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Wat gaan we doen

1. Kennismaking en uitleg programma

2. Wat is de Wmo?

3. Doelen en uitgangspunten van de Wmo

4. Uitvoering van de Wmo

5. Wat vraagt de Wmo aan nieuwe 
competenties?

6. Relatie Wmo met de eigen praktijk van 
de deelnemers



Doelstelling van de Wmo

Het doel van de wet is MEEDOEN:
- jong, oud, gehandicapt, niet 

gehandicapt; de samenleving is van 
iedereen

Wmo is participatiewet en geen zorgwet

Gemeente heeft compensatieplicht

De burger heeft géén recht op zorg



Wmo  vervangt oude wetten en 

regelingen:

• Welzijnswet

• Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten)

• delen van de AWBZ

• opvang dak- en thuislozen

Zorg en welzijn groeien naar elkaar toe
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Maatschappelijke doelen Wmo

• Zelfredzaamheid

• Bevorderen participatie

• Stimuleren actief burgerschap

• Sociale samenhang/cohesie



Redeneerketen Wmo

regie in eigen 
leven redzaamheid

participatiesociale 
samenhang
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Reikwijdte Wmo: 9 prestatievelden

1. Leefbaarheid en sociale samenhang

2. Preventieve ondersteuning jeugd

3. Informatie, advies en cliëntondersteuning

4. Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers

5. Participatie van mensen met een beperking 

en met chronische psychische en 

psychosociale problemen

6. Individuele voorzieningen voor genoemde 

groep



Prestatievelden 2

7. Maatschappelijke opvang

8. Openbare geestelijke gezondheidszorg

9. Verslavingszorg



Nieuwe Wmo 2015: terreinen van 

ondersteuning

Terreinen/doelen

• Bevorderen van sociale samenhang, de veiligheid en 

leefbaarheid; mantelzorg en vrijwilligerswerk;

bestrijden en voorkomen van huishoudelijk geweld

(prestatieveld 1, 3 en 4)

• Ondersteunen van de participatie en zelfredzaamheid van 

personen met een beperking of met chronische, psychische 

of psychosociale problemen, indien mogelijk in de eigen 

leefomgeving (prestatieveld 5 en 6)

• Bieden van opvang voor personen die niet in staat zijn zich 

op eigen kracht te handhaven (maatschappelijke opvang, 

vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg) in de 

vorm van begeleiding en onderdak (prestatieveld 7,8 en 9).
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Paradigmawisseling

• Niét meer zórgen voor mensen, maar 

uitgaan van eigen kracht

• Niet meer de overheid verantwoordelijk, 

maar de burger zelf!

• Andere manier van kijken en handelen



De Kanteling in de Wmo
Nieuwe vertrekpunten in gemeentelijk beleid

VAN - verplicht zorgen vóór 

- verzekerde rechten

- claimgericht en aanbodgericht denken
(voorzieningen en hulpmiddelen)

NAAR - in gesprek met de burger over diens 
beperkingen én mogelijkheden (aan de 
keukentafel)

- vraaggericht en resultaatgericht werken:
zelfredzaamheid en participatie, maatwerk 
i.p.v. standaardvoorzieningen

- compensatieplicht: 
gemeenten moeten beperkingen 
compenseren zodat burgers kunnen 
participeren



Dit houdt in:

• Meer tijd nemen voor een eerste gesprek 
(‘keukentafelgesprek’, nu: het Gesprek)

• Vraagverheldering: wat wil de burger en waarom?

• Verkennen van mogelijke oplossingen: 

niét meer: daar zorgen we wel voor, maar 

wat kun je zelf 

• Gericht op eigen regie en 

zelfredzaamheid

• Inzet sociaal netwerk en vrijwilligers



Case:

een oudere mevrouw, wat moeilijk ter 

been, komt bij het gemeentelijk loket om 

een scootmobiel (is haar expliciete vraag).

Wat gebeurt er:

• in de oude situatie bij 

het zorgloket

• in de nieuwe situatie bij 

het Wmo loket
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WNS: stimuleringsprogramma 

van VWS, VNG en MOgroep

• Gericht op andere manier van werken

- zelfredzaamheid en eigen kracht burger

- meer inzetten op maatschappelijke

ondersteuning, met name collectieve

arrangementen, maatwerk

- minder individuele zorg

• Meer aandacht voor kwetsbare groepen



Beoogde werkwijze: bakens van 

WNS

• Vraaggericht werken
- de vraag van de burger staat centraal, niet het aanbod 

- de vraag achter de vraag

• Actief signaleren en direct erop af
- actief die burgers benaderen die geen ondersteuning willen of 

niet weten hoe zij dit moeten organiseren

• Eigen kracht
- uitgangspunt zijn de eigen mogelijkheden van de burger

- eerst mogelijkheden van eigen netwerk, informele zorg 

gebruiken, dan pas formele zorg door professionals



Bakens WNS (vervolg)

• Collectief versus individueel
- eerst mogelijkheden van collectieve welzijnsarrangementen 

inzetten, dan pas individuele voorzieningen

• Informele zorg versus formele zorg
- verbeteren van de samenwerking tussen formele en informele 

zorg uit eigen netwerk, mantelzorg

• Integraal werken
- integrale samenhangende aanpak van de problemen van de 

burger

- uitvoerende organisaties werken samen aan gezamenlijke 
probleemoplossing

- gemeenten maken in hun beleid en uitbesteding 
samenhangende aanpak mogelijk



Bakens WNS (vervolg)

• Resultaatgericht
- welk probleem los je op? gemeenten formuleren opdrachten in 

termen van prestatie en zo mogelijk van resultaat

• Ruimte professional
- professionals beschikken over de juiste kennis en vaardigheden 

(waaronder outreachend werken)

- professionals zijn ondernemend

- professionals krijgen ruimte, hun competenties zijn 

richtinggevend voor de uitvoering



Werken vanuit eigen kracht burger = 

andere manier van werken voor de 

sociale  professional

• Wat voor idee heb je hierbij? Past dit bij 
jouw verwachtingen van je toekomstige 
beroep? 

• Wat maakt het anders in vergelijking tot de 
‘oude’ manier van werken?



Wmo betekent: 

meer samenwerken

Beleidsdoel = meer samenhang in 

beleid en in de uitvoering!



Waarom meer samenwerking?

• de burger wordt minder benaderd als cliënt/patiënt 
met  specifieke medische kenmerken, maar meer als 
totale persoon die je niet kunt opknippen in deeltjes

• meer maatwerk waar verschillende disciplines bij 
betrokken zijn

• niet meer met 10 of meer hulpverleners bij een gezin 
komen en langs elkaar heen werken 

• meer samenwerken op wijkniveau
(sociale teems, wijkteams, frontlijnteams etc.)

• meer samenwerking tussen zorg en welzijn

• …



Samenwerkingscompetenties

Een fictief voorbeeld: een gezin 

ergens in een wijk



Individueel niveau

Jongen 17 jaar

• Antilliaanse afkomst

• Licht verstandelijke beperking

• ADHD

• Gokverslaving

• Geen startkwalificatie

• Werkloos

• Schulden

• Dreigende uithuisplaatsing

• 8 verschillende hulpverleners betrokken



Gezinsniveau

Vader, moeder, oma, twee kinderen, kleinkind

• Vader werkloos

• Moeder diabetes en slecht ter been

• Oma dementerend

• Zoon LVG

• Dochter tienermoeder

• Burenruzie

• Huurachterstand

• 12 verschillende disciplines over de vloer



Wijkniveau

Samenstelling wijk

• Multicultureel

• Weinig sociale samenhang

• Vergrijzing

• Ontgroening

• Hoge werkeloosheid

• Relatief veel ‘kwetsbare’ burgers/gezinnen 

• Overlast: 4-5 ‘probleemgezinnen’

• 25 organisaties actief



Specialist

of

Generalist?



T-shaped professional

• Monodisciplinair I

• Multidisciplinair I I I

• Interdisciplinair TTT



T-shaped competenties 1

I = Eigen vakinhoudelijke 

competenties

-- = Interdisciplinaire samenwerking:

betekent dat je niet alleen 

vanuit je eigen referentiekader 

naar de situatie kijkt, maar je 

ook verplaatst in het 

referentiekader van de ander en wat 

jij kunt bijdragen aan het oplossen 

van een probleem dat de ander 

ervaart



I - competenties

• Uitgaan en ondersteuning van eigen kracht, 
eigen regie van burgers (met beperkingen);

• Ondersteuning sociaal netwerk / 
mantelzorgers;

• Ondersteuning vrijwilligers en met hen 
samenwerken;

• Inzetten professionele ondersteuning



Samenwerken veronderstelt 

een positieve attitude, kennis 

en een aantal vaardigheden



-- competenties
O.a.:

• Communicatieve vaardigheden

• Samenwerking: integratief denken & overbruggen van 

leemtes

• Creatief denken (out of the box-denken)

• Basiskennis van andere referentiekaders 

• Integreren van eigen vakkennis in andermans werkgebied

• Praktijkgericht onderzoek

Richten op creëren van meerwaarde voor iedere 

discipline



De Wmo heeft veel consequenties

• Voor burgers   niet meer recht op zorg

(burger als cliënt, maar ook als vrijwilliger en 

mantelzorger)

• Voor de professionals   andere manier van werken, 

wat kan de burger zelf, samenwerken

• Voor de betrokken organisaties  

het aanbod verandert, meer samenwerken, 

zorgorganisaties krijgen met gemeente te maken

• zorg en welzijn dichter bij elkaar, grenzen vervagen

• voor gemeenten



Publicaties

• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(2011), Welzijn Nieuwe Stijl; Link naar brochure in pdf-

formaat: 

http://www.invoeringwmo.nl/sites/default/documenten/Brochure_WNS.pdf

• Dam C. van & Vlaar P. (2010). Handreiking 

professioneel ondersteunen. Utrecht, Movisie.

• Downloaden van 
http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch=def&id=134457



Relevante websites:

• www.invoeringwmo.nl (heel veel over de Wmo)

• www.vng.nl/dekanteling

• www.movisie.nl (kennisinstituut voor welzijn en zorg) 

• www.wmowerkplaatsen.nl (website Wmo Werkplaatsen)

• www.cg-raad.nl/wij_werken_aan/wmo/ kanteling/index.php

• www.zorgwelzijn.nl

• http://www.movisie.nl/138965/def/home/nieuws/nieuws/databank_e
ffectieve_sociale_interventies_stand_van_zaken/ (IRB)

• Google  nieuwsbrief Wmo  je krijgt een wereld aan 
nieuwsbrieven van allerlei gemeenten en instellingen over 
de Wmo.



Hartelijk dank voor uw aandacht

en participatie

Ferry Wester

f.wester@pl.hanze.nl


