Wmo Huis
Participatie is een wezenlijk onderdeel van de Wet
maatschappelijk ondersteuning (Wmo). De Wmo
stelt twee eisen aan gemeenten. Centraal staat de
betrokkenheid van burgers, belangengroepen en
instellingen bij het opstellen en het uitvoeren
van beleid. Daarnaast dient de gemeente
verantwoording af te leggen aan inwoners en lokale organisaties door
de bereikte resultaten inzichtelijk te maken.

Evaluatie instrumenten

Voor patiënten-, gehandicapten-, cliënten-, ouderen- en mantelzorgorganisaties biedt dit goede
kansen om een actieve bijdrage te leveren aan het
gemeentelijk Wmo-beleid. En gemeenten staan
voor de uitdaging burgers hier actief bij te betrekken. Dat is gemakkelijk gezegd, maar de
praktijk is vaak weerbarstig. Het vraagt
van alle partijen veel inzet om dat op
een goede manier voor elkaar te
krijgen.

Evaluatie: wat levert het op, wat gaat goed en wat kan beter?
Hier worden evaluatie-instrumenten aangeboden gericht op
het evalueren op inhoud, resultaat en aanpak. U kunt kiezen
uit:
! Checklist evaluatie beleid
! Benchmark-onderzoek
! Burger- en cliëntenperspectief

Advies en coaching
Heeft u andere ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld op het
gebied van advies, coaching en onderzoek? Ook dan kunt u
contact met ons opnemen om gezamenlijk tot een aanbod op
maat te komen.

Advies

Coaching

Het aanbod is bestemd voor
Lokale/regionale Wmo-raden
Vertegenwoordigers van gemeenten die beleid moeten
uitvoeren dat past bij de behoefte van de burgers en
aansluit op de lokale/regionale situatie
! Cliënten-, patiënten- en belangenorganisaties
!
!

Evaluatie

Organisatoren

Odyssee is een organisatie voor training, opleiding,
coaching en advies en traint al 30 jaar (zelf )organisaties in een breed scala aan maatschappelijke thema’s.
Odyssee kan putten uit een rijke ervaring met uiteenlopende organisaties en groepen van verschillende
herkomst. Met onze ervaring, contacten, kwaliteiten
en deskundigheid leveren wij een waardevolle
bijdrage aan participatie en actief burgerschap van
veelkleurige vrouwen, mannen, jongeren en ouderen.
Odyssee weet samenwerking tussen meerdere
organisaties en partijen te realiseren. Odyssee kan
deze scharnierfunctie vervullen omdat we zowel met
de mensen zelf werken, met de professionals die
hen ondersteunen, als met de diverse overheden en
organisaties.
Onze trainers en adviseurs kunnen bruggen bouwen
en verbindingen leggen, mede door hun kennis van
de verschillende talen en culturen.
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Samen met de opdrachtgever analyseren wij de vraag en
ondersteuningsbehoefte. Op basis hiervan leveren wij u
vrijblijvend een offerte met een passende prijs-kwaliteitverhouding.

Informatie
Voor meer informatie en advies of het maken van
een afspraak kunt u contact opnemen met:
Odyssee
Sandra Verstappen
Postbus 1121
6201 BC Maastricht
T
F
E
I

De WMO Adviesgroep is een advies- en onderzoeksbureau dat zich vanuit het cliëntenperspectief richt
op de verschillende kennisgebieden rondom de
Wmo. Dit zijn de prestatievelden van de Wmo zelf en
de raakvlakken met andere gebieden zoals wonen,
zorg(verzekering), reïntegratie en inburgering. De
WMO Adviesgroep opereert in een breed netwerk van
experts. De WMO Adviesgroep ondersteunt het gehele
proces van conceptontwikkeling tot implementatie.
I www.wmoadviesgroep.nl

043 352 57 92
043 352 57 61
mo.maastricht@odyssee-groep.nl
www.odyssee-groep.nl
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Vaardigheden

Wmo Huis
WMO Adviesgroep en Odyssee

Doelgericht invloed uitoefenen
Het Wmo-beleid komt tot stand in samenspraak met diverse
betrokkenen: medewerkers van de gemeente, de wethouder, de
Wmo-raad, diverse belangenorganisaties en politieke partijen.
In dit onderdeel van het Wmo-huis treft u modules aan die
leden van Wmo-raden bekwamen in het beïnvloeden van het
gemeentelijk beleid.

De WMO Adviesgroep en Odyssee hebben hun krachten gebundeld. De deskundigheid van de WMO Adviesgroep ligt
op het terrein van de Wmo-prestatievelden en de raakvlakken met wonen, zorg(verzekering), reïntegratie en inburgering. Odyssee heeft veel expertise op het gebied van actief burgerschap en het begeleiden van leer- en verandertrajecten. In opdracht van gemeenten en (belangen)organisaties begeleiden wij projecten en/of trainingen, organiseren
wij werkconferenties en informatiebijeenkomsten en bieden wij coaching en advies.

Visie

Thematische Verdieping
Kennis is macht
Dit oude spreekwoord gaat nog altijd op. Wie weet wat er in de
Wmo staat, heeft veel meer mogelijkheden om het gemeentelijk beleid te vormen of te beïnvloeden. Dit onderdeel van het
Wmo-huis bevat verschillende inhoudelijke onderwerpen die
met de Wmo te maken hebben.

Visievorming en de Wmo

Laat zien wie u bent
Een effectieve Wmo-raad proﬁleert zich op een duidelijke en
herkenbare manier naar andere partijen, en geeft zo stem aan
de participatie van burgers en cliënten in het Wmo-beleid.
Deze modules bieden individuele leden van de raad de mogelijkheid om hun presentatie- en voorlichtingsvaardigheden te
versterken. De raad als geheel heeft proﬁjt van trainingen die
leiden tot een samenhangend PR-beleid.
Modules waar u uit kunt kiezen:
! Doelgericht presenteren
! Informatie geven vanuit ervaringsdeskundigheid
! Planmatige PR
! PR en mediagebruik
! Informeren en raadplegen van uw achterban

Odyssee en de WMO Adviesgroep bieden een aanbod op maat voor: gemeenten, Wmo-raden en belangenorganisaties. Kennis alleen is niet voldoende voor goed Wmo-beleid. Vaardigheden, instrumenten en begeleiding zijn
eveneens belangrijke onderdelen. Wij hebben deze elementen ondergebracht in het Wmo-huis: een aanbod waar u
datgene vindt wat nodig is om succesvol met de Wmo te werken.

Opzet Wmo-huis
Het fundament wordt gevormd door een basismodule voor Wmo-raden en een bijeenkomst voor beleidsambtenaren.
Daarnaast kunt u uw vaardigheden vergroten en uw kennis over inhoudelijke thema’s verdiepen door afzonderlijke
modules te volgen. Elke module duurt in principe een dagdeel.

Wmo Beleid
Speciﬁeke vragen ondersteunen wij met advies en/of coaching. Ook bieden wij verschillende evaluatie-instrumenten
aan.

Samen resultaten boeken
Het is plezierig werken als u merkt dat datgene wat u doet
ook tot resultaten leidt. Een goede samenwerking als raad is
daarbij onontbeerlijk. Het uitwerken van vraagstukken op een
plan- en projectmatige wijze biedt concreet houvast.
Modules waar u uit kunt kiezen:
! Samenwerken als team
! Effectief communiceren
! Effectief vergaderen
! Lezen van nota’s, beleidsrapporten en ambtelijke stukken
! Omgaan met conﬂicten en weerstand
! Plan- en projectmatig werken

Krachten bundelen als strategie
Het bundelen van krachten met aandacht voor ieders eigenheid en autonomie is essentieel voor het succesvol samenwerken van lokale organisaties. De kerntaak van een Wmo-raad is
het adviseren van de gemeente. Het strategisch kunnen denken en handelen vanuit het perspectief van burgers en cliënten
is hierbij van belang.
Modules waar u uit kunt kiezen:
! Strategisch denken en handelen
! Effectief adviseren
! Lokale samenwerking: belangenbehartiging in beweging
! Binding in de regio
! Netwerken en lobby
! De gemeente als organisatie
! Kleurrijke burgerparticipatie

Uw visie op onderwerpen is bepalend voor het beleid dat u
voert. Of hoe u beleid van anderen beoordeelt. In deze modules
komen uw visie en die van anderen op de Wmo aan de orde.
Modules waar u uit kunt kiezen:
! Cliëntenparticipatie
! De compensatieplicht
! Rechtspositie van cliënten
! De regierol van de gemeente
! Inclusief beleid

Fundament
Lokaal aan Zet

Lokaal aan Zet

Module voor Wmo-raden
Lokale Wmo-raden maken zich op voor de Wmo. Raden worden
nadrukkelijk betrokken bij het te vormen lokale Wmo-beleid.
De wet geeft handvatten en elke gemeente stelt een plan op voor
burgerparticipatie. Om effectief te participeren in deze plannen
is deze module ontwikkeld. Kernthema’s die aan de orde komen
zijn:
! Verkenning van het lokale netwerk en analyse van huidige
stand van zaken
! Informatie over de Wmo en gemeentelijk Wmo-beleid
! De gemeentelijke organisatie en dualisme
! Kerntaken Wmo-raad
! Participatieladder en Agenda 22 methode

Module voor beleidsambtenaren
Burgers betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie
van het Wmo-beleid is een belangrijk uitgangspunt van deze
nieuwe wet. Maar wat is burgerparticipatie eigenlijk? En hoe geeft
u op lokaal niveau vorm en inhoud aan burgerparticipatie? Deze
module is bestemd voor ambtenaren die betrokken zijn bij het
lokale Wmo-beleid. Kernthema’s die aan de orde komen zijn:
! Wat is burgerparticipatie? Burgerparticipatie bekeken
vanuit verschillende invalshoeken (de Wmo, de cliënt/patiënt,
de inwoners, de gemeente, de persoonlijke invalshoek)
! Verschillende vormen van burgerparticipatie
! Participatieladder en Agenda 22 methode
! Samen werken aan burgerparticipatie

Opbouw
De module bestaat uit 3 dagdelen.

Opbouw
De module bestaat uit 1 dagdeel.

De gemeente heeft veel beleidsvrijheid bij het invullen van de
Wmo. Welke keuzen kan de gemeente maken en wat zijn daarbij belangrijke aandachtspunten?
Modules waar u uit kunt kiezen:
! De Wmo-verordening
! Individuele voorzieningen
! Gemeentelijk ﬁnancieel beleid en de Wmo
! Het Wmo-beleidsplan
! De prestatievelden
! Kwaliteitsbeleid

Organisatie van de Wmo
De gemeente maakt niet alleen Wmo-beleid. Zij voert dit
beleid ook uit. Voor de uitvoering is een organisatie nodig.
Hoe ziet deze organisatie eruit en wat zijn belangrijke aandachtspunten?
Modules waar u uit kunt kiezen:
! Inkoop
! Indicatiestelling
! Het Wmo-loket

Wmo Huis
Participatie is een wezenlijk onderdeel van de Wet
maatschappelijk ondersteuning (Wmo). De Wmo
stelt twee eisen aan gemeenten. Centraal staat de
betrokkenheid van burgers, belangengroepen en
instellingen bij het opstellen en het uitvoeren
van beleid. Daarnaast dient de gemeente
verantwoording af te leggen aan inwoners en lokale organisaties door
de bereikte resultaten inzichtelijk te maken.

Evaluatie instrumenten

Voor patiënten-, gehandicapten-, cliënten-, ouderen- en mantelzorgorganisaties biedt dit goede
kansen om een actieve bijdrage te leveren aan het
gemeentelijk Wmo-beleid. En gemeenten staan
voor de uitdaging burgers hier actief bij te betrekken. Dat is gemakkelijk gezegd, maar de
praktijk is vaak weerbarstig. Het vraagt
van alle partijen veel inzet om dat op
een goede manier voor elkaar te
krijgen.

Evaluatie: wat levert het op, wat gaat goed en wat kan beter?
Hier worden evaluatie-instrumenten aangeboden gericht op
het evalueren op inhoud, resultaat en aanpak. U kunt kiezen
uit:
! Checklist evaluatie beleid
! Benchmark-onderzoek
! Burger- en cliëntenperspectief

Advies en coaching
Heeft u andere ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld op het
gebied van advies, coaching en onderzoek? Ook dan kunt u
contact met ons opnemen om gezamenlijk tot een aanbod op
maat te komen.

Advies

Coaching

Het aanbod is bestemd voor
Lokale/regionale Wmo-raden
Vertegenwoordigers van gemeenten die beleid moeten
uitvoeren dat past bij de behoefte van de burgers en
aansluit op de lokale/regionale situatie
! Cliënten-, patiënten- en belangenorganisaties
!
!

Evaluatie

Organisatoren

Odyssee is een organisatie voor training, opleiding,
coaching en advies en traint al 30 jaar (zelf )organisaties in een breed scala aan maatschappelijke thema’s.
Odyssee kan putten uit een rijke ervaring met uiteenlopende organisaties en groepen van verschillende
herkomst. Met onze ervaring, contacten, kwaliteiten
en deskundigheid leveren wij een waardevolle
bijdrage aan participatie en actief burgerschap van
veelkleurige vrouwen, mannen, jongeren en ouderen.
Odyssee weet samenwerking tussen meerdere
organisaties en partijen te realiseren. Odyssee kan
deze scharnierfunctie vervullen omdat we zowel met
de mensen zelf werken, met de professionals die
hen ondersteunen, als met de diverse overheden en
organisaties.
Onze trainers en adviseurs kunnen bruggen bouwen
en verbindingen leggen, mede door hun kennis van
de verschillende talen en culturen.

instrumenten

Werkwijze

thema

thema

Thematische verdieping
thema

thema

thema

thema

module

module

module
E
ver ffec
ga tie
de f
ren

module
ige

module
module

module

module

module

module

t
ma
an PR

module

module

module l
P

module
module

module
module

module

ief
ct en
fe er
Ef dvis
a

ief
lus
Incbeleid

module

module
module

module

Fundament
Lokaal aan zet

module

module

its
te
ali eid
Kw bel

module

module

module

module

Ink
oo
p

module

Module voor Wmo Adviesraden
Module voor beleidsambtenaren

samen bouwen

module

Samen met de opdrachtgever analyseren wij de vraag en
ondersteuningsbehoefte. Op basis hiervan leveren wij u
vrijblijvend een offerte met een passende prijs-kwaliteitverhouding.

Informatie
Voor meer informatie en advies of het maken van
een afspraak kunt u contact opnemen met:
Odyssee
Sandra Verstappen
Postbus 1121
6201 BC Maastricht
T
F
E
I

De WMO Adviesgroep is een advies- en onderzoeksbureau dat zich vanuit het cliëntenperspectief richt
op de verschillende kennisgebieden rondom de
Wmo. Dit zijn de prestatievelden van de Wmo zelf en
de raakvlakken met andere gebieden zoals wonen,
zorg(verzekering), reïntegratie en inburgering. De
WMO Adviesgroep opereert in een breed netwerk van
experts. De WMO Adviesgroep ondersteunt het gehele
proces van conceptontwikkeling tot implementatie.
I www.wmoadviesgroep.nl

043 352 57 92
043 352 57 61
mo.maastricht@odyssee-groep.nl
www.odyssee-groep.nl

6-0834
de Vormgeverij,
Meerssen
6-0834
dedeVormgeverij,
Meerssen
6-0834
Vormgeverij,
Meerssen

Vaardigheden

