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Welkom 

Wim Klein Nagelvoort en de andere 43 deelnemers aan deelnemers aan deze Beraadsgroep 
worden hartelijk welkom geheten.  Wim zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep 
informeren over ontwikkeling van de Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner in Almere.  
Na de pauze is er een vragenrondje. 
 
Introductie 
Wim Klein Nagelvoort is 25 jaar werkzaam in Almere. Hij heeft in het Flevoziekenhuis en bij 
Zorggroep Almere gewerkt. Wim is ook lid geweest van de Adviesraad Sociaal Domein. Hij heeft nu 
een eigen bedrijf en is door de gemeente ingehuurd om het project van de Onafhankelijke Cliënt 
Ondersteuner (OCO) verder te brengen. 
 
Aanleiding 
De Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht gemeenten om zoiets als een OCO te hebben. De 
inrichting van die voorziening is overgelaten aan de gemeenten. Almere kiest voor ervarings 
deskundigen. De OCO is iemand die als onafhankelijke met de burger mee kan gaan naar het 
keukentafelgesprek. In het verleden verzorgde MEE de OCO-functie. MEE is onderdeel geworden van 
het wijkteam en kan daardoor niet meer gezien worden als onafhankelijke bij een 
keukentafelgesprek. In 2017 heeft de gemeenteraad de ontwikkeling van de OCO in gang gezet.. 
Daarbij waren ook de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en het Breed Overleg plus (BO+) betrokken. 
 
Pilot 
In oktober 2018 is de pilot (experiment) met de OCO voor de Wmo gestart. De pilot duurt tot en met 
2019. Zeven plaatselijke organisaties (Niet Aangeboren Hersenletsel, Autisme, Stip, Abri, Soga, 
KBO/PCOB en VMCA1) leveren de OCO zodra daar om gevraagd wordt. De OCO is een 
ervaringsdeskundige uit een van deze organisaties. OCO’s moeten ervaring hebben en deskundig zijn.  
Marjan Bestenbreur is de coördinator van het project. Zij koppelt burgers met een vraag naar een 
OCO aan de organisatie die een OCO levert. Elke organisatie levert drie OCO’s. 
 
Verbreden 
Almere is koploper bij het realiseren van de ondersteuning van burgers door OCO’s bij 
keukentafelgesprekken. Almere krijgt extra geld van het rijk voor dit project. Almere wil de inzet van 
OCO’s verbreden naar andere maatschappelijke terreinen. Ook bij armoede, schulden, jeugd en 
passend onderwijs zouden OCO’s ingezet kunnen worden. Almere wil deskundigheid uit de 
Almeerders aanspreken. Door de inzet van de OCO wordt de toegang tot de voorzieningen beter. 
Door de kennis en ervaring van mensen aan te spreken worden die Almeerders weer geactiveerd. 
Het is een manier om burgerkracht te versterken. 

                     
1  Stip = Steun en Informatiepunt GGZ;  
Abri = Almeerse Belangengroep voor Recreatie en Integratie verstandelijk gehandicapten;  
Soga = Stedelijk overlegorgaan gehandicapten Almere;  
KBO/PVCOB = Katholieke ouderen bond / Protestant christelijke ouderen bond;  
VMCA = Vrijwilligers- en mantelzorg centrale almere 
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Projectlijnen 
Het project dat Wim uitvoert kent een aantal lijnen. De bekendheid van de OCO’s is nu 20 procent en 
moet omhoog. Daar is communicatie voor nodig. Er moet iets gedaan worden aan 
professionalisering. Daar gaat Windesheim voor zorgen. Dan moet er een beter samenspel tussen 
OCO’s en professionals komen en tot slot is er de verbreding met andere maatschappelijke 
onderwerpen. 
 
Kastje en muur 
Een deelneemster merkt op dat mensen een oplossing willen als ze een probleem hebben en dat ze 
het moe zijn om van het kastje  naar de muur gestuurd te worden. 
Wim laat weten dat de ervaring met de OCO’s is dat problemen niet enkelvoudig zijn. Vaak speelt er 
meer. De vraag naar huishoudelijke hulp kan te maken hebben met een trapprobleem of een 
vervoersprobleem. Regelmatig blijken er schulden te zijn. Dan zou een schuldhulpmaatje nuttig 
kunnen zijn. Als er meerdere soorten problemen zijn kunnen ook meerdere OCO’s worden ingezet.  
 
Vergoeding 
De OCO’s krijgen een vergoeding voor hun vrijwillige activiteiten van € 4,50. Die vergoeding blijft 
binnen de norm voor de vrijwilligersvergoeding. De OCO kan de burger bijstaan door de vraag te 
verhelderen, maar kan niet het advies van de Wmo-consulent veranderen. De OCO zou een brief 
voor de burger kunnen opstellen, maar kan geen bezwaar- en beroepsprocedures voor de burger 
voeren. De OCO kan begeleiden tot aan het Persoonlijk Ondersteuning Plan (POP). Het doel van de 
inzet van de OCO is problemen aan de voorkant voorkomen. De OCO is geen hulpverlener. 
 
Een praktijkverhaal 
Een Almeerse klopte bij de OCO aan omdat de huishoudelijke hulp nogal terug geschroefd bleek. 
Daar waren meer klachten over. De burger meldde dat er daarnaast sprake was van een 
trapprobleem. Dankzij individuele gesprekken met ambtenaren zijn de klachten over de 
huishoudelijke hulp opgelost. Er is geen woonvoorziening verstrekt. Toch was de burger bijzonder 
tevreden met de afloop. De OCO blijft in de gedachten van de aanvrager. 
 
Herindicatie 
In het verleden ging Mee mee bij een herindicatie als vertrouwenspersoon. Daarvoor is de OCO nu te 
benutten. Tot slot vraagt Wim aan de deelnemers of zij als OCO zouden willen meewerken aan het 
project. Een van de deelnemers laat weten dat ze tegen een uurtarief van € 12,50 wel aan de slag wil 
als OCO. Dat kan Wim niet bieden. Gewezen wordt op de voordelen van een vrijwilligersvergoeding. 
Die heeft geen invloed op de aanspraak op bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag of een uitkering. 
Er is sprake van flexibele inzet van de OCO’s. Geen vast aantal uren per week. 
 
Contact 
Wie zich aan wil melden voor de OCO poule kan Wim Klein Nagelvoort bellen op 06-18 43 34 26 of 
contact zoeken via  wim@zwaluwstaartzorgadvies.nl.  
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PAUZE 

Rondje “klachten, wensen en verlangens”. 
 
Een deelneemster wijst op de hoge huur die Almeerders moeten betalen. Kan daar niet iets 
aan gedaan worden?  
Opgemerkt wordt dat het huurbeleid iets is waarover huurdersorganisaties en verhuurders 
overleg hebben. De huurdersorganisaties kunnen in dat gesprek met de verhuurders 
voorstellen doen om te hoge huren te verlagen of niet te verhogen. Van Ymere is bekend dat 
huurders daar om een huurverlaging kunnen vragen2 als het inkomen structureel niet past 
bij de huurprijs. Daarnaast kunnen burgemeester en wethouders daar afspraken over maken 
samen met de verhuurder(s) in de vorm van prestatieafspraken. Als het om betaalbaarheid 
gaat ligt er een mooie taak voor de huurdersvereniging(en) en de gemeente. 
 
Een deelneemster vraagt waarom Almeerse huurders met de laagste inkomens geregeld in 
de duurste huizen wonen. 
Opgemerkt wordt dat de Huisvestingswet de vrijheid van vestiging hoog in het vaandel had 
staan. Dat feit is gebruikt om Almeerders met de zwakste posities in woningen te plaatsen 
met de hoogste huren. Zowel urgent woningzoekenden als statushouders werden in de 
allerduurste huurhuizen geplaatst. Dat gebeurde terwijl het convenant over de 
woonruimteverdeling regels bevatte over de maximaal redelijke huurprijs. Volgens die regels 
waren de duurste huurwoningen niet passend voor Almeerders met de laagste inkomens. 
Klachten die bij de toenmalige klachtencommissie werden ingediend zijn ongegrond 
verklaard. De vrijheid van vestiging – een Europese waarde – is daarbij gebruikt om die 
uitspraken te motiveren.  
Intussen heeft de Woningwet duidelijk gemaakt dat de duurste huurwoningen niet passend 
zijn voor huurders met de laagste inkomens. De huidige huisvestingsverordening kent dan 
ook weer financiële passendheidseisen.  
 
Een deelneemster merkt op het vreemd te vinden dat bestaande regels niet worden 
toegepast. 
Opgemerkt wordt dat een medewerker van het voormalige Bureau voor Rechtshulp en de 
Sociaal Raadslieden in het verleden verslag hebben gedaan van hun ervaringen op het 
gebeid van Sociale Zaken en woonruimteverdeling. DT verslag heeft de titel ‘Minimaal 
Bedelen’ gekregen.  
Bij Sociale Zaken konden medewerkers toen tegen mensen die na een verblijf in een Blijf van 
mijn Lijf-huis bijstand kwamen aanvragen zeggen ‘Wij hebben u toch niet gevraagd naar 
Almere te komen?” In de spelregels voor het verdelen van sociale huurwoningen werd de 
groep van beschermd woningzoekenden – waaronder langdurig werklozen, 

                     
2 https://www.ymere.nl/nieuws/nieuwsbericht.html?id=546 

https://www.ymere.nl/nieuws/nieuwsbericht.html?id=546


 

 B E R A A D S 

 G  R  O  E  P 

 

OCO: de Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner 
 

9 mei 2019 

 
 

 4  

 

arbeidsongeschikten en gepensioneerden – verdonkeremaand. Uit een ambtelijke notitie 
naar aanleiding van een uitspraak  van de rechter blijkt dat dit willens en wetens gebeurde. 
In 1982 en 1984 hebben twee juristen hun bevindingen van een analyse van tientallen 
huisvestingsverordeningen gepubliceerd. Almere was niet de enige die een loopje nam met 
de landelijke wettelijke voorschriften. 
 
Een deelneemster vraag of gebreken aan een huurwoningen reden zijn om de jaarlijkse 
huurverhoging te weigeren. 
Opgemerkt wordt dat gebreken in de huurwoning als regel geen reden zijn om de 
huurverhoging te weigeren. Een huurverhoging boven de wettelijk toegestane of een 
verhoging waardoor de woning duurder wordt dan de maximaal redelijke huur zijn dat wel. 
Als de Huurcommissie een gebrek in de huurwoning heeft vastgesteld en de verhuurder 
heeft dat gebrek niet verholpen, dan mag de verhuurder de huur niet verhogen. 
 
 
 

 
  
 
 


