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Programma

• Wet maatschappelijke ondersteuning

• De koppeling
• Reden van project

• Regeerakkoord 
• Project VR NHN

• Afsluiting



Wmo



Wmo

In 2007 is de Wet Voorzieningen Gehandicapten opgegaan 
in de Wmo.

Ook de Welzijnswet en een deel van de AWBZ.

In de WVG was het recht op een voorziening (woon- / 
vervoer- / rolstoel-) vastgelegd.

In de Wmo bestaat het recht op een voorziening niet meer.



Wmo

• Met de Wmo heeft de gemeente een compensatieplicht 
gekregen.

• Het compenseren van problemen en/of beperkingen die 

iemand ondervindt in zijn zelfredzaamheid en 
maatschappelijke participatie.



Wmo

Compensatie op 4 gebieden:

• Voeren van een huishouden;

• Zich verplaatsen in en om de woning;

• Zich lokaal verplaatsen per vervoersmiddel;

• Medemens ontmoeten en op basis daarvan sociale 

verbanden aan te gaan.



Wmo - Ontstaan

Financiën in de zorg zijn erg toegenomen.



Wmo - Ontstaan

Gewijzigde visie van de politiek: 

Burgers meer verantwoordelijkheid geven voor 
het oplossen van hun eigen problemen.



Wmo - Kanteling

• Denken in resultaten/ oplossingen, niet meer in 
voorzieningen;

• Eigen verantwoordelijkheid van de burgers, uitgaan van 

de eigen kracht van de mensen;

• Centraal staat wat iemand nog wel kan.



Wmo - Gesprek

Keukentafelgesprek:
• er wordt gesproken over de beperkingen en problemen 

die men ondervindt.
• er wordt meegedacht in de oplossingen:

− Inzet eigen kracht, eigen netwerk;
− Algemeen gebruikelijke voorzieningen en/of collectieve 
voorzieningen.

• is het probleem dan nog niet opgelost?
− Dan heeft de gemeente de verplichting te compenseren met 
een individuele voorziening.



De koppeling

• Wat is de doelgroep van de Wmo?

• Wat is de koppeling tussen de Wmo en de brandweer?



De koppeling

Praktijkvoorbeeld



De koppeling

‘Zelfredzaamheid’

De koppeling tussen de Wmo ↔ de brandweer



De koppeling

Begripsbepaling zelfredzaamheid Wmo:

• “Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële 

vermogen om zelf voorzieningen te treffen, die deelname aan 

het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken”.
• De burger met een beperking te ondersteunen zodat deze 

in een gelijkwaardige uitgangspositie wordt gebracht zoals 
een burger zonder beperking.

• De persoon kan deelnemen aan de maatschappij als: 
− Men het eigen huishouden kan voeren;
− Men zich kan verplaatsen in en om de woning;
− Men zich lokaal kan verplaatsen met een vervoermiddel;
− Men andere mensen kan ontmoeten en sociale contacten kan 
hebben.

(bron: www.ipsz.nl)



De koppeling

Begripsbepaling zelfredzaamheid Brandweer:

• “Zelfredzaamheid omvat de vermogens en handelingen 

van burgers om incidenten, en de nasleep ervan, 

zelfstandig dan wel met behulp van anderen zoveel 

mogelijk te voorkomen en/ of te beheersen.”

(bron: Infopunt Veiligheid (NIFV), ‘Zelfredzaamheid en crisissituaties’)



De koppeling

• Brandweer
− Zelfredzaamheid tijdens calamiteiten bestaat uit de 

aspecten:
• Waarnemen ● Interpreteren
• Herkennen ● Reageren

• Wmo

− De 4 aspecten kunnen in 3 categorieën 
beperkingen worden samengevat:

• Zintuiglijke beperkingen
• Mobiliteitsbeperkingen
• Handelingsbeperkingen



Reden van project

• Zelfstandig thuis wonen met beperkingen of 
voorzieningen vanuit de Wmo, heeft diverse gevolgen….

• Men is door de beperkingen en/ of voorzieningen, 

tijdens calamiteiten verminderd zelfredzaam.

• Voorbereidt zijn op calamiteiten, Risicobewustzijn!



Reageerakkoord

Zorg zwaarte pakketten 1 tot en met 4 verdwijnen:

• ZZP 1 & 2  per 2013
• ZZP 3 per 2014

• ZZP 4 per 2015



Wat betekent dat in relatie tot brandveiligheid

• Verzorgingshuizen verdwijnen
• Alleen nog verpleeghuizen met zware zorg

• (sterk) verminderd zelfredzamen wonen langer thuis
• Zorgorganisaties levert zorg thuis, bewoner/ cliënt

verantwoordelijk voor brandveiligheid eigen woning;
• En de verhuurder en gemeente….



Project VR NHN

• Beroepsgroep � Doelgroep

• Wmo-afdelingen bereiken
• De brandweer trainen

• De Wmo-consulenten trainen door de brandweer, met   

de volgende tools:
− Presentatie
− Informatie folder en woningchecklist
− BackOffice voor beide partijen

• Via de Wmo de thuiszorg en andere betrokken 

organisaties bereiken



Vragen ??

risicobeheersing@veiligheidsregio-nhn.nl


