WELLNESS

Wmo-werkplaats Noord

In de Wmo-werkplaats Noord werkt het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen samen met
gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en kennisinstellingen aan innovatie- en implementatieprojecten op het
gebied van de Wmo

ACHTERGROND
De Wmo-werkplaatsen zijn in 2009 door
het Ministerie van VWS in het leven
geroepen om nieuwe werkvormen voor
zorg en welzijn te zoeken, ontwikkelen
en evalueren. De resultaten worden
beschikbaar gesteld aan gemeenten,
organisaties uit de zorg- en welzijnssector en andere belangstellenden.
INNOVATIE

In de periode 2012-2015 begeleidt de
werkplaats vier nieuwe praktijken: de
sociale teams van de gemeente
Groningen, het sociale team in de
gemeente Oldambt, de toegang tot de
Wmo-ondersteuning in de gemeente
Midden Drenthe en het keyringnetwork (Buur & Co) in de gemeente
Opsterland. Daarnaast participeert de
werkplaats in landelijke thema's, zoals
eenzaamheid, samenwerking in sociale
teams en het Gesprek.
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St. Welzijn Aa &
Hunze
Het Oude Ambt
St. Welzijn Midden
Drenthe
Timpaan
Trias
Torion
Noordermaat
WerkPro
CMO Groningen
Partoer
STAMM CMO
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Gemeente Tynaarlo
Gemeente Groningen
Gemeente Oldambt
Gemeente Midden
Drenthe
Gemeente Opsterland
Het Kopland
Lentis
MEE Groningen
De Noorderbrug
Promens Care
NOVO
De Zijlen

DOELEN en ACTIVITEITEN
 Ontwikkelen, monitoren, evalueren
en beschrijven van Wmo-praktijken
 Inzicht verkrijgen in de vereiste
beroepscompetenties
 Ontwikkelen van modules voor
initieel en post-initieel onderwijs

IMPLEMENTATIE

Vanaf 2014 is een nieuwe taak van de
werkplaats het implementeren van
bestaande kennis: het systematisch en
planmatig invoeren van bestaande
kennis met als doel deze een
structurele plaats te geven in het
beroepsmatig handelen en/of het
functioneren van een organisatie.
Het betreft de volgende interventies:
1.
2.
3.

Het Gesprek
Participatie door rehabilitatie in de
wijk
Interdisciplinaire samenwerking in de
wijk: de T-shaped professional

 Scholing in de Wmo aan studenten
 Scholing in Wmo-interventies aan
professionals
 Implementatie van de Wmointerventies in de eigen organisatie
 Communicatie door Wmo-ateliers,
nieuwsbrieven en een website:
www.wmowerkplaatsnoord.nl
Meer info: f.wester@pl.hanze.nl
e.l.korevaar@pl.hanze.nl

