
STICHTING

Participatieraad Wmo Hilvarenbeek

STICHTING PARTICIPATIERAAD WMO HILVARENBEEK
SECRETARIAAT: DR. P.C. DE BROUWERLAAN 11, 5081 SJ HILVARENBEEK.

E-MAIL: SECRETARIAAT@PARTICIPATIERAAD-WMO-HILVARENBEEK.NL WEBSITE: WWW.PARTICIPATIERAAD-WMO-HILVARENBEEK.NL

College van B&W
Vrijthof
Hilvarenbeek

Hilvarenbeek 20 juni 2010

Betreft: ongevraagd advies t.a.v. de Kanteling

Geacht College,

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van het project de Kanteling, dat de Chronisch zieken- en
Gehandicaptenraad, de koepel van de landelijke ouderenorganisaties en het Programma Versterking
Cliëntenparticipatie hebben gestart. Deze organisaties werken nauw samen met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. Het project is beschreven in een document genoemd Compensatieplicht en
Kanteling, onze visie op de Wmo. Opdat we hier niet een uitgebreide uitleg hoeven te geven vindt u
dit document als bijlage.

Het project is in gang gezet omdat vele gemeenten nog vaak uitgaan van het verstrekkingenboek en
van de normen van de oude Wet Voorzieningen Gehandicapten.
Bij de Kanteling wordt getracht individueel maatwerk te geven met ICF als gestandaardiseerd
begrippenkader.
Wij schatten in dat het project de Kanteling met name gevolgen heeft voor de uitvoering van het Wmo
beleid. Het Kantelingsproces staat of valt met de deskundigheid van de Wmo-loketmedewerker en met
de geïnformeerde, zich hun situatie bewust zijnde, burgers.

Voor wat betreft de ambtenaren adviseren we u zo snel mogelijk te starten met het toetsen van de
deskundigheid van hen op de criteria zoals beschreven in de Kanteling.
Voor wat betreft de burgers is het zaak dat zij voorgelicht worden door de gemeente (prestatieveld 3)
en door de belangenorganisaties. Naast de individuele voorlichting door de loketmedewerker is ook
een algemene voorlichting noodzakelijk.
We adviseren u de algemene voorlichting tijdig te starten en de voorlichting meermalen te herhalen.

Ongetwijfeld zullen in de loop van de tijd meer aspecten van de Kanteling aan de orde komen.

Wij hopen in het eerst volgend overleg met de wethouder dit ongevraagd advies nader te bespreken.

Met vriendelijke groeten
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