Maatregel 5 GRIP: onderdeel verbod op marketing
Vooraf
In onze gesprekken met zorgaanbieders in het kader van maatregel 5, hebben we aandacht
geschonken aan het onderdeel ‘verbod op marketing’. Dit betekent dat op de site of andere uitingen
waar de zorgaanbieder diensten of voorzieningen aanbiedt, geen directe link wordt gelegd met de
Wmo. Oftewel: de aangeboden dienst of voorziening vormt geen onlosmakelijk geheel met de Wmofinanciering.
Dat betekent dat we er in eerste instantie de voorkeur aan geven dat de Wmo helemaal niet wordt
vermeld op de site of in folders van de zorgaanbieder. Wil de zorgaanbieder dit wél, dan is het de
bedoeling dat zij onderstaande grootgedrukte tekst gebruikt.
Van belang om nog te melden is dat SWVO onderstaande grootgedrukte tekst in afstemming met
enkele zorgaanbieder heeft opgesteld. SWVO heeft dit initiatief genomen op verzoek van
zorgaanbieders die zich afvroegen wat wél en wat niet passend is na het ingaan van deze GRIP
maatregel en aangaven moeite te hebben met het formuleren van een passende tekst.
Overigens moet bedacht worden dat het niet de bedoeling is van de gemeenten/SWVO dat inwoners
koste wat kost uit de Wmo-zorg gehouden moeten worden. Voor inwoners die die op geen enkele
andere manier in hun zorgbehoefte kunnen voorzien, geldt dat zij gebruik moeten kunnen maken
van de Wmo. Voor deze inwoners is de Wmo bedoeld.

Tekst voor op de websites of folders van zorgaanbieders die gebruik maken van de
Deelovereenkomst voor de Oosterschelderegio en Veere:

Wanneer het u niet lukt om uw ondersteuningsvraag op te lossen
met mensen uit uw eigen netwerk zoals familie, buren of een
vrijwilliger, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een
maatwerkvoorziening via de Wet maatschappelijk ondersteuning
(Wmo). Hiervoor wendt u zich tot de gemeentelijke toegang in uw
eigen woonplaats.
Over de plek op de websites:
Geen aparte Wmo kop op de website of folders in chocoladeletters waar bovenstaande tekst onder
wordt geplakt. Liever een andere kop gebruiken zoals bijvoorbeeld ‘Ondersteuning of zorg regelen’
waar het woord Wmo niet in voorkomt.
We stellen voor de dikgedrukte tekst hierboven, met een passende kop erboven, in een apart
hoofdstuk op te nemen op de site, dus niet bijvoorbeeld in een voetnoot.

