
 
 

Wie komt de Wmo Cliëntenraad Utrecht versterken? 

Maakt u gebruik van de Wmo? 
Reist uw moeder wel eens met de Regiotaxi? 
Krijgt uw vader maaltijden aan huis en huishoudelijke hulp? 
Hebt u een rolstoel en/of traplift? 
 
Dan kent u vast de Wmo, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Wmo moet ervoor 
zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Ook als u ouder bent, of een 
chronische ziekte of beperking hebt. 
 
Wie weet loopt de hulp vanuit de Wmo niet zoals u graag wilt. Of hebt u een idee over hoe 
het beter zou kunnen. Daarvoor kunt u terecht bij de Wmo Cliëntenraad. Deze cliëntenraad 
praat namens alle mensen die Wmo-hulp gebruiken met de gemeente Utrecht. Via de 
cliëntenraad hebt u invloed op het Wmo-beleid, want wij adviseren de gemeente Utrecht 
gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en uitvoering van dit beleid. Door uitbreiding 
van onze activiteiten zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. Wie komt ons helpen? 
 
Wie zijn wij? 
De raad bestaat uit vrijwilligers. Mensen die zelf gebruik maken van de Wmo. Of mensen die 
het belangrijk vinden dat uitvoering van de Wmo goed en eerlijk geregeld is in Utrecht.  
De raad is onafhankelijk. Het is voor leden niet mogelijk om lid te zijn van de gemeenteraad 
of een bestuurscommissie. De Wmo Cliëntenraad Utrecht vergadert 1 keer per maand op 
woensdagmiddag. Daarnaast kunnen de leden meedoen aan relevante bijeenkomsten in de 
stad. Ook is er de mogelijkheid tot (bij)scholing.  
 
Wat vragen wij? 
Wilt u meedoen? Er is geen speciale opleiding voor nodig. U moet wel stukken van de 
gemeente lezen over de Wmo. We zoeken mensen die gebruik maken van de Wmo (of daar 
veel over weten, zoals mantelzorgers) en die in Utrecht wonen. Mensen die oog hebben voor 
de belangen van alle doelgroepen van de Wmo. U kunt het gemeentelijke Wmo-beleid en de 
uitvoering daarvan kritisch te beoordelen. En u heeft een klein aantal uur per week te 
besteden aan deze raad.   

Wie zoeken wij? 

• U bent bereid en in staat een actieve rol te spelen in het (mede) opstellen van adviezen 
en andere teksten en/of het (mede) voorbereiden van themabijeenkomsten en/of het 
vertegenwoordigen van de Wmo Cliëntenraad Utrecht in externe overleggen; 

• U kunt communiceren per e-mail en kunt bestanden in Word, Excel en pdf lezen;  

• U bent Wmo-gerechtigd of weet veel over de Wmo en woont in Utrecht; 

• U bent niet werkzaam bij de gemeente Utrecht of bij een instelling die belang heeft bij het 
gemeentelijk beleid;  

• U kunt goed samenwerken en bent communicatief;  

• U bent bereid een aantal uur per week (max. 3 uur) beschikbaar te zijn voor de 
cliëntenraad; 

• De Wmo Cliëntenraad wil een afspiegeling van de Utrechtse Wmo-cliënten zijn. Daar 
wordt bij de samenstelling van de raad rekening mee gehouden.  

 
Wilt u meer weten? 
Voor meer informatie of om u op te geven kunt u contact opnemen met Lindy Brouwer 
(ondersteuner) via info@wmoclientenraadutrecht.nl. We zijn telefonisch bereikbaar op 
maandag en donderdag tussen 9 en 11 uur op telefoonnummer 06 14041000. 


