
CMO Flevoland zoekt voor een pilot in de gemeente Almere een:  
 

Coördinator onafhankelijke cliëntondersteuning (24 uur/week) 
 
Sinds 2015 biedt de gemeente Almere onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) aan 
bewoners die bij wijkteams aankloppen voor ondersteuning. Uit een inventarisatie bleek dat 
er onduidelijkheid is over de betekenis en concrete invulling van cliëntondersteuning bij het 
keukentafelgesprek. Met name over hoe de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuner 
vorm te geven. Daarnaast blijkt de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning bij de 
doelgroep nog onvoldoende. 
 
Op initiatief van het Breed Overleg plus (BO+) en in overleg met de Adviesraad Sociaal 
Domein (ASD) heeft de gemeenteraad op basis van de uitkomsten van de inventarisatie 
besloten een pool voor cliëntondersteuning op te stellen bestaande uit professionals en 
ervaringsdeskundigen vanuit cliënten- en patiëntenorganisaties. De bewoner kiest zelf een 
gespreksondersteuner uit de pool, eventueel met medewerking van zijn of haar persoonlijke 
netwerk of het wijkteam, die hem of haar ondersteunt voor, tijdens en na het 
keukentafelgesprek (tot het moment van overdracht naar de aanbieder). De coördinator 
beheert de pool van ervaringsdeskundigen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit. 
 
Algemene informatie 

- Start aanstelling:  Zo spoedig mogelijk in de periode 1 juli – 1 september 2018 
- Dienstverband:  Tijdelijk (ivm het huidige karakter van een pilot) 
- Einde aanstelling:  December 2019 
- Uren per week:  24 uur 
- Standplaats:   Almere  
- Sluitingsdatum: 4 juni 2018 

 
Taken en verantwoordelijkheden coördinator 

- De coördinator is verantwoordelijk voor het op sterkte brengen en houden van de 
pool van ervaringsdeskundigen, qua continuïteit en achtergrond. Hiertoe houdt de 
coördinator intakegesprekken met ervaringsdeskundigen die gespreksondersteuning 
gaan bieden. 

- De coördinator bewaakt de kwaliteit van de onafhankelijke cliëntondersteuning 
door hierover afspraken te maken met deelnemende organisaties en evaluatie 
(kwalitatief en kwantitatief) en rapportage. Hij of zij voorziet in de ondersteuning van 
de ervaringsdeskundigen door de organisatie van coaching, begeleiding, intervisie en 
achtervang. 

- De coördinator bevordert de bekendheid, uitstraling en het gebruik van de pool door 
het beheer van website, promotie en communicatie met wijkteams. 

- De coördinator is verantwoordelijk voor een soepel en effectief matchingsproces en 
ontsluiting van de pool. De coördinator creëert randvoorwaarden zodanig dat de 
bewoner een goede keuze kan maken.  

- De coördinator is een spin-in-het-web en is goed bekend met de lokale situatie. Hij of 
zij heeft interactie met ervaringsdeskundigen, het wijkteam en aangesloten 
organisaties. Hij of zij regelt onkosten en vergoedingen en andere financiële zaken 



met de gemeente. Hij of zij bewaakt de relatie tussen professional en 
ervaringsdeskundige.  

- De coördinator werkt in de stad (niet vanuit het gemeentehuis), vanuit een fysieke 
plek waar ervaringsdeskundigen zich kunnen aanmelden, met vragen terecht kunnen 
en waar kennismakingen (intakes) plaatsvinden.  

 
Functieprofiel 

- HBO (of academisch) werk- en denkniveau; 
- In staat zelfstandig te werken, zonder dagelijkse directe aansturing van een 

leidinggevende; 
- Sociale vaardigheden voor het luisteren naar behoeften bij bewoners, wijkteams en 

ervaringsdeskundigen ten aanzien van cliëntondersteuning; 
- Contactuele vaardigheden voor het onderhouden van contacten met diverse partijen 

(ervaringsdeskundigen, cliënt- en belangenorganisaties, wijkteams, gemeente); 
- Analytische en communicatieve (mondelinge en schriftelijke) vaardigheden voor het 

evalueren van de cliëntondersteuning en het rapporteren aan de opdrachtgever; 
- Organisatievaardigheden voor het opzetten van een structuur en organisatie die 

gedurende de looptijd van de pilot en daarna groeibestendig is; 
- Proactief en ondernemend en in staat bij te sturen op basis van evaluatieresultaten 

en geluiden uit het veld; 
- Kennis van het sociaal domein en de Almeerse situatie; 
- Kennis van en inzicht in de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij. 

 
Over CMO / Zorgbelang Flevoland 
Werken bij Advies- en projectenbureau CMO / Zorgbelang Flevoland betekent werken bij 
een gedreven organisatie. Voor onze opdrachtgevers binnen het Sociaal Domein voeren wij 
projecten uit, begeleiden processen en doen kwalitatief onderzoek en verzorgen 
cliëntondersteuning. Ons aanbod is altijd van invloed op de gebruikersgroepen: patiënt, 
cliënt en burger.  
 
Wat we bieden 
We bieden een marktconform salaris in schaal 9 van de CAO Maatschappelijke 
Dienstverlening. Ook heb je recht op de bij deze cao geldende secundaire 
arbeidsvoorwaarden.  
 
Procedure 
Stuur uw CV en motivatiebrief uiterlijk 4 juni om 12:00 uur naar p.devreede@cmo-
flevoland.nl. De gesprekken vinden plaats op maandag 18 juni vanaf 13.30 uur. Een 
eventuele tweede ronde heeft plaats op 27 juni. Voor vragen kunt u terecht bij Peter de 
Vreede (CMO Flevoland, 06-24354142) of Joost Nellen (projectleider Implementatie OCO, 
06-83578459). 
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