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Samenvatting
De spagaat van de Wmo is dat je werkt met
de wet in je ene en je hart in de andere hand.
Omdat je maatwerkadviezen geeft,
gebaseerd op standaarden.
Het boek ‘O, dus dát is Wmo!’ geeft een inkijkje
in wat dit betekent en hoe je daarin de balans
kunt bewaren.
Het boek neemt je mee over de drempel en
nodigt je uit altijd de mens te blijven zien tussen
de regels door. Aan welke kant van welke
keukentafel je ook zit.
‘O, dus dát is Wmo!’ is een eerlijk boek vol
verhalen en bespiegelingen. Herkenbaar
voor adviseurs, een eye opener voor
beleidsmakers en misschien wel verzachtend
voor cliënten. Omdat de Wmo adviseur ook een
mens blijkt te zijn.
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Eén ding is zeker. Na het lezen van dit boek stap
je met verfriste blik de wijde (Wmo)wereld in.

Productgegevens
taal
verschijningsdatum
boekenfeest
bindwijze
afmeting
aantal pagina’s
aantal woorden
aantal columns
illustraties
leverbaar als Ebook

Nederlands
23 juli 2019
6 december 2019
paperback
20x12,5x1,5 cm
160
plm 45000
99
Sandra Jacobs / Studio Oinc
datum nog onbekend

auteur
redactie

Sandra M.E. Jacobs
Peter vd Leij /Allerleij teksten
Ghislaine Cals /Cals media
Audrey Zschüschen /Studio Kem

vormgeving

Sandra Jacobs /Studio Oinc
uitgever

TheBookToBe

ISBN/EAN paperback

978-90-830058-5-0

Ebook

€ 17,50

€ 12,50

Page

Paperback

3

Prijs

“De één zet muziek op, de
ander danst mee.”
Johan Cruijff

De muziek en de dans
Als Wmo adviseur moet je het allebei kunnen. Je moet
de muziek op kunnen zetten en mensen mee kunnen
nemen in jouw verhaal, kunnen uitleggen hoe het zit
met die Wmo en wat dat voor hen betekent. Je moet
ook mee kunnen dansen met de mensen met wie je in
gesprek bent. Zij hebben een hulpvraag, een idee, een
verwachting. Het is handig om je aan dat ritme aan te
passen.
Als het even kan zoek je samen de muziek uit en dan
vind je elkaar in het midden van de dansvloer.
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Reacties op de columns

"Door jouw columns te
lezen snap ik beter
wat jullie doen "

Zo herkenbaar wat je

- recruiter -

dat zoeken... pfff"

schrijft! Steeds maar
weer die afwegingen,

- collega -

"Kun jij niet een

waar ze aan
beginnen?"
- opleider -

"Ik lees al jouw
columns en begrijp
daardoor beter in
wat voor lastige
positie jullie soms
zitten

“Superleuk en
leerzaam, Sandra, een
echte dagelijkse kijk in
de keuken van de
Wmo adiveur!”

"Je verwoordt precies

- collega -

wat ik vind dat het

"Eigenlijk moet
iedere beleidsmaker
jouw stukken lezen"
- raadslid -

- cliëntondersteuner -

doen van second
opinions is: een vak
apart!"
- collega -
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zodat mensen weten
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boekje schrijven,

Reacties op het boek
Sandra: ik heb je boek uit! Tot mijn spijt, want ik heb
er van genoten! Als ik het in een ruk had kunnen
lezen had ik het gedaan, nu kostte het steeds weer
moeite om het weg te leggen, als de beschikbare tijd
dat nodig maakte.
Ik vind, Sandra, dat uit je columns blijkt dat jij op een
bewonderenswaardige wijze het vak van Wmo
adviseur weet neer te zetten. Het is een vak dat vaak
onderschat wordt en dat juist nodig heeft dat je met
warme belangstelling en respect kijkt naar de
mensen die (Wmo) zorg nodig hebben en juist dat
weet jij heel goed te raken. Verder is natuurlijk ook
nodig dat je de regelgeving respecteert en ook de
spagaat waarin je dan soms kan terechtkomen weet
je heel goed te treffen zonder aan de een (het
meeleven met de aanvrager) of het ander (de
regelgeving) afbreuk te doen. Je laat jezelf zien als
een maatschappelijk zeer betrokken mens, die met
respect voor alles en iedereen verder/ breder durft
te kijken dan de opdracht die je krijgt en juist dat
hebben we in het sociaal domein heel hard nodig.
Kortom: ik beveel dit boek van harte aan!"

Lees er hier meer...
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Cisca Koning sociaalgeneeskundige en medisch adviseur

lees hier de blogs
Direct bestellen?
Kan!
klik hier
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Nog ff nadenken / wel update blijven? Je
aanmelden voor het boekenfeest?
Scan de Qrcode

Over de auteur

Sandra M.E. Jacobs (1963) groeide op met een broer,
die als kind op zijn handen op een paard kon staan,
maar nooit zonder hulpmiddelen heeft kunnen lopen.
Zij weet tot in haar vezels dat ieder mens uniek is, dat
geen mens precies hetzelfde kan als een ander en... dat
dit pas een probleem wordt als we dat wel van elkaar
verwachten.
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Zij werkte jarenlang als therapeut, trainer en coach én
als beleidsmaker en is sinds 2017 op verschillende
terreinen actief als de Wmo adviseur.

