Kantelen door omschakelen
Gemeenten gaan onder de titel ‘De Kanteling’ vernieuwend aan de slag met het
compensatiebeginsel in de Wmo. Elementen van de beoogde nieuwe werkwijze
zijn samenwerken en verbinden. Betrokkenen zijn naast gemeenten, organisaties
van vrijwilligers, professionals en cliënten. WMO Adviesgroep heeft een visie en
ondersteuningsaanbod dat kan helpen invulling te geven aan het
compensatiebeginsel.
Samenhang binnen Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is meer dan een optelsom van de
bestaande welzijnsvoorzieningen, de voorzieningen voor gehandicapten en de
huishoudelijke hulp. Gemeenten staan voor de opgave om tot een daadwerkelijk
integrale benadering van de binnen de Wmo onderscheiden prestatievelden te
komen.
Het compensatiebeginsel daagt uit tot het ontwikkelen van een samenhangende
gemeentelijke aanpak. Daarin sluiten voorliggende en algemene voorzieningen
naadloos aan op individuele vormen van ondersteuning. Het vraagt om het
investeren in een sociale infrastructuur waarin eigen verantwoordelijkheid,
onderlinge ondersteuning en gemeentelijke voorzieningen tot hun recht komen.
Het vraagt van vrijwilligers, professionals en cliënten om eenheid in
verscheidenheid: de eigen expertise, infrastructuur of het netwerk positioneren
binnen het geheel van maatschappelijke ondersteuning door het leggen van
verbindingen en door samenwerking.
Het nieuwe denken en doen
Deze benadering van de Wmo vereist een nieuwe manier van denken en doen van
alle betrokkenen. Het betekent dat het denken in voorzieningen wordt losgelaten.
Mensen hebben behoefte aan oplossingen. Het antwoord op hun vraag kan tot
verschillende producten of voorzieningen leiden. Dit is mede afhankelijk van
individuele en lokale omstandigheden. Dit veronderstelt dat er niet bij voorbaat
absolute boven- en ondergrenzen zijn in de ondersteuningsmogelijkheden die
burgers in het kader van de Wmo hebben. Het vergt flexibiliteit en innovatie.

WMO Adviesgroep heeft het proces beschreven waarmee invulling gegeven wordt
aan het compensatiebeginsel:

Deze beschrijving kan het uitgangspunt zijn voor gemeenten, vrijwilligers,
professionals en cliënten om beleid, organisatie en uitvoering helpen:
 omschakelen van taakgericht naar resultaatgericht;
 schakelen: op het juiste moment en voor de juiste doelgroep een passend
antwoord geven.
Omschakelen
WMO Adviesgroep is u graag van dienst bij het samenhangend omschakelen.
Neem voor meer informatie contact op: 0294 491402.
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