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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
O, dus dÀt is Wmo! / Sandra M.E. Jacobs. - Amersfoort : TheBookToBe, 2021. - 252 pagina's : illustraties ;
20 cm.
Wmo staat voor de wet maatschappelijke ondersteuning. Een Wmo-adviseur gaat op huisbezoek bij mensen
die een beroep doen op deze wet en beoordeelt de relevantie van het verzoek. Zij had op de zijkant van
haar auto de tekst 'als we de wereld anders inrichten zijn minder mensen beperkt'. Dat trok de nodige
aandacht. Wmo-advisering is werken met de wet in je ene en je hart in je andere hand. Met veel humor
worden de ervaringen beschreven die de schrijfster meemaakt tijdens de huisbezoeken en die gaan over
aanpassingen van huis, traplift, huishoudelijke hulp of hoe een gehandicapt mens toch in zijn eigen huis kan
blijven wonen dankzij de voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Ondanks de ellende die wordt besproken is
het een optimistisch boek, dat inzicht biedt in wat er in de maatschappij aan de hand is. Wat is het bestaan
waard als je om wat voor reden dan ook afhankelijk bent van de samenleving ofwel de eigen gemeente?
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