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INLEIDING
In 2015 is de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) gereviseerd. De nieuwe
Wmo
heeft
als
taak
gekregen
om
scootmobielen
te
verstrekken.
Wmoconsulenten werken niet op dezelfde manier,
wat zich uit in een te groot aantal verstrekte
scootmobielen onder de mensen van 66 jaar.
Er wordt meer gekeken naar de mobiliteit van
mensen in plaats van naar de vitaliteit.

Wmo

METHODE
-

DOEL EN VRAAGSTELLING
Het doel van het onderzoek is om mensen
zodanig te ondersteunen dat zij langer vitaal
en gezond kunnen blijven. Met dit
onderzoek
worden
de
mogelijkheden
verkend om bewegen en leefstijl in te zetten
als alternatief in combinatie met de
aanvraag
van
een
scootmobiel.
Het
onderzoek richt zich op het vormgeven en
ontwikkelen van handvatten voor een ander
gesprek, een passend aanbod in de wijk,
ondersteunende voorzieningen in de wijk en
inzicht in motieven van bewoners en
cliënten.

Literatuuronderzoek
Interviewen
analyseren
Onderzoeksdesign

RESULTATEN

CONCLUSIE
Op
welke
wijze
kunnen
Wmoconsulenten/adviseurs in gesprek met
cliënten breder uitvragen door bewegen
en leefstijl mee te nemen in het gesprek,
passend bij het lokale aanbod en de
wensen van de doelgroep?'

INTERPROFESSIONEEL
SAMENWERKEN
Studenten
in
de
UHP-groep
volgen
verschillende opleidingen, hierdoor is de kijk
naar het probleem ook verschillend. Elk
individu heeft zijn ervaringen en skills van zijn
of haar eigen opleiding ingezet om als
groepsverband
tot
een
mooi
en
representatief
eindproduct
te
komen.
Onderdelen
zoals
motiverende
gespreksvoering zijn aan bod gekomen en
ingezet tijdens het afnemen van de
interviews. Dit met als doel de Wmoconsulenten uit hun zelf meer te laten
vertellen over hun vakgebied.

Geen gestandaardiseerde vragenlijst,
sommige geen tools maar vanuit eigen
ervaring.
Vanuit sommigen interesse in vragenlijst,
meer ervaren consulenten zien geen
meerwaarde.
Tegenwoordig meer oog voor alternatieve
oplossingen om van A naar B te komen,
zoals een rollator of vervoer op maat.
De consulenten hebben contact binnen de
gemeenten, niet met andere gemeenten.
Niet alleen fysieke klachten maar het hele
plaatje wordt bekeken, zoals huisvesting,
netwerk, sociale contacten, geestelijke en
mentale gezondheid.

AANBEVELING
Een aanbeveling voor een nieuwe
methode om scootmobielen te
verstrekken waarin ook vitaliteit wordt
behandeld, is het opstellen van een
vragenlijst voor beginnende Wmoconsulenten en een vitaliteitscheck.
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