
Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO)



• OCO is een gratis algemene voorziening. 

• Iedereen kan er gebruik van maken. 

• OCO is er voor mensen die zorg, begeleiding of een andere 

voorziening nodig hebben en daarvoor een beroep doen op de 

Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) en andere wetten binnen het sociale domein zoals de 

Jeugdwet of de Participatiewet.

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)?



• Een OCO helpt mensen bij het aanvragen van zorg, ondersteuning 

of voorzieningen. 

• Een OCO helpt met informatie en advies en kan ook meedenken 

over welke zorg, ondersteuning of begeleiding iemand nodig 

heeft.

Wat doet een onafhankelijke cliëntondersteuner 

(OCO)?



• kent de weg en weet wat er mogelijk is;

• kan met je meegaan naar belangrijke afspraken;

• kan helpen met het invullen van formulieren;

• helpt de vraag duidelijk te krijgen en een plan te maken;

• denkt mee over afspraken met de zorgaanbieder;

• denkt mee als je er niet uit komt met de gemeente, de zorgaanbieder of 

zorgverzekeraar.

Een onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)...



Onafhankelijke clientondersteuning is in verschillende wetten 

geregeld:

• Zvw

• Wlz

• Wmo

Hoe is OCO geregeld?



• In de Zorgverzekeringswet (Zvw) is cliëntondersteuning met name 

gericht op bemiddeling naar zorg en wordt daarom 

“zorgbemiddeling” genoemd.

Cliëntondersteuning in de Zvw



wetsomschrijving:

• “Onafhankelijke ondersteuning met informatie, 

advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling

die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg

in samenhang met dienstverlening op andere gebieden.”

Cliëntondersteuning in de Wlz



• De Wlz-uitvoerder heeft een zorgplicht. Dit houdt in dat hij 

ervoor zorgt dat voor de verzekerde cliëntondersteuning 

beschikbaar is waarop de verzekerde - al dan niet met behulp van 

zijn vertegenwoordiger of mantelzorger - een beroep kan doen 

(artikel 4.2.1).

Cliëntondersteuning in de Wlz



wetsomschrijving:

• “Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en 

algemene ondersteuning op het gebied van maatschappelijke 

ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, 

welzijn, wonen, werk en inkomen die bijdraagt aan het 

versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het 

verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening.”

Cliëntondersteuning in de Wmo



Een cliëntondersteuner denkt met iemand mee, helpt iemand om 

inzicht te krijgen in zijn situatie en geeft daarbij zo nodig informatie 

en advies. Dit kan gaan om vragen op allerlei gebieden: wonen, 

inkomen, werk of dagbesteding, zorg, contacten.

Een cliëntondersteuner kan iemand zo helpen bij het voorbereiden op 

en voeren van het keukentafelgesprek, bij een eventuele 

beroepsprocedure en bij het zoeken en vinden van de hulp en steun 

die bij hem of haar past.

Cliëntondersteuning in de Wmo



• xxx

• xxx

• xxx

En verder

https://iederin.nl/doe-mee/zelf-lokaal-aan-de-slag/

onafhankelijke-clientondersteuning/

https://iederin.nl/doe-mee/zelf-lokaal-aan-de-slag/


• Hoe vind ik Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) in 

mijn buurt?

Vraag



www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning


www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning/

overzicht-per-gemeente

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning/overzicht-per-gemeente

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning/overzicht-per-gemeente


www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning/

overzicht-per-zorgkantoor

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning/overzicht-per-zorgkantoor

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning/overzicht-per-zorgkantoor


Juiste Loket

www.regelhulp.nl/contact

https://www.regelhulp.nl/contact

https://www.regelhulp.nl/contact



