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LOKAAL CLIËNTOVERLEG

Het [okaaI cliëntover[99 f kortweg LCO) mag zich ondertus-

sen een vaste waarde noemen in de Limburgse welzijns-
wereld. ln 2012 organiseerden de Limburgse OCMW's

een 1000-tat LCO's. Lokaal cliëntoverleg is bedoeld voor

mensen in complexe probleemsituaties met moeitijkhe-
den op meerdere levensdomeinen tegetijk. De cliënt en

alle betrokken hutpverleners komen samen om de hulp

af te stemmen op de wensen en noden van de ctiënt. Ats

hulpverleners los van etkaar en enke[ vanuit hún invats-

hoek naar de ctiêntsituatie kijken, is er immers weinig

kans op verbetering.

LokaaI cliäntoverleg is een methodiek om de hulpvertening
beter af te stemmen op wat mensen in complexe probteem-
situaties nodig hebben aan ondersteuning. De kern van het
LCO is niet de afstemming tussen hutpverleners onderting,
maar weI het totstandbrengen van een dia[oog tussen de

clie!nt met zijn verhaat, zijn wensen, noden en drijfveren
enerzijds en de hutpverteners die hem daarbij kunnen on-
dersteunen anderzijds. Het is net de jaren[ange ervaring
met LCO en de vete verhalen van de LCO-coördinatoren,
spitfiguren, deetnemers en ctiënten zetf die ons ertoe
brachten dit uitgangspunt van een dialooggestuurde hutp-
verlening opnieuw/sterker te expticiteren. Het is betangrijk
dat iedereen rond de tafet dit uitgangspunt deett. Een LC0 is

immers niet niks. Het is voor ctiënten een heLe stap om deeL

te nemen aan een LC0.
De vastste[[ing dat het LC0 zo ruim gekend is en veetvutdig
gebruikt wordt in het Limburgse welzijns[andschap, is te-
getijk een verworvenheid en een vatkui[. Het LCO mag geen

routine worden. Elke keer opnieuw moet men zich afvragen
of de ctiënt er baat bij heeft, of a[Le voorwaarden vervutd
zijn en of een LC0 op dat moment aangewezen is. Kan het

samenroepen van een LCO de cliënt ondersteunen of fte-

rugl perspectief geven? Het LCO is geen wondermiddel.
Sommige vragen kunnen niet 'opge[ost' worden door het
bijeenroepen van een LC0. Zoeken naar andere, meer ge-
paste vormen van lbilateraat) overteg of afstemming is dan

de opdracht.

Een duidetijke visie: maatzorg als [eidraad

LokaaI cliëntoverleg is een eLement van maatzorg, een me-
thodiek voor het bege[eiden van kansarmenl. Maatzorg
schuift 5 principes naar voren voor een goede hutpverle-
ning: positief, integraa[, participatief, gestructureerd en

gecoördineerd. Deze principes staan niet los van eIkaar, ze

vormen één geheet. Deze principes zijn ook de basis van het

LCO. Dat stelt de deetnemers en de coördinatoren meteen
voor een hete uitdaging: hoe zet je deze principes om in de

praktijk? Hoe bewaak je de positieve kijk tijdens het over-
leg? Hoe zorg je ervoor dat de ctiënt écht betrokken is en

kan participeren aan het overteg? Hoe krijg je orde in de

chaos en complexiteit zonder de beleving van de c[iënt uit
het oog te verliezen? Hoe kom je tot doelsteLtingen en af-
spraken die echt betekenis hebben voor de cIiijnt en reke-
ning houden met zijn mogeLijkheden en reaLiteit?

Door verhalen en ervaringen te bundeLen, door casussen
te anatyseren, door in gesprek te gaan met coördinatoren,
deetnemers, c[iënten en ervaringsdeskundigen in de ar-
moede en sociate uits[uiting, door intervisie en vorming te

organiseren en alert te zijn voor signaten uit het werkvetd
proberen we de toepassing van de maatzorgprincipes in het

LC0 te versterken.

Zie: Van Regenmortet T. [1 99ó en 20041: 'Maatzorg, een methodiek voor

het begeleiden van kansarmen. Theorie en praktijk in het 0CMW van

Genk' en 'Empowerment in de praktijk van het 0CMW'.
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Een goede inbedding: het LCO, het LSO en de
provincie

Sinds 2000 promoten hèt Limburgs Steunpunt 0Clr4W's

Ikortweg LSOÌ en de provincie Limburg het LC02. Het is een
instrument dat zijn nut en meerwaarde heeft bewezen in de
strijd tegen armoede en socia[e uitstuiting en het draagt bij
tot een meer dia[ooggestuurde huLpverlening. Het Limburgs
Steunpunt 0CMW's is een IterendJ netwerk dat 0Clr4W-
voorzitters, secretarissen, diensthoofden en maatschappe-
tijk werkers helpt om hun basisopdracht ats 0CMW waar te
maken. Het LSO verenigt alte 44 Limburgse 0CMW's en tett
diverse werk- en dial.ooggroepen Io.a. sociate dienstverte-
ning, budget- en schu[dhulpvertening, asietzoekers, dia[oog
met CAW en met armoedeverenigingen). Deze groepen wor-
den togistiek en inhoudeIijk ondersteund door de provincie.
0m de OCMW's te ondersteunen bij het organiseren van
LC0's is er binnen het Steunpunt een ontwikketingsgroep
LC0. Deze groep bestaat uit de LC0-coördinatoren van de
0CMW's van Genk, Hasse[t, Heusden-Zolder, Kinrooi, La-
naken, Maasmecheten en Sint-Truiden en de provincie. De
ontwikkel.ingsgroep ondersteunt de 0CMW's bij het orga-
niseren van LC0's [o.a. via het draaiboek LCO], organiseert
vorming en intervisie voor de LC0-coördinatoren, werkt de
methodiek verder uit op basis van praktijkkennis Ibv. ver-
staggevingì en votgt de ontwikkeLingen in betendende sec-
toren op Ibv. geestetijke gezondheidszorg, integraLe jeugd-
h u tpl.

Het LCO zoals het is fanno 20121

Sinds 2009 is er een gemeenschappetijke registratie. Na etk
LCO vuLten de coördinatoTen een digitaat formuLier in. De
provincie zorgt voor de verwerking, anatyse en rapportage.
ln 2012 namen 35 [van de Zr4J 0CMW's deeL aan de regis-
tratie. Samen kwamen zij aan 958 LC0's. 0p basis van deze
gegevens schetsen we hierna een beetd van de praktijk van
het LCO in Limburg. Het gaat om gegevens op LCO-niveau,
niet op cliëntniveau. We kunnen dus stechts beperkt uit-
spraken doen over de ctiënten waarvoor overteg wordt ge-
organiseerd. Het gaat niet over 958 verschiLtende ctiënten,
vaak worden er binnen het jaar meerdere LC0's georgani-
seerd voor één cliënt.

Een LCO komt nooit alleen
Net zoats de vorige jaren zijn er meer fot[ow-ups [opvoLg-
vergaderingenJ dan nieuwe aanvragen {eerste LCO'sl: 77o/o

tegenover 23o/o. Dil is op zich niet verwonderl'ijk aLs je kijkt
naar de doetgroep en doe[steLting van het LCO. Het gaat
steeds over muttiprob[emsituaties: cLieinten met moeitijk-
heden op meerdere levensdomeinen tege[ijk. De problemen
zijn vaak onderling verweven en vormen een 'hardnekkig'

en moeilijk te ontwarren ktuwen. De veel'heid aan probte-

2 Ook buiten Limburg zijn er 0CMW's die LC0 organiseren, o a Oostende,

Leuven, Balen, Sint-NikLaas

men maakt het des te betangrijker om samen met de ctiënt
prioriteiten te bepaten. Je kan Ien magì niet verwachten dat
deze mensen op átte domeinen tegetijk stappen kunnen zet-
ten. Soms is het betangrijkste doeI van een LC0 het stabi-
liseren van zeeT complexe en chaotische situaties. Via het
LCO worden de probtemen stap voor stap bekeken. Tijdens
de fot[ow-ups worden de afspraken geeivatueerd en waar
nodig bijgestuurd.

Het OCMW als regisseur op het tokale niveau
Sinds 2000 roepen het Limburgs Steunpunt 0CMW's en
de provincie de 0CMW's op om LC0 te organiseren en on-
dersteunen zij hen bij de concrete imptementatie. Waar in
de beginperiode stechts een beperkt aantal 0CMW's deze
vorm van overteg aanboden, kan je sinds vorig jaar in a[Le

Limburgse OCMW's terecht voor LCO. Deze coördinatie-op-
dracht sluit aan bij de basisopdracht van de 0CMW's - het
garanderen van het recht op maatschappeLijke dienstver-
lening - en de regierot die de 0CMW's toegewezen krijgen
in het decreet [okaaI sociaaI beteid. Het LC0 creäert geen
nieuw of apart aanbod maar is een methodiek om de be-
staande voorzieningen beter te laten [samen]werken naar
en met mensen in muttiprobtemsituaties. ln die zin stuit het
LC0 mooi aan bij de doelsteLtingen van het decreet: het ga-
randeren van de sociate grondrechten voor atte burgers met
bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen en
de toegang tot deze grondrechten.
De LCO-coördinator, een maatschappetijk werker van het
0CMW, teidt het gesprek in goede banen en waakt over de
betrokkenheid van de ctiënt. De neutratiteit van de coördi-
nator - het niet betrokken zijn ats huLpverlener bij de ctiênt-
situatie - is een betangrijk uitgangspunt van het LC0. Ats de
coördinator tegetijk ook hutpverlener is van de ctiënt, heeft
hij een dubbete pet.0m deze roLverwarring te vermijden,
streven we naar de inzet van neutra[e coördinatoren. ln 96%
van de LCO's is dit ook het geval. ln kleinere 0Clr4W's, met
een beperkte sociate dienst, Iigt dit soms wat moeiIijk en is
het zoeken hoe dit in de praktijk gereatiseerd kan worden.

Een LCO aanvragen
ZoweL hutpverleners Iin de brede zin van het woord: bege-
[eiders, therapeuten, buurt- en opbouwwerkers, huisart-
sen, sociaaI verpteegkundigen, zorgcoördinatoren, enz.l a[s
ctiënten kunnen een LC0 aanvragen. De aanvraag gebeurt
tetefonisch of via mai[ bij het 0CMW van de woonplaats van
de cliënt. Vervolgens zaL de coördinator een aantaL zaken
aftoetsen: is de aanvraag besproken met de ctiënt? Wat wiI
de ctiënt? ls de ctiënt akkoord met het bijeenroepen van een
LC0? Wat is het doetvan het overleg? Wat wiI de ctiënt be-
spreken? Wie wit hij mee rond de tafet? Wie zaI het LC0 met
de ctiënt voorbereiden? Pas aLs er votdoende duidetijkheid
is over deze punteñ, start de coördinator met de concrete
voorbereiding Idatum, deetnemers, agendaì.



ocMw.

Wie doet beroep op het LCO?
De aanvragen voor nieuwe LCO's komen vooraL vanuit de

0CMW's 
,27%van 

de eerste LCO's), de Geestetijke Gezond-
heidszorg 114o/ol, de verwijzers van Bijzondere Jeugdzorg
[Agentschap Jongerenwelzijnl 19,5"k) en de medewerkers
van Kind en Gezin tB%ì. Bij een fotlow-up wordt geen aan-
vrager geregistreerd, doorgaans wordt op het LCO zetf met-
een een nieuwe datum geprikt ats een opvotgoverteg aan-
gewezen rs.

Het LCO als opstap naar het OCMW?
Ook voor inwoners die [nog) niet gekend zijn op het 0CMW
kan een LCO aangevraagd worden. Bij 1 op 5 LCO's is dit
het geval. Gezien de doelgroep van het LCO weten we dat
dit mensen zijn met problemen op meerdere levensdomei-
nen tegetijk. Dat deze mensen Inogl geen beroep doen op

het 0CMW, kan er op wijzen dat het voor veel mensen nog

steeds erg moeilijk is om de stap naar het OCMW te zet-
ten. Voor de 0CMW's betekent dit dat zijvia het LC0 nieuwe
mensen kunnen bereiken en laten kennismaken met hun
aa n bod.

of door aan sommige sectoren te vragen om hun detegatie
te beperken.

Participatie: u¡teraard, maar ... n¡et
vanzelfsprekend !

Participatie is van bij de start van het LCO een cruciaaL
uitgangspunt. Doorgaans betekent dit dat de cLiënt aan
het overteg deetneemt. Maar... ook participatie moet ge-
beuren op maat van de ctiënt en zaI dus verschilten van
c[iënt tot ctiënt, en van moment tot moment. lmmers, de
kwaIiteit van de participatie primeert, niet het'aanwezig-
zijn'op zich. De participatie moet ergens toe [eiden, het
ma9 geen schijnparticipatie zijn.
Bij 8ó% van de LCO's in 2012 was de cliënt aanwezig.
Dit is een duidetijke stijging t.o.v. de voorgaande jaren.
De afgetopen jaren is er hard gewerkt om niet a[Leen de
LC0-coördinatoren maar ook atte deeLnemers te overtui-
gen van het betang van de betrokkenheid van de cLiënt.
Bij 80% van de LCO's was de ctiënt gedurende het vot-
ledige overleg aanwezig. Bij 6% van de LC0's woonde de

Wie zit er rond de tafel bij een LCO?
Voor elk LCO geven de coördinatoren in wie er rond de ta-
feI zat. De deetnemers worden geregistreerd voLgens de

sector waartoe ze behoren. ln 2012 namen in totaaL 5092
mensen deel aan een LCO. Hee[ wat hulpverleners nemen
verschiLtende keren per jaar dee[ aan een LCO, het gaat
niet om 5092 verschiILende deeInemers. De registratie [eert
ons dat vooraI huLpverleners uit 0CMW's, GeesteLijke Ge-

zond hei dszorg Ii nctusief verstavi n gszorgì, de verwijzers va n

het Agentschap Jongerenwetzijn (Comité voor Bijzondere
Jeugdzorg en sociate dienst Jeugdrechtbankl, het onderwijs
Idirecties, Leerkrachten en zorgcoördinatoren], de gezond-
heidszorg fhoofdzaketijk huisartsen), CLg's en voorzienin-
gen voor personen met een handicap deetnemen aan LCO's.

GemiddeLd zitten er 5,4 mensen rond de tafel met uitschie-
ters tot 12à 14 deetnemers. Bij deze'grote tafets' is de kans
groot dat de cliënt zich overdonderd voett en weinig durft
in te brengen. Daarom wordt meer en meer- bekeken hoe

dit beperkt kan worden, bijvoorbeetd door sommige deet-
nemers slechts een gedeette van het LCO te laten bijwonen

ctiijnt enkel het 2de dee[van het overteg bij. ln 10% van
de geregistreerde LC0's was de ctiënt zetf niet aanwezig,
mêar was hij wet akkoord met het overteg. ln 3% van de
gevatten was er geen akkoord Igevraagdì van de cIiënt om
een overleg te organiseren. Hier spreken we van hutpver-
[e n e rsoverteg.
Ats we één ding hebben geleerd uit de LCO's de voorbije
jaren dan is het weI dat participatie niet vanzetf gaat en

veel vraagt van iedereen rond de tafel. Het is niet om-
dat de cliënt mee rond de tafel zit dat er sprake is van
participatie. Het is niet omdat de ctient zijn toestemming
geeft of een formulier ondertekent, dat hij zich betrok-
ken voett. De ctiënt moet ervaren dat hij gerespecteerd
én gehoord wordt--ats een votwaardige deetnemer. Dat
vraagt een zorgvutdige voorbereiding met de cliënt, een
sterke spitfiguur die optreedt als steunfiguur voor de cIi-
ent en centrate spiIvoor atle betrokkenen en deetnemers
die vanuit een positieve visie en met de nodige openheid
bereid zijn om de diatoog aan te gaan met de c[iijnt en de

andere deetnemers.
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Een nieuwe fase ... tijd voor meer ?!

Het LCO is een poging om de hulpvertening beter af te stem-
men op de noden en de krqchten van cLiënten. Een rondeta-
fe[gesprek is dan een stap vooruit maar niet votdoende. ln de
praktijk botsen we nog te vaak op de schotten tussen dien-
sten en sectoren. ledere hutpvertener heeft zijn opdracht en
invalshoek met bijhorende grenzen en tegenindicaties. Deze
versnippering in de hu[pverlening kan het LC0 niet op[ossen.
De verkokering laat zich ook voeten in de vaak moeitijke
zoektocht naar een spiLfiguur voor de cl.iijnt. Deze functie
wordt opgenomen door één van de betrokken hutpverteners.
De spilfiguur ondersteunt de c[iënt vóór, tijdens en na het
LC0. Hij staat in voor de voorbereiding van de ctiênt en waakt
mee over de ctiëntbetrokkenheid en de positieve kijk. Na het
LC0 votgt hij de ctiëntsituatie en de gemaakte afspraken van
dichtbij op en houdt hij de communicatie tussen de cliënt en
de andere hutpverteners open. Dit betekent dat de spil.figuur
zetf attijd goed op de hoogte is van de situatie van de cLiënt.
En daar wringt precies.het schoentje: veeL hutpverleners ge-
ven aan dat zij zich moeten beperken tot hun domein en niet
de tijd en ruimte hebben/krijgen om de situatie van de cl.iijnt
in zijn geheeI op te vo[gen...
De versnippering van de hulp heeft ook ats gevolg dat er
vaak zéér veeI hutpverleners betrokken zijn bij één ctiënt.

Sommige ctiënten krijgen hulp van meer dan 10 diensten te_
getijk. Hoe goedbedoel.d ook, de reaLiteit is dat ze atlemaaI
eventjes [maximum 3 maanden of b gesprekken], een beetje
f1 uurtje per week, t huisbezoek om de 14 dagen) .n uén
stukje [hún afgebakende opdrachtJ van de probtematiek van
de ctiënt proberen 'optossen'. Hoe kan hier sprake zijn van
een integrate aanpak? Hoe kan deze huLp een afdoend ant_
woord bieden op de chaos en comptexiteit waarin mensen in
muttiproblemsituaties leven aLs die tetkens maar één aspect
van het verhaal oppikt? Hoe kan deze hutp een duurzaam
antwoord bieden op de vaak hardnekkige en chronische pro_
btemen a[s de beschikbare tijd zo beperkt is in intensiteit en
duur?
Het LCO zou hier een roI in kunnen speten aLs er rond de tafel.
gesproken kan worden over de hutp die nodig is om de meest
prioritaire probLemen op te nemen, over het [ti¡Oetilt<) stop-
zetten van andere hutp, over het samenvoegen van de gefrag-
menteerde inzet van diverse hulpverleners tot een gtobaaL,
integraaL én tijdsintensief aanbod vanuit één of een beperkt
aanta[ hutpverleners. Voorwaarde is dan wel dat de tafet het
mandaat krijgt om de huLpvertening op deze manier te orga-
niseren, in overleg met de c[iënt. Bent u daar ktaar voor?

Meer info en het draaiboek LCO zijn te vinden op
www. Iimbu rg. be/tokaatctientoverteg of via
katrien.vandenbemptßtimburg.be. O
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Gecoördineerde wetteksten in inforum
Via Chronos kunt u de huidige, vroegere en toekomstige versies van kernwetgeving voor lokale besturen
in gecoördineerde versie opvragen. Daardoor zal het bijvoorbeeld geen probleem meer zijn om bij de
behandeling van een oud dossier de versie van de wet of het decreet terug te vinden die op fret ogenOtit
van de feiten van toepassing was.

Omgekeerd zal de gebruiker voor nog niet in werking getreden wijzigingen, de toekomstige versie van
een wet of een decreet kunnen raadplegen.

De teksten van een bepaald artikel op verschillende tijdstippen vergelijken is ook mogelijk.

Chronosdocumenten kunnen vrij geraadpleegd worden op inforum.
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