“Sandra: ik heb je boek uit! Tot mijn spijt, want ik heb er van
genoten! Als ik het in een ruk had kunnen lezen had ik het gedaan, nu
kostte het steeds weer moeite om het weg te leggen, als de beschikbare
tijd dat nodig maakte.
Ik vind, Sandra, dat uit je columns blijkt dat jij op een
bewonderenswaardige wijze het vak van Wmo adviseur weet neer te
zetten. Het is een vak dat vaak onderschat wordt en dat juist nodig
heeft dat je met warme belangstelling en respect kijkt naar de mensen
die (Wmo) zorg nodig hebben en juist dat weet jij heel goed te raken.
Verder is natuurlijk ook nodig dat je de regelgeving respecteert en ook
de spagaat waarin je dan soms kan terechtkomen weet je heel goed te
treffen zonder aan de een (het meeleven met de aanvrager) of het
ander (de regelgeving) afbreuk te doen. Je laat jezelf zien als een
maatschappelijk zeer betrokken mens, die met respect voor alles en
iedereen verder/ breder durft te kijken dan de opdracht die je krijgt
en juist dat hebben we in het sociaal domein heel hard nodig.
Kortom: ik beveel dit boek van harte aan!"
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