
iedereen doet mee in de eigen leefomgeving. dat zou toch mooi zijn!

Dorpshuizen voeren van oudsher al Wmo-taken uit, maar ze kunnen nog 
meer doen. Maar weten uw dorpshuizen wel wat ze nog meer kunnen 
doen?

Samen met landelijke partners is een Wmo-scan voor dorpshuizen 
ontwikkeld.  

Deze Wmo-scan biedt dorpshuisbesturen snel inzicht in: 
•	 de (groepen) bewoners die gebruik maken van het dorpshuis
•	 fysieke toegankelijkheid
•	 activiteiten
•	 samenwerkingspartners 
•	 de relatie met de gemeente op het gebied van de Wmo.

De Wmo-scan  brengt in beeld op welke punten dorpshuizen meer  
hun rol kunnen pakken als het gaat om de Wmo.

Onze adviseur en leden van het dorpshuisbestuur gaan in gesprek  
over de huidige situatie, aan de hand van een vragenset over  
bovenstaande vijf thema’s. De ambitie van het dorpshuis  
wordt geformuleerd. Het dorpshuis krijgt een  
rapportage met een praktisch advies hoe de ambitie  
verwezenlijkt kan worden.

Wmo-scan voor dorpshuizen 
           in uw gemeente
           

pakken dorpshuizen in  
uw gemeente de kansen  
van de Wmo?



wmo doelgroepen/relevante kwetsbare groepen

•	 Kwetsbare ouderen
•	 Fysiek beperkte mensen
•	 Verstandelijk beperkte mensen
•	 Mensen met psychosociale problemen
•	 GGZ cliënten
•	 Werkzoekenden en bijstandsgerechtigden
•	 Allochtonen
•	 (hang) jongeren
•	 Mantelzorgers
•	 Vrijwilligers
•	 Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld  

(preventie	en	slachtoffers)

de ambitie van  het dorpshuis
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kosten en baten

Dorpshuisbesturen in uw gemeente krijgen:
•	 inzicht in de kansen die de Wmo hen biedt
•	 een concreet plan van aanpak om hun ambities te realiseren
Dorpshuisbesturen pakken hun rol op als partner voor de gemeente bij de uitvoering  
van Wmo-taken. 

De scan kost € 1.000,- per dorsphuis. De Wmo-scan is uitgebreid getest bij zes dorpshuizen in drie 
verschillende provincies en wordt inmiddels ingezet bij verschillende dorpshuizen in het land.

ook een Wmo-scan voor de dorpshuizen in uw gemeente? 
Neem contact op met:
Anja Slendebroek, a.slendebroek@spectrumelan.nl of
Gerrit Kapteijns, g.kapteijns@spectrumelan.nl

uiteindelijk gaat de  
Wmo over ons allemaal.

http://vkkfdg.nl/index.html
http://www.oranjefonds.nl/
http://spectrumelan.nl/

