
OCO IN 2 WETTEN
Onafhankelijke Cliëntondersteuning is in twee wetten
geregeld: Wmo en Wlz. Wanneer er nog geen Wlz
indicatie is, vallen OCO vragen onder de Wmo OCO.
Sociaal Werk De Schans verzorgd de OCO vanuit de
Wmo in de gemeente Westerkwartier. Is er een Wlz
indicatie dan kan een inwoner kiezen uit 1 van de
4 OCO aanbieders:

VERWIJZEN OF AANMELDEN
Wil je iemand verwijzen of aanmelden bij Sociaal Werk De Schans?
Stem vooraf altijd even af zodat je zeker weet of een verwijzingen op
zijn plaats is. 

Aanmeldingen kunnen, net als reguliere aanmeldingen, via het
bijgevoegde aanmeldformulier verzonden worden aan het
betreffende gebiedsteam.

De inhoud van de aanmelding gaat in overleg met de inwoner. 

(0594) 745 620   
info@sociaalwerkdeschans.nl

ONAFHANKELIJKE
CLIËNONTDERSTEUNING

(OCO)
WAT IS ONAFHANKELIJKE
CLIËNTONDERSTEUNING?
Om duidelijk te maken wat OCO is hebben we een (downloadbare) flyer en
video gemaakt. Deze informatie is te vinden op de website van Sociaal Werk De
Schans en de gemeente Westerkwartier. Check het hier!

Een OCO is er voor de inwoner en ondersteunt om hulp en zorg zo goed
mogelijk te regelen. Een Onafhankelijke Cliëntondersteuner verheldert,
ondersteunt, bemiddelt, verbindt en signaleert. De OCO handelt in het belang
van de inwoner. Een OCO onderzoekt de situatie en gaat samen met de
inwoner na wat nodig is. De OCO kijkt wat iemand zelf kan, wat het netwerk kan
betekenen, en wat voorliggende mogelijkheden zijn. Wanneer dit ontoereikend
is kijkt de OCO naar mogelijkheden vanuit de Wmo/Wlz.

Elke inwoner heeft recht op Onafhankelijke Cliëntondersteuning. De gemeente
attendeert haar inwoners schriftelijk op deze mogelijkheid. Daarnaast wordt de
flyer bijgesloten in informatiepakketten.

Tip 
Attendeer actief op de mogelijkheid van
OCO. “Bent u alleen of neemt u iemand
mee? Weet u dat u een OCO mee kunt

nemen?”
 

Wil je flyers bestellen? 
Hiervoor kan je terecht bij 

Sociaal Werk De Schans 

https://www.sociaalwerkdeschans.nl/oco/

