ziedereen

Participatie is breder dan de inzet vanuit de Wmo
De Wmo richt zich vooral op welzijn en zorg. Daarmee is de Wmo één van de instrumenten om participatie te bevorderen. Participatie is veel breder dan de inzet vanuit
de Wmo.
Naast primaire behoeften als veiligheid en huisvesting, zijn werk en inkomen, gezondheid en kennis van de Nederlandse taal, factoren die maatschappelijk mee kunnen
doen en isolement sterk beïnvloeden. Daarom maken we als gemeente ook beleid rond
werk en inkomen (bijvoorbeeld via het participatiebudget), armoede, gezondheid en
inburgering. Zo geven we – naast de Wmo – ook invulling aan het bevorderen van maatschappelijke participatie vanuit andere invalshoeken.
Wie geen geld heeft of niet gezond is kan veel minder gemakkelijk deelnemen aan de
samenleving. Sociaal isolement ligt dan op de loer. En als gevolg daarvan ook eenzaamheid. Dat gaat de gemeente aan het hart. We willen dat iedereen deel kan nemen aan
de maatschappij en dat inwoners van Zwolle niet buiten de boot vallen. We willen als
gemeente voorkomen dat wie dan ook ten prooi valt aan sociaal isolement. Naast de
sociale infrastructuur in zijn algemeenheid die we in Zwolle aan iedereen bieden, geven
we daarom aanvullend daaraan vanuit de Wmo ondersteuning aan mensen die het hard
nodig hebben.

Uitgaan van eigen kracht van mensen en de sociale netwerken
Bij het beleid dat gericht is op de uitvoering van de Wmo, willen we de komende jaren bepaalde uitgangspunten hanteren.
Zo willen we zoveel mogelijk stimuleren dat mensen de regie
op hun eigen leven behouden en vergroten. En als ze die regie
niet hebben, moeten ze die weer terug kunnen krijgen.
Daarbij gaan we uit van de eigen kracht (mogelijkheden en
capaciteiten) en de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners
van Zwolle. Daarbij hebben we oog voor het feit dat bepaalde
groepen inwoners dit niet op eigen kracht kunnen. Eerst kijken we naar wat mensen (en de mensen in hun omgeving) wel

zelf kunnen doen. We willen hierbij het gebruik van het sociale
netwerk rond een hulpvrager meer en extra stimuleren. We
spreken mensen daar ook op aan. Dat doen we niet alleen
omdat het in de meeste gevallen voor iedereen beter is, maar
moeten we ook doen, om lange termijn professionele zorg en
ondersteuning te kunnen blijven bieden aan de mensen die dat
het hardst nodig hebben. Als blijkt dat mensen zelf geen hulp
kunnen organiseren doordat bijvoorbeeld een eigen sociaal
netwerk ontbreekt, kijken we als gemeente waar en hoe we
aanvullend kunnen zijn en ondersteuning kunnen bieden.
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Vertrouwen stellen in particuliere
initiatieven
In Zwolle gaan we er al jarenlang vanuit dat we niet alles
alleen kunnen, en dat bovendien ook niet moeten willen.
Samen maken we de stad is zo langzamerhand een manier
van doen geworden. Dit geldt ook voor de Wmo.
Wij vinden particuliere initiatieven in onze samenleving (bijvoorbeeld sportverenigingen, kerken en onderwijsinstellingen) van
groot belang bij het in stand houden en bevorderen van maatschappelijke participatie en betrokkenheid van de inwoners van
Zwolle. We hebben vertrouwen in het zelforganiserend vermogen van de samenleving en onze inzet is dat wij als gemeente,
maar ook gesubsidieerde instellingen ondersteunend en aanvullend zijn aan deze particuliere initiatieven.
Onze rol als gemeente in de samenleving zien we dat we in eerste instantie deze partijen stimuleren om samenhangende initiatieven te ontplooien en samenwerkende ketens te vormen die
maatschappelijke participatie bevorderen. De gemeente verbindt partijen met elkaar en biedt ruimte voor publiek ondernemerschap. Dat gaat niet altijd zonder geld, dat realiseren we
ons goed. Echter: het subsidie-instrument is voor ons aanvullend en ondersteunend aan de eigen verantwoordelijkheid van
mensen en organisaties. Daarbij geldt dat er wat ons betreft
mogelijkheden zijn om na te denken over nieuwe vormen van
samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid.

De burger centraal
De al dan niet vrijwillige inzet van burgers, particuliere initiatieven en instellingen in de stad is heel hard nodig om resultaten te
bereiken en de samenleving vorm te geven.
We kunnen niet zonder die inzet vanuit de samenleving en vragen
ook meer verantwoordelijkheid van die samenleving. Ook als het
gaat om de uitvoering van de Wmo. Het is dan ook niet meer dan
logisch dat wij burgerparticipatie zien als een heel belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van de Wmo. Juist ook om te komen tot
analyse en oplossingen die aansluiten bij de praktijk en die daadwerkelijk het verschil maken in het leven van mensen.

Meer aandacht aan voorkomen van
problemen
De gemeente Zwolle is een relatief veilige gemeente met relatief
weinig problemen waar het voor mensen in het algemeen goed
toeven is. Toch zijn er op het niveau van huishoudens, in de levens
van mensen, soms enorme problemen. De afgelopen jaren hebben
we maatregelen genomen in het kader van de Wmo die voor een
groot gedeelte ook zeker gericht zijn op de individuele voorzieningen en maatschappelijke zorg.
Het is echter belangrijk dat we niet alleen kijken naar de noden
en problemen die huishoudens hebben maar ook bezig zijn op het
niveau van de samenleving als geheel, dus om deze problemen
te voorkomen. Daar moet balans in zitten. We willen de komende
jaren het accent gericht verleggen, zodat we meer aan de vóórkant komen van de problemen. En die kunnen voorkómen voor zij
zich aandienen. Specifieke preventie is wat ons betreft dus een
uitgangspunt in de periode 2010-2013. Daarmee verwachten we
in toenemende mate te voorkomen dat kwetsbare huishoudens en
groepen, maar ook wijken daadwerkelijk in de problemen komen.
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Recht doen aan verschillen

Bij het beleid dat we maken en initiatieven die we ontplooien
op het gebied van de Wmo, gaan we ervan uit dat mensen verschillend zijn, evenals groepen, wijken en organisaties.
De samenleving vraagt ook om een overheid die recht doet aan
deze verschillen en deze verschillen in belangrijke mate accepteert. Wij zien als gemeente deze verschillen dan ook niet als
ongewenst, maar meer als belangrijke randvoorwaarden om
rekening mee te houden bij onze maatregelen of aanpak. Om
verschillen te honoreren, is maatwerk belangrijk. Gelijke mon-

niken, gelijke kappen; ongelijke monniken, ongelijke kappen.
De beste oplossingen ontstaan in onze visie als er ook ruimte is
om dit maatwerk daadwerkelijk in te vullen. Ruimte voor instellingen, maar ook voor onszelf bij de uitvoering van de Wmo.
Hoewel we als gemeente verschillen tussen mensen herkennen, erkennen en accepteren, willen we mensen ook verbinden
met elkaar en verschillen overbruggen. Daarom moeten collectieve voorzieningen primair toegankelijk zijn voor iedereen
(algemeen waar het kan, specifiek waar het moet).
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De vijf uitgangspunten samengevat
1. Uitgaan van eigen kracht van mensen en sociale netwerken
• Stimuleren dat mensen de regie op hun leven behouden, vergroten en waar nodig verkrijgen.
• Uitgaan van de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van mensen en hun sociale omgeving hierbij en dit als
gemeente stimuleren en aanvullen.

• Nieuwe vormen van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zijn mogelijk.

4. De burger centraal
• Daar waar we meer verantwoordelijkheid vragen van burgers,
willen we de burgers ook centraal zetten bij de uitvoering van
de Wmo.
• Juist ook om te komen tot analyse en oplossingen die aansluiten bij de praktijk en die daadwerkelijk ook het verschil
maken.
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Zwolle

2. Meer aandacht voor voorkomen van problemen
• Accent verleggen van individuele zorg en ondersteuning naar
gerichte en specifieke preventie.

5. Recht doen aan verschillen
• Mensen, groepen, wijken en organisaties zijn verschillend. De
samenleving vraagt om een overheid die recht doet aan deze
verschillen.
• We willen aan instellingen, maar ook onszelf meer ruimte
geven bij de uitvoering van beleid om dit maatwerk ook te
kunnen bieden.
• Wij willen mensen ook verbinden met elkaar en verschillen
overbruggen. Collectieve voorzieningen zijn dus primair toegankelijkheid voor iedereen.

Colofon

3. Vertrouwen stellen in particuliere initiatieven
• Particuliere initiatieven (bijvoorbeeld sportverenigingen, kerken en onderwijsinstellingen) zijn van groot belang bij het in
stand houden en bevorderen van maatschappelijke participatie.
• De gemeente, maar ook gesubsidieerde instellingen zijn
ondersteunend en aanvullend aan deze particuliere initiatieven.
• Het subsidie-instrument is aanvullend en ondersteunend aan
de eigen verantwoordelijkheid van mensen en organisaties.
• De gemeente heeft hierin een stimulerende en verbindende
rol en biedt ruimte voor publiek ondernemerschap.
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Wet maatschappelijke ondersteuning in Zwolle

Mensen maken het verschil
Eigen kracht van mensen stimuleren en rekening houden met verschillen in
hun situatie en mogelijkheden. Dat zijn enkele van de uitgangspunten van het
Beleidskader Wmo 2010-2013, dat de gemeente Zwolle heeft opgesteld.
In Zwolle gaan we ervan uit dat iedereen ertoe doet. Jong of
oud, met of zonder beperking. Iedereen wil graag participeren,
meedoen, in en aan de samenleving. Bovendien is het meedoen
van zoveel mogelijk Zwollenaren ook vaak hard nodig. Het is
verspilling om talenten van mensen niet tot ontplooiing te laten
komen alleen omdat ze bijvoorbeeld een beperking hebben. De

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) stimuleert maatschappelijke participatie. Het belangrijkste doel van de wet is
immers alle burgers de mogelijkheden te bieden om mee te
doen. Daarmee bevorderen we maatschappelijke participatie en
voorkomen we sociaal isolement.
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