
Uitnodiging 
 

Een zelfredzame samenleving: 
zijn we op de goede weg in Midden-Drenthe? 

 

Dat is het thema van de  
 

Jaarbijeenkomst van de Wmo-raad Midden-Drenthe  
op woensdag 3 april 2019 
 

Plaats:  Zalencentrum Meursinge, Hoofdstraat 48 in Westerbork (tel. 0593 331111) 
Aanvang: 13.30 uur; de zaal is open vanaf 13.00 uur 
 

Toelichting op het thema 
In 2015 heeft de rijksoverheid de taken in het kader van zorg en welzijn overgedragen aan de 
gemeenten. Nu vier jaar later vindt de Wmo-raad het een goed moment om samen met u de balans 
op te maken. Hoe zijn deze taken opgepakt, zijn we daarover tevreden en waar zien we nog 
uitdagingen voor verbeteringen.  
 

In de discussies over de aanpak van zorg en welzijn gaat het vaak over zelfredzaamheid. Hieronder  
verstaan we het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen, dan wel met hulp van ‘anderen’ 
zijn/haar leven op de gewenste wijze in te richten. Bij die anderen denken we aan mensen uit de 
naaste omgeving, de gemeente die hulp en hulpmiddelen kan regelen en organisaties die passende 
zorg verlenen.  
 

Tijdens de bijeenkomst staan we stil bij de vraag, wat inwoners, gemeente en zorgaanbieders onder 
zelfredzaamheid verstaan en hoe de inwoner kan worden geholpen om zelfredzaam te zijn of te 
worden. We doen dat via een interactief en afwisselend programma, waarin inwoners, vertegen-
woordigers van organisaties in Midden-Drenthe, raadsleden en beleidsmakers van de gemeente en 
zorgverleners met elkaar in gesprek gaan en hun visie en ervaringen gaan delen. Dit alles onder de 
inspirerende leiding van dagvoorzitter Marisca Wesselius van Zorgbelang Drenthe. 
 

Het programma in grote lijnen 
1. Openingswoord door voorzitter Cees van der Vliet 
2. Inleiding op het thema en informatie over de werkvorm door Marisca Wesselius 
3. Start van het interactieve programma 
       Pauze 
4. Samenvatting van de gesprekken en aanbevelingen voor het vervolg door Marisca Wesselius 
5.  Dankwoord en Afsluiting door voorzitter Cees van der Vliet 

met daarna de mogelijkheid om onder het genot van een drankje na te praten 
 

Wilt u er bij zijn? 
U bent van harte uitgenodigd. We vinden het ook fijn als u deze informatie doorgeeft aan mensen in 
uw netwerk. 
Aanmelden is niet verplicht, maar in verband met de te verwachten opkomst voor ons wel handig. U 
kunt uw komst melden via een mailbericht naar ons secretariaat (secr@wmo-raad-md.nl) of een 
telefoontje naar onze bestuursleden Giny Achterop (06 20979812) of Elly Wolsink (06 51479685).  
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