
Workshop 

Dorpshuizen  
en de  

Wmo-scan 



 

 

Jaap de Knegt, adviseur  



 
Wat weet je na de Wmo-scan voor dorpshuizen? 
 

 

• Welke Wmo doelgroepen het dorpshuis wel en niet bereikt 

• Welke mogelijke partners er zijn voor Wmo activiteiten 

• Hoe toegankelijk het dorpshuis is 

• Wat je ambities zijn op Wmo gebied 

 

• 2 vragenlijsten kunnen in 2 uur door een groep ingevuld 
worden 
 



Wmo doelgroepen 

• Kwetsbare ouderen 
• Mensen met fysieke, geestelijke of verstandelijke beperking 
• GGZ cliënten 
• Werkzoekenden met een grote afstand tot arbeidsmarkt 
• Nieuwe Nederlanders 
• Jeugd en jongeren 
• Vrijwilligers 
• Mantelzorgers 
• Andere: 

 
 



Voorbeelden van partnerorganisaties 

• Gebruikers van het dorpshuis 

• Dorpsbelangenorganisatie 

• Woningcoöperatie 

• Stichting Welzijn / klussendienst  

• Onderwijs 

• Gemeente, o.a. sociaal wijkteam 

• Andere:  

 

 



Eigen ervaring 

 

• Ruim 20 scans in Noord-Hollandse dorpshuizen 

• Besturen zijn enthousiast, al is het maar vanwege het inzicht 
dat ze krijgen 

• Aantal besturen organiseert vervolgactiviteiten 

• Aantal besturen houdt vast aan alleen verhuur 

• Gemeenten zijn zoekende naar een samenwerkingsvorm 

 



Voorbeelden van vervolgactiviteiten 

• Digitaal café voor ouderen 

• Jongere eigen ruimte geven  

• Verhuur aan bijv. dagopvang 

• Opzetten Alzheimercafé 

• Verbeteren toegankelijkheid 

• Meer en gerichte publiciteit 

• Andere openingstijden 

 



Twee soorten scans: 

 

• Door adviseur die ook verslag maakt 

• Een scan die een bestuur zelf kan uitvoeren (bijna klaar) 

 

• Informeer bij uw provinciale Steunpunt 

• Vindt uw steunpunt op www.dorpshuizen.nl (kaartje van NL) 

 

http://www.dorpshuizen.nl/


Zorg Verandert in Zuidschermer 

 

• Na Wmo-scan heeft bestuur contact opgenomen met de 
vrijwilligers van Zorg Verandert 

• Twee dialogen met 16 bewoners van gemiddeld 75 jaar 

• Groep heeft zelf projecten gekozen, die werken ze nu uit  

 

• Inge van Dijk vertelt meer over Zorg Verandert 

 



Zorg Verandert 
Zaterdag 17 juni 2017 

Inge van Dijk 



1 minuutje 

https://www.youtube.com/watch?v=JtoAuIs6T0E&t=1s


De dialoog 

 

• Met elkaar in gesprek 

• Delen van ervaringen 

• Tips en inzichten 

• Belevenis 

• Luisteren zonder mening of oordeel 

 

Oprecht nieuwsgierig zijn! 



 Uitgangspunten 



Ons aanbod 

 

• Dialoog 

• Workshops 

 > ‘Het kan. Start met uw persoonlijk                                                    plan’ 

 > ‘Welke stap zet jij’ 


