
WMO-‐Lab	  
Algemene	  informatie	  
Het	  WMO-‐Lab	  geeft	  gevraagd	  en	  ongevraagd	  advies	  over	  alle	  beleidsplannen	  die	  de	  
gemeente	  heeft	  met	  betrekking	  tot	  de	  Wet	  Maatschappelijke	  Ondersteuning.	  
	  
Samenstelling	  van	  het	  WMO-‐Lab	  
Het	  WMO-‐Lab	  bestaat	  op	  dit	  moment	  uit	  7	  leden.	  Deze	  leden	  zijn	  aantoonbaar	  betrokken	  
bij	  een	  van	  de	  doelgroepen	  van	  de	  WMO:	  jongeren,	  ouderen,	  mensen	  met	  een	  
lichamelijke,	  verstandelijke	  of	  psychische	  beperking,	  mantelzorgers,	  vrijwilligers.	  
	  
Voorzitster	  WMO-‐Lab	  
Leny	  Leushuis-‐Assen	  
Ik	  heb	  23	  jaar	  als	  directeur	  gewerkt	  voor	  de	  gezondheidszorgopleiding	  en	  
bijscholingsactiviteiten	  :	  De	  Hocht	  Te	  Enschede.	  Op	  dit	  moment	  ben	  ik	  onafhankelijk	  
voorzitter	  van	  de	  Interne	  Bezwarencommissie	  (IBC)	  bij	  de	  volgende	  organisaties:	  	  
Mediant/Twentse	  Zorgcentra/Avelijn/	  Naviva.	  Tevens	  ben	  ik	  bestuurslid	  bij	  de	  Stichting	  
vrijwilligers	  Gerhardus	  Majella	  Stichting	  Denekamp.	  
	  
Binnen	  het	  WMO-‐Lab	  zit	  ik	  in	  de	  werkgroepen:	  senioren/mantelzorgers/vrijwilligers.	  
Ik	  wil	  graag	  een	  klankbord	  en	  de	  voelspriet	  van	  de	  inwoners	  van	  Dinkelland	  zijn.	  	  
	  
WMO-‐Lab	  lid	  
Herma	  Amsterdam	  
Mijn	  functie	  achtergrond	  is	  de	  gehandicaptenzorg.	  Ik	  werk	  op	  de	  Losserhof	  afdeling	  van	  
De	  Twentse	  Zorgcentra.	  Ik	  ben	  daar	  persoonlijk	  begeleider	  dagbesteding.	  Binnen	  het	  
WMO-‐Lab	  zit	  ik	  in	  de	  werkgroepen	  huishoudelijke	  hulp	  en	  vervoer.	  Ik	  ben	  
contactpersoon	  voor	  de	  kern	  Denekamp.	  
	  
WMO-‐Lab	  lid	  
Jan	  Mistrate	  Haarhuis	  
Voor	  pensionering	  hoofd	  afdeling	  Beroepsonderwijs	  en	  Volwasseneneducatie	  van	  
Stichting	  Leerplanontwikkeling	  te	  Enschede.	  Tijdens	  en	  na	  arbeidsleven	  diverse	  
bestuurlijke	  functies	  w.o.	  vz	  Raad	  van	  Toezicht	  Thuiszorginstelling,	  Vz	  Rode	  Kruis,	  lid	  
Klachtencommissie	  St.Maarten,	  ombudsfunctionaris	  Losserhof	  en	  lid	  cie.	  Sociaal	  Beleid	  
MST	  te	  Enschede.	  
	  
Binnen	  WMO-‐lab	  houd	  ik	  mij	  specifiek	  bezig	  met	  doelgroepen	  beleidsterreinen	  
ruimtelijke	  ordening	  en	  cultuur,	  mantelzorg,	  vrijwilligers	  en	  senioren.	  Verder	  heb	  ik	  de	  
kernen	  Ootmarsum	  en	  Agelo	  in	  portefeuille.	  Tevens	  fungeer	  ik	  als	  contactpersoon	  naar	  
Kerken,	  voedselbank	  en	  woningbouw.	  	  
	  
Ik	  hecht	  er	  aan	  dat	  er	  een	  mentaliteitsverandering	  op	  gaat	  treden	  bij	  de	  burger	  dat	  men	  
naast	  rechten	  ook	  plichten	  heeft.	  Het	  is	  van	  groot	  belang	  dat	  er	  voldoende	  aandacht	  
besteed	  wordt	  aan	  de	  implementatie	  van	  de	  nieuwe	  wet-‐	  en	  regelgeving	  rond	  
maatschappelijke	  zorg	  en	  burgerparticipatie.	  Uitgangspunt	  dient	  te	  zijn	  dat	  we	  oog	  
hebben	  en	  houden	  voor	  de	  kwetsbare	  mens.	  Daar	  wil	  ik	  mij	  voor	  inzetten.	  
	  
WMO-‐Lab	  lid	  
Femke	  Lansink	  
Ik	  ben	  28	  jaar.	  Ik	  ben	  met	  mijn	  vriend	  aan	  het	  bouwen	  in	  Noord	  Deurningen.	  Voor	  het	  
WMO	  lab	  bouw	  ik	  ook	  graag	  mee	  aan	  de	  zware	  en	  complexe	  taak	  waar	  de	  gemeente	  en	  
inwoners	  met	  de	  Transitie	  voor	  staan.	  Inmiddels	  heb	  ik	  ongeveer	  10	  jaar	  werkervaring	  
opgebouwd,	  voornamelijk	  in	  de	  jeugdhulpverlening:	  bij	  Jarabee,	  Trias	  en	  Bureau	  



Jeugdzorg.	  En	  een	  uitstapje	  gemaakt	  naar	  de	  verslavingszorg	  voor	  justitiabelen	  als	  
toezichthouder	  bij	  Tactus	  Reclassering.	  	  
	  	  
De	  doelgroep	  jeugd	  spreekt	  mij	  het	  meeste	  aan.	  	  In	  mijn	  vrije	  tijd	  ben	  ik	  begeleider	  van	  
het	  Jeugdhonk	  Noord	  Deurningen.	  Voor	  het	  WMO	  lab	  is	  het	  een	  logische	  keuze	  voor	  mij	  
om	  me	  te	  richten	  op	  het	  thema	  Jeugdzorg	  en	  GGZ.	  Dit	  sluit	  het	  beste	  aan	  bij	  mijn	  
interesses,	  maar	  ook	  bij	  expertise	  en	  ervaring.	  Ik	  ben	  contactpersoon	  voor	  de	  kernen	  
Noord	  Deurningen.	  
	  
WMO-‐Lab	  lid	  
Karin	  Snijders	  
Ik	  ben	  begeleidster	  bij	  Aveleijn	  dagbesteding	  (Kulturhus	  en	  Peerke).	  
In	  het	  	  WMO-‐Lab	  zit	  ik	  in	  de	  werkgroep:	  Senioren,	  Mantelzorgers,	  
vrijwilligers	  en	  Dagbesteding,	  cliënt	  ondersteuning	  en	  vervoer	  en	  PR/communicatie.	  
Ik	  ben	  contactpersoon	  voor	  de	  verstandelijke	  beperking,	  vrijwilligers	  en	  mantelzorg.	  Ik	  
ben	  contactpersoon	  voor	  de	  kernen	  Denekamp,	  Tilligte,	  Rossum,	  Volthe	  en	  Lemselo.	  
	  
WMO-‐Lab	  lid	  
Gerard	  Schulte	  
Ik	  werk	  als	  Adviseur	  arbeidsomstandigheden	  bij	  de	  gemeente	  Enschede	  met	  als	  
bijzondere	  taak	  de	  veiligheid	  binnen	  de	  sociale	  werkplaats	  en	  detachering	  
	  
Ik	  ben	  voorzitter	  van	  de	  dorpsraad	  Denekamp,	  Secretaris	  PIGD	  (platform	  integrale	  
gehandicaptenbeleid)	  en	  voorzitter	  commissie	  binnen	  de	  Ango.	  
	  
Binnen	  het	  WMO	  Lab	  zit	  ik	  in	  de	  werkgroep	  sociale	  werkvoorziening,	  
arbeidsparticipatie,	  WMO,	  WSW.	  Ik	  ben	  contactpersoon	  voor	  de	  doelgroepen:	  
lichamelijk	  verstandelijke	  beperking,	  chronisch	  zieken,	  zorg	  en	  sportverenigingen.	  Ik	  ben	  
contactpersoon	  voor	  de	  kern	  Denekamp.	  	  
	  
WMO-‐Lab	  lid	  
Elke	  Wolbers	  
Binnen	  het	  WMO-‐Lab	  zit	  ik	  in	  de	  werkgroep	  jeugdzorg,	  huishoudelijke	  zorg	  en	  Financiën.	  
Ik	  ben	  contactpersoon	  voor	  chronisch	  zieken,	  senioren	  ggz,	  thuiszorg,	  zorg	  en	  welzijn.	  
Daarnaast	  ben	  ik	  contactpersoon	  voor	  de	  kernen	  Weerselo,	  Agelo	  en	  Saasveld.	  	  
	  
Belangstelling?	  
Wilt	  u	  lid	  worden	  van	  het	  WMO-‐Lab?	  U	  kunt	  uw	  brief	  sturen	  naar	  Marloes	  van	  Hest,	  
contactpersoon	  Gemeente	  Dinkelland.	  Geef	  in	  uw	  brief	  tenminste	  aan	  wie	  u	  bent,	  welke	  
deskundigheid	  u	  inbrengt	  en	  wat	  uw	  motivatie	  is	  om	  zitting	  te	  nemen	  in	  het	  WMO-‐Lab.	  
	  
	  
	  


