Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die hun medemens
graag willen ondersteunen. Zoeken wij jou?
In onze drukke, ingewikkelde samenleving met alle regels, balies en formulieren kunnen veel
inwoners ondersteuning gebruiken om hun weg te vinden. We willen die hulp graag bieden. Gratis,
onafhankelijk en deskundig. Voor oud en jong. Zodat iedereen mee kan doen. Wil jij dat ook? Dan
zoeken we jou!
Wat doet een onafhankelijk cliëntondersteuner?
Hij of zij geeft informatie, advies en biedt ondersteuning. Dat gebeurt gratis, deskundig en
onafhankelijk, dus niet verbonden aan de gemeente of aan een zorgorganisatie. De OCO is er echt
voor de inwoner en helpt bij het vinden en regelen van hulp. Vragen van inwoners kunnen gaan over
alle leefgebieden, van zorg tot inkomen en van onderwijs tot vrije tijd.
Wat kan een OCO onder andere voor de inwoner van de gemeente Vught doen?
o De vraag bespreken, samen alles op een rijtje zetten, helpen bij het stellen van vragen;
o Ondersteunen bij gesprekken met bijvoorbeeld gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor;
o Informatie geven over de weg naar hulp, zorg en hulpmiddelen;
o Helpen bij het laten maken van eigen keuzes;
o Meedenken en zoeken naar mogelijkheden;
o Helpen bij het doen van een aanvraag, of helpen als de inwoner het niet eens is met een beslissing
of ontevreden is over de zorg die hij of zij krijgt.
Wij zoeken enthousiaste mensen met:
o een uitnodigende, open, betrouwbare, en laagdrempelige houding;
o sociale en communicatieve vaardigheden;
o het vermogen om naast iemand te staan, te luisteren en in mogelijkheden te denken;
o de bereidheid om een training te volgen;
o een open houding om feedback te ontvangen en vermogen om terug te kijken op het eigen
handelen.
Wij bieden:
o een basistraining verdeeld over 6 dagdelen (in het laatste kwartaal van 2022), aangevuld op basis
van de behoeften in de praktijk;
o keuzevrijheid in tijdsinvestering, je houdt zelf de regie over je eigen agenda en beschikbaarheid;
o een aanspreekpunt dat goed bereikbaar is, jouw vragen kan beantwoorden en jou kan
ondersteunen;
o samenwerking met andere vrijwillige en beroepsmatige OCO’s;
o géén salaris, wel een onkostenvergoeding én een mooie taak, nieuwe ervaringen, veel voldoening
en het geweldige gevoel dat je krijgt als je een ander helpt.
Herken jij jezelf in bovenstaande tekst of wil je hier meer over weten?
Fijn!
Neem contact op met Theo Schonenberg (ma t/m do) via 06 – 35 11 18 84,
t.schonenberg@meedemeentgroep.nl
of met Riëtte Benus via 073 – 65 65 350, info@welzijnvught.nl
Je bent van harte welkom! Heb je nog vragen?
Voor inhoudelijke vragen over de rol en taken van de OCO kun je bij Theo
terecht, voor vragen over praktische of facilitaire zaken kun je contact
opnemen met Riëtte.

