
Bijlage 1: Meerjarenbegroting Stichting OCO

2020 2021 2022 2023
structurele kosten:
Inzet cliëntondersteuners 175.000 183.750 192.938 202.584 
Reiskostenvergoeding cliëntondersteuners 10.000 10.500 11.025 11.576 
Deskundigheidsbevordering 10.000 10.500  11.025 11.576 
Bestuurskosten 8.000 8.400  8.820 9.261 
Kosten administratiekantoor 2.500 2.625 2.756 2.894 
Organisatiekosten 2.000  2.100 2.205 2.315 
Huisvestingskosten 2.500 2.625 2.756 2.894 
Kosten Ict en onderhoud website/soc. Kaart 3.500 3.675 3.859 4.052 
Communicatie/promotie 4.000 4.200 4.410 4.631 
Subtotaal: 217.500 228.375 239.794 251.783
Incidentele kosten:
Opzetten sociale kaart 25.000 

Coaching team in aanvangsperiode/ afstemming bestuur 10.000 
Start communicatie/promotie 10.000 
Ontwikkelen beleid en visie stichting OCO 10.000 
Totale kosten: 272.500 228.375 239.794 251.783 
Baten:
Restant subsidie VWS 60.000 
Subsidie gemeente De Wolden 212.500 228.375 239.794 251.783 
Totale baten: 272.500 228.375 239.794 251.783

Toelichting op de begroting:

Toelichting structurele kosten:

Onafhankelijke Cliëntondersteuners 
Een inwoner in De Wolden kan geholpen worden door één van de vijf 
cliëntondersteuners. Zoals u ziet is dit de grootste kostenpost van stichting OCO. 
Gezamenlijk maken de cliëntondersteuners maximaal 2770 uur per jaar, dit is verdeeld 
onder vijf cliëntondersteuners. Cliëntondersteuners kunnen worden ingehuurd op basis 
van een zzp-contract of via detachering. 

Deskundigheidsbevordering:
Om de kennis en vaardigheden van de bestuurders en de cliëntondersteuners op peil te 
houden, willen we jaarlijks investeren in onze deskundigheid. 

Bestuurskosten:
De bestuursleden kunnen een vrijwilligersvergoeding van € 100,- per maand krijgen. 
Eventuele reis-, print- en andere kosten kunnen ook worden gedeclareerd. 



Kosten administratiekantoor:
Voor de financiën doen we een beroep op een administratiekantoor. Tevens zullen we 
een accountantsverklaring nodig hebben.

Organisatiekosten:
Onder de organisatiekosten verstaan wij onder andere het volgende: telefoniekosten en 
de bestuursverzekering.

Kosten ict en onderhoud website/soc. Kaart:
We hebben een paar abonnementen afgesloten voor digitale infrastructuur van onze 
organisatie en daarnaast heeft onze website jaarlijks onderhoud nodig. 

Huisvestingskosten:
Voor de bestuursvergaderingen en teamoverleggen maken we gebruik van een ruimte in 
’t Neie Punt.

Communicatie en promotie:
U ziet communicatie en promotie zowel als een structurele post als investering terug in 
onze begroting. We hebben in onze startperiode nog een aantal investeringen voor onze 
communicatie te gaan. Bijvoorbeeld extra voorlichting bij andere partijen of een 
investering in beeldmateriaal. Bij de structurele kosten denken wij meer aan het 
bijdrukken van flyermateriaal, visitekaartjes en overig drukwerk, in mindere mate ook 
voorlichting en een keer een aanpassing van een flyer of ander drukwerk.

Toelichting incidentele kosten
Begin 2019 heeft de gemeente De Wolden een aanvraag gedaan voor subsidie bij het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor Onafhankelijke 
Cliëntondersteuning. Het restant van dit budget willen we besteden aan nog aantal 
investeringen in samenwerking met gemeente De Wolden. 



Bijlage 2: Missie en visie Stichting OCO

Missie:

Het is onze missie om de ingewikkelde wereld van het sociaal domein begrijpelijk te 

maken voor de inwoners van gemeente De Wolden, met als doel dat de inwoner snel en 

eenvoudig de juiste invulling vindt voor zijn of haar (zorg)vraag.

Visie:

Onze droom is dat de regels in het sociaal domein en de informatie over het sociaal 

domein dusdanig vereenvoudigd worden, dat iedereen probleemloos zijn of haar eigen 

(zorg)vraagstuk op kan lossen.

Tot die tijd bieden wij informatie en ondersteuning aan inwoners van gemeente De 

Wolden om te helpen met hun zoektocht naar zorg toe. Het is onze ambitie zo vroeg 

mogelijk in beeld te zijn bij de inwoner, om ondersteuning te kunnen bieden bij 

hulpvragen en problemen in het sociaal domein. Wij zijn ervan overtuigd dat door 

vroegtijdige zorg en hulpverlening, erger kan worden voorkomen.

Om de juiste zorg of hulp te kunnen vinden, kan een inwoner gratis gebruik maken van 

een onafhankelijke cliëntondersteuner. Onze cliëntondersteuners handelen altijd 

onafhankelijk van gemeente of zorgaanbieder en in het belang van de inwoner.

Doelen:

Bekendheid van de mogelijkheid om een beroep te doen op onafhankelijke 

cliëntondersteuning, bij inwoners en (zorg)professionals.

Versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en het (in)formele netwerk rondom de 

inwoner.

(Vroeg)tijdig signaleren van problemen en vraagstukken bij de cliënten.

Toegankelijke informatie over het sociaal domein, de zorg en het voorliggend veld in 

gemeente De Wolden.

Indien nodig wordt, door middel van ons advies op basis van de ervaringen van de 

onafhankelijke cliëntondersteuners, de zorg en de dienstverlening aangepast, met als 

doel de efficiency en/of kwaliteit te bevorderen.



Werkwijze:

Wij ondersteunen en informeren inwoners van De Wolden bij al hun vraagstukken op het 

gebied van het sociaal domein, dat wil zeggen wonen, zorg, veiligheid, onderwijs, werk, 

inkomen en financiën.

Wij ondersteunen en informeren de inwoners van De Wolden wanneer ze te maken 

krijgen met (een van) de volgende wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 

Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet, Participatiewet, Zorgverzekeringswet en de 

overgang van Wmo naar Wlz.

Wij bieden zelf geen zorg of hulpverlening, maar helpen de inwoner op weg naar zorg of 

hulpverlening of helpen met conflicten met de zorgaanbieder of gemeente.

Wij geven (ongevraagd) advies aan zorgaanbieder en gemeente, op basis van 

geanonimiseerde ervaringen en vraagstukken van inwoners, ter bevordering van het 

beleid en de dienstverlening. Hiervoor wordt altijd de toestemming van de inwoner 

gevraagd.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning De Wolden is er voor iedere inwoner van De Wolden.


