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Wmo-Menukaart

Mede mogelijk gemaakt door:



Lokale Wmo-ingrediënten
Elke gemeente kiest haar eigen gerechten uit de Wmo-menukaart, 

in samenwerking met alle lokale betrokkenen. De grote variatie 

aan plaatselijke ingrediënten bepaalt de specifieke, lokale smaak. 

De bereiding wordt ingevuld door de verschillende betrokkenen: 

burgers, welzijn, vrijwilligers, bedrijfsleven, gemeente en (zorg)

aanbieders. Welk gerecht uiteindelijk op tafel komt, bepaalt de 

burger zelf. Dat betekent dus een zeer afwisselend Wmo-menu! 

Het Wmo-menu van Abrona is:
• gezamenlijk samengesteld

• smaakvol

• vernieuwend

• creatief

• gezond

• betaalbaar

• positief voor het welbevinden van mensen

• flexibel genoeg om te experimenteren met 

 verschillende ingrediënten

Onder het motto ‘Ieder z’n kracht’ wil Abrona 

werken aan een sterke samenleving, die mensen 

ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor 

kunnen ook sociaal kwetsbare mensen een 

bijdrage leveren aan hun omgeving. Samen met 

anderen richten we ons op het ondersteunen en 

ontwikkelen van (individuele) mensen en daarmee 

van de samenleving als geheel. Het aansluiten op 

de lokale vraag staat voor Abrona centraal. 

De verschillende ingrediënten en manier van 

bereiden bepalen de kwaliteit van de gerechten op 

de Wmo-menukaart. 

Keuzemenu, onze specialiteit

“Elke gemeente h eeft 
 haar eigen Wmo-smaak...”



Het juiste gereedschap
Om het perfecte lokale menu te bereiden, zijn de juiste 

gereedschappen nodig. De koks moeten op elkaar vertrouwen, 

creatief en efficiënt omgaan met de beschikbare middelen en 

materialen, effectief samenwerken en de juiste krachtbronnen 

gebruiken. Dat is de basis van de Wmo-aanpak van Abrona.

Eindeloos variëren
Abrona heeft meerdere mogelijkheden om uw Wmo-menu vorm 

te geven: als private marktpartij of onderaannemer, als non-

profitorganisatie en uitvoerder van overheidsbeleid (kern - AWBZ) of 

als samenwerkingspartner. 

Op smaak brengen
Informele zorg lokaal vormgeven, wordt belangrijk: vrijwilligers 

en mantelzorgers zijn de ‘nieuwe medewerkers’. Abrona wil 

deze informele zorg coachen en doelen helpen uitzetten om de 

ontwikkeling van de kwetsbare burger te stimuleren.

Extra bereidingstips
Om de lokale gerechten nog meer onderscheidend te maken of 

nieuwe gerechten te bedenken, zet Abrona sleutelfiguren in. Zij 

starten en/of ondersteunen nieuwe initiatieven. Dit kan één Abrona-

medewerker zijn of een vast team, afhankelijk van de grootte van de 

gemeente. Via haar sleutelfiguren heeft Abrona een goed contact 

met burgers, zorg, welzijn, sociale partijen en de gemeente.

De juiste 
bereiding bepaalt 

de kwaliteit.



’n Scheutje extra
De gemeente Oudewater financiert de begeleiding van kwetsbare 

burgers, maar wil ook dat zij iets kunnen betekenen voor de 

samenleving (nb: ‘Ieder z’n kracht’). De gemeente streeft ernaar 

om zorgcliënten dichtbij huis te laten werken. Uit onderzoek door 

Abrona naar de lokale vraag bleek dat ouderen langer thuis blijven 

wonen als iemand boodschappen voor ze kan doen of de was 

strijkt. Enkele Abrona-cliënten fietsen graag en daaruit ontstond 

het idee om boodschappenservice uit te voeren met een bakfiets. 

Deze is niet alleen verkeersveilig, maar wordt ook gesponsord door 

de supermarkt waar de boodschappen worden gedaan. Zo wordt 

meteen de lokale economie gestimuleerd:  win/win.

Goed doorbakken
Met als doel één gezin, één plan en één regiehouder zijn 

verschillende gemeentengestart met sociale wijkteams. Daarvoor 

zijn de reguliere wijkteams (wijkmanager, politie, welzijn, 

woningbouw) uitgebreid met zorgprofessionals, onder andere 

van Abrona. Een praktijkvoorbeeld: door toenemende huurschuld 

dreigt de woningbouwvereniging een huurder uit huis te zetten. Na 

contact met de zorgprofessional blijkt dat deze vrouw analfabeet is 

en niet snapt wat zij moet doen. 

De zorgprofessional zorgt vervolgens voor begeleiding bij alle 

geldzaken. Dankzij het sociale wijkteam kunnen de zorgorganisaties 

hun ondersteuning onderling beter afstemmen. Minder overlap in 

dienstverlening betekent efficiënter en doelgerichter werken.

“Streven naar win/win”

Succesvolle lokale   gerechten



De ideale mix
Veel mensen willen graag onderdeel uitmaken van de maatschappij 

en actief participeren. Dat is niet altijd eenvoudig. Op diverse 

plekken in de provincie werken sociaal kwetsbare burgers onder 

begeleiding. Daardoor bouwen ze zelfvertrouwen op, ontwikkelen 

zij vaardigheden en leveren tegenprestaties in de vorm van actieve 

bijdrages aan de maatschappij. Abrona voert binnen middelbare 

scholen, bedrijfsverzamelgebouwen en openbare gebouwen 

catering- en bedrijfsondersteunende activiteiten uit. Sociaal 

kwetsbare burgers, leerlingen en ondernemers ontdekken zo 

elkaars waarde en ontmoeten elkaar. Een kenmerkend voorbeeld 

van deze ideale mix is het Amadeus Lyceum in Vleuterweide, 

Utrecht.

Van het huis
Sociaal kwetsbare burgers hebben een steuntje in de rug nodig 

om alle dagelijkse zaken het hoofd te kunnen bieden. Hiervoor 

zijn vrijwillige coaches nodig en een betrokken buur (zie foto). 

Maar hoe stel je als vrijwilliger een vraag aan de gemeente of 

woningbouwvereniging om zo cliënten voor te bereiden op de 

toekomst? Om dit goed te organiseren, heeft Abrona contact 

gezocht met Samenwijzer, een plaatselijke zorginstelling en 

welzijnsorganisatie. Zij kennen immers de lokale weg. Gezamenlijk 

hebben wij voor deze vrijwilligers een training ontwikkeld. De 

groep kwetsbare burgers is breder dan alleen verstandelijk 

beperkten en we kijken of de training ook iets kan bieden voor 

andere doelgroepen. Onder andere Kwintes (psychiatrie) heeft zich 

inmiddels aangesloten.  

Succesvolle lokale   gerechten

“Doelgerichter werken”



Wilt u Wmo  à la carte?


