concurreert niet maar helpt 

elkaar

• Voor passend beleid



Taken OCO

Een onafhankelijke clientondersteuner:

verheldert, ondersteunt, bemiddelt, verbindt en signaleert

Op drie momenten in het leven van burgers:

• Reflectie op het leven

• Als mensen hulp en ondersteuning nodig hebben/ verkrijgen

• Als er veranderingen nodig zijn in de ondersteuning 

Eigenschap:

Kortdurende ondersteuning 

Mensen weer helpt zelfstandig te zijn/zelfstandig keuzes te maken. 

Onafhankelijk en levensbreed

Vaak bij complexe situaties



Waarom OCO samenwerken?

• Vele vormen en varianten

• Overlap is in taken met andere professionals

• Overlap in taken met informele clientondersteuners

• Werkt vaak samen met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen

• Toegang tot OCO gebeurt ook via verwijzers en verwijst zelf

• Levensbreed en levenslang

• Veel veranderingen en je (bijna) niet alles kunt weten

• In brenger van clientperspectief bij aanbieders, toegang en gemeente 

via je signaalfunctie

Samenwerking komt tot stand als je elkaar nodig hebt



Overlap in taken 

Toegang

Verheldert

Info en advies

In kaart brengen 

netwerken

Signaleren

Uitvoering

Verheldert

Info en advies

Ondersteunen

Bemiddelen

Verbinden

Signaleren

OCO

Verheldert

Info en advies

Ondersteunt

Bemiddelen

Verbinden

Signaleren



Fasen in de samenwerking



Goede samenwerking: 5 aspecten



Belangen in samenwerking



Belangen in samenwerking: 



Belangen in samenwerking



Praktische vragen 

Publicatie te vinden op:  integraal werken in de wijk van 

Movisie 



Aanvullende praktische tips

Naast 5 aspecten van Kaats: 

• Neem de tijd en zorg voor een goede voorbereiding

• Begin klein met mensen die er echt voor willen gaan

• Stel een kartrekker aan

• Zorg voor continuïteit en flexibiliteit

• Zorg voor structurele financiering

Uit: Succesvol samenwerken in wijknetwerken, HAN 



Samenwerken met inwoners bij vormgeven van OCO



Samenwerken met inwoners in beleid

1. Intrinsieke waarde inwonersparticipatie 

Cliëntondersteuning gaat primair over eigen regie: 

Zelf invloed kunnen uitoefenen op eigen leven en eigen zorg. 

2. Vernieuwing

• Formeel én informeel

• Verbreding: meer diverse inwoners met ervaringskennis

• Vroegtijdige samenwerking gemeente en inwoners

3. Leidt tot: 

• Ervaringen van diverse betrokkenen benutten 

• Beleid en dienstverlening aansluit bij behoeften inwoners

Niets voor ons zonder ons



Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=xtpwD-5yvh0&feature=youtu.be


Vijf kenmerken om te komen tot inclusieve burgerbetrokkenheid

Samen

Flexibel

Proactief

Dichtbij

Vroegtijdig



Vraag? 

Welke mogelijkheden zie je om inwoners een grotere rol te 

geven bij het vormgeven van OCO? 

Haal je inspiratie uit aspecten van ‘samen’, ‘flexibel’, ‘proactief’, ‘dichtbij’, 

‘vroegtijdig’. 



Samenwerking formeel en informeel



Wat is de meerwaarde van elk type clientondersteuner?

Meerwaarde van informele 

clientondersteuners 

• Ze denken mee vanuit de 

leefwereld van de inwoner.

• Inwoners ervaren 

laagdrempeligheid in het contact.

• Er zijn vaak geen 

productiviteitseisen, dus er is 

meer tijd voor de inwoner.

• Ze hebben soms betere 

toegang tot inwoners die niet snel 

zelf hulp zullen zoeken.

• Ze kunnen zich door hun eigen 

ervaring beter inleven en de taal 

van de cliënt spreken.

Meerwaarde van formele 

clientondersteuners 

• Ze hebben een specifieke 

beroepsopleiding gevolgd

• Ze hebben beroepsmatige kennis 

van mensen met beperkingen. 

• Ze zijn op de hoogte van 

verschillende methodische 

aanpakken.

• Ze hebben een relevant netwerk.

• Ze werken vanuit professioneel 

vastgestelde kwaliteitsstandaarden.

• Ze zijn aanspreekbaar op en 

verantwoordelijk voor hun 

ondersteuning aan de cliënt.



Ervaringsdeskundigheid: speciale vorm informele ondersteuning

Persoonlijke ervaring met ontwrichting en herstel

Ervaring → ervaringskennis → ervaringsdeskundigheid

Vertrouwenwekkend vanuit leefwereldkennis 

• Specifieke kennis

• vaak opgeleid mbt inzet ervaringskennis 

• zowel betaald als onbetaald werkzaam

• soms ook combi: professional met ervaringsdeskundigheid

Aandachtspunt: Eigen kwetsbaarheid, daarom zijn goede 

werkomstandigheden extra belangrijk.



Inrichtingsvormen formeel en informeel



Deurne



Samenwerken met de toegang 



Waarom samenwerking bevorderen? 

• Onafhankelijke clientondersteuning wordt relatief weinig gebruikt door 

inwoners

• Gemeenten signaleren dat de samenwerkingsrelatie nog niet optimaal 

is tussen OCO en toegang. 

• Voorkomen dat taken dubbel worden gedaan. OCO en 

toegangsprofessional hebben taken die elkaar overlappen. 



Handvatten voor het versterken van de samenwerking 

• Realiseren van ontmoeting in levende lijve 

• Persoonlijk contact, een vast contactpersoon

• Open en eerlijk in gesprek over rollen, taken en visieverschillen (ook 

de tegengestelde belangen), ook op casusniveau en samen met de 

inwoner. 

• Betrek de uitvoering, zowel onafhankelijk clientondersteuners als 

toegangsprofessionals, bij totstandkoming van beleid rondom 

onafhankelijke clientondersteuning



Positionering en balans tussen afstand en nabijheid: 

verschillende modellen 



Bedankt voor jullie tijd en aandacht 

Wil je meer weten over het thema samenwerken of heb je vragen of 

opmerkingen? 

Mail dan naar: 

Julia Ketel, J.ketel@movisie.nl

Sonja Liefhebber, S.liefhebber@movisie.nl

Roos van Schaijk, R.vanschaijk@movisie.nl

mailto:j.ketel@movisie.nl
mailto:S.liefhebber@movisie.nl
mailto:R.vanschaijk@movisie.nl


Meer lezen?

10 tips samenwerken in de wijk

https://www.zorgvoorbeter.nl/smenwerken-in-de-wijk/tips-samenwerken

Wat werkt dossier: Samenwerking client - professional

https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-integraal-werken-wijk

10 vraagstukken over samenwerken

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-07/samenwerken-in-de-wijk-

10-vraagstukken.pdf

Belangen in samenwerking dementie zorg voor elkaar

https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2019/02/belangen-

in-samenwerking.pdf

Integraal werken in de wijk via www.movisie.nl

https://www.zorgvoorbeter.nl/smenwerken-in-de-wijk/tips-samenwerken
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-integraal-werken-wijk
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-07/samenwerken-in-de-wijk-10-vraagstukken.pdf
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2019/02/belangen-in-samenwerking.pdf
http://www.movisie.nl/

