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Onderwerp: Ongevraagd advies m.b.t. de WMO dienstverlening 
 
 
Geacht college,  
 
Onlangs zijn er bij de WMO adviesraad een aantal signalen binnengekomen betreffende 
de toegang tot de WMO en de bejegening van mensen die hulpbehoevend zijn.  
Wat hierin vooral naar voren komt is dat er “keukentafelgesprekken“ telefonisch worden 
gevoerd. En, er vanuit deze telefoongesprekken ook indicaties afgegeven worden. Dit 
terwijl de keukentafelgesprekken al enige tijd weer thuis mogelijk zijn. Nadrukkelijk willen 
we er dan ook op wijzen dat deze keukentafelgesprekken daadwerkelijk weer bij de 
aanvragers thuis gaan plaatsvinden. Immers, communicatie is voor 93% non-verbaal en 
voor slechts 7% verbaal. Daarbij zie je als indicatie-steller veel meer wanneer je bij de 
mensen thuis komt.  
Dit zal de dienstverlening zeker ten goede komen. Tevens willen wij er nogmaals op 
wijzen dat standaard het gebruik van de kosteloze diensten van een VBA (Vrijwillig Burger 
Adviseur) wordt aangeboden. 
Een extra aandachtspunt is het onvoldoende extra opschalen van de acute zorg bij 
versnelde ernstige achteruitgang.  
Hier ligt natuurlijk ook het fenomeen indiceren aan ten grondslag. 
Daarnaast is gebleken dat de wet van privacy overtreden wordt door bijvoorbeeld zonder 
toestemming te telefoneren met de huishoudelijke zorg van een hulpvrager over informatie 
over de hulpvrager. Dit door te vragen wat de huishoudelijke zorg voor desbetreffend 
persoon doet. Zonder persoonlijk contact met de hulpvrager en zonder overleg met de 
hulpvrager.  
Er wordt zo - ons inziens - echt onvoldoende gekeken naar de daadwerkelijke hulpvraag 
van de hulpbehoevende. Daarbij het signaal dat deze bejegening als zeer onprettig wordt 
ervaren.  



 

 

Bij deze geven wij u de signalen door met als doel verbetering van de dienstverlening 
betreffende de WMO.  
De adviesraad ziet uw antwoord met belangstelling tegemoet.  
 
 
Hoogachtend en vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Mw. M. Nastaly    Dhr. R.H.J. Daeter 
voorzitter              secretaris 


