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Visionair beleid
voor WMO nodig

D

e Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) is
een wet die de ondersteuning regelt van mensen die
niet op eigen kracht zelfredzaam
zijn. De herziening van de WMO,
zoals die nu binnen Leeuwarden
is geregeld, is op dit moment
onderwerp van discussie. Morgen vindt een formele raadsvergadering plaats waarin de gemeenteraad mogelijk tot een
uitspraak komt over het onderwerp.
Behalve door leden van de
gemeenteraad wordt het gesprek op dit moment vooral
gevoerd door beleidsfunctionarissen WMO en (middel)grote
zorgaanbieders. De vraag is of
hiermee niet te veel binnen
bestaande denkkaders wordt
geredeneerd. Juist in het sectoroverstijgend denken liggen
belangrijke kansen tot preventie
en participatie van zorgafhankelijke burgers. Dat zijn de twee
zaken die ertoe leiden dat minder gebruik wordt gemaakt van
zorgbudgetten.

Een plek waar je
wordt begrepen
WMO-geld wordt voor een
groot deel besteed aan mensen
die vanwege ontwikkelingsproblemen geen of onvoldoende
onderwijs hebben gevolgd. Bijvoorbeeld jongeren met een
verstandelijke beperking, autisme of gedragsproblemen.
Zij komen vaak niet aan het
werk. Ook hebben ze moeite om
de basis voor een zelfstandig
leven goed vorm te geven.
Schulden, een chaotisch huishouden en gebrek aan structuur

zorgen ervoor dat participatie
steeds moeilijker wordt. Dat
heeft als gevolg een jarenlange
opvang binnen beschermd wonen, op een dagbestedingsplek
of, in het geval van hulpvermijdende jongeren, een zwervend,
wellicht delinquent bestaan.
Hoe mooi zou het zijn als het
herontwerp van de WMO leidt
tot visionair en innovatief beleid. Beleid gericht op een goede
basis én multi-sectorale samenwerking tussen onderwijs, zorg
en arbeidsmarkt.
Vanuit dit beleid zou hulp bij
het huishouden en de financiën
– de relatieve ‘goedkope zorg’ –
makkelijk toegankelijk en beschikbaar moeten zijn voor
iedereen die dit nodig heeft. De
rust die hierdoor ontstaat in de
basis, biedt ruimte om bezig te
kunnen zijn met andere zaken.
Wat daarnaast nodig is, is
innovatieve dagbesteding. (Beschermde) leer-werkplekken in
de buurt waar je zo naar binnen
kunt lopen: programma’s waarin zorg, onderwijs en werk worden gecombineerd. Een plek
waar je wordt begrepen maar
ook wordt opgeleid voor een
beroep op jouw niveau. En ben
je productief? Dan verdien je
ook geld.
Hoe mooi zou het zijn als
Leeuwarden hierop inzet? Dan
drukken we niet alleen de zorgkosten maar bieden we onze
zwakkere burgers een eerlijke
kans op deelname aan de maatschappij.
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‘Wat nodig is, is innovatieve dagbesteding.’
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