Wil jij je ervaringsdeskundigheid inzetten om
Almeerders wegwijs te maken in de wereld
van hulp en ondersteuning?

Wij zijn op zoek naar jou!
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor OCO Almere. We zoeken mensen die ervaring
hebben met het krijgen van bijvoorbeeld jeugd- en opvoedhulp, passend onderwijs,
verslavingszorg, daklozenopvang of schuldhulpverlening of met het aanvragen van een uitkering
of andere regelingen.
Als vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuner zet je je bijvoorbeeld in om samen:
● Hulp te zoeken.
● De vragen en wensen van mensen op een rijtje zetten.
●
●
●
●

Helpen voorbereiden van gesprekken met organisaties.
Meegaan naar gesprekken.
Meedenken over afspraken over de hulp die iemand krijgt.
Meedenken als iemand er niet uit komt met een organisatie.

Wat is OCO Almere?
Voor mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben, is het soms best even zoeken bij wie
ze moeten zijn. Het is dan fijn om iemand in te schakelen die meedenkt. Twee mensen
weten meer dan een. De meedenker kan iemand zijn die ze goed kennen. Bijvoorbeeld hun
partner, een familielid, vriend of buurtgenoot. Ze kunnen ook iemand erbij vragen die weet
waar je terecht kunt in Almere. Zo iemand noemen we een onafhankelijke
cliëntondersteuner (OCO). In Almere is er een groeiende groep vrijwilligers die door eigen
ervaring de situatie van anderen goed snappen. Zij werken samen onder de naam OCO
Almere. De vrijwilligers zijn lid van (Almeerse) belangen- en cliëntenorganisaties.
Daarnaast zijn er OCO’s van de organisatie MEE met beroepservaring. Voor meer
informatie ga naar www.ocoalmere.nl

Wij zijn op zoek naar jou!
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor OCO Almere. We zoeken mensen die ervaring
hebben met het krijgen van bijvoorbeeld jeugd- en opvoedhulp, leren omgaan met een
handicap, passend onderwijs, verslavingszorg, daklozenopvang of schuldhulpverlening of met
het aanvragen van een uitkering of andere regelingen.
Als vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuner zet je je bijvoorbeeld in om samen:
● Hulp te zoeken.
● De vragen en wensen van mensen op een rijtje zetten.

Wat vragen we van je?
Als jij je wilt inzetten als onafhankelijke cliëntondersteuner, vragen we dat je:
● Beschikt over ervaringsdeskundigheid.
● Met afstand kunt kijken naar je eigen situatie en naar de situatie van
anderen.
● Bereid bent om trainingen te volgen.
● Bereid bent om samen te werken met andere vrijwilligers met vergelijkbare ervaring.
● Een flexibele agenda hebt, want we proberen onafhankelijke
cliëntondersteuners waar mogelijk binnen een werkdag te koppelen aan een
inwoner met een hulpvraag.

Wat bieden we je?
Jij kunt rekenen op:
● De kans om je ervaring in te zetten om andere Almeerders te helpen.
● Basistrainingen over het inzetten van je ervaringsdeskundigheid en andere scholing.
● Ontmoeting en uitwisseling met andere onafhankelijke cliëntondersteuners.
● Een vrijwilligersvergoeding van 5 euro per uur.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Marijs via m.vanhoek@ocoalmere.nl of (whatsapp) 06 – 40566049.
Voor meer informatie ga naar www.ocoalmere.nl

