
 
 

 
Stichting KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke 

gezondheid in de regio Midden-Holland. 
 

 
Vacature (i.v.m. ziektevervanging) 

Onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) 

24-28 uur per week 

Stichting KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en     
maatschappelijke gezondheid in de regio Midden-Holland. 
Wij zijn met spoed op zoek naar een onafhankelijk cliëntondersteuner i.v.m. een ziektevervanging. 
 
Taken/verantwoordelijkheden onafhankelijk cliëntondersteuner : 
Ondersteunt altijd vanuit cliëntperspectief, dat betekent dat het belang van cliënten altijd voorop 
staat: 

 Spreekuur in Zuidplas / Gouda 
 Ondersteunt cliënten bij het in kaart brengen van hun vraag en behoefte 
 Versterkt de eigen regie van cliënten 
 Adviseert en ondersteunt bij het vinden van de weg in het sociaal domein 
 Bereidt de cliënt en zijn relaties voor op het voeren van het gesprek met de zorgaanbieder 

over de invulling van de zorg 
 Ondersteunt bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het ondersteuningsplan en bij 

zorgbesprekingen 
 Ondersteunt bij het kiezen van een passende zorgaanbieder 
 Bemiddelt ten behoeve van de cliënt indien zich knelpunten in de zorg voordoen 
 Ondersteunt zo nodig bij een formele klacht-, bezwaar-, of beroepsprocedure 
 Ondersteunt familieleden en/of mantelzorgers 
 Herkent signalen en trends in de knelpunten in de zorg en is in staat deze goed schriftelijk 

vast te leggen 
 Registreert in het registratiesysteem RegiPro 

 
Wij vragen 
Je hebt een MBO+/HBO werk- en denkniveau en liefst werkervaring op het gebied van OCO en 
samenwerken met vrijwilligers. Werken vanuit cliëntenperspectief is voor jou een 
vanzelfsprekendheid.  Je hebt kennis van de begrippen herstel, empowerment en 
ervaringsdeskundigheid. Je bent goed in staat zowel zelfstandig als samen te werken, je bent 
resultaatgericht en flexibel.  
Je neemt je verantwoordelijkheid en kunt goed plannen, organiseren en registreren en je contactuele 
en sociale vaardigheden zijn uitstekend.  

Wij bieden  
Wij bieden een uitdagende functie, een stimulerende omgeving waarin je voortdurend je kennis en 
ervaring uit kunt breiden. Een prettige werksfeer, een hecht team, een omgeving waar je kunt leren 
van elkaar en waarin we samenwerken om de juiste oplossingen te vinden. 
De hoogte van je salaris, conform de CAO GGZ (schaal 40/45), afhankelijk van je opleidingsniveau en 
ervaring. Daarnaast kent de CAO GGZ goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Interesse of voor meer informatie: 
Neem gerust contact op met Astrid van Bruggen, teamleider OCO, tel: 06-48419434 
Stuur uw sollicitatiebrief en CV z.s.m. via de mail naar: avanbruggen@kernkracht.nl 
 
www.kernkracht.nl 


