Deelname aan maatschappelijke activiteiten voor iedereen
Iedereen, ook mensen met beperkingen of psychische problemen, kan
meedoen aan maatschappelijke activiteiten.
• Betaalde arbeid
		Met de nodige aanpassingen is ook voor mensen met een beperking
betaald werk mogelijk. Zorg dat werkgevers op de hoogte zijn van
regelingen en dat wordt gewerkt aan een positieve beeldvorming van
mensen met beperkingen.
• Vrijwilligerswerk
		Ook ouderen en mensen met een beperking zijn bereid vrijwilligerswerk
te doen. Zorg voor een goed vrijwilligersbeleid zodat mensen hun
kwaliteiten kunnen inzetten en niet vereenzamen.
• Sport
		Om te kunnen sporten hebben mensen met een beperking geschikte
sportaccommodaties, aangepaste attributen, begeleiding en vervoer
nodig.
• Dagactiviteiten
		Mensen die wegens bezuinigingen in de AWBZ geen gebruik meer
kunnen maken van dagactiviteitencentra, moeten met de nodige Wmoondersteuning deel kunnen nemen aan activiteiten in dorpshuizen,
buurt- en wijkcentra.
• Onderwijs
		Kinderen met een beperking kunnen meedoen aan gewoon onderwijs.
Voor deze kinderen zijn aangepaste onderwijsprogramma’s beschikbaar.
Leerkrachten zijn voldoende deskundig om deze programma’s toe
te passen.
• Culturele activiteiten

Mantelzorg/vrijwilligers worden bereikt en ondersteund
• Implementeer de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerszorg
	Het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) en Mezzo hebben basisfuncties mantelzorgondersteuning
opgesteld. Voorbeelden zijn: respijtzorg en materiële hulp. Zorg dat deze,
in samenspraak met alle betreffende partijen, geïmplementeerd worden
binnen de gemeente. Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen zo voldoende
ondersteuning om hun taken vol te houden zonder overbelast te raken.
• De gemeente bereikt mantelzorgers
	Niet alle mantelzorgers weten dat ze mantelzorger zijn. Zij maken daardoor
geen gebruik van ondersteuningsmogelijkheden. De gemeente zorgt voor
actieve benadering van mantelzorgers (via loketten en indicatiestelling).
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Implementatie inclusief beleid
Alle bovengenoemde punten vragen op ieder terrein een inclusief beleid
van gemeenten zodat alle burgers mee kunnen doen. Verschillende
afdelingen dienen hun beleid beter op elkaar af te stemmen (afdelingen
Werk en Inkomen, Zorg en Wonen en Zorg en Welzijn). Aanbevolen wordt dat
gemeenten gebruik maken van een Gehandicapten Effect Rapportage. Bij elke
nota wordt een paragraaf beschreven waarin de effecten staan voor mensen
met een handicap, zodat dit onderdeel wordt van het nieuwe beleid. Dit geldt
eveneens voor het armoedebeleid.

Inclusief beleid
van gemeenten
is belangrijk

Wensen
van burgers
over lokaal
Wmo-beleid
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Wonen en zorg voor iedereen
• Mensen kunnen, zo lang ze willen, in eigen omgeving wonen
	De zorg die daarvoor nodig is, is beschikbaar (bijvoorbeeld door Woon
Service Zones).
• Er zijn voldoende en betaalbare woningen
Voor kwetsbare doelgroepen zijn er kleinschalige woonprojecten.
• Woningen zijn, zo nodig, aangepast
	Gedwongen verhuizing waarbij mensen uit hun sociale omgeving worden
gehaald, wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Hoe kan de burger meehelpen?
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Vervoer voor iedereen
Alle burgers kunnen zich zo zelfstandig mogelijk verplaatsen.
• Gemeenten leveren hun bijdrage aan goed toegankelijk openbaar vervoer
	Zorg dat belemmeringen bij het in- en uitstappen en om met een rolstoel of
een rollator het openbaar vervoer in te kunnen, worden weggenomen.
• Er zijn kwalitatief goede, aanvullende collectieve vervoersvoorzieningen
	Maak goede afspraken over op tijd afhalen, kwaliteit chauffeur, bejegening,
veiligheid rolstoelvervoer, informatievoorziening en klachtenprocedure.
• Er is individueel vraagafhankelijk vervoer
	Indien nodig, vanwege lichamelijke of psychische redenen, wordt hiervoor
een indicatie gegeven.
• Er is een, voor de beperking passende, regeling voor het leerlingenvervoer
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Meepraten over èn meedoen aan het maatschappelijk
leven door alle burgers. Dát is de kern van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Zorgbelang Zuid-Holland vraagt in deze folder uw aandacht
voor lokaal Wmo-beleid vanuit het perspectief van de burger.
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De kansen van de wmo
Meepraten over èn meedoen aan het maatschappelijk leven door alle burgers.
Dit is niet alleen de kern van de Wet maatschappelijke ondersteuning, maar
ook de kern van het VN-verdrag inzake gelijke rechten voor mensen met een
handicap dat in 2007 door de Nederlandse regering is ondertekend.

• Keuzevrijheid
	Geef informatie over keuzemogelijkheden zodat de burger kan kiezen wat
bij hem past. Zorg voor keuze in aanbod en aanbieders én voor keuze tussen
zorg in natura of een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Meedoen aan het maatschappelijk leven voor iedereen: mensen met een
beperking, mensen met chronische psychische of psychosociale problemen.
Maar ook mantelzorgers en vrijwilligers.

één loket voor iedere vraag en iedere burger
• Integraal denken
	Medewerkers denken na over hoe zij een probleem dat een burger heeft,
kunnen helpen oplossen. Zij kijken daarbij naar de totale situatie van de
persoon. Dit vraagt een kanteling van aanbodsgericht naar cliëntgericht
werken. Er is één loket voor alle vragen op het gebied van wonen, zorg,
vervoer en welzijn.

Meedoen aan alle aspecten van het maatschappelijke leven: een huishouden
voeren, zich verplaatsen in en om de woning, zich verplaatsen per
vervoermiddel, medemensen ontmoeten en sociale verbanden aangaan.
Meedoen met behoud van eigen regie, rekening houdend met de
persoonskenmerken en behoeften van de burger. Gemeenten hebben de
plicht om burgers met een beperking, mensen met chronische psychische
of psychosociale problemen, mantelzorgers en vrijwilligers te compenseren
indien zij belemmeringen ondervinden bij dit meedoen.
Meedoen van alle burgers vraagt inclusief beleid van gemeenten: beleid dat
rekening houdt met de verschillende mogelijkheden en beperkingen van
mensen. Dit voorkomt uitsluiting van mensen. Op deze manier kunnen
alle burgers gelijkwaardig deelnemen aan het maatschappelijk leven in
de gemeente.
Wat hebben burgers, met en zonder beperking, nodig
om mee te kunnen doen? In deze brochure staan
wensen in hoofdlijnen beschreven. Zorgbelang
Zuid-Holland hoopt dat gemeenten en burgers
met elkaar in gesprek gaan over deze wensen
en deze toespitsen op de situatie in hun eigen
gemeenten. Zo kunnen de kansen van de Wmo
verzilverd worden.
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Burgers die
meepraten èn
meedoen

Meepraten
Burgerparticipatie: voor en met elkaar
Burgers hebben inspraak in de beleidsvorming en uitvoering van de Wmo.
• Burgers worden tijdig bij nieuw beleid betrokken
	Burgers worden in een vroegtijdig stadium betrokken bij nieuw beleid, zijn
geïnformeerd over inspraakmomenten en krijgen voldoende tijd om advies
uit te brengen.
• Ook kwetsbare doelgroepen worden actief betrokken
	De gemeente besteedt extra aandacht aan het betrekken van mensen met
een psychische aandoening of verstandelijke beperking, kwetsbare ouderen,
allochtonen en mantelzorgers bij het gemeentelijk beleid.
• De cliëntenparticipatie is duidelijk geregeld en wordt gefaciliteerd
	Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. De gemeente faciliteert
de cliëntenparticipatie door het beschikbaar stellen van materialen,
vergaderruimten en financiële middelen. De gemeente laat schriftelijk
weten wat zij met adviezen van cliënten(organisaties) heeft gedaan.
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Meedoen
Informatie voor iedere burger
• Er is goede informatie over de Wmo
	Burgers weten de weg te vinden als zij problemen hebben om mee te doen.
Geef burgers antwoord op vragen als: wat heeft mijn gemeente te bieden?
Welke voorzieningen zijn er mogelijk? Wat doet het loket en waar is het
loket? Hoe gaat de indicatiestelling? Wat zijn keuzemogelijkheden? Wat is de
compensatieplicht?

• Deskundige medewerkers
	Naast een goede houding en respectvolle bejegening is er bij de
medewerkers kennis nodig. Kennis over alle doelgroepen zoals ouderen,
mensen met een lichamelijke beperking, chronisch zieken, jeugdigen,
mensen met een psychische aandoening, verstandelijk gehandicapten en
mantelzorgers. Kennis over de gevolgen van de pakketmaatregel AWBZ, de
gevolgen voor kwetsbare groepen en alternatieven die de gemeente kan
bieden. En kennis over de sociale kaart, wet- en regelgeving, het belang
van privacy en van zich veilig voelen.

• De informatie is toegankelijk voor iedere burger
	Begrijpelijk taalgebruik is een voorwaarde voor goede informatie en een
wens van vele burgers. Ook (kleuren)blinden en slechtzienden, allochtonen,
mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden en analfabeten,
mensen met dyslexie en ouderen dienen de informatie te kunnen vernemen
en begrijpen. Maak gebruik van pictogrammen, juist kleurgebruik,
aangepaste lettergrootte, gesproken teksten en teksten in braille.

• Klantgericht doorverwijzen
	Laat de cliënt niet gaan, voordat
er een oplossing/antwoord is of voordat iemand
goed is doorverwezen. Desnoods door zelf
te bellen.

• De informatie bereikt burgers
	Geef schriftelijke, digitale èn mondelinge informatie. Informeer via
verschillende kanalen zoals: de lokale media, gezondheidscentra, wijkraden,
plaatselijke kranten. Wees creatief in het zoeken naar mogelijkheden. Zorg
dat de informatie ook de kwetsbare burgers bereikt, die vaak zelf geen
informatie zoeken maar het wel nodig hebben. Ga zo nodig naar ze toe.
objectieve Indicatiestelling op maat
• Vraagverheldering met de ICF methode
	De Wereldgezondheidsorganisatie heeft “The International Classification of
Functioning, Disability and Health” (ICF) als methode ontwikkelt. Met deze
methode kunnen gemeenten objectief in kaart brengen welke beperkingen
mensen hebben en wat zij nodig hebben (compensatie) om mee te kunnen
doen in de samenleving. Mantelzorgers worden bij dit proces betrokken.
Uitgangspunt is maatwerk, niet het gebruik van een verstrekkingenboek.
• Zorgvuldig en onafhankelijk indiceren
	Een huisbezoek is vaak onmisbaar voor een juiste indicering: het levert
een volledig en betrouwbaar beeld op. De indicatie wordt door een
onafhankelijke organisatie gedaan of de eindverantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij een onafhankelijke organisatie. Indien er telefonisch wordt
geïndiceerd, leg dan vooraf goed uit wat de bedoeling is van het gesprek
en welk soort vragen er worden gesteld. Zo kunnen mensen zich goed
voorbereiden.

Burgers
zijn goed
geïnformeerd

Hoe kan de burger meedoen?
Goede kwaliteit van voorzieningen
Iedere burger kan rekenen op kwalitatief goede voorzieningen en
dienstverlening.
• Goede kwaliteit
	De gemeente stelt, in overleg met cliëntenorganisaties, duidelijke
kwaliteitseisen op voor voorzieningen/dienstverlening die zij inkoopt via
de aanbestedingen (vervoer, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen).
Zij controleert of aanbieders de afgesproken kwaliteit leveren en neemt zo
nodig maatregelen indien de kwaliteit onvoldoende is.
• Klantervaringsonderzoek
	De gemeente doet onderzoek naar de ervaringen van klanten.
Uitkomsten daarvan bespreekt deze met cliëntenorganisaties.
• Laagdrempelige klachten- en bezwaarprocedure
	De gemeente heeft een laagdrempelige klachten- en bezwaarprocedure en
geeft hierover informatie aan de burger.
Toegankelijkheid en bereikbaarheid voor iedereen
• Alle openbare ruimten in een gemeente zijn voor iedereen Bereikbaar,
Toegankelijk, Bruikbaar en Uitgankelijk (BTBU)
	Burgers ondervinden regelmatig hinder bij de bereikbaarheid (het
ontbreken van goede loopruimte, onveilige oversteekplaatsen, hoge
drempels, sociaal onveilige plaatsen) en bij de toegankelijkheid (te smalle/
zware deuren, ontbreken van liften/ te smalle liften, moeilijk bereikbare
toiletten). De gemeente geeft het goede voorbeeld. Bij nieuwbouw wordt
rekening gehouden met deze wensen. De gemeente lost klachten over deze
zaken in overleg met de burgers op.
Betaalbaarheid van voorzieningen voor iedereen
• Alle burgers kunnen meedoen, ongeacht hun financiële positie
	Sommige burgers, waaronder kwetsbare groepen en groepen
mantelzorgers, hebben een gering inkomen. Zij hebben extra kosten
door ziekte of beperking en/of niet of minder kunnen werken. Zorg voor
een integraal beleid voor deze burgers met behulp van het Instrument
Armoedeproof (Tympaan, 2009). Tref eenvoudige en toereikende financiële
regelingen in samenspraak met cliënten. Zorg dat mensen op de hoogte
zijn van deze regelingen.
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