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INLEIDING
In de drie steden Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis waren tot 2004, onder de vleugels
van de toenmalige Thuiszorg de Regionale
Mantelzorg Organisatie (RMO), steunpunten
Mantelzorg actief. De Thuiszorg wilde de
werkzaamheden van de steunpunten verder
verzelfstandigen. Samen met enkele mensen
uit de drie steden ben ik gevraagd om,
samen met de RMO, de verzelfstandiging
vorm te geven. Na enige tijd van voorbereidende overleggen is op 31 maart 2005
de stichting Mantelzorg NWN opgericht.
De financiering van de stichting Mantelzorg
NWN, vanuit de CVTM regeling, werd
verzorgd door het Zorgkantoor NWN.
Wet Maatschappelijke ondersteuning
In 2007 wordt de eerste Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) ingevoerd met kernbegrippen, als zelfredzaamheid, participatie, sociale
samenhang en wederkerigheid. In de WMO
2007 is een aantal bestaande regelingen, zoals
de Welzijnswet uit 1994, samengebracht. De
uitvoering van de WMO-taken worden overgedragen aan de gemeente. Iedereen moet kunnen
meedoen in de samenleving. Dat is de gedachte
achter de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). Wie daartoe niet in staat is, kan in principe rekenen op ondersteuning van de gemeente.
Het gaat om compensatie. Het'werkterrein' van
de WMO is breed; het gaat o.a. over leefbaar-
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heid in de buurten, ondersteuning van ouders en
verzorgers van kinderen, hulp aan mantelzorgers
en vrijwilligers, opvang voor mensen met problemen en het verstrekken van voorzieningen
en hulpmiddelen aan mensen met een fysieke
beperking. De breedte van het beleidsterrein
WMO vraagt aanpassing van de bestaande
werkwijze van de gemeente, instellingen voor
zorg en welzijn, zorgleveranciers en burgers.
De WMO Adviesraad heeft in deze ontwikkeling
op een positief ervaren wijze haar inbreng kunnen geven. Door de grote veranderingen voor
de kwetsbare burgers werden de nieuwe taken
door de gemeente beleidsarm overgenomen.
Het nadeel daarvan was dat de WMO te veel (en
te lang) op de 'oude' leest, van bijvoorbeeld de
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WvG), werd
uitgevoerd. Het project de Kanteling is daaruit
geboren, maar is nooit tot wasdom gekomen.
De WMO stelt twee eisen aan gemeenten, namelijk participatie en verantwoording. Om hier
structureel vorm en inhoud aan te geven gedurende het traject van invoering van de WMO in
2005 en 2006, heeft Vlaardingen met de twee
samenwerkende gemeenten een Regionale
Klankbordgroep ingesteld. Deze Klankbordgroep
is betrokken bij de visie- en beleidsontwikkeling
Maatschappelijke Ondersteuning. De klankbordgroep heeft advies gegeven bij het opstellen van
het kaderplan Maatschappelijke Ondersteuning
2007-2010 én de beleidsplannen voor de
Individuele verstrekkingen en Informatie en advies. Vanuit de stichting Mantelzorg NWN heb ik
als voorzitter daaraan bijgedragen en raakte daarmee vanaf de start betrokken bij de WMO en de
in 2008 ingestelde WMO Adviesraad.
Drie jaar na de invoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning hebben we
onszelf als WMO Adviesraad (War) de vraag
gesteld welke inspanningen nodig zijn om van
de WMO een echte wet van participatie, wederkerigheid en verbinding te maken. Onder de
werktitel 'Hoe maken we het verschil' hebben we
daarvoor het werkplan 2010 — 2011 opgesteld.
In dit werkplan zijn afspraken vastgelegd over

de werkwijze van de adviesraad en de keuze van
onderwerpen die als eerste prioriteit de aandacht
van de War verdienden. Het werkplan is daarna
nog regelmatig geactualiseerd.
Ondanks dat de doelstelling van de WMO 2007
nog niet voldoende in de samenleving is geworteld, is besloten tot verdere decentralisatie
van zorg- en welzijnstaken, mede vanwege bezuinigingen vanuit het Rijk. Daarnaast verandert ook
de ouderen- en jeugdzorg ingrijpend. In de WMO
2015 verandert de werkwijze rond de individuele
WMO-voorzieningen en in bredere zin het karaktervan de gemeentelijke dienstverlening. Het
vertrekpunt is — net als bij de andere decentralisaties — de eigen kracht van de burger. Er wordt een
beroep gedaan op eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers in hun eigen omgeving,
met een gemeente die faciliteert en een vangnet
biedt voor de meest kwetsbaren. Centraal in het
proces staat het anders benaderen van de burger
met een (hulp)vraag. De nadruk ligt op het ontwikkelen van vaardigheden en competenties en
minder op het uit handen nemen van de problemen van de burger. De extramuralisering van de
zorg is opzichzelfstaand geen onderdeel van de
decentralisatie, maar door de samenloop met de
decentralisatie AWBZ is de veranderopgave voor
gemeenten wel extra gecompliceerd.
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Sociaal Domein
Met de omslag in het denken, zoals die ook al
bij de start van de WMO in 2007 was voorzien
is de verantwoordelijkheid nu echt bij de burger zelf gelegd. De nadruk ligt op participatie

en zelfredzaamheid. Burgers moeten eerst in
de eigen omgeving onderzoeken of men hulp
en ondersteuning kan krijgen van bijvoorbeeld
familie, buren of vanuit andere vormen van
mantelzorg en vrijwilligerswerk. Daarna komen
de algemene voorzieningen in beeld. Daarbij kan
het ook gaan om de ondersteuning die wordt
geleverd door organisaties op het gebied van
welzijn en zorg inclusief de jeugdhulpverlening.
Daarnaast is er de structuur van wijkteams waar
de burger op laagdrempelige wijze terecht kan.
Als laatste mogelijkheid komen de maatwerkvoorzieningen in beeld. Deze omslag heeft grote
gevolgen voor de wijze van uitvoering door de
gemeente, maar ook voor de door haar ingeschakelde zorg- en welzijnsorganisaties en voor de
burgers. Gemeenten krijgen voor al deze taken
minder geld. Door de combinatie in het Sociale
Domein van WMO met de Jeugdzorg en de
Participatiewet zijn er ook meer mogelijkheden
om 'op maat' te ondersteunen. De mate waarin
de omslag in werken en denken lukt, is bepalend
voor het resultaat van de transformatie na de
decentralisatie van de taken.

Vraagstukken en keuzes maken
In de beginperiode van de WMO was een adviesaanvraag aan de WMO Adviesraad niet voor
iedereen vanzelfsprekend. In de loop van de tijd
is dit gelukkig belangrijk verbeterd.
De WMO Adviesraad heeft haar bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de visie en beleid
van de gemeente Vlaardingen op de eigen kracht
van burgers en de gemeentelijke rol. Ook is er
beleid en een visie ontwikkeld op hoe de toegang, invulling en borging van de kwaliteit in de
dienstverlening is geregeld. De beleidsterreinen
waren vanuit de verschillende wetten historisch
apart geregeld. Het is de uitdaging voor de
komende tijd om een ontschotte dienstverlening
te bereiken. Het is de invulling van het uitgangspunt — één gezin, één plan, één regisseur — voor;
Jeugdzorg/Participatiewet/WMO 2015. De decentralisatie in 2015 was in beginsel primair het
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organiseren van de verschillen, met een zachte
landing voor de kwetsbare burgers. Dit alles is
met veel inzet van betrokkenen goed gelukt, op
een landelijke uitzondering na: de uitbetaling van
de PGB's.Soms werd, ten onrechte, de gemeente
daar op aangesproken. De oorzaak en problematiek lagen elders, maar ook in dit dossier heeft de
gemeente Vlaardingen voor een zo goed mogelijke dienstverlening gezorgd. Voor de toekomst
is de waardige invulling van de transformatie van
belang; wat blijft maatwerk en wat wordt een
algemene voorziening en tegen welke kosten of
bijdrage? Hoe dragen we zorg voor voldoende
plaatsen van beschermd wonen en zorg met of
zonder begeleiding.

Regionale samenwerking
Voor de uitvoering van de wettelijke taken in
het Sociale Domein wordt in de regio op verschillende beleidsterreinen samengewerkt.
De verbonden partijen zijn: Jeugdhulp Rijnmond,
ROG plus NWN, GGD Rotterdam Rijnmond en
Stroomopwaarts. Om verschillende redenen is
het goed om regionale samenwerking aan te
gaan, maar zorg, aandacht en kennis over en
van de eigen Vlaardingse situatie vraagt om een
alerte instelling voor een voldoende ontschotte
ontwikkeling van het lokale Sociaal Domein.

De participatiesamenleving is een prachtig ideaal,
mits we het niet afzetten tegen de verzorgingsstaat, maar plaatsen in het verlengde ervan. Voor
lokaal beleid is de vraag vooral hoe de interactie
(overheid — burger) het beste vormgegeven kan
worden. Op termijn zie ik het voordeel van een
lokale overheid dicht bij de burger zonder landelijk
ballast. Alleen wet- en regelgeving is daarvoor nog
onvoldoende en soms zelfs een hindernis. Er moet
een ander gevoel worden gecreëerd, waarin de
mentaliteit van omzien en zorg voor elkaar weer
gewoon mag worden. Het gaat over de ruimte
waar in je woont, welzijn beleeft, zorgt en werkt.
Ook de relatie tussen burgers onderling is cruciaal
voor het welslagen. Een goed functionerende 'civil
society' vraagt om een lokale samenleving waarin
inwoners elkaar informele zorg bieden. Ook moet
er rekening mee worden gehouden dat de burger
meestal niet zelf voor zijn kwetsbare situatie kiest.
Een beetje aandacht of hulp in een tijdig stadium
kan het grote verschil maken. De decentralisaties
in het Sociale Domein hebben de positie en de rol
van de burger anders geplaatst. Er moeten nieuwe
'tradities' gaan ontstaan. Het is de ontwikkeling
van de 'systeemwereld' naar een 'leefwereld'.
Het Sociaal Domein heeft een integrale aanpak
nodig om succesvol te zijn voor de burgers. Met
de instelling van de wijkteams is daar een goede
werkwijze voor gemaakt. De opdracht vanuit de
Participatiewet zal de komende tijd nog veel zorg,
visie en aandacht vragen.
De adviezen van de WMO Adviesraad heb ik
ervaren als een zinvolle en gehoorde inbreng bij
de ontwikkeling van de visie en het beleid van de
gemeentelijke taken in het Sociaal Domein.
Tot slot wil ik iedereen met wie ik, in de afgelopen jaren door functie of beroepsmatig of als
vrijwilliger, een positieve bijdrage aan de werkzaamheden van de WMO Adviesraad heb kunnen leveren hartelijk bedanken.
John van der Zande
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Binnen de landelijke Koepel van WMO-raden
(lid sinds november 2010) is regelmatig verschil
van mening over de manier waarop de raden
samengesteld zijn. Echter vanaf eind 2015
lijken de meeste WMO-adviesraden te kiezen
voor een samenstelling zoals ook onze raad is
samengesteld.

Participatiesamenleving
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TERUGBLIK 8 JAAR WMO-ADVIESRAAD

In 2004 werd ik als vice-voorzitter van de
seniorenafdeling 'Anders Actieven' van de
vakbond De Unie nauw betrokken bij het
opstellen van 'WMO? ALLEEN MAAR ZO ""
Dit is een manifest van organisaties van
consumenten, patiënten, cliënten van mantelzorgers en de vakbeweging, welke in december 2004 aangeboden werd aan de leden van
de Tweede Kamer.
In deze periode werd mijn interesse gewekt voor
de WMO-plannen van de toenmalige regering
en mede door mijn toenmalige lidmaatschap
van de Raad van Toezicht bij de sociale verhuurder Waterweg Wonen gaf dit bij mij de doorslag om naar een zetel in de WMO-adviesraad
Vlaardingen te solliciteren.
Op 17 juni 2008 vond in de Burgerzaal 1 de
benoemingsbijeenkomst plaats van de eerste
8 WAR leden met als onafhankelijk voorzitter
John van der Zande en bijgestaan door beleidsambtenaar Jaap van Elsacker en ambtelijk secretaris Celia Kalisvaart.
Er is vanaf het begin gekozen voor onafhankelijke leden die zonder last en ruggespraak zitting
hebben in de WMO-adviesraad Vlaardingen, en
die met hun specifieke expertise en contacten
binnen de verschillende netwerken advies uitbrengen op de adviesaanvragen van B & W.
Landelijk zijn echter de meeste raden samengesteld uit vertegenwoordigers van plaatselijke
belangenorganisaties.

Onze raad heeft in de afgelopen 8 jaar gefunctioneerd als een groep die constructief en effectief
zijn werk doet met veel kennis van zaken, waarbij belangen- verstrengeling nooit een issue is
geweest.
Onderstaand geef ik een overzicht van de
10 voorwaarden waaraan de WMO volgens
eerdergenoemd manifest zou moeten voldoen:
1. Recht op zorg in de vorm van individuele
aanspraken op zorg en ondersteuning.
2. Wettelijke verankering van de strekking van
de inhoud van het Wvg protocol.
3. Wettelijke verankering van de keuzemogelijkheid voor cliënten voor een verstrekking in natura of in de vorm van een
persoonsgebonden budget.
4. Onafhankelijke, objectieve en integrale
indicatiestelling op basis van landelijk vastgestelde criteria.
5. Garantie op toereikende middelen, die zijn
geoormerkt en jaarlijks worden bijgesteld
in overeenstemming met de demografische
ontwikkelingen binnen het provincie- en
gemeentefonds.
6. Kwantitatief en kwalitatief minimumniveau
van voorzieningen, zowel op collectief als
op individueel niveau, en beschikbaarheid
en toegankelijkheid van voorzieningen voor
burgers met een minimuminkomen.
7. Toetsbare en uniforme prestatieafspraken
door gemeenten, een klachten-, bezwaaren beroepsprocedure in de WMO en onafhankelijke toetsing van de zorgkwaliteit en
ondersteuning vanuit cliëntenperspectief.
8. Formele medezeggenschap van consumenten, cliënten, patiënten en mantelzorgers en
hun vertegenwoordigende organisaties.
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9.

Informatieplicht van gemeenten over het
aanbod van zorg en voorzieningen en hun
prestaties in dit kader.

10. Voorzieningen ter erkenning en benoeming van het werk en de diensten van
mantelzorgers
Mijns inziens zijn deze punten binnen gemeente
Vlaardingen redelijk gerealiseerd, mede door de
adviezen die de Raad in de afgelopen jaren heeft
uitgebracht.

Ondanks publicaties en voorlichtingsbijeenkomsten in het verleden, heb ik het idee dat
in Vlaardingen begrippen en mogelijkheden
van het Sociale Domein nog beter moeten
postvatten waardoor de participatie ten volle
benut wordt. Hierin kunnen met name de
wijkteams een grotere rol spelen door bij
wijkbijeenkomsten op een begrijpelijke manier
uitleg te geven over de gevolgen en mogelijkheden van de Transitie.

Het eerste jaar heeft de Raad veel kennis moeten
vergaren over het proces van de WMO binnen
Vlaardingen. Daarbij zijn de werkconferentie
in Rockanje, de 'Vlaardingse School' werkwijze
gemeente Vlaardingen, Armoede conferentie en
de bijeenkomst 'Alle Vlaardingers doen mee' zeer
goed van pas gekomen.

De huidige wethouder sociale zaken en werk,
jeugd, zorg, welzijn en cultuur, Cees van
Oosterom, heeft niet het gehele terrein ven het
sociale domein in zijn portefeuille. Het zou wenselijk zijn indien er bij de nieuwe samenstelling
van het college in 2018 een wethouder benoemd zou worden met de portefeuille - Sociaal
Domein- en geen 3 wethouders zoals nu het
geval is.
Met betrekking tot de reeds genoemde 10 voorwaarden wil ik nog enige opmerkingen maken:

Technische hulpmiddelen, eHealth, etc. vragen
om innovatieve oplossingen in een wijk waar
je je niet eenzaam hoeft te voelen. Initiatieven
zijn reeds in gang gezet en ik roep dan ook de
gemeente op om samen met zorginstellingen,
zorgverzekeraars, beleggers en burgers te komen
tot een plan met als inzet:
'Hoe maak je een wijk zo dat je er kunt blijven
wonen als je oud bent'

IEDER MENS 15 UNIEK; TERUGBLIK
OP MIJN DEELNAME AAN DE WMO
ADVIESRAAD 2008-2016

Wat

is

de tijd omgevlogen. Na 8 jaar is

ook mijn tweede zitting van de WMOadviesraad afgelopen. Het is tijd voor een

Tot zover mijn relaas over acht jaar WMOadviesraad. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze
opvolgers op een goede wijze de taak van de
WAR zullen voortzetten en mogelijk tot een nog
betere advisering aan het college zullen komen.

Ook de periode waarin wij de beleidsnota
'Sociaal Domein Vlaardingen' hebben besproken
was een leerzame en drukke tijd. Zelfs de maanden juli en augustus 2014, waarin normaliter niet
vergaderd wordt, waren nodig om op tijd B & W
te voorzien van onze adviezen.
Tussen 2008 en heden zijn als ik goed heb geteld
18 adviezen door de WMO-raad uitgebracht.
Het overleg met wethouder(s) werd niet ieder
jaar gevoerd, maar de keren dat er overleg plaats
vond, verliepen in een goede sfeer met wederzijds respect voor elkaars standpunten.

werkzaamheden en ook het vergrijzen van de
mantelzorgers zorgt ervoor dat aandacht voor de
eenzame ouderen afneemt. Verpleeg- en zorghuizen zoals die nu bestaan hebben geen toekomst meer.

afronding maar

op

inhoud voelt dat hele-

maal niet zo. Ergens is het jammer om afscheid te nemen van het Sociaal Domein dat
juist nu zo aan ontwikkeling onderhevig is.
Aan de andere kant ben ik ook dankbaar dat

Ernst Hoogstraten

ik aanwezig heb mogen zijn bij de start en
de aanloop tot de huidige ontwikkelingen
bij de WMO.

Jeugdbeleid zou in de komende tijd één van
de speerpunten moeten worden in het beleid
van de gemeente Vlaardingen, waardoor er
nog méér aandacht komt voor veilig en evenwichtig opgroeien in de directe omgeving van
kinderen: in het gezin, de buurt, de school, de
opvang en vrijetijdsvoorzieningen.
In de maand september wordt er veel aandacht besteed aan Eenzaamheid met name bij
ouderen.
Op — www.ssw.ni/uploads/tx_dddownload/Een_
onbezorgde oude-dag_--Ad_van_Zijl.pdf - is een
interessant artikel te lezen over ouder worden.
Doordat deze groep langer thuis woont, kan de
kans op vereenzaming toenemen. De aandacht
die van kinderen, familie en buren zou kunnen
komen neemt alleen maar af vanwege drukke

Me

Aangestoken door het enthousiasme van mijn
toenmalige collega wiens afstudeerscriptie over
het ontwerpen van de hulpverlening binnen de
WMO ging, besloot ik te solliciteren naar een
plek in de WMO-adviesraad Vlaardingen.
Een beetje spannend was dat wel, want naast het
hebben van een grote sociale kaart, aardig wat
netwerkcontacten en een flinke dosis nieuwsgierigheid was het participeren in een adviesorgaan
geheel nieuw voor mij, net zoals de werking van
de gemeentelijke structuren en processen voor
mij nieuw waren.
Tijdens mijn werkzaamheden als medisch maatschappelijk werker binnen de wereld van ziekte,
afhankelijkheid, hulp, zorg en welzijn viel het mij
op dat de WMO vaak in één adem genoemd
werd met huishoudelijke hulp.
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Hierdoor bestond naar mijn idee het gevaar
dat de unieke leefwereld met hierin kwetsbare
momenten van mensen gereduceerd zou kunnen
worden tot een oorzaak-gevolg relatie.

Ik ben altijd aandacht blijven vragen voor de psychosociale context waarin mensen leven, samenleven en met elkaar (en indien nodig met hulp)
ervoor zorgen dat kwetsbare en instabiele situaties misschien weer een beetje de moeite waard
kunnen worden. Een integrale benadering van
een hulpbehoevende burger is hierbij onmisbaar;
uitgangspunt hierbij is dat de burger leert zichzelf
te helpen en zo weer deel kan nemen aan de
eigen structuren binnen de civil society.
Bovenstaande is duidelijk terug te herleiden binnen het ontwerp van de keukentafelgesprekken.
Het is niet welzijnsbevorderend om alleen tekortkomingen en onmogelijkheden te bespreken. Juist
door het in kaart brengen van mogelijkheden,
het aanspreken van het eigen sociaal netwerk en
mensen hun eigen kracht terug te laten vinden, is
het de uitdaging om weer zoveel mogelijk stabiliteit in het dagelijks leven te kunnen creëren.
Het is niet iedereen gegeven om binnen de eigen
sociale mogelijkheden een situatie te creëren
waarin deelname aan de maatschappij weer tot
de mogelijkheden behoort. Dan is er meer nodig.
Ook dat blijft maatwerk. Hulpvragen variëren in
intensiteit, noodzakelijkheid en geldigheid. Het
begeleiden van dit proces vraagt om creativiteit en professionele zelfstandigheid bij de professionals en vrijwilligers die binnen de WMO
werkzaam zijn. Ieder mens is uniek en heeft
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behoefte aan een passende behandeling.
Gedurende mijn 8 jaar binnen de WMO-raad
zijn er heel veel adviezen geschreven waarin wij
als WMO-raad, daar waar het kon, altijd aandacht gevraagd hebben voordeze vorm van
maatwerk. Wat voor de één goed is kan een
ander juist belemmeren in een bevredigende
deelname aan de maatschappij.
Het terrein van het Sociaal Domein is erg gegroeid de laatste jaren. De bewustwording van
dit proces en het omdenken is waardevol, en
voor veel mensen nieuw. Dit geldt voor veel
Vlaardingers maar ook voor de professionals en
vrijwilligers die werkzaam zijn in dit gebied.
Communicatie hierin is erg belangrijk, alleen dan
lukt het om elkaar te begrijpen en het proces met
elkaar te bewandelen. De WMO-raad heeft hier
altijd aandacht voor gevraagd, maar soms was
zij ook zoekende naar haar kleine maar fijne rol
hierin. Deze zoektocht houdt ook nu nog niet op,
het blijft belangrijk om hiermee bezig te zijn.
Ik heb me met veel plezier ingezet voor de sociale vraagstukken die zich bevinden in het raakvlak tussen zorg, welzijn en maatschappij.
Andere vraagstukken die minder op mijn aandachtsgebied lagen heb ik met veel interesse gevolgd en heb ik, daar waar het kon, meegedacht.
Juist door het aanwezig zijn van zoveel verschillende soorten kennis binnen de WMO-raad is
naar mijn idee het formuleren van een gemeenschappelijk antwoord altijd gelukt.
Bijzonder hierin was de goede sfeer binnen de
raad, de fijne samenwerking tussen de leden en
de goede contacten met de gemeente en instellingen werkzaam binnen het werkveld.
Mooi om te zien hoe opgebouwde kennis in een
collectiviteit omgezet kan worden en zo weer
zinvol kan zijn voor anderen. Dat is ook een
beetje civil society toch?
Hartelijk dank voor al het vertrouwen dat in mij
als lid gesteld werd.
Lynda de Groot
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