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Voorwoord

De debatten over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de afgelopen jaren in volle hevigheid gevoerd. Dat is 

op zich al bijzonder, want het welzijnsdebat was de afgelopen jaren toch wat doodgebloed. De woordvoerders welzijn van  

de politieke fracties deden het er een beetje bij en welzijn was bepaald niet de meest begeerde portefeuille voor wethou- 

ders. Dat is met de komst van de Wmo heel anders geworden. Zowel inhoudelijk als financieel is de Wmo-portefeuille heel 

aantrekkelijk geworden. Inhoudelijk interessant omdat een aantal prestatievelden met elkaar worden verbonden en een ap-

pel wordt gedaan op bestuurders en burgers om na te denken over de inrichting van de ‘civil society’. Financieel interessant 

omdat ook in dit opzicht de sturingsmogelijkheden toenemen. Je kunt als portefeuillehouder Wmo lokaal echt het verschil 

maken.

 

Of dat werkelijk zo is weten we op dit moment niet. De wet is nu ruim een jaar ingevoerd en er is hevig gespeculeerd over 

het effect van de invoering van de Wmo. Over veel feitenkennis beschikte eigenlijk niemand. Met het trendrapport over de 

uitvoering van de Wmo legt MOVISIE voor het eerst een rapport op tafel dat een doorkijkje biedt op de lokale praktijk van 

de Wmo. De manier waarop dat gebeurt is een heel interessante. Het rapport biedt zicht op de manier waarop betrokken 

organisaties met de Wmo aan de slag zijn gegaan. Het brengt daarmee voor het eerst de uitvoerders en de maatschappelijke 

organisaties in beeld. Het laat zien hoe professionals en vrijwilligers de kansen van de Wmo oppakken. Daarmee krijgen we 

voor het eerst een landelijk beeld van wat de Wmo lokaal allemaal losmaakt. Dat is trouwens heel wat. Praktisch iedereen 

onderkent de mogelijkheden van de wet en staat sympathiek tegenover de visie achter de Wmo. Tegelijkertijd laat het rap-

port een grote diversiteit aan ontwikkelingen en meningen zien. Er zijn flinke verschillen tussen de sectoren maar ook binnen 

een enkele sector is de diversiteit soms groot. 

De vertegenwoordigers van de ‘civil society’ laten zich in het onderzoek nog het meest kritisch uit. Zij geven aan dat zij 

eigenlijk nog overtuigd moeten worden van de meerwaarde van de Wmo. Blijft het bij de mooie woorden van de wethouder 

en gaat het uiteindelijk toch allemaal alleen over veranderingen binnen een zorgstelsel of gaat de Wmo echt het beloofde 

verschil maken? Hier overheerst duidelijk nog de scepsis. 

Dit rapport moet niet worden gelezen als een onderzoek waarin finale conclusies worden getrokken. Het is geschreven in het 

volste besef dat het spel nog maar net op de wagen is. Het rapport doet wel uitstekend dienst bij het beantwoorden van de 

vraag hoe ver gemeenten nu zijn met het invoeren van de Wmo. Het houdt een spiegel voor en nodigt alle spelers uit om na 

te denken over de volgende stap. Want dat de Wmo een belangrijke uitdaging in zich heeft, daar is praktisch iedereen wel 

van overtuigd.

Jan de Wild

Directie MOVISIE
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Hoofdstuk 1

Van zorgen voor, 
naar zorgen dat



* * *  �  De uitvoering van de Wmo in beeld - trendrapport

Zorgvisie	 13	juni	2007

LOC: ouderen de dupe  
van WMO
De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) vreest 

dat kwetsbare ouderen de dupe van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (WMO) worden, omdat 

de kwaliteit van de huishoudelijke hulp bij gemeen-

ten onder druk staat.

De LOC schrijft in een brief aan alle gemeenten dat 

ze steeds meer signalen krijgt dat er problemen zijn 

met de huishoudelijke hulp. 

Signaleringsfunctie	verdwijnt	

Gemeenten indiceren veel meer hulp zonder signale-

ringsfunctie dan in de AWBZ. De LOC vindt dat zorg-

wekkend, omdat veel zorgvragers kwetsbare ouderen 

zijn zonder groot sociaal netwerk. “We zijn bang dat 

de ouderen meer vereenzamen en steeds meer in de 

problemen komen”, zegt Martijn Laterveer, adjunct-

directeur LOC. Hij spreekt zelfs van een ‘stille ramp’, 

omdat de ouderen niet mondig genoeg zijn om voor 

zichzelf op te komen.

Steeds	meer	alfahulpen	

De LOC is ook bezorgd over de toenemende inzet van 

alfahulpen. Thuiszorginstellingen zijn daarbij alleen 

nog verantwoordelijk voor de bemiddeling tussen 

cliënten en alfahulpen en niet voor de kwaliteit. Als 

een alfahulp ziek is, moeten mensen zelf voor vervan-

ging zorgen. 

Tarieven	huishoudelijke	hulp	omhoog	

De LOC vindt dat gemeenten de tarieven voor 

huishoudelijke zorg moeten verhogen. Laterveer 

wijst erop dat er in de AWBZ voldoende geld was om 

zeventig procent van de huishoudelijke zorg door 

thuiszorgpersoneel te laten doen. “Dat geld is een-

op-een overgegaan, dus gemeenten zouden dat ook 

moeten kunnen.”

Indicatiestelling	moet	beter	

Verder vindt de LOC dat gemeenten er bij de indica-

tiestelling beter op moeten letten of cliënten wel zelf 

de regie over hun leven kunnen voeren. De LOC heeft 

haar zorgen ook kenbaar gemaakt aan de Tweede 

Kamer die volgende week overlegt over de WMO. 

(ZorgVisie - Bart Kiers)
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1.1 Inleiding: De belofte van de Wmo

In de achterliggende periode heeft de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de gemoederen in Nederland flink bezig 

gehouden. De Wmo, voor alle duidelijkheid, is een wet die een beperkt deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ) (met name de enkelvoudige huishoudelijke zorg, ofwel het verzorgen van de huishouding zoals schoonmaken, bood-

schappen), de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en de Welzijnswet samenhangend onder één gemeentelijk regime 

brengt. Decentralisatie van sociaal beleid dus, zowel voor individuele voorzieningen en diensten als voor collectieve goede-

ren. Daarmee is de Wmo een opmerkelijk staaltje van vernieuwing van het gebouw van de verzorgingsstaat, dat in zijn bete-

kenis en potentiële consequenties voor burgers nog verder reikt dan bijvoorbeeld de vernieuwing van het ziektekostenstelsel. 

De Wmo legt een groot deel van de verantwoordelijkheid van het ‘samen leven’ en met name het ‘samen zorgen’ terug bij 

individuele burgers en burgers in hun sociale verbanden. 

De media richtten zich in het invoeringsjaar - en ook daarna - vooral op de consequenties die de overheveling van een deel 

van de AWBZ-zorg naar de Wmo heeft. Niet helemaal onterecht, omdat de overheid de plicht heeft om te zorgen dat de 

meest kwetsbare burgers de ondersteuning blijven krijgen die ze nodig hebben. Maar de invoering van de Wmo zou zich niet 

moeten beperken tot een operatie die vooral de transitie van een deel van de AWBZ naar het gemeentelijk regime betreft. 

De belofte van de Wmo is een brede participatiewet (Agterberg et al. 2007). Dat betekent dat de Wmo niet alleen gericht 

moet zijn op de allerkwetsbaarste burgers, maar op álle burgers. 

Het eenzijdige beeld van de Wmo als ‘zorgwet’ verschuift hiermee naar de achtergrond. De Wmo gaat ook over actief burger-

schap en mantelzorg, over burgerinspraak in het sociaal beleid, over ontmoeting en gemeenschapszin en over de inrichting 

van leefbare wijken en dorpen. Met de uitvoering van de Wmo zijn daarom naast organisaties in de thuiszorg, een waaier van 

verschillende organisaties betrokken zoals welzijnsinstellingen, woningcorporaties, verpleeghuizen, mantelzorgsteunpunten, 

bibliotheken, de OGGZ, vrijwilligerscentrales, stichtingen welzijn ouderen én de collectieve verbanden van burgers zelf – zoals 

vrijwilligersorganisaties, cliëntenraden en bewonersverenigingen. Deze organisaties en verbanden bewegen zich op het brede 

speelveld van het lokaal sociaal beleid. Zij staan voor de taak de wet van papier naar praktijk te brengen. Maar het is nog 

onduidelijk wat de invloed is van de Wet maatschappelijke ondersteuning op al deze verschillende spelers. Komen zij in bewe-

ging? Passen zij hun aanbod en beleid aan op prestatievelden van de Wmo? Hoe (re)organiseert het speelveld van het lokaal 

sociaal beleid zich? En wat zijn de gevolgen voor de omgeving - de burgers en cliënten - van deze organisaties? 

MOVISIE houdt sinds de invoering van de Wmo de vinger aan de pols bij uitvoeringsorganisaties. De primaire focus ligt dus 

niet bij de gemeenten als regisseur van de implementatie van de Wmo, maar juist op de gevolgen die deze regiefunctie (al 

dan niet) heeft op het gedrag van de spelers in het veld van het sociaal beleid. In deze trendrapportage presenteren we de 

eerste bevindingen van het verkennende onderzoek dat werd uitgevoerd in 2007 en voor een deel in 2008. Het onderzoek 

brengt de eerste implementatieperikelen van de Wmo onder uitvoeringsorganisaties en de nasleep hiervan in beeld. Ons doel 

reikt daarbij verder dan de buitenwereld te informeren over de veranderingen die uitvoeringsorganisaties met de invoering 

van de Wmo ondergaan. We bieden tevens handreikingen waarmee uitvoeringsorganisaties hun handelen in het licht van 

de Wmo kunnen optimaliseren. Ook koppelen we onze bevindingen terug naar degenen die ‘systeemverantwoordelijk’ zijn 

voor de Wmo: de rijksoverheid en landelijke politiek. Want het maken van een wet is vooral een communicatieve handeling 

(Witteveen et al. 1992). In die zin is dit rapport ook bedoeld als een element in de tweeweg-communicatie tussen het Rijk 

en al degenen op lokaal niveau die van de Wmo een succes proberen te maken en haar basale doel moeten verwezenlijken: 

zorgen dat iedereen meedoet in de samenleving: burgers, maatschappelijke organisaties en overheden. 
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Zorg	en	Welzijn	 	27	september	2007

Voortbestaan Buddynetwerk 
(Zuid-Holland) hoogst onzeker 
door Wmo
De	stichting	Buddynetwerk,	actief	in	veertien	ge-

meenten	in	Zuid-Holland,	zit	in	de	problemen.	Door	

de	nieuwe	financiering	vanuit	de	Wet	maatschappe-

lijke	ondersteuning	zijn	niet	meer	drie	zorgkantoren,	

maar	veertien	gemeenten	verantwoordelijk	voor	de	

subsidie.

Door	Martin	Zuithof

“En omdat geen enkele gemeente nog een Wmo-

beleid heeft, is ons voortbestaan na 2007 hoogst 

onzeker geworden”, vertelt Elly Spoelstra, directeur 

van Buddynetwerk.

Coördinatie

De stichting Buddynetwerk is actief in een reeks 

gemeenten in de regio’s Leiden, Den Haag, Westland 

en Zoetermeer. De organisatie met vijftien buddy- 

en cliëntenbegeleiders (9,5 formatieplaats) wordt 

nu gefinancierd via drie zorgkantoren vanuit de 

subsidieregeling Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en 

Mantelzorg (CVTM), onderdeel van de AWBZ. 

Geen	Wmo-beleid	

Directeur Spoelstra vertelt dat haar organisatie onge-

veer 220 ernstig chronisch zieke patiënten onder-

steuning biedt door de inzet van zo’n 250 vrijwillige 

buddy’s. “Probleem is dat veel gemeenten nog niet 

weten hoeveel middelen ze vanuit de CVTM krijgen. 

Bovendien hebben de meeste gemeenten nog niet 

eens een beleidsnota voor de Wet maatschappelijke 

ondersteuning opgesteld.”

Geen	nieuw	beleid	

Gevolg is dat de stichting niet meer zeker is van 

tweederde van de huidige subsidie. “Daarbij zijn 

verschillende gemeenten ook gewoon niet bereid om 

organisaties te financieren die niet in hun gemeente 

gevestigd zijn. Een ambtenaar in de gemeente Leiden 

vertelde bijvoorbeeld dat hij alleen bestaand beleid 

uit 2007 wil voortzetten. ‘We financieren in 2008 

alleen instellingen die we ook in 2007 gefinancierd 

hebben’, zei hij.”

Slachtoffer	van	efficiency	

Volgens Spoelstra wordt haar regionaal opererende 

organisatie nu slachtoffer van de ‘efficiencyslagen’ 

die in het verleden zijn gemaakt. “Er wordt steeds op 

aangedrongen dat welzijnsorganisaties vanwege het 

efficiencyvoordeel moeten groeien en zich niet tot 

een gemeente moeten beperken. Wij opereren nu 

regionaal, en voor ons zijn gemeentegrenzen niet van 

belang. Maar nu stuiten we op de gevolgen van de 

decentralisatie, waardoor al het beleid strikt beperkt 

blijft tot het gemeentelijk niveau.”

	Bestuurlijk	niemandsland	

“Het Buddynetwerk bevindt zich als regionale orga-

nisatie in een bestuurlijk niemandsland. Een goede 

overgangsregeling ontbreekt en er is voor mij geen 

bestuurlijk adres waar ik bezwaar kan aantekenen 

tegen deze situatie. Op deze manier worden we 

volgend jaar helemaal weggevaagd.” 
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1.2 De Wmo in beeld: het onderzoek

De uitvoeringsorganisaties die binnen het kader van dit onderzoek vallen zijn onderdeel van de sociale infrastructuur. De 

sociale infrastructuur kan worden omschreven als het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die 

het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden (buurten, groepen, gezinnen) samen kunnen leven en 

kunnen participeren in de samenleving (Engbersen en Sprinkhuizen 1998). In de definitie wordt een onderscheid gemaakt in 

een formele en informele component. De formele component wordt gevormd door de organisaties die burgers professionele 

ondersteuning bieden. De informele component wordt gevormd door burgers die in collectieve verbanden of vrije associaties 

zelf bijdragen aan de sociale infrastructuur. Deze informele component van de sociale infrastructuur wordt ook wel geas-

socieerd met de civil society. De focus ligt op uitvoeringsorganisaties die de eerste 7 prestatievelden van de Wmo bestrijken. 

Uitvoeringsorganisaties die vallen onder prestatievelden 8 en 9 (ambulante verslavingszorg en OGGZ) zijn niet direct in het 

onderzoek betrokken1. Wel zijn alle organisaties bevraagd op hun rol en activiteiten binnen álle prestatievelden van de Wmo. 

De volgende uitvoeringsorganisaties zijn in dit onderzoek meegenomen: 

Zorg:

1. Organisaties op het gebied van de thuiszorg

2. Verpleeg- en verzorgingshuizen

3 Stichtingen Welzijn Ouderen 

4. Mantelzorgsteunpunten

Welzijn:

1. Welzijnsorganisaties

2. Bibliotheken 

3. Wooncorporaties 

4. Vrijwilligerscentrales

Civil	Society:

1. Organisaties op het terrein van Civiele Burgerorganisaties  (vrijwilligersorganisaties, verenigingen,  

 religieuze organisaties etc.)

2. Burgervertegenwoordiging (wijk- en dorpsraden, cliëntraden, stuurgroepen, burgerplatforms etc.)

1 In vervolgonderzoek zullen ook prestatievelden 8 en 9 worden meegenomen. Ter verdieping zijn in het verkennende onderzoek wel enkele interviews 
afgenomen met OGGZ-instellingen. 
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Nederlands	Dagblad	 30	juni	2007

Gehandicaptenraad bezorgd 
over effecten WMO
UTRECHT - De Chronisch Zieken en Gehandicapten-

raad (CG-Raad) is bezorgd over de effecten van de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die 

op 1 januari is ingegaan. Er dreigt een tweedeling te 

ontstaan tussen gemeenten. In sommige gemeenten 

kunnen ouderen en gehandicapten op betere zorg 

en voorzieningen rekenen dan in andere. Daardoor 

bestaat de kans dat ouderen zich gedwongen zien zich 

in te schrijven voor een zorgcentrum, omdat zij geen 

of onvoldoende geld krijgen om hun woning aan te 

passen of omdat familieleden hen onvoldoende man-

telzorg kunnen bieden. Dat heeft een woordvoerster 

van de CG-Raad zaterdag laten weten naar aanlei-

ding van berichtgeving in het AD. De raad heeft een 

WMO-meldpunt ingesteld, waar in vijf maanden 164 

reacties zijn binnengekomen. Op 1 oktober moeten 

alle gemeenten hun verordeningen aan de nieuwe wet 

hebben aangepast. De WMO maakt gemeenten ver-

antwoordelijk voor de invulling en uitvoering van de 

thuiszorg en de voorzieningen van gehandicapten. Het 

doel is om per individu zorg op maat te verlenen. De 

vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 

toegezegd dat gemeenten hun best zullen doen om 

mensen dezelfde voorzieningen te laten ontvangen als 

ze voor 1 januari kregen. 

De meeste klachten (bijna tachtig) gingen over de 

indicatiestelling: mensen krijgen minder zorg dan ze 

vroeger hadden en er wordt van familieleden verwacht 

dat zij veel meer bijspringen, hoewel het de vraag is 

of die dat kunnen. In sommige gevallen is sprake van 

halvering van het aantal uren zorg waarop ouderen 

of gehandicapten eerder recht hadden. Ook werd een 

verhoging van de eigen bijdrage voor een scootmobiel 

gemeld: van 50 naar 400 euro.

Binnenlands	Bestuur	42	 19	oktober	2007

WMO-overleg vooral met  
ouderen en gehandicapten
Gemeenten slagen er nog niet in moeilijke doel-

groepen te betrekken bij het Wmo-beleid. Dat blijkt 

uit voorlopige resultaten van de benchmark Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door Sgbo, 

het onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG).

Ongeveer negentig procent van de gemeenten 

praat geregeld met gebruikers van het Wmo-loket, 

huishoudelijke hulp en individuele voorzieningen. 

Dat zijn voornamelijk ouderen en gehandicapten. Het 

minst bij het beleid betrokken zijn cliënten van de 

geestelijke gezondheidszorg (in ruim een kwart van 

de gemeenten), verslaafden (in ongeveer 23 procent) 

en daklozen en vrouwen uit de vrouwenopvang (in 

ongeveer 22 procent).

Ongeveer tweehonderd gemeenten namen deel aan 

deze eerste benchmark. Vanaf 2008 is de jaarlijkse 

benchmark verplicht en moeten gemeenten gegevens 

verstrekken.
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Operationalisering domeinen
De organisaties zijn ten behoeve van de analyse geclusterd in een drietal domeinen: Zorg, Welzijn en Civil Society. De toede-

ling van de organisaties naar de domeinen is gebaseerd op eerdere domeinspecifieke indelingen van organisaties in het zorg- 

en welzijnsbeleid en het maatschappelijk middenveld. Deels ook, hebben we ons in de toedeling gebaseerd op de verschui-

vingen die zich meer recentelijk – mede onder invloed van de Wmo – binnen de sociale infrastructuur hebben voorgedaan en 

waarbij zich nieuwe spelers hebben aangediend.

Tot het domein Zorg rekenen we de organisaties die zich primair richten op doelgroepen die zich alleen met steun (zelfstan-

dig) in de samenleving kunnen bewegen. De zorgverlening aan individuele burgers is hier het belangrijkste ordeningsprinci-

pe, hoewel ook deze organisaties binnen de Wmo nadrukkelijk worden aangespoord om voor hun doelgroepen de voorwaar-

den te scheppen om zo lang mogelijk actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Het domein Welzijn wordt vertegenwoordigd door organisaties die een bijdrage leveren aan ‘welzijn in brede zin’. Het gaat 

daarbij zowel om organisaties die vielen onder de oude welzijnswet (zoals het sociaal-cultureel werk of jeugdwerk) alsook om 

organisaties die niet binnen de traditionele beleidsterreinen van welzijn kunnen worden ondergebracht maar hier wel aan 

bijdragen (bijvoorbeeld de woningcorporaties en bibliotheken).

Het derde domein, Civil Society, wordt gevormd door de verbanden van burgers zelf. Daarbij maken we een onderscheid tussen 

organisaties uit de civil society en burgervertegenwoordigingen. Hoewel in sommige gevallen sprake is van een grijs gebied is het 

essentiële onderscheid, dat de organisaties uit de civil society primair participeren in onderlinge sociale verbanden van burgers 

en zich direct inzetten in hun leefomgeving (bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties). Burgervertegenwoordigingen houden zich 

vooral bezig met participatie in het beleid van professionele organisaties en het lokale bestuur (bijvoorbeeld wijkraden).  

De gehanteerde indelingen zijn natuurlijk niet uitsluitend. Zo opereren veel corporaties ook binnen het zorgdomein, en delen 

van de activiteiten vinden ook in en zelfs door de civil society plaats. Ten behoeve van de analyse is deze indeling volgens ons 

de meest adequate.

Vraagstelling
De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt:

In hoeverre veranderen uitvoeringsorganisaties hun aanbod, beleid, uitvoering, structuur en bedrijfsvoering door de invoe-

ring van de Wet maatschappelijke ondersteuning en wat zijn de gevolgen voor deze organisaties en hun omgeving?

Op basis van deze centrale vraag zijn binnen drie thema’s deelvragen geformuleerd:

Aanbod	en	uitvoering:

In hoeverre passen zij hun aanbod aan op de prestatievelden van de Wmo? 

Op welke terreinen hebben organisaties hun aanbod veranderd? 

Welk effect heeft de systematiek van de openbare aanbesteding op de uitvoeringspraktijk van organisaties?

Er zijn aanwijzingen dat afzonderlijke Wmo-doelstellingen soms moeilijk verenigbaar zijn (bijvoorbeeld meedoen in de 

openbare aanbesteding en samenwerken met andere organisaties). Hoe gaan organisaties om met conflicterende doelstel-

lingen en ideologieën van de Wmo?

Organisatie	en	beleid:

Wat voor interne veranderingsprocessen maken uitvoeringsorganisaties door? 

In hoeverre buigen uitvoeringsinstellingen om van een budgetovereenkomst met de gemeente naar een meer prestatie- 

gerichte manier van werken?

In hoeverre veranderen uitvoeringsorganisaties hun doelstellingen door de komst van de Wmo? 

Welke gevolgen heeft de Wmo voor het personeelsbeleid van uitvoeringsinstellingen?

•

•

•

•

•

•

•

•
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Interviews bestuurders
Gedurende 2007 en 2008 zijn diepteinterviews afgenomen bij 25 bestuurders en beleidsmakers 

van maatschappelijke organisaties, evenredig verspreid over de verschillende organisatietypen. In 

de interviews werden de hoofdonderwerpen van de Wmo-monitor uitgediept. De respondenten 

zijn bevraagd over de invloed van de Wmo op het aanbod en uitvoering van hun organisatie, 

welke directe gevolgen zij ondervinden door de invoering van de Wmo en welke kansen en 

bedreigingen zij zien in de nieuwe wet. 

Werkconferenties najaar 2007
Onder de titel ‘Ontmoeten en aanpakken’ organiseerde MOVISIE eind 2007 twee werkconferen-

ties, voor bestuurders van organisaties uit de sectoren wonen, zorg, welzijn en civil society.

Enkele uitkomsten van de Wmo-monitor zijn hier besproken met de deelnemers. Vervolgens 

zochten zij gezamenlijk naar mogelijke oplossingen voor de knelpunten die men tegenkomt bij 

het uitvoeren van de Wmo.

Het frontliniepanel
Eind 2007 heeft MOVISIE – naast de Wmo-monitor - onderzocht hoe de professionals die direct 

contact hebben met bewoners of klanten de gevolgen van de invoering van de Wmo beoorde-

len. Via een internetenquête hebben 427 frontlinieprofessionals onze vragen over dit onderwerp 

ingevuld. Het betreft vooral professionals uit de welzijnssector (66%) en daarnaast professionals 

uit de zorg en het vrijwilligerswerk. In mindere mate gaat het om professionals uit de jeugdzorg, 

het bedrijfsleven, de politie/veiligheid, het wonen of het onderwijs.

Wmo in de Media
Gedurende 2007 zijn steekproefsgewijs Wmo-berichten uit de landelijke media verzameld. De 

selectie vormt een dwarsdoorsnede van het totale aantal nieuwsberichten over de Wmo dat is 

verschenen in dagbladen, vaktijdschriften en op websites. Een aantal van deze berichten is in dit 

rapport gepresenteerd.

Expertgroep
In het voorjaar van 2008 zijn de resultaten van de Wmo monitor voorgelegd aan een divers 

samengestelde groep van Wmo-experts. De conclusies van de monitor en met name de betekenis 

hiervan zijn met hun inzichten en adviezen verrijkt. (De deelnemerslijst is opgenomen als  

bijlage 2.) 
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Context	en	omgeving:

In hoeverre veranderen uitvoeringsorganisaties hun extern beleid? 

Hoe ziet in dit verband de interactie vanuit het eigen organisatieperspectief met andere organisaties eruit? 

Waardoor kenmerkt zich de relatie met burgers en klanten?

In welke mate profileren uitvoeringsorganisaties zich op terreinen die met die van andere instellingen overlappen? Gaan zij 

met elkaar de concurrentie aan? Zoeken zij de samenwerking? Of trekken zij zich terug op bepaalde terreinen van aanbod?

Welke globale verschillen zijn er te zien in de veranderingsprocessen tussen de verschillende organisatietypen?

Om deze vragen te beantwoorden is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek verricht. In het voorjaar van 2007 is de 

Wmo-monitor onder alle uitvoeringsorganisaties van de Wmo onder de aandacht gebracht. Uiteindelijk hebben bijna 400 or-

ganisaties de uitgebreide enquête ingevuld. Naast de monitor zijn een aantal andere onderzoeken opgezet naar de invoering 

van de Wmo en de consequenties voor de uitvoeringsorganisaties:

Een interviewcyclus (N=25), gekoppeld aan de Wmo-monitor onder uitvoeringsorganisaties, waarin de gestelde vragen in 

de monitor zijn uitgediept.

Een frontliniepanel, waarin ruim 400 uitvoerend medewerkers zijn bevraagd naar de consequenties van de invoering van de 

Wmo in de dagelijkse beroepspraktijk.

Een analyse van de berichtgeving over de Wmo in de landelijke media.

Rondom het thema civil society heeft een aanvullend deelonderzoek plaatsgevonden onder vijf gemeenten en hun organisa-

ties die op een of andere wijze betrokken zijn bij civil society. Hieronder waren ook een aantal vrijwilligersorganisaties. Dit 

onderzoek, De revitalisering van de Nederlandse Civil Society, onderzoek naar de bijdrage van de overheid met de Wmo aan 

de revitalisering van de Nederlandse Civil Society (Alblas 2007), is gebruikt ter versterking van de gevonden resultaten op het 

terrein van civil society. Tevens organiseerde MOVISIE eind 2007 twee werkconferenties voor bestuurders van organisaties 

uit de sectoren wonen, zorg, welzijn en civil society. In 2008 zijn verder de uitkomsten van de monitor voorgelegd aan een 

expertgroep.

In dit rapport zijn de resultaten van de verschillende onderzoeken thematisch samengevoegd. De hoeveelheid organisaties 

die hebben gereageerd, de spreiding over de verschillende domeinen, én de combinatie van gegevens door verschillende on-

derzoeksresultaten in deze rapportage te betrekken, geven samen een redelijk betrouwbaar beeld van de eerste implementa-

tie-perikelen van de Wmo. Op de linkerpagina’s van dit rapport treft u – naast perscitaten - een aantal opvallende resultaten 

aan uit de monitor, het frontlinieonderzoek, de interviews met bestuurders en de werkconferenties. De basisgegevens van de 

Wmo-monitor vormen het hart van de rapportage2. Deze staan op de rechterpagina’s. De overige onderzoeksbronnen zijn dus 

verweven met de gegevens van de online-enquête onder uitvoeringsorganisaties. In hoofdstuk 2 brengen we de context van 

de Wmo in beeld. In de volgende paragraaf geven we eerst kort een nadere duiding van de Wmo en de contexten waarin de 

invoering van de wet kan worden gezien. In hoofdstuk 3 beschrijven we de resultaten van de monitor op een geaggregeerd 

niveau. Daarin komen achtereenvolgens de gevolgen voor het aanbod en de uitvoering, de organisatie en het beleid, en de 

context en omgeving aan bod. Daarbij kijken we telkens op basis van de enquête, maar ook op basis van de andere bronnen, 

naar de specifieke betekenis voor de afzonderlijke domeinen Zorg, Welzijn en Civil Society. In dit hoofdstuk presenteren we 

ook de evaluatieve oordelen van de uitvoeringsinstellingen aan de hand van rapportcijfers en enkele stellingen over de Wmo. 

In hoofdstuk 4 trachten we enkele conclusies te trekken over de invloed van de Wmo op professionele organisaties en burger-

organisaties. We sluiten af met een tentatieve slotbeschouwing. 

2 Zie voor een uitgebreide rapportage van de Wmo-monitor het werkdocument Werk in Uitvoering. Verslaglegging Wmo-monitor MOVISIE 2007. Te 
vinden op www.movisie.nl.
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Hoofdstuk 2

De Wmo:  
Weg van de 
toekomst?
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Resultaat uit het 
frontliniepanel:

Gevolgen Wmo merkbaar binnen alle sectoren 
75% van alle respondenten merkte direct in het invoeringsjaar van de Wmo al iets van de  

consequenties voor de eigen organisatie.

91% van alle respondenten verwacht dat de Wmo ook in de toekomst nog veranderingen met 

zich meebrengt voor de organisatie.

Ondanks de ruime media-aandacht voor de consequenties in de zorg brengt de Wmo dus over 

de hele linie gevolgen met zich mee.

•

•

•

Aan	een	groep	van	experts	zijn	de	eerste	resultaten	van	de	Wmo	monitor	voorgelegd	met	de	

vraag	wat	deze	volgens	hen	betekenen	voor	de	toekomst	van	de	Wmo.	Een	greep	uit	de	discussie	

over	de	vraag	hoe	de	mogelijkheden	van	de	Wmo	maximaal	benut	kunnen	worden.

“De Wmo zou niet alleen een rechtenwet moeten zijn, maar ook een stimulerings- en verleidings-

wet. De gemeente kan hieraan vormgeven met haar regierol. Dit lijkt echter gemakkelijker gezegd 

dan gedaan, tot nu toe kunnen we constateren dat met name aandacht is voor het rechtendeel van 

de wet. Ofschoon een gemeente haar regierol niet helemaal uit handen kan geven lijkt het inscha-

kelen van een externe partij die de ontwikkelingstaak op zich neemt om vorm te geven aan het 

stimulerings- en verleidingsdeel van de wet een mogelijk alternatief. Een sterke lokale speler – met 

een visie hoe dit stimuleringsproces op gang te krijgen en kennis van beschikbaar instrumentarium 

daarvoor – kan dan een deel van deze taak op zich te laten nemen. Uiteraard met accordering van 

de gemeente.”

“Cruciaal in de Wmo is de contextindicering, de ene situatie is nu eenmaal de andere niet. Dat 

vraagt een intelligent indicatiesysteem. Een goed toegerust indicatiekantoor kan dat doen, maar 

het is ook mogelijk dit op basis van vertrouwen over te laten aan frontliniewerkers. Wie heeft de 

generieke professionals in dienst die in staat zijn kwetsbaren en weerbaren te verbinden? In de 

ene lokale situatie kan dat de woningbouwcorporatie zijn, in een andere zijn deze mogelijk bij een 

heel andere organisatie te vinden.”
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2.1 Aanleidingen voor de Wmo

De directe aanleiding van de Wmo ligt in de sterke kostenstijging van de AWBZ. In de jaren voorafgaande aan de Wmo 

namen de aanvragen voor de AWBZ sterk toe en met de verwachte vergrijzing zouden de kosten op de lange termijn on-

beheersbaar worden. De overheid zag in het overhevelen van budgetten van de landelijke overheid naar gemeenten een 

antwoord om deze kostenstijging in de zorg te beperken. Met de invoering van de Wmo is de overheidsverantwoordelijkheid 

voor zorgbehoevenden daarmee primair bij gemeenten komen te liggen. 

Zo zijn gelden van de AWBZ overgeheveld naar één gemeentelijk Wmo-budget. De gedachte hierachter: gemeenten ken-

nen hun burgers en kunnen beter beoordelen met welke middelen, voorzieningen en menskracht aan ondersteuningsvragen 

tegemoet kan worden gekomen. De invoering en uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) door gemeen-

ten had immers laten zien dat gemeenten hier, uiteindelijk, de goede vorm hebben weten te vinden. De gedachte achter de 

decentralisatie was natuurlijk ook, dat gemeenten uiteindelijk, juist doordat ze dicht op de burger zitten, een hoog kostenbe-

wustzijn aan de dag zouden leggen, daarin ondersteund door de (verplichte) aanbesteding van de diensten en voorzieningen 

die in het kader van de Wmo worden aangeboden. De kritischer indicatiestelling voor zorgbehoevenden door veel gemeen-

ten is dus voor een deel te verklaren uit het feit dat gemeenten de uitgaven op het terrein van de huishoudelijke zorg nu in 

hun eigen portemonnee voelen. Er zit echter ook een meer principiële kant aan deze kritische indicatiestelling, en die reikt 

verder dan het voormalige AWBZ-deel van de Wmo.

De indirecte aanleiding van de Wmo vindt zijn oorsprong in de herziening van de verzorgingsstaat. Al sinds de jaren zeventig 

is de vormgeving van de verzorgingsstaat permanent onderwerp van discussie en strijd (WRR 2006). De laatste decennia zocht 

de overheid meer dan eens naar oplossingen om de stijgende kosten van de verzorgingsstaat te beteugelen. Volgens Van 

Eerten (2007:13) resulteerde dit in “een meer bedrijfsmatige benadering van overheidstaken en een herijking van de verant-

woordelijkheden tussen het Rijk, lagere overheden, maatschappelijke instellingen en burgers”. Van Eerten ziet de Wmo als 

één van de antwoorden op de vragen waarmee de samenleving als gevolg van demografische, sociaal-culturele en sociaal-

economische ontwikkelingen de komende jaren wordt geconfronteerd. 

De kenmerken van de Wmo zijn dus geworteld in eerdere discussies over de herziening van de verzorgingsstaat en pogen 

tegelijk een antwoord te bieden op de vraagstukken die voortkomen uit een veranderende samenleving. De Wmo belichaamt 

een samenlevingsvisie waarin een krachtige sociale structuur (gemeenschap), zelfredzaamheid, maatschappelijke betrokken-

heid en eigen verantwoordelijkheid de boventoon voeren3. Tegelijkertijd echter gaat zij uit van het neoliberale principe van 

de marktwerking in het overheidsbeleid.

3 Zie regeerakkoord Kabinet Balkenende II (2003-2006)
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Psy	 17-07-2007

Bemoeizorg zucht onder 
Wmo-regime
Ggz-instellingen	hebben	problemen	met	de	Wet	

maatschappelijke	ondersteuning	(Wmo).	Gemeenten	

hebben	soms	nauwelijks	weet	van	bemoeizorg	of	

preventieve	ggz-activiteiten.	Ze	zijn	daarom	niet	

geneigd	hier	op	in	te	kopen,	met	als	gevolg	dat	pa-

tiënten	hulp	mislopen.

Sinds 1 januari 2007 is de Wmo van kracht en kopen 

gemeenten onder andere thuiszorg in. Maar ook 

openbare ggz (oggz) en collectieve preventieactivi-

teiten zijn overgeheveld naar de Wmo. Gemeenten 

worden geacht ook deze activiteiten in te kopen. In 

totaal is hiervoor ruim 75 miljoen euro in de gemeen-

tefondsen gestort. Een aantal gemeenten lijkt echter 

weinig weet te hebben van de oggz en koopt deze 

activiteiten niet in. Gevolg is dat bemoeizorgpro-

jecten, consultatiefuncties en preventieactiviteiten 

nu in gevaar komen. Hierdoor dreigen mensen met 

psychische klachten niet meer de hulp te krijgen die 

ze nu nog wel ontvangen. 

Onbekend

Dit blijkt uit een vragenronde van GGZ Nederland 

over dit onderwerp onder ggz-instellingen. Als het 

gaat om collectieve preventie is het makkelijker 

afspraken te maken met gemeenten. Deze activiteit 

geniet er meer bekendheid. Maar als het gaat om 

de zogeheten stille problematiek van psychiatrische 

cliënten, blijken gemeenten vaak slecht bekend met 

de materie. Ze hebben dan eerder een afwachtende 

houding en kopen geen bemoeizorg in. Er zijn zelfs 

gemeenten die stellen dat zij geen inwoners hebben 

met psychiatrische klachten. 

Miljoenenverliezen

Als gevolg van de invoering van de Wmo zijn de 

budgetten van ggz-instellingen dit jaar gekort voor 

in totaal bijna 40 miljoen euro: aanbieders moeten 

via contracten met gemeenten deze gelden zien 

terug te verdienen. Een eerste globale inventarisatie 

door GGZ Nederland brengt aan het licht dat van de 

44 respondenten niet meer dan achttien ggz-instel-

lingen afspraken hebben met gemeenten. Vaak gaat 

het dan om lagere bedragen dan de budgetten waar-

op zij gekort zijn. Een globale doorrekening leert dat 

voor de instellingen miljoenenverliezen dreigen. 

Zelf	financieren

Sommige instellingen geven aan de bemoeizorgac-

tiviteiten voorlopig maar zelf te financieren, in de 

hoop dat er komend jaar wél geld van de gemeente 

komt. Maar bepaalde activiteiten ondervinden nu al 

de schadelijke gevolgen: in Breda dreigen bijvoor-

beeld de psychiatrische consulten aan een opvang-

huis voor vrouwen te verdwijnen, omdat hiervoor 

geen geld meer is. Hetzelfde lot dreigt voor een 

inloophuis in Dordrecht. Onbekendheid over en weer 

lijkt het grootste knelpunt: ggz-instellingen zou-

den soms meer moeten investeren in relaties bij de 

gemeenten en zorgen voor een goede omschrijving 

van hun producten. Gemeenten moeten juist meer 

openstaan voor het werk van de ggz.
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Bovenal doet de Wmo een beroep op burgers en middenveldpartijen in de civil society. Het denken hierover in termen van 

de verzorgingsstaat is door Uyterlinde et al. (2007) uitgewerkt in het model van de Wmo-synthese. De auteurs grijpen hierbij 

terug op het werk van de socioloog Abram de Swaan. In zijn boek Zorg en de Staat (1989) behandelt De Swaan de rol van de 

staat als hoeder en beschermer van de moderne burger. Gedurende de inrichting van de naoorloogse verzorgingsstaat nam 

overheidszorg steeds meer de plaats in van onderling hulpbetoon. Volgens De Swaan onstond dit uit een algemeen besef dat 

mensen niet zelf hoeven te zorgen, maar dat ze ervoor moeten zorgen dat anderen voor hen zorgen. 

Het model van de Wmo-synthese zet het moderne sociale denken van De Swaan af tegen het oude sociale denken van voor 

de opkomst van de verzorgingsstaat. In deze benadering wordt de Wmo dus níet beschouwd als een maatregel die teruggri-

jpt op achterhaalde gemeenschapszin en omgangsvormen (zoals wel eens wordt beweerd), maar vormt de wet een synthese 

van moderne en traditionele uitgangspunten over zorg en solidariteit. 

Figuur 1: de Wmo-synthese

Pre-verzorgingsstaat:

Gunstkarakter

Eigen zorgplicht

Concrete solidariteit

Incidenteel

Van aangezicht tot aangezicht

Vrijwilligers

Gevoel

Verzorgingsstaat:

Rechtskarakter

Staat heeft zorgplicht

Abstracte solidariteit

Structureel

Afstandelijke houding

Professionals

Wetenschap

Wmo-
synthese

De Wmo-synthese. (Bron: Uyterlinde, Engbersen & Neefjes, 2007)
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Zorg	en	Welzijn	 25	juni	2007

‘Integrale aanpak geeft welzijn 
betere plek binnen WMO’ 
Divers,	de	welzijnsonderneming	in	Den	Bosch,	on-

derzocht	de	mate	waarin	mensen	met	beperkingen	

‘meedoen’.	Hun	participatie	is	nog	zeer	beperkt:	de	

dienstverlening	is	vooral	gericht	op	individuele	zorg	en	

niet	op	de	ondersteuning	van	sociale	netwerken.	“De	

scheidingsmuren	tussen	zorg	en	welzijn	moeten	ver-

dwijnen”,	concludeert	onderzoeker	Khalid	Ahdidouch.	

Door	Martin	Zuithof	

“Activiteiten met de eigen groep zijn fijn, maar ik wil 

ook meedoen met anderen in de wijk. Ik doe de krant 

in de wijk, maar soms word ik gepest door jongeren”, 

aldus een deelnemer met een verstandelijke beperking 

in het onderzoek ‘Onbeperkt meedoen’. Khalid Ahdi-

douch, stafmedewerker bij Divers, onderzocht de mate 

waarin mensen met beperkingen in Den Bosch meedoen 

aan het leven in hun wijk. De resultaten van zijn onder-

zoek werden afgelopen woensdag gepresenteerd. 

Verantwoordelijkheid

‘Zorginstellingen missen de sociale infrastructuur in de 

wijk. Dit werkt belemmerend voor de participatie van 

mensen met een beperking. Het is hoog tijd dat het 

welzijnswerk zijn verantwoordelijkheid voor deze groep 

neemt’, luidde daarbij de centrale stelling. In Den Bosch 

leven ongeveer 4600 mensen met beperkingen. Ahdi-

douch constateert dat de participatie van deze groep 

in de eigen buurt vaak te wensen overlaat. Individuele 

zorgdiensten zijn er genoeg, maar het welzijnsaan-

bod is vaak stedelijk georganiseerd.  Een deel van de 

mensen wil specifieke activiteiten, anderen willen graag 

deelnemen aan algemene welzijnsactiviteiten. Mensen 

met psychiatrische problemen hebben bijvoorbeeld 

behoefte aan ondersteuning om deel te kunnen nemen 

aan bestaande activiteiten. 

Vooroordelen

Ahdidouch sprak ‘steekproefsgewijs’ met cliënten, 

ouders, belangenorganisaties en professionals. Hij 

concludeert dat buurtbewoners vaak niet bereid zijn 

om mensen met beperkingen op te nemen. Onbegrip 

en angst voor mensen met psychische en verstande-

lijke beperkingen spelen hierbij een rol.  Zelfstandig 

wonende mensen met beperkingen hebben nauwelijks 

een eigen sociaal netwerk. Zorginstellingen lukt het niet 

om de participatie rondom de cliënt te bevorderen. De 

bestaande dienstverlening is vooral gericht op zorg en 

niet op de ondersteuning van sociale netwerken. 

Integraal	aanbod

Om in te spelen op deze wensen moeten zorg- en wel-

zijnsinstellingen veel meer gaan samenwerken en een 

integraal aanbod ontwikkelen, stelt Ahdidouch. “Er zijn 

al veel welzijnsactiviteiten in buurthuizen, maar het is 

ook nodig om andere instellingen daarbij in te schake-

len omdat het welzijnswerk vaak geen of nauwelijks 

expertise heeft over mensen met beperkingen. Het 

welzijnswerk moet de netwerken nog beter aan elkaar 

koppelen.”

Scheidingsmuren

Vanuit de filosofie van de Wet maatschappelijke onder-

steuning – iedereen moet meedoen, te beginnen in de 

wijk – schiet de ondersteuning van zorg- en welzijnsin-

stellingen van deze groepen nog ernstig tekort. “Er be-

stonden altijd scheidingsmuren tussen zorg en welzijn. 

Deze groepen worden patiënten genoemd en hen wordt 

zorg aangeboden. Zorginstellingen deden altijd weinig 

aan participatie en welzijn kwam weinig aan deze groe-

pen toe. Die taken zijn historisch zo gegroeid.”

Maatjesprojecten

“Het belangrijkste is dat professionals deze doelgroe-

pen zien als gewone buurtbewoners, die niet anders 

dan anderen willen worden benaderd. Laat ze zelf met 

initiatieven komen. Zo blijkt in mijn onderzoek dat 

mensen met psychiatrische problemen veel verwachten 

van maatjesprojecten om hun sociale netwerken verder 

uit te bouwen. Dat moeten dan wel maatjes uit de eigen 

wijk zijn, bijvoorbeeld een buurvrouw die ze meeneemt 

naar voorzieningen in de buurt.”
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2.2 Het bereik van de Wmo

De Wmo is het meest recente hoofdstuk in de ontwikkeling van het sociaal beleid in Nederland. Sinds het begin van de jaren 

negentig is steeds meer de nadruk komen te liggen op de formulering van een lokaal sociaal beleid, het beleid van en bin-

nen een gemeente dat gericht is op het op een integrale wijze voorkomen en oplossen van sociale problemen (Engbersen 

en Sprinkhuizen 1999). De overtuiging dat effectief sociaal beleid alleen kans van slagen heeft wanneer de krachten tussen 

verschillende werksoorten lokaal worden gebundeld en de inbreng en inzet van maatschappelijke organisaties van burgers 

wordt vergroot, is dus niet geheel nieuw. De in de Wmo geformuleerde uitgangspunten kunnen daarom worden beschouwd 

als een voortzetting van het ‘herstelwerk aan de sociale infrastructuur4’. De Wmo zet de integraliteit van het lokaal sociaal 

beleid zelfs nog een keertje extra in de verf, getuige de enorme diversiteit van beleidsterreinen die zijn beschreven binnen 

de Wmo-prestatievelden. Bovendien is de overheveling van het voormalige AWBZ-deel van de huishoudelijke verzorging naar 

de Wmo nadrukkelijk bedoeld om inspanningen op het terrein van informeel hulpbetoon, professionele zorg en welzijn met 

elkaar te verknopen. Al met al krijgt de Wmo in potentie daardoor een enorm bereik. Het bereik van de Wmo vindt zijn con-

crete uitwerking in negen prestatievelden. Op deze terreinen moeten gemeenten beleid voeren:  

1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten; 

2. op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en aan ouders met problemen 

met opvoeden; 

3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 

4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 

5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met 

een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem; 

6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met 

een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het 

maatschappelijk verkeer; 

7. maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld; 

8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij 

rampen; 

9. het bevorderen van verslavingsbeleid.

Er is een grote gemeentelijke beleidsvrijheid om de prestatievelden die in de wet worden genoemd in te vullen. Gemeenten 

kunnen er dus voor kiezen om binnen het Wmo-budget bepaalde accenten te leggen. Dit impliceert wel dat zij bewust of 

onbewust inleveren op andere sociale voorzieningen (RMO 2006). Niettemin brengt de wet een aantal verplichtingen voor 

gemeenten met zich mee. Zo zijn gemeenten verplicht burgers te informeren, te adviseren en te ondersteunen (loket,  

cliëntondersteuning) op het terrein van de Wmo en kunnen burgers en gemeenteraad het lokaal bestuur aanspreken op  

resultaten. Ook wordt van de gemeente verlangd dat zij de regie voert op het terrein van wonen, zorg en welzijn. De ge-

meente dient daarnaast ook álle burgers te betrekken bij het beleid (zowel in de voorbereiding als bij de implementatie).  

Dat geldt dus ook voor de moeilijk bereikbare groepen en individuen. Tot slot is de gemeente verantwoordelijk voor de invul-

ling van lacunes: indien bijvoorbeeld onderdelen van het lokaal sociaal beleid niet door marktpartijen verzorgd kunnen wor-

den, dient de gemeente zelf verantwoordelijkheid te nemen. Kortom: er wordt nogal wat gevraagd, zowel van de gemeente, 

als van de maatschappelijke ondernemingen, als van de burgers zelf.

4 De term is van R. Engbersen, uit: In het hart van de verzorgingsstaat. Het Ministerie van maatschappelijk werk en zijn opvolgers (CRM, WVC, VWS) 
(2002).
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PZC	 18	oktober	2007

WMO remt bouw zorgwoningen
TERNEUZEN - De Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) remt de bouw van zorgwonin-

gen in Zeeuws-Vlaanderen. Dit zegt directeur Kees 

Reinhoudt van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Tot vorig jaar werd de zorg in woonzorgcomplexen 

voor ouderen bekostigd uit de rijkskas (AWBZ), maar 

sinds 1 januari moeten de gemeenten de thuiszorg 

aan ouderen zelf bekostigen uit het WMO-budget. 

Gemeenten, zoals Hulst, die druk aan het ‘extramura-

liseren’ zijn geslagen, raken daardoor in de financiële 

problemen. Extramuraliseren is oudere mensen die 

in een zorginstelling huizen, de gelegenheid bieden 

weer zelfstandig te wonen. Dat terwijl ze voor spe-

cifieke zorg wel kunnen terugvallen op thuiszorg en 

thuishulp. 

In Hulst werd de voorbije jaren het verzorgingshuis 

De Blaauwe Hoeve volledig omgebouwd tot een 

woonzorgcomplex met tientallen moderne apparte-

menten voor ouderen. 

Ze betalen daarvoor gewoon huur en als ze hulp of 

zorg behoeven, kunnen ze via zorgorganisatie Cura-

mus hulp of zorg inhuren. Naast een eigen bijdrage 

van betrokkenen betalen de gemeenten voor die zorg. 

Hulst had plannen om samen met Curamus en wo-

ningbouwcorporatie Woongoed om huize Antonius 

in Kloosterzande om te bouwen tot een woonzorg-

complex, maar ziet daar nu van af. 

Wethouder Frank van Driessche (welzijn en WMO): 

,,Het voorbije jaar zijn we door de ombouw van de 

Blaauwe Hoeve er als gemeente ruim 870.000 euro 

bij ingeschoten. Op een WMO-budget van 3,7 miljoen 

euro is dat een fors bedrag. Natuurlijk willen we 

ouderen langer zelfstandig laten wonen, maar als 

daar financieel de ruimte niet voor wordt gemaakt, 

kunnen we nooit volledig op die wens inspelen. Voor 

ons dus reden om de plannen voor Antonius aan te 

passen.”

 

Woongoed-directeur Reinhoudt vindt het jammer dat 

nieuwe wetgeving voor extra problemen zorgt in de 

huisvestingssector. ,,Het bouwen van zorgwoningen 

gaat al moeizaam in Zeeuws-Vlaanderen en met die 

WMO erbij wordt het alleen nog maar moeilijker”, 

aldus Reinhoudt. 

In Zeeuws-Vlaanderen zouden tegen 2010 1093 zorg-

woningen gebouwd moeten worden, waarvan twee-

derde in de gemeente Terneuzen. Dat aantal wordt 

nooit gehaald. Overal stuit de bouw op problemen. 

Volgens wethouder Co van Schaik (WMO) van 

Terneuzen hoeven de corporaties en de gemeenten 

niet te somberen. ,,Het kabinet onderkent de pro-

blemen en werkt aan regelgeving die de meerkosten 

voor zelfstandig wonen van ouderen via de WMO zal 

compenseren. Het is een kwestie van even wachten.” 
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2.3 De invloed van de Wmo op de sociale infrastructuur

Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de Wmo sluipenderwijs grote consequenties gaat hebben voor de positionering en 

bedrijfsvoering van organisaties in het speelveld van de sociale infrastructuur, de onderzoeksgroep die in dit rapport centraal 

staat. Vooruitlopend op de bevindingen van het onderzoek, schetsen wij in dit hoofdstuk een aantal mogelijke trends (zie ook 

Lub en Sprinkhuizen 2007).

De positionering van uitvoeringsorganisaties
Te verwachten valt dat de Wmo gevolgen zal hebben voor de positionering van uitvoeringsorganisaties. Voorheen was de so-

ciale infrastructuur vrijwel uitsluitend het domein van de klassieke zorg- en welzijnsorganisaties, maar inmiddels dienen zich 

ook andere spelers aan: de woningcorporaties, sportverenigingen, scholen, vrijwilligersorganisaties, zelfs het bedrijfsleven 

laat zich niet onbetuigd. De mogelijkheid bestaat dat er aanzienlijke verschuivingen gaan plaatsvinden in de verhoudingen 

tussen deze nieuwe spelers en klassieke spelers op het speelveld van het lokaal sociaal beleid. De komst van de Wmo kan deze 

ontwikkeling in een stroomversnelling brengen. 

Daarnaast is de kans groot dat gemeenten – onder invloed van de Wmo prestatievelden - de komende tijd sociale thema’s 

meer in samenhang gaan brengen (denk aan thema’s als zorg, veiligheid, etnische spanningen), waardoor de vanzelfspreken-

de rol en positie van organisaties en burgerverbanden binnen een specifiek domein (zorg, veiligheid) niet meer tot in lengte 

van jaren is gegarandeerd. Hierdoor boeten oude banden met klassieke organisaties aan betekenis in. Het gaat er immers niet 

meer om wíe het doet, áls het maar gedaan wordt.

In de grote steden manifesteren woningcorporaties zich bijvoorbeeld als maatschappelijke ondernemers. Het rendement van 

het investeren in buurten zit immers niet alleen in de prijs van het onroerend goed, maar met name in de ‘roerende goe-

deren’, de bewoners en de kwaliteit van hun onderlinge verbondenheid. Dat woningcorporaties investeren in leefbaarheid 

was al bekend, maar de grens tussen activiteiten gericht op een leefbare woonomgeving en activiteiten gericht op samen-

levingsopbouw vervaagt5. In veel stedelijke gebieden bewegen veel woningcorporaties zich daarmee nadrukkelijk op het 

terrein van de welzijnsinstellingen. Woningcorporaties beschikken bovendien in toenemende mate over de ambitie om tal 

van welzijnstaken over te nemen. Daarbij komt dat corporaties zich ook meer op het terrein van de zorg gaan manifesteren. 

Extramuralisering van bijvoorbeeld begeleid wonen van psychiatrische patiënten, tweede kans beleid, maar ook zorgwonin-

gen en woonservicezones worden in toenemende mate met betrokkenheid van corporaties gerealiseerd. 

5 Zie bijvoorbeeld NIZW, Leefbaarheid als Ambacht, Utrecht, 2006
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Zorgvisie	 6	juli	2007

‘Cliënten willen alleen een 
schoon huis’
Cliënten die vanuit de WMO gebruik maken van 

huishoudelijke verzorging, willen voornamelijk een 

schoon huis. Andere bijkomstigheden zoals sociale 

aanspraak en organisatie van het huishouden wor-

den minder gewaardeerd. Dat concludeert onder-

zoeksbureau Arcon na onderzoek in de gemeente 

Zwartewaterland. De onderzoekers vroegen dertig 

klanten naar het werk dat de thuiszorg verricht. “Het 

staat als een paal boven water dat er alleen wordt 

schoongemaakt”, zegt directeur Maarten Witteveen 

van Arcon. “Meer willen cliënten niet. Sociale 

aanspraak of organisatie van het huishouden, daar 

vragen zij niet om.”

Alfahulpen	

Het onderzoeksresultaat werpt nieuw licht op de dis-

cussie over de WMO-tarieven. Thuiszorgorganisaties 

zien dat het werk van de huishoudelijke verzorgers 

niveau twee (HV2) verdwijnt, omdat gemeenten 

liever gebruik maken van de goedkopere alfahulp. 

En deze alfahulpen, zo redeneert de zorgbranche, 

zijn niet in staat om op tijd te signaleren wanneer 

de veelal ouder cliënten de regie over hun dagelijks 

leven verliezen. 

Geen	praatje	

“Ons onderzoek kan natuurlijk worden uitgelegd 

als een advies vóór invoering van het goedkope HV1 

tarief, in plaats van het duurdere HV2 tarief”, zegt 

Witteveen. “Het enige wat wij hebben geconsta-

teerd is dat cliënten van de thuiszorg het praatje 

met de hulp veel minder waarderen dan vaak wordt 

aangenomen.”

Geen	wijziging	

Wethouder Wolbert Meijer van gemeente Zwarte- 

waterland heeft na publicatie van het rapport te  

kennen gegeven de thuiszorgsituatie in de gemeente 

niet te willen wijzigen. De huishoudelijke hulp met het 

HV2 tarief moet volgens hem gewoon blijven. 

(ZorgVisie - Wouter van den Elsen)

De meeste frontliniewerkers verwachten niet dat de 

invoering van de Wmo direct consequenties heeft 

voor hun werkgelegenheid. Slechts 3% verwacht 

dat zij zelf het risico lopen ontslagen te worden. Dit 

is opmerkelijk als daarnaast de resultaten worden 

gelegd van een andere vraag: 43% verwacht dat de 

introductie van de Wmo zal leiden tot banenverlies 

in de sector Zorg en Welzijn (een derde verwacht dat 

dit niet het geval zal zijn).

Vraag	4: Bent u het eens met de volgende stelling: 

De Wmo leidt tot baanverlies in zorg aen welzijn.

 %

ja 43,0

nee 36,6

geen mening 20,4

Totaal 100,0

N= 426,0
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Door de extramuralisering zijn er ook op andere terreinen verschuivingen zichtbaar. Zorginstellingen bezinnen zich bijvoor-

beeld op het leveren van welzijnsdiensten. Diensten die voorheen bijvoorbeeld door de welzijnsinstellingen werden verzorgd 

als dagbesteding (de soos), maaltijdservice, klussendiensten en sociale alarmering. Het aanbod van sommige welzijnsinstellin-

gen vertoont ook zorgcomponenten. Het gaat dan om bijvoorbeeld huisbezoeken ter signalering van sociaal isolement. Deze 

verschuiving van het dienstenaanbod kan er voor zorgen dat zorg- en welzijnsinstellingen elkaar op sommige terreinen gaan 

verdringen. 

Het meest sprekende bericht van verdringing is natuurlijk het schoonmaakbedrijf dat de enkelvoudige huishoudelijke zorg 

overneemt van de thuiszorginstelling, daarover is al veel gezegd en geschreven, hoewel dit nog nergens in de praktijk heeft 

plaatsgevonden. Toch valt niet uit te sluiten dat door financiële druk en een puriteinse naleving van de Europese aanbeste-

dingsregels sommige gemeenten zich in de toekomst genoodzaakt voelen om meer prijsgericht aan te besteden. Dit zou tot 

gevolg kunnen hebben dat gemeenten in de nabije toekomst op verschillende sociale beleidsterreinen een hoger kosten-

bewustzijn aan de dag zullen gaan leggen, en bij de inkoop van Wmo-gerelateerde diensten vaker naar het instrument van 

openbare aanbesteding zullen grijpen.

De bedrijfsvoering van uitvoeringsorganisaties
Naast een herverkaveling van het institutionele veld heeft de komst van de Wmo mogelijk ook consequenties voor de interne 

bedrijfsvoering van uitvoeringsinstellingen. Te verwachten valt dat de uitgangspunten van de wet professionele organisaties 

zal dwingen tot nieuwe werkwijzen, procedures en personeelsbeleid. De wens van de overheid om meer vraaggericht en 

vraaggestuurd te werken dwingt instellingen om de behoeften van (kwetsbare) groepen goed in beeld te brengen en hier 

adequaat en efficiënter op in te spelen. 

Ook wordt het afleggen van rekenschap over resultaat belangrijker. Door de decentralisatie van landelijke budgetten naar 

één Wmo-budget voelen gemeenten diverse uitgaven op het gebied van zorg en welzijn nu meer in hun eigen portemonnee 

en zij willen dus ‘value for money’. Bij lokale overheden bestaat daardoor de behoefte de subsidierelatie met de professionele 

organisaties meer resultaatgericht vorm te geven. Een gemeente wil meetbare resultaten. Het wordt daardoor belangrijker 

voor professionele instellingen om helder te formuleren op welke wijze en tegen welke kosten zij de gewenste resultaten 

willen bereiken. Hoe gaan zij hier mee om? Zoeken de instellingen de ‘easy way out’ en worden alleen doelstellingen gereali-

seerd die eenvoudig haalbaar zijn en worden de moeilijke doelgroepen genegeerd (afroming)? Wordt de controle op uitvoe-

rende medewerkers uitgebreid? Of krijgt deskundigheidsbevordering een meer prominente plaats in het persooneelsbeleid 

en wordt meer overgelaten aan de discretionaire ruimte en de professionele ambachtelijkheid? 



Resultaat uit het 
frontliniepanel:

Minder dan de helft, maar een substantieel deel van de medewerkers verwacht door de Wmo 

meer dan voorheen te maken te krijgen met:

de gemeente (48%)

regionale verbanden (36%)

vrijwilligers (27%)

Verder geldt dat…..

18% een ander takenpakket verwacht.

3% denkt een andere baan te moeten zoeken.

bijna iedereen meer bureaucratie verwacht en evenveel of meer tijd denkt te moeten besteden 

aan organisatorische zaken als gevolg van de Wmo.

•

•

•

•

•

•
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De invloed van de Wmo op burgerverbanden
De invloed van de Wmo op alle mogelijke vormen van burgerverbanden is potentieel erg groot. In de aanloop naar de in-

voering is door verschillende partijen gewezen op de mogelijke overbelasting van bijvoorbeeld mantelzorgers en het irreële 

beroep dat de Wmo zou doen op de extra inzet van verenigingsleven, buurtbewoners, ouderenorganisaties en de vrijwillige 

inzet in de samenleving als geheel. Nederland kent een relatief hoog niveau van vrijwillige inzet (zie bijvoorbeeld SCP 2007; 

Kuperus et al. 2007), maar het is de vraag of de huidige vrijwillige inzet het beroep dat de Wmo doet kan opvangen. Ook kan 

de vraag worden gesteld of er sowieso nog rek zit in de mogelijkheden van burgers om zich nog verder in te spannen om hun 

medeburgers bij te staan.

Dit laat onverlet dat zich met de invoering van de Wmo een veranderend speelveld aandient, waarop gemeenten en maat-

schappelijke organisaties zich een nieuwe verhouding aan moeten meten ten opzichte van het grote scala aan vrijwillige 

verbanden dat zich in de buurten en binnen de verschillende doelgroepen ophoudt. Er moet een nieuwe balans gevonden 

worden tussen de vrijwillige inzet op tal van niveaus en de professionele inzet en ondersteuning. Belangrijkste leidraad is mis-

schien wel, dat het in de Nederlandse verhoudingen niet gaat om communicerende vaten (‘hoe minder professionele inzet, 

des te meer vrijwillige inzet’), maar dat juist de inzet van de twee componenten elkaar versterkt (Tonkens 2002; Uyterlinde, 

Neefjes en Engbersen 2007). 
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DePers.nl	 4	juni	2007

Zorginstellingen schrijven 
voortaan klare taal
Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen moeten 

voortaan begrijpelijke post in de brievenbus krijgen. 

Het moet afgelopen zijn met het ‘ambtelijk jargon, 

hinderlijke afkortingen en nodeloos ingewikkelde 

zinnen’ in de brieven, formulieren en brochures 

van de overheid. Dat heeft staatssecretaris van 

Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA) woensdag 

met verschillende zorgorganisaties afgesproken. 

Het Indicatiestelling Zorg (CIZ), het Centraal 

Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten, het 

Univé Zorgkantoor Noord-Holland en de VGZ/Trias 

Zorgkantoren willen dat brieven naar patiënten veel 

duidelijker geschreven worden. Daarom onderteken-

den ze gezamenlijk een intentieverklaring. 

“Nogal wat cliënten weten zich geen raad met 

brieven, formulieren en brochures en andere voor-

lichting van de overheid”, schrijven de partijen in de 

verklaring. 

Staatssecretaris Bussemaker zegt na de zomer met 

een plan te komen om de hele bureaucratie in de 

AWBZ aan te pakken. De AWBZ is een volksverzeke-

ring voor ziektenkostenrisico’s waarvoor mensen zich 

niet indivueel kunnen verzekeren. 

Het kabinet wil in de loop van het jaar het systeem 

van de AWBZ verder vereenvoudigen. Het begin 

van het jaar werd daartoe de Wet Maatschappelijke 

Ontwikkeling (Wmo) ingevoerd. Gemeenten zijn nu 

verantwoordelijk voor de uitvoering van die wet. De 

thuiszorg valt nu bijvoorbeeld niet meer onder de 

AWBZ, maar onder de Wmo. 
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3.1 Introductie

In dit deel van de rapportage over de resultaten van de Wmo-monitor onder uitvoeringsorganisaties schetsen we de uitkom-

sten op een geaggregeerd niveau. Niet alle onderzoeksresultaten zijn in dit deel opgenomen, omdat een belangrijk deel van 

het onderzoek in feite per sector is uitgevoerd (zie het werkdocument Werk in uitvoering voor een analyse per organisatie-

type). De opbouw van dit deel is als volgt. Eerst gaan we de achtergrondvariabelen na, waardoor de respondenten in perspec-

tief kunnen worden geplaatst. Vervolgens gaan we in hoofdlijnen in op de resultaten van het onderzoek op de respectieve 

terreinen aanbod en uitvoering, organisatie en beleid en context en omgeving. Dit deel wordt afgesloten met een presentatie 

van rapportcijfers die de uitvoeringsorganisaties geven aan de Wmo en hun reactie op een aantal stellingen die het hart en 

de ziel van de Wmo raken.

3.2 Achtergrondvariabelen

Herkomst respondenten
Aan de Wmo-monitor hebben 383 organisaties uit het maatschappelijk middenveld deelgenomen. Zij waren afkomstig uit de 

thuiszorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen, stichtingen welzijn ouderen, mantelzorgsteunpunten, welzijnsinstellingen, 

woningcorporaties, vrijwilligerscentrales en steunpunten, bibliotheken, de civil society en burgervertegenwoordigingen6. 

Figuur 1: vertegenwoordigde sectoren

Thuiszorg

Verpleeghuiszorg 

SWO

Mantelzorg

Welzijnsinstellingen

Woningcorporaties 

Vrijwilligerscentrales 

Bibliotheken

Civil society

Burgervertegenwoordiging

56

97

8
24 18

70

19

18

30

43

6 In het onderzoek maken we een onderscheid tussen organisaties uit de civil society en burgervertegenwoordigingen. Hoewel in sommige gevallen 
sprake is van een grijs gebied is het essentiële onderscheid, dat de organisaties uit de civil society primair participeren in sociale verbanden van burgers 
onderling en zich direct inzetten in hun leefomgeving (bijvoorbeeld verenigingen of vrijwilligersorganisaties). Burgervertegenwoordigingen houden 
zich vooral bezig met participatie in het beleid van professionele organisaties en het lokale bestuur (bijvoorbeeld wijkraden). 
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Zorg	en	Welzijn	 	14	juni	2007

WMO mogelijk fataal voor 
Thuiszorg Rotterdam 
Medewerkers	en	directie	van	Thuiszorg	Rotterdam	

staan	nog	altijd	lijnrecht	tegenover	de	gemeente	

Rotterdam,	wat	betreft	de	gevolgen	van	de	WMO-aan-

bestedingsprocedure	voor	huishoudelijke	hulp.	Over	

de	uiteindelijke	effecten	van	hiervan	voor	de	stad	

verschillen	de	meningen	fundamenteel.	Duikelen	de	

extramurale	verpleging	en	verzorging	mee	in	de	vrije	

val	die	Thuiszorg	Rotterdam	maakt?

  

Door	Aart	Verschuur

Eigenlijk is de huidige situatie precies wat de  

gemeente Rotterdam beoogde. Thuiszorg Rotterdam 

is buiten de boot gevallen bij de aanbestedings- 

procedure voor huishoudelijke hulp. De aanbeste-

dingsprocedure is gemeenten verplicht opgelegd 

door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO). 

De combinaties Humanitas/De Stromen en Laurens/

Evean – niet de minste partijen – mikten op een deel 

van de markt van Thuiszorg Rotterdam maar gingen 

er, ook tot hun eigen verrassing, met de hele buit van-

door. Thuiszorg Rotterdam had voor 18 miljoen euro 

hoger ingetekend dan de concurrentie. Dit verschil 

wordt vooral veroorzaakt door de inzet van wat ouder 

(lees: duurder) en beter geschoold personeel.

 

De gemeente Rotterdam is bewust snel met de 

WMO-aanbesteding aan de slag gegaan, vertelt 

Jantine Kriens, PvdA-wethouder voor zorg en 

welzijn in Rotterdam. Kriens: ‘Juist Rotterdam moet 

aanbestedingen goed kunnen uitvoeren en we zijn 

er daarom snel mee aan de slag gegaan. We wilden 

de pijn direct ervaren, zodat wij recht van spreken 

hebben als het gaat om de scherpe kanten van de 

WMO en reparatie van de wetgeving.’
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De organisaties zijn ten behoeve van de analyse geclusterd in een drietal domeinen: Zorg, Welzijn en Civil Society. In tabel 1 is 

de toedeling van de sectoren over deze domeinen weergegeven. Deze domeinen zullen worden gehanteerd bij de geaggre-

geerde analyse van de gegevens van de monitor.

Tabel 1: toedeling van sectoren naar domeinen

Domein Sectortoedeling N

Zorg Thuiszorg

Verpleeghuiszorg en verzorgingshuizen

Stichtingen Welzijn Ouderen

Mantelzorgsteunpunten

43

30

18

19

Welzijn Welzijnsinstellingen

Wooncorporaties

Vrijwilligerscentrales en –steunpunten

Bibliotheken

70

18

24

8

Civil Society Civil society

Burgervertegenwoordigingen

97

56

Totaal 383

De verdeling over de drie domeinen is grafisch weergegeven in figuur 2. Daaruit blijkt dat er over de drie domeinen een rede-

lijk evenwichtige vertegenwoordiging ontstaat.

Figuur 2: betrokken domeinen
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Volkskrant	 14	december	2007

Beste verpleeghuizen op 
platteland
Van onze verslaggevers Jeroen Trommelen, Ellen de 

Visser gepubliceerd op 14 december 2007 21:36 , 

bijgewerkt op 15 december 2007 22:46

AMSTERDAM - De beste verpleeghuizen van 

Nederland staan op het platteland. De kwaliteit van 

de verpleegzorg in de grote steden blijft achter. 

Anders dan vaak wordt aangenomen, doen kleine 

huizen het gemiddeld nauwelijks beter dan grote 

instellingen. Het beste scorende huis is De Stichtse 

Hof, in het hart van het Gooi in Laren. 

Dat blijkt uit een analyse van de Volkskrant van gege-

vens die verpleeghuizen vorig jaar hebben verstrekt 

aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het is de 

eerste keer dat de tehuizen onderling op kwaliteit 

worden vergeleken. 

Zwaartepunten in de weging zijn het aantal meerper-

soonskamers; bewoners die worden vastgebonden; 

preventie van doorligwonden; ziekteverzuim en een 

ordelijke registratie. 

Huizen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 

Utrecht scoren slechter dan die in de rest van 

Nederland. Ze komen minder vaak voor in de 

top, en vaker aan de staart van de ranglijst. Het 

beste huis in de grote steden is het Rotterdamse 

Humanitas-Akropolis. 

De grootte van het verpleeghuis maakt weinig uit. 

Onder de beste huizen zijn kleine, gemiddelde en 

grote. Wel zijn er in het beste kwart meer kleine 

huizen met minder dan honderd bedden (27) dan in 

het onderste kwart (18). 
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Territoriaal niveau
De meeste (professionele) organisaties zijn actief op stedelijk of regionaal niveau. Bijna de helft van de respondenten biedt 

zijn diensten óók aan op het niveau van de wijk of buurt. Een klein deel (16%) is ook op provinciaal niveau actief. Ondanks  

de vaak hogere organisatorische schaalniveaus, is het niveau van de wijk of buurt als interventie- of aanbodniveau dus  

relatief in trek.

Figuur 3: territoriaal niveau
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Werkgebied
De deelnemende organisaties is gevraagd om te typeren in wat voor werkgebied zij opereren. De keuze werd daarbij gege-

ven tussen deels gebruikelijke typeringen, en deels typeringen die zijn te herleiden tot het rapport Vertrouwen in de Buurt 

(WRR 2005) (zie figuur 4). Opmerkelijk is, dat relatief veel respondenten blijken te opereren in het plattelandsgebied. 38% 

werkt in gemengde wijken, een kwart in ‘middenstandswijken’, 23% in achterstandswijken, 15% in voorsprongwijken en 14% 

in sociale heroveringswijken7. Een relatief groot aantal respondenten (een derde) geeft aan zich niet in deze typeringen te 

herkennen. Wat wel duidelijk is, is dat veel organisaties zich niet beperken tot één werkgebied, maar breder inzetbaar zijn.

Figuur 4: werkgebied
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7 Sociale heroveringswijken zijn te omschrijven als wijken met relatief veel criminaliteit en overlast waar een breed pakket van maatregelen gevraagd is, 
gericht op het veilig maken van de publieke ruimte en het handhaven van rechts- en gedragsregels. 
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Resultaat uit het 
frontliniepanel:

Veel van de onderstaande onderdelen uit het Wmo-beleid blijkt het sociale werkveld al langer 

toe te passen.  Een aantal daarvan heeft volgens het panel wel meer nadruk gekregen sinds de 

invoering.

Vraag: welke vaardigheden en deskundigheden hebben in uw werk meer nadruk gekregen door 

de Wmo?

1. Positioneren en profileren eigen vakgebied (meer nadruk volgens 45% van de respondenten)

2. Organiseren sport en spelactiviteiten (44%)

3. Afstemmen en samenwerken (40%)

4. Signaleren van hiaten in zorg en welzijn (36%)

5. Betrekken van burgers bij buurtactiviteiten (36%)

6. Stimuleren van zelforganiserend vermogen van burgers (35%)

7. Informeren van burgers (32%)

8. Uitvoeren casemanagement (30%)

9. Ondernemen en innovatief zijn (30%)

10. Versterken van vrijwillige inzet (23%)

11. Vraaggericht werken (23%)

12. Individugericht begeleiden (24%)

13. Actief aangaan van contacten (20%)
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Prestatievelden
Het prestatieveld van de Wmo waarop de meeste organisaties zich manifesteren is ‘leefbaarheid en sociale samenhang’. Dit 

is aan één kant opmerkelijk, aan de andere kant niet. Opmerkelijk, omdat dit prestatieveld niet de kernactiviteit van veel 

instellingen is, maar toch veel instellingen hun activiteiten uitbreiden naar dit prestatieveld of hun kernactiviteiten daarin een 

plaats willen geven. Niet opmerkelijk, omdat het prestatieveld veel ruimte biedt aan een eigen invulling en ook een ‘hoera-

begrip’ is. Wie wil nou niet werken aan leefbaarheid en sociale samenhang (29% in dit geval)? Informatie, advies en cliënton-

dersteuning is hierna het meest populaire prestatieveld. De prestatievelden die te maken hebben met opvoedingsondersteu-

ning en maatschappelijke opvang scoren relatief laag (figuur 5). Geen enkel prestatieveld blijft echter onbenoemd.

Figuur 5: prestatievelden
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3.3 Wmo in beeld

Om de uitvoering en implicaties van de Wmo voor uitvoeringsorganisaties in beeld te krijgen is dus een kleine vierhonderd 

organisaties die het brede Wmo spectrum beslaan uitvoerig bevraagd op de consequenties van de Wmo op drie organisatie- 

aspecten: aanbod en uitvoering, organisatie en beleid en context en omgeving. In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten 

op een geaggregeerd niveau. Dat wil zeggen dat we de resultaten van de Wmo-monitor onder de verschillende sectoren van 

de uitvoeringsorganisaties samenbundelen. Dat gebeurt op twee manieren. In eerste instantie bespreken we de resultaten 

voor de domeinen Zorg, Welzijn en Civil Society. Vervolgens bekijken we of en hoe er verschillen aangetroffen worden tussen 

de drie domeinen.

3.3.1 Aanbod en uitvoering

Omdat voor de verschillende sectoren specifieke vragen zijn gesteld naar de implicaties van de Wmo voor het aanbod van de 

organisatie, zijn deze resultaten uitsluitend beschikbaar binnen de deelrapportages in het werkdocument Werk in uitvoering. 

Op het gebied van de uitvoering zijn vragen voorgelegd over de administratieve lasten, de tijd die wordt besteed aan overleg 

en de reikwijdte van het werkgebied (is men bijvoorbeeld onder invloed van de Wmo meer gefocust op achterstandswijken?).
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“De administratieve  
rompslomp is enorm gegroeid.”

“Ik ben binnen de organisatie persoonlijk verantwoordelijk geweest voor het offertetraject bij 

de aanbestedingen. Dat was nieuw voor ons. En ik heb me enorm verbaasd over de hoeveelheid 

gevraagd materiaal. 

Ik voldeed aan de eisen, maar het was eigenlijk op het lachwekkende af. […..] De administratieve 

rompslomp is enorm gegroeid. Nu doen wij gelukkig maar met twee gemeenten zaken, maar je 

moet er niet aan dénken dat je als grote zorginstelling met tien gemeenten te maken hebt, die 

allemaal op een andere manier werken en organiseren.” 

(interview RvB-lid zorgorganisatie)

“We moeten preventie fors 
terugschroeven.”

“We hebben gigantisch veel geld moeten inleveren, zo’n 800.000 euro. Dat geld is naar gemeen-

ten gegaan, maar niemand weet waar het gebleven is. En we krijgen er peanuts voor terug, 

enkele tienduizenden euro’s. Dat is een gigantisch groot probleem. Daardoor kunnen we onder 

andere bepaalde collectieve preventieactiviteiten niet meer doen. Bijvoorbeeld lotgenotencon-

tact voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen over verslavingsproblematiek. Er 

is gewoon weinig geld meer voor. We proberen wel een aantal dingen aan te bieden, maar de 

mogelijkheden zijn beperkt want de verzekeringsmaatschappij pikt het niet als we teveel geld 

daarop inzetten. We moeten preventieactiviteiten fors terugschroeven, bijna naar nul.”

(interview manager GGZ)
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Toename administratieve lasten en overleg
Als het gaat om de administratieve lasten, meldt ruim 50% dat deze zijn toegenomen. 38% meent dat ze gelijk zijn gebleven. 

40% van de ondervraagden legt voor de verschuiving een directe relatie met de Wmo. 44% verwacht dat de administratieve 

lasten onder invloed van de Wmo in de toekomst zullen toenemen. Overigens zijn er grote verschillen tussen de verschillende 

domeinen. Binnen het domein Welzijn meldt 48% een toename, binnen het domein Civil Society  40%, maar binnen het do-

mein Zorg wordt door 70% een toename van de administratieve lasten geconstateerd. De tijd die gestoken wordt in overleg 

laat grofweg een zelfde patroon zien. 54% meldt een toename, 45% legt een direct verband met de Wmo en 43% verwacht 

dat de tijd die in overleg wordt gestoken, in de toekomst onder invloed van de Wmo zal toenemen. Ook hier zijn weer ver-

schillen tussen de domeinen, waarbij opvalt dat binnen het domein Civil Society 26% een sterke toename constateert (en 21% 

enige toename). Binnen het domein Welzijn meldt in totaal 54% een toename van het overleg, binnen Zorg is dat 63%. De 

reikwijdte van het werkgebied lijkt vooralsnog niet sterk te veranderen. 46% geeft aan dat dit gelijk is gebleven, een kwart 

meldt wel een uitbreiding. 20% verwacht in de toekomst wel een vergroting onder invloed van de Wmo. Meer dan de helft 

ziet hier in de toekomst geen beweging in optreden. Overigens verwacht 37% van de instellingen binnen het domein Welzijn 

een toename van het werkgebied, en 30% van de zorgorganisaties.

3.3.2 Organisatie en beleid

De organisaties is een aantal vragen voorgelegd over de consequenties die de Wmo heeft voor de (interne) organisatie en 

het beleid. Er is onder andere gevraagd naar de financiële consequenties (toe- of afname van structurele en projectsubsidies 

en de totale begroting), de personele consequenties (capaciteit, het werken met vrijwilligers, scholing), sturing (controle op 

werkzaamheden, afrekenen op prestaties) en naar de kans op reorganisaties als gevolg van de Wmo.

Structurele financiering neemt af, projectfinanciering neemt toe
Ruim honderd organisaties hebben geen structurele subsidierelatie met de overheid. Van de resterende 261 organisaties geeft 

36% aan dat de structurele subsidie is afgenomen, bij 51% is die gelijk gebleven en 13% geeft een toename te kennen. Het 

beeld voor de toekomst wordt wat anders ingeschat. 35% verwacht een afname, 32% verwacht dat zij gelijk zal blijven en 

34% verwacht dat de structurele subsidie door de Wmo in de toekomst zal toenemen. De grootste negatieve tendens hierbij 

is te zien binnen het domein Zorg, waar zowel nu als in de toekomst een sterke afname van de structurele subsidie wordt 

gesignaleerd. Veel organisaties uit domein Civil Society ontvangen geen structurele subsidie. Het beeld over de projectsub-

sidies is verdeelder. 161 organisaties geven aan geen projectsubsidies te krijgen (of er aanvragen voor in te dienen). Van de 

resterende 222 organisaties geeft 27% een afname aan, 39% constateert dat de projectsubsidies gelijk zijn gebleven en 35% 

kent een toename van de projectsubsidies. Overigens schrijft slechts 36% deze verschuivingen toe aan de Wmo, en 63% ziet 

hier geen relatie mee. Voor de toekomst verwacht 20% een afname van de projectsubsidies door de Wmo, 30% verwacht een 

stabilisatie en 50% verwacht juist een toename. De totale begroting is bij 20% van de organisaties afgenomen en bij 32% 

toegenomen. De toekomstverwachting ziet er globaal hetzelfde uit. Wel tekenen we hierbij aan, dat de organisaties in het 

zorgdomein ook hier weer aanmerkelijk negatiever uit de bus komen met een afname bij 41% van de respondenten op dit 

moment en een verwachte afname bij 40% van de respondenten (overigens verwacht 38% juist een toename van de totale 

begroting in de toekomst onder het regime van de Wmo).

Toename vrijwilligers, onzekerheid over personeelssterkte
Op de vraag naar de betrokkenheid van vrijwilligers hebben ruim 250 organisaties antwoord gegeven. Van hen geeft ruim 

20% aan dat het aantal vrijwilligers is toegenomen, maar slechts een klein percentage (12%) legt een relatie met de Wmo. 

Het aantal vrijwilligers in het zorgdomein is echter wel sterker toegenomen. Hier lijkt zich een opmerkelijk effect van de 

invoering van de Wmo te voltrekken. Maar liefst 69% van de organisaties in de zorg denkt dat het aantal vrijwilligers in de 

zorg onder invloed van de Wmo zal toenemen (tegenover 44% in het domein Welzijn en 27% in het domein Civil Society). De 

ontwikkeling van de capaciteit in fte’s van zorgorganisaties laat een zeer gedifferentieerd beeld zien. 22% geeft een afname 

aan, 39% een stabilisatie en 31% een toename van het personeel. 35% ziet een toename van de personeelssterkte in de 

toekomst, slechts 15% een afname. Opvallend is dat er in het zorgdomein in de huidige situatie weliswaar een afname onder 

26% van de respondenten wordt vastgesteld, maar dat dit niet extreem verschilt van de meldingen in de andere domeinen. 

De toekomst schatten de zorgorganisaties echter wel aanmerkelijk somberder in. Bijna een derde verwacht een krimp van 
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“Prestatiegericht werken doet 
volgens sommigen onrecht aan 
patiënten.”

“Sommigen vinden het moeilijk om prestatiegericht te werken, omdat ze dan bang zijn om onrecht te doen 

aan de patiënten. Medewerkers die minder van ‘het heilige huisje’ zijn kunnen over het algemeen gemakkelij-

ker omschakelen naar prestatiegerichter werken.” 

(interview adviseur GGZ)

“Iedereen ziet in dat je het niet 
meer alleen kunt.”

“Ik merk wel dat ik soms nog maar een deel van mijn informatie loslaat. Want als ik nu met een idee of een 

voorstel kom, zien concurrenten dat van mij. En misschien nemen ze dat dan wel mee in hun eigen offerte bij 

een aanbesteding. Maar de wil om samen te werken is er zeker, want iedereen ziet in dat je het niet meer al-

leen kunt.” 

(interview directeur welzijnsorganisatie)

“Wij zitten niet zo op ons koninkrijkje, maar dat is bij sommigen wel anders. Het bleek voor ons heel lastig om 

wat samen te doen met andere organisaties. ‘Nee, daar zijn wij voor. Nee, dat doen wij’ hoorden wij dan.”

(interview directeur Stichting Welzijn Ouderen)

“Soms is het samenwerken nog gewoon een stap te ver. Binnen de zorg en het welzijn snappen ze soms niet 

hoe een bouwproces in elkaar zit. Zij zijn echt in staat om vijf dagen voor oplevering nog dingen te willen aan-

passen. Dan zeggen wij: dat kan niet, tenzij je een hele hoop geld hebt. En dan stellen zij voor om de kosten te 

delen. Maar na het definitieve ontwerp kun je in principe natuurlijk niets meer aanpassen.” 

(interview beleidsmedewerker woningcorporatie)

Samen in gesprek met gemeente
Op de werkconferentie ‘Spanningsvelden in de zorgverlening’ werd door bestuurders van organisaties die be-

trokken zijn bij de uitvoering van de Wmo onder meer gesproken over de eisen van de gemeente bij de aanbe-

stedingstrajecten. Een conclusie luidde dat zorgorganisaties samen in gesprek moeten gaan met de gemeenten 

om deze te adviseren over de haalbaarheid van criteria bij aanbestedingstrajecten. Eisen die uiteindelijk leiden 

tot kwaliteitsvermindering of financiële problemen bij de organisaties hoeven ze volgens hen niet zomaar te 

accepteren.
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het personeel, tegenover een gemiddelde op alle domeinen van 15%. Wanneer we scholing van het personeel als indicator 

nemen voor de investeringen in het personeel lijkt de Wmo een positieve impuls te geven. Een derde van de organisaties 

intensiveert de scholing van het personeel en zal dit in de toekomst onder invloed van de Wmo ook blijven of gaan doen.

Reorganisaties in het verschiet
Veel organisaties, met name uit de civil society, hebben de vraag of de Wmo ook nieuwe sturingsmechanismen ontlokt niet 

beantwoord. Van alle organisaties antwoordden er 150 niet op de vraag of zij sindsdien meer afrekenen op prestaties. De 

vraag of er meer controle is op werkzaamheden van het personeel werd door 230 organisaties niet beantwoord. Van de 

organisaties die deze mechanismen wel hanteren meldt circa eenderde dat zij dit intensiveren onder het regime van de Wmo. 

Tenslotte meldt 36% dat de kans op reorganisaties (onder invloed van de Wmo) is toegenomen en 29% ziet reorganisaties 

onder invloed van de Wmo in de nabije toekomst ook in het verschiet liggen. Het domein Zorg springt hier uit: 59% verwacht 

reorganisaties door de Wmo. De Wmo zet, kortom, heel wat in beweging.

3.3.3 Context en omgeving

De Wmo heeft potentieel niet alleen invloed op de interne organisatie, het beleid en de uitvoering, maar ook op de orga-

nisatie van het speelveld: de wijze waarop organisaties met derden omgaan: hun doelgroepen, andere maatschappelijke 

organisaties en de (lokale) overheid. In het onderzoek is gekeken of en hoe de Wmo nu (en in de toekomst) invloed heeft op 

de rollen die binnen het speelveld van het lokaal sociaal beleid worden ingenomen. Met de invoering van de Wmo wordt ver-

wacht dat er een betere aansluiting tussen vraag van de burgers en aanbod van maatschappelijke organisaties tot stand komt. 

Op zoek naar nieuwe doelgroepen
Bij de vraag of er nieuwe methoden worden gehanteerd om de vraag op te sporen is een tendens zichtbaar die inderdaad in 

deze richting wijst. Ruim 36% geeft aan dat zij inderdaad nieuwe methoden in deze zin gebruiken (bijvoorbeeld zelfonder-

zoek naar klanttevredenheid, focusgroepen etc.), en 40% verwacht dit in de toekomst onder invloed van de Wmo in sterkere 

mate te gaan doen. Verder is het opvallend dat bijna 50% meldt dat er door invoering van de Wmo nieuwe doelgroepen zijn 

bijgekomen, en dat 56% van de organisaties verwacht dat dit in de toekomst zal versterken. Met name bij de professionele 

organisaties (welzijn, en zeker de zorg) speelt dit sterk. De organisaties uit de civil society zijn wat dit betreft minder in be-

weging, maar zij hebben waarschijnlijk veel meer te maken met zogenaamde ‘natuurlijke doelgroepen’ (een bridgevereniging 

bijvoorbeeld trekt mensen die graag bridgen), waarmee zij verbonden zijn. Ondanks de gerichtheid op nieuwe doelgroepen 

wordt er betrekkelijk weinig aanbod ontwikkeld voor kwetsbare personen en personen met een ondersteuningsbehoefte. 

Ook is de (extra) aandacht voor insluiting van moeilijk bereikbare doelgroepen in de uitvoering van organisatieactiviteiten bij 

de drie domeinen beperkt. 

Meer samenwerking én meer concurrentie
De relatie tussen maatschappelijke organisaties kan sterk aan verandering onderhevig zijn onder het nieuwe regime. Immers: 

aan de ene kant wordt meer samenwerking verwacht tussen verschillende vormen van dienstverlening (ketenaanpak, 

netwerkvorming, één-loketgedachte), aan de andere kant wordt ook concurrentie ontlokt, bijvoorbeeld door gunning van 

diensten via aanbestedingsprocedures te laten verlopen. Om met het eerste te beginnen: 45% (N=286, veel organisaties uit 

de civil society haakten af bij deze vraag) meldt dat het aantal strategische partners onder invloed van de Wmo is toegeno-

men, bijna 70% verwacht dat dit zich zal versterken in de toekomst. 48% geeft ook aan dat zij in toenemende mate gevraagd 

worden als strategisch partner door andere organisaties, en 61% ziet dit beeld in de toekomst sterker worden. Binnen het 

domein Zorg geldt dit zelfs voor driekwart van de respondenten. Op de grens tussen concurrentie en samenwerking werd de 

vraag voorgelegd of andere organisaties zich met het beleid van de eigen organisatie bemoeiden. 126 organisaties haakten af 

bij deze vraag, het merendeel uit de civil society. Van de resterende 257 organisaties geeft 50% aan dat hierin geen verande-

ring is opgetreden. Echter 44% geeft aan dat deze bemoeienis wel degelijk is toegenomen. 57% verwacht voor de toekomst 

dat de bemoeienis door andere organisaties op het eigen beleid onder invloed van de Wmo sterker zal worden. Dan de vraag 

naar het aantal concurrenten op het speelveld. Opvallend is dat 131 respondenten melden geen concurrenten te hebben en 

‘niet van toepassing’ invullen. Ook hier geldt weer dat dit voor een groot deel op het conto van de civil society geschreven 

kan worden. Van de resterende 252 organisaties meldt 61% dat de concurrentie is toegenomen, en een derde dat deze gelijk 
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Eigen identiteit

Op de werkconferentie ‘Spelers binnen de Wmo’ spraken bestuurders van organisaties die de Wmo 

uitvoeren onder meer over de factoren die samenwerken bemoeilijken. Genoemd werden in dit 

verband:

Wisseling van rol, wanneer partijen zowel partners als concurrenten zijn. 

Verschil in werkwijzen en werktempo. 

Discussie over behoud van eigen diensten en eigen identiteit .

Onduidelijkheid over wie de regie heeft en hoe de taken zijn verdeeld. 

Ook werd gediscussieerd over het vinden van de juiste vorm van samenwerking: moeten partijen 

gewoon samenwerken, convenanten afsluiten, fuseren? Of een constructie met hoofdaannemers en 

onderaannemers? Of moet de conclusie luiden dat helemaal niet samenwerken toch het beste is?

•

•

•

•

“De ambtenaar heeft absoluut 
geen ervaring met zorg.”

We hebben hier in de provincie veel kleine gemeentes en er is dan één ambtenaar die zich over 

de zorg binnen Wmo buigt. Die heeft absoluut geen ervaring met de zorg, die weet niet wat er 

op de gemeente af gaat komen. Dat zie ik als zeer kwalijk.

 

(interview bestuurslid zorginstelling)

Kleine gemeente kan niet alles aan
 “Onze gemeente is met 13.000 inwoners een kleine gemeente te noemen. Wij constateren 

althans vanuit ons perspectief, dat de gemeente af en toe capaciteitsproblemen heeft. De 

gemeente is eigenlijk gewoon te klein om alles aan te kunnen wat we vragen. Woerden bijvoor-

beeld, heeft dat veel minder, want die gemeente is met bijna 50.000 inwoners veel groter. De 

organisatie is veel groter kan ook veel meer kennis in huis halen. Dat er een verschil is tussen 

grote en kleine gemeenten merken we dus heel goed.”

 (interview beleidsmedewerker woningcorporatie)
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is gebleven. Voor de toekomst verwacht tweederde dat de concurrentie zal toenemen, en binnen het domein van de zorg 

geldt dit zelfs voor meer dan 80%.

Alle ogen gericht op de Wmo
Een verhaal apart is de relatie tussen de gemeente, de professionele organisaties en de civil society. De Wmo schudt in po-

tentie de verhoudingen grondig op en brengt organisaties die voorheen onder andere regie vielen (of helemaal niet werden 

geregisseerd) ‘onder de hoede’ van de lokale overheid. Om te beginnen blijkt dat 48% van de respondenten zich meer is gaan 

aansluiten op de Wmo-doelen van de gemeente, voor 24% is er niets veranderd en een klein kwart meent dat ze hiermee 

niets te maken heeft. 60% is van mening dat in de toekomst de aansluiting op de lokale Wmo-doelen zal toenemen. Er zijn 

nauwelijks organisaties die de relatie in deze zin met de Wmo zien afnemen. Opvallend is ook dat dit patroon bij de profes-

sionele organisaties veel sterker is, terwijl de organisaties uit de civil society in veel hogere mate de neiging hebben om te 

melden dat de Wmo niet op hen van toepassing is. De relatie met de gemeente in algemene zin is bij 43% van de responden-

ten gelijk gebleven, maar bij 40% toegenomen. 55% verwacht dat deze relatie in de toekomst onder invloed van de Wmo zal 

versterken. Binnen het domein Zorg meldt 16% dat de relatie sterk is toegenomen. Civil Society constateert een minder sterke 

toename dan de andere twee domeinen. Datzelfde patroon wordt ook geprojecteerd in de toekomst door de verschillende 

domeinen.

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties in elkaars greep
De onderlinge beïnvloeding van het beleid door gemeente en professionele organisaties laat een onderling uitwisselbaar 

patroon zien. Er is gevraagd naar de beïnvloeding van het beleid ván de gemeente door de uitvoeringsorganisaties en de 

beïnvloeding van het beleid dóór de gemeente. In beide gevallen meldt ongeveer eenderde van de organisaties dat dit is 

toegenomen, en ruim een derde verwacht dat dit in de toekomst zal toenemen. Het zou een indicatie kunnen zijn van het 

‘governance-principe’, dat in de Wmo is ingebakken, dat zich in de praktijk echter nog zal moeten bewijzen. Het governance-

principe gaat ervan uit dat de gemeente één van de actoren is in het speelveld (in dit geval dat van de Wmo), en daar geen 

sturing aan geeft van bovenaf, maar door middel van netwerkregie het beleid en de uitvoering in gezamenlijkheid vorm 

geeft. Opvallend is wel dat het domein Zorg meldt, dat de beïnvloedingsmogelijkheden bij de gemeente relatief sterker zijn 

afgenomen dan dat binnen de andere twee domeinen het geval is. Interessant in dit kader is ook dat bijna de helft van de 

organisaties meldt dat zij de gemeente meer proactief benaderen en dat in de toekomst ook zullen blijven doen. In sterkere 

mate geldt dit voor de organisaties in domein Zorg. Gemeenten blijken ook de organisaties aan te sporen tot samenwerking 

met anderen. Eenderde van de organisaties geeft aan dat zij deze druk nu al ondervinden. Meer dan de helft van de organi-

saties verwacht dat dit in de toekomst zal toenemen. Opmerkelijk is, dat deze druk sterker wordt opgevoerd bij de professio-

nele organisaties, en met name op de organisaties binnen het zorgdomein, nu en in de toekomst. Zo meldt bijna tweederde 

van de zorgorganisaties aangespoord te worden tot samenwerking door de gemeente.

Verantwoordingsplicht neemt toe
Tot slot de mate waarin op organisatieniveau wordt afgerekend op prestaties onder het Wmo-regime. Ruim honderd 

organisaties geven aan dat dit niet van toepassing is, waaronder het merendeel uit de civil society. Van de resterende 255 

organisaties meldt 48% dat dit onder invloed van de Wmo is versterkt. 69% verwacht voor de toekomst dat zij sterker zullen 

worden afgerekend op prestaties. 105 organisaties leggen op dit moment geen verantwoording af aan de gemeente. Van de 

resterende 278 organisaties geeft 49% aan dat deze verantwoordingsplicht wel is toegenomen en een even groot percentage 

constateert geen verandering. Voor de toekomst verwacht eenderde geen verandering, maar bijna tweederde verwacht dat 

de verantwoording aan de lokale overheid (sterk) zal toe gaan nemen. Met name binnen het zorgdomein (en in mindere 

mate binnen het welzijnsdomein) wordt geconstateerd en verwacht dat de verantwoordingsplicht zal gaan toenemen.
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“Gedoe en discussie om gekorte 
middelen terug te krijgen.”

“Bij ons waren er middelen onttrokken omdat het geld op landelijk niveau is ingezet voor preven-

tie en OGGZ. In het belang van onze organisatie hebben wij daarom gekeken hoe wij het totaal 

aan die gekorte middelen weer terug konden krijgen uit de Wmo. Het is uiteindelijk goed geko-

men, maar het heeft nog wel wat gedoe en discussie opgeleverd.”

Tot nu toe hadden wij maar één financier, maar nu hebben we er plotseling veel meer. Aan de 

formele kant het zorgkantoor, die de AWBZ regelt, een aantal verzekeraars en 24 gemeentes die 

allemaal gaan over Wmo-middelen. Het was wennen om plotseling zoveel gesprekspartners met 

verschillende ideeën te hebben. Het is niet vreselijk geweest, maar het vroeg wel om een omslag 

en het heeft tijd nodig gehad om op één lijn te komen.  

(interview stafadviseur GGZ)
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3.3.4 Een evaluatief oordeel: Rapportcijfers en stellingen

Naast een inhoudelijke bevraging op de consequenties van de Wmo voor de uitvoeringsorganisaties is ook een algemeen 

oordeel gevraagd over de Wmo als stelselwijziging. Dat is gebeurd langs twee lijnen. In de eerste plaats is gevraagd naar een 

rapportcijfer voor de consequenties die de Wmo heeft voor de eigen organisatie en naar een rapportcijfer voor de Wmo als 

geheel. In de tweede plaats is een aantal stellingen voorgelegd over een aantal cruciale inhoudelijke aspecten van de Wmo.

Rapportcijfers
De rapportcijfers leveren net geen overgangsrapport op. Geen zes-min, maar een vijf-plus. Het domein Welzijn oordeelt 

relatief nog positief, met een 5,9 voor de consequenties van de Wmo voor de eigen organisatie en een 5,6 voor de Wmo als 

geheel.8 Opmerkelijk is dat de organisaties uit het domein Civil Society veel negatiever oordelen over de consequenties van de 

Wmo voor de eigen organisatie en juist wat positiever oordelen over de Wmo als wet. Bij de organisaties uit het domein Zorg 

is dit juist andersom. Hier lijkt zich wel een probleem af te tekenen, daar juist de organisaties uit de civil society zich sterker 

negatief ten opzichte van de Wmo verhouden dan de professionele organisaties (met name ten opzichte van hun eigen orga-

nisatie), terwijl zij het nu precies zijn waarop de Wmo zich verlaat.

Tabel 2: rapportcijfers Wmo intern en extern

Organisaties Rapportcijfer	voor	de	consequenties	van	de	

Wmo	op	het	aanbod	van	de	eigen		organisatie.

Rapportcijfer	voor	de	Wmo	als	geheel.

Zorg 5,9 5,6

Civiel Society 4,6 5,1

Zorg 5,6 4,8

Totaal 5,3 5,2

8 De verschillen voor dit rapportcijfer voor de eigen organisatie tussen de domeinen Zorg en Welzijn aan de ene kant en Civil Society aan de andere kant 
zijn significant. Dat geldt niet voor de verschillen tussen de (professionele) domeinen Zorg en Welzijn onderling. De verschillen tussen de rapportcijfers 
voor de Wmo als geheel zijn wel tussen alle domeinen significant.
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De	Volkskrant	 	6	augustus	2007

Allochtone mantelzorgers 
overbelast 
Veel allochtone mantelzorgers zijn ernstig overbelast. 

Zij staan er vaak helemaal alleen voor. Ook weten zij 

niet dat er voorzieningen zijn die hun taken kunnen 

verlichten. Zo blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Er is 

geen vluchtstrook’ van het Amsterdamse Patiënten/

Consumenten Platform (APCP). 

Het Sociaal Cultureel Planbureau schat dat circa 

2,4 miljoen mantelzorgers langer dan drie maan-

den meer dan acht uur per week hulp geven in 

Nederland. Er wordt vermoed dat hieronder ver-

houdingsgewijs veel allochtonen zijn. Cijfers die dit 

vermoeden concretiseren, ontbreken echter.  

Cultuur	

De onderzoekers van het APCP keken naar de effecten 

van mantelzorg op het dagelijkse leven van allochtone 

mantelzorgers in het Amsterdamse stadsdeel Bos en 

Lommer. Uit het onderzoek blijkt vooral dat alloch-

tone mantelzorgers onder grote druk staan. Binnen 

hun cultuur is mantelzorg heel gewoon. Ouderen 

verwachten van hun kinderen de zorg te krijgen die ze 

nodig hebben. Soms is dat ook gewoon noodzakelijk 

of vanzelfsprekend. Het gaat om huishoudelijke taken, 

verpleging en verzorging, en tolk- en begeleidingsta-

ken. Vaak zijn het dochters en schoondochters die dit 

op zich nemen, maar ook partners doen het. 

Sociale	en	emotionele	druk	

De situatie in Nederland is echter heel ander dan in het 

land van herkomst. Hier werken allochtone vrouwen 

steeds vaker buitenshuis. Daardoor wordt het zwaar-

der om, naast het werk, ook zorgtaken uit te voeren. 

Bovendien hebben ze zelf een klein sociaal netwerk 

om op terug te vallen. Als ze al om hulp vragen, want 

dat zijn ze niet gewend. Tegelijkertijd worden ouderen 

steeds ouder. Bovendien is hun zorgbehoefte com-

plexer dankzij de betere medische zorg in Nederland. 

Welzijnsvoorzieningen	

Er is in Nederland een aantal mogelijkheden om 

mantelzorgers te ontlasten. Met informatie, advies, 

emotionele begeleiding, maar ook kinderopvang, fi-

nanciële steun en vervanging. Veel allochtonen doen 

echter liever geen beroep op welzijnsvoorzieningen. 

Of ze zijn onbekend met het bestaan van mogelijkhe-

den voor hulp en ondersteuning. Ook komt het voor 

dat ze ermee stoppen vanwege taal- en cultuurbar-

rières. “Migranten maken relatief veel gebruik van 

curatieve zorg en weinig van care, zoals thuiszorg, 

gehandicaptenvervoer of woningaanpassingen”, be-

nadrukte Anja Hommel van de Amsterdamse Dienst 

Zorg en Samenleven in de Volkskrant. 

Burn-out	

De Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en 

Vrijwilligerszorg Mezzo waarschuwde al eerder voor 

de gevolgen van deze situatie. Veel allochtone man-

telzorgers zijn overbelast en lopen serieus risico op 

een burn-out. Goede ondersteuning van deze groep 

is daarom noodzakelijk. “Als allochtone mantelzor-

gers de voorzieningen niet weten te vinden, moeten 

wij ze naar hen toe brengen”, aldus Henk Betlem, 

projectleider van de gebiedsgerichte pilot WMO in 

stadsdeel Bos en Lommer. 

WMO	

Gemeenten zijn sinds de invoering van de WMO ver-

antwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. 

Uit het onderzoek blijkt dat zij het nodige moeten 

ondernemen om allochtone mantelzorgers te berei-

ken. Eén van de aanbevelingen voor Amsterdam in het 

algemeen en Bos en Lommer in het bijzonder is de in-

voering van een steunpunt voor deze doelgroep. Daar 

moeten allochtonen terechtkunnen voor informatie en 

advies en hulp bij het aanvragen van voorzieningen zo-

als thuiszorg of een persoonsgebonden budget (pgb).
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Stellingen: Een eerste evaluatie van de Wmo op hoofdlijnen
Ter afsluiting van de enquête is een aantal evaluatieve (en soms wat bewust provocatieve) stellingen voorgelegd over de 

Wmo. De stellingen hebben betrekking op consequenties voor de uitvoering, de verhouding tussen de inhoud van het werk 

en het financieel perspectief, de verwachtingen over vrijwillige inzet, en de kwaliteit van de zorg.

Consequenties voor de uitvoering
Als de stelling wordt voorgelegd of de Wmo consequenties heeft voor het werk van de organisatie, blijkt dat de grote meer-

derheid van de organisaties binnen alle domeinen aangeeft dat deze invloed sterk is. Opvallend is, dat de organisaties binnen 

het domein Civil Society de consequenties vooralsnog aanmerkelijk lager inschatten dan de organisaties binnen de professio-

nele domeinen.

Figuur 6: De Wmo heeft geen invloed op het werk van onze organisatie
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“Er zit toch ook een  
bezuinigingskant aan.”

“Het is positief maar ook negatief, omdat er toch een bezuinigingskant aan zit. En echt vernieu-

wend is het ook niet: onze doelstelling was al veel langer om mensen zelf aan het werk te zetten. 

Positief is wel dat de gemeente nu echt een visie moet ontwikkelen over het vormgeven van vrij-

willigerswerk, want dat misten wij hier wel. Wat dat betreft werden we toch te weinig gestuurd 

vanuit de gemeente en moesten we steeds ons eigen plan maken.” 

(interview coördinator vrijwilligerscentrale)
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Figuur 7: De Wmo zorgt ervoor dat alleen het economisch belang nog leidend is
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Gaat het om geld?
We hebben enkele stellingen voorgelegd die refereren aan de soms gehoorde vaststelling dat de Wmo feitelijk een bezuini-

gingsoperatie is. In dit kader werden twee stellingen geformuleerd.

De eerste stelling luidde: ‘De Wmo zorgt dat alleen het economisch belang leidend is’. 

Een groot deel van de zorginstellingen is het hiermee eens, en relatief veel welzijnsinstellingen zijn het hiermee oneens. De 

civil society houdt zich nogal op de vlakte.

De tweede stelling verwijst onder andere naar de discussie over de huishoudelijke zorg en concurrentie die op de thuiszorg 

afkomt uit onverwachte hoeken, maar ook naar het beruchte ‘lantarenpalenargument’, dat ook al bij de introductie van de 

welzijnswet in 1989 werd gebruikt: gaan gemeenten door de decentralisatie van budgetten geen lantarenpalen neerzetten 

in plaats van sociaal te investeren? De stelling die werd voorgelegd luidde: ‘Door de Wmo verandert de richting van geldstro-

men naar organisaties waar die eigenlijk niet voor bedoeld zijn’. 

Relatief veel organisaties houden zich op de vlakte, hoewel de organisaties binnen het zorgdomein deze stelling wat meer 

uitgesproken onderschrijven.

Figuur 8: Door de Wmo verandert de richting van de geldstromen naar organisaties waar 
die eigenlijk niet voor bedoeld is
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Resultaat uit het 
frontliniepanel:

Komen er meer vrijwilligers door Wmo?
60% van de respondenten verwacht van niet.

Bijna 25% heeft hier geen mening over.

Iets minder dan 20% denkt dat er wel meer vrijwilligers zullen komen door de Wmo.

Conclusie: 

Bij frontliniewerkers is nog het nodige vertrouwen te winnen in dit cruciale aspect van de Wmo.

•

•

•

Conclusie bestuurders op 
werkconferentie:

Professionals kunnen inzet van vrijwilligers belemmeren
Professionals en vrijwilligers hebben lang niet altijd een positief beeld van elkaar. Veelgehoorde 

argumenten van professionals om niet of weinig met vrijwilligers te werken zijn:

“Vrijwilligers kunnen dit werk niet doen.”

“Ze zijn minder ervaren.”

“Ze hebben geen diploma of zijn niet gecertificeerd.”

“Ze pikken ons werk in.”

In die zin kunnen professionals de inzet van vrijwilligers belemmeren. Meer inzet van vrijwilligers 

is bovendien niet zomaar realistisch. Juist vrijwilligers en mantelzorgers vervullen immers al veel 

rollen naast elkaar. 

Daarbij rijst de vraag wie eindverantwoordelijk is voor de zorg. Voorop blijft in elk geval staan dat 

de kwaliteit van zorg gegarandeerd moet blijven omwille van de cliënt.

•

•

•

•
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Vrijwilligers verwacht
Een cruciaal punt in de Wmo is het sterke beroep op de vrijwillige inzet van burgers en bewoners, zowel in termen van indi-

viduele onderlinge steun (mantelzorg) als bredere betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de samenleving in wijken, 

buurten en dorpen. We legden de volgende stellingen voor:

‘De Wmo is gebaseerd op onrealistische verwachtingen over de vrijwillige inzet van burgers.’ 

Het merendeel van de organisaties beaamt deze stelling, hoewel de organisaties uit de civil society opvallend genoeg terug-

houdender zijn.

Figuur 9: De Wmo is gebaseerd op onrealistische verwachtingen over de toename van 
vrijwillige inzet door burgers
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Een tweede stelling in dit kader luidde: ‘De vrijwillige inzet wordt belemmerd door professionele organisaties die op hetzelf-

de terrein actief zijn.’ 

Het merendeel is het hiermee oneens, hoewel een substantieel deel zich neutraal opstelt en eenvijfde wel wat in deze stelling 

ziet. Opvallend is, dat de civil society een lichte neiging heeft om meer dan de andere domeinen in deze stelling mee te gaan.

Figuur 10: Vrijwillige inzet wordt belemmerd door professionele organisaties die op hetzelfde 
terrein actief zijn
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Bestuurders op conferentie en civil society-respondenten in Wmo-monitor  
verschillen van mening:

Duurzame dienstverlening door 
vrijwilligers?

Een deel van de bestuurders op de werkconferentie vindt dat vrijwilligers niet in staat zijn om 

duurzame diensten te leveren. 

64% van de respondenten uit de Civil Society uit de monitor denkt dat vrijwilligers echter wél 

duurzame diensten kunnen leveren. 

 Voorbeelden hiervan: 

 • de decennialange ervaring van kerken met sociale hulpverlening via voedselbanken,  

 sociale activiteiten voor ouderen en buurtbewoners, en financiële hulp voor leden en  

 niet-leden in de buurt.

 • Scoutinggroepen, die kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking opvangen  

 en hen vaardigheden aanleren, samen met andere jongeren.

•

•

“Na tien jaar komt er  
ineens iemand anders voor de 
thuiszorg.”

Privacy en kwaliteit
 “Een essentieel verschil is dat onze vaste medewerkers worden geschoold en de medewerkers bij 

de alpha niet. Je ziet langzamerhand dat zij niet met hun tijd meegroeien en dat vormt wel een 

potentieel risico.” 

“Het ergste moment voor de klant is wanneer deze wordt omgezet van hv2 naar hv1. Het bete-

kent dat een medewerker bij ons haar dienst teruggeeft en dat er zomaar een andere meneer of 

mevrouw komt. Soms na tien jaar thuiszorg. Sommige klanten ervaren dat als een inbreuk in de 

privacy en hebben dan ook nog het idee dat ze een ander, kwalitatief minder product krijgen.” 

(interview manager thuiszorg)
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Een laatste, wat provocatieve, stelling die in het kader van de verwachte vrijwillige inzet werd voorgelegd was dat ‘vrijwilli-

gersorganisaties geen duurzame dienstverlening kunnen leveren’. 

Zoals te verwachten is het merendeel van de organisaties het hiermee niet eens. Toch is eenvijfde van de organisaties in het 

welzijnsdomein én van de civil society hiervoor wel te porren. Opvallend is, dat 40% van de organisaties uit het zorgdomein 

het wél met deze stelling eens is. Dat kan ook heel goed te maken hebben met het feit dat deze instellingen zich (denken te) 

bewegen op een terrein waar vrijwillige inzet daadwerkelijk niet de duurzame kwaliteit kan leveren die zorginstellingen wel 

kunnen en (gegeven hun cliënten) moeten leveren.

Figuur 11: Vrijwilligersorganisaties kunnen geen duurzame dienstverlening leveren
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Een finale
Ten slotte zijn nog twee evaluatieve stellingen voorgelegd over de Wmo als nieuw wettelijk regime. De eerste luidde: ‘De 

Wmo leidt tot een betere kwaliteit van de zorg voor kwetsbare burgers’. 

Binnen de domeinen Welzijn en Civil Society bestaat hierover de nodige twijfel. Grote delen kiezen een neutrale positie, en 

telkens is een derde tot een kwart het er juist wel of niet volmondig mee eens. Binnen het domein Zorg liggen de stemver-

houdingen duidelijk anders. Tweederde van de organisaties uit de zorg is het hartgrondig oneens met deze stelling.

Figuur 12: De Wmo leidt tot een betere kwaliteit van zorg voor kwetsbare burgers
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Pharma	 7	september	2007

Duizenden banen weg in de 
thuiszorg 
Thuiszorgorganisaties verwachten dit jaar nog 

ongeveer vijfduizend banen te schrappen. Dit blijkt 

uit meldingen van 37 instellingen bij een speciaal 

meldpunt.

De zorgonderneming Livio, actief in Twente en de 

Achterhoek kondigde aan honderd van de tweedui-

zend arbeidsplaatsen te schrappen, met name in het 

management en ondersteunende diensten.

De onderneming is in de problemen gekomen door 

de marktwerking in de thuiszorg en bezuinigingen 

op de AWBZ.

De situatie van Livio staat niet op zichzelf. Bij het 

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) was tot half 

augustus het ontslag aangevraagd voor 165 mede-

werkers en vooraankondigingen voor ontslagaanvra-

gen voor totaal zo’n 4.000 mensen.

Bron: NRC Handelsblad, dd. 7 september 2007
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De laatste stelling die werd voorgelegd, luidde: ‘De Wmo is een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van de oude situatie.’ 

Ook hier zijn de meningen tussen de domeinen sterk verdeeld. Civil Society houdt zich duidelijk op de vlakte, de organisaties 

binnen het domein Welzijn kiezen sterk verschillende posities, en zijn het er deels wel, en deels niet mee eens. Het domein 

Zorg heeft een sterke neiging om onverdeeld negatief te oordelen over de Wmo in vergelijking met de oude situatie.

Figuur 13: De Wmo is een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van de oude situatie
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Conclusie rapportcijfers en stellingen
Op basis van de rapportcijfers en de reacties op de stellingen moet worden geconcludeerd, dat de reacties van de uitvoerings-

organisaties op de invoering van de Wmo in het introductiejaar nog niet onverdeeld positief zijn. De impact van de Wmo op 

de organisaties wordt, al zal het voor een deel ‘tussen de oren’ zitten, nu al groot ingeschat, hoewel opmerkelijk genoeg de 

civil society juist hierop voorzichtiger reageert dan de organisaties uit de professionele domeinen. Opmerkelijk is ook, dat 

er een zeer sterke tendens bestaat binnen álle domeinen om niet al te veel te verwachten van een sterke toename van de 

vrijwillige inzet onder invloed van de Wmo. Niet al te opmerkelijk, gegeven alle commotie rond de huishoudelijke zorg in 

het afgelopen jaar, is het relatief negatieve oordeel dat vanuit het zorgdomein wordt geveld over de Wmo. Wellicht kan hier 

worden teruggegrepen op de eerder gepresenteerde figuur De Wmo-synthese (zie paragraaf 2.1). Het zorgdomein vertrekt 

veel sterker vanuit de premisses die voor de verzorgingsstaat gelden, terwijl de civil society sterker leunt op de uitgangspun-

ten die de pre-verzorgingsstaat kenmerken. Voor het welzijnsdomein is echter te verdedigen dat dat zich eigenlijk vanuit hun 

grondslagen altijd al op het snijvlak tussen beide adagia beweegt en zich daarom ook het meest thuisvoelt binnen de vertrek-

punten die in de Wmo zijn geformuleerd. Dat lijkt te worden bevestigd door de uitkomsten uit deze enquête.
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Zorg	en	Welzijn	 18	september	2007

Wmo: kabinet vergeet 
welzijnsorganisaties 
Het	kabinet	zet	in	op	meer	vrijwilligers	en	onder-

steuning	van	mantelzorgers.	Brancheorganisatie	

MOgroep	mist	de	investering	in	jongeren-	en	

buurtwerkers	in	de	wijk.	‘Het	kabinet	investeert	

niet	in	het	voorkomen	van	problemen.	De	Wet	

Maatschappelijke	Ondersteuning	wordt	in	2008	

vooral	gemonitord	en	geëvalueerd.

Door Carolien Stam 

De vrijwilligers en de mantelzorgers krijgen veel 

aandacht in het kabinetsbeleid voor de Wmo. De 

lokale ondersteuning van mantelzorgers en vrijwil-

ligersorganisaties moet worden versterkt. Goede 

voorbeelden van hoe de mantelzorger te behouden 

en hoe het aantal vrijwilligers te vergroten moeten 

wijdverbreid worden.

Teleurstelling

Dat zijn de doelstellingen voor het Wmo-beleid van 

het kabinet. De MOgroep is teleurgesteld in het 

Wmo-beleid. De branchevereniging begrijpt niet dat 

het kabinet weinig aandacht heeft voor het voorko-

men van problemen in de wijken. 

Branchevoorzitter Welzijn en Maatschappelijke 

Dienstverlening, Ineke Smidt: ‘Het kabinet investeert 

in structuren in plaats van dat het investeert in jon-

geren- en buurtwerkers om te zorgen dat jongeren 

in de wijken niet ontsporen. ‘Zo dweilen we de pro-

blemen op met de kraan open.’ Welzijnsorganisaties 

kunnen volgens Smidt de kraan dichtdraaien, doordat 

ze signaleren, jongeren kunnen coachen, activiteiten 

organiseren. 

Uitbreiding

Niet alleen in de aandachtswijken, maar in alle wijken 

zijn welzijnsorganisaties nodig die activiteiten en 

begeleiding in de directe leefomgeving begeleiden. 

Schooluitval kan bijvoorbeeld teruggedrongen worden 

door vroegtijdig begeleiden van jongeren met risico-

gedrag. Daarvoor moet het maatschappelijk werk uit-

gebreid worden met 5400 werkers. Dat vraagt om een 

investering van 215 miljoen euro, aldus de MOgroep.

Vergeten

Waarom worden de welzijnsorganisaties vergeten 

in het kabinetsbeleid? ‘We staan niet meer in het 

netwerk. De negatieve verhalen overheersen, erkent 

Ineke Smidt van de MOgroep. ‘Terwijl er genoeg 

goede voorbeelden zijn van organisaties die prima 

resultaten boeken met hun welzijnswerk.’

Armoedebeleid

Kritiek heeft de MOgroep ook op het armoede- 

beleid van het kabinet. Het wil de armoede bestrij-

den door de problematische schulden aan te pakken 

met uitbreiding van de schuldhulpverlening. Ineke 

Smidt: ‘De problemen van deze mensen vereisen een 

integrale aanpak met psychosociale hulp van het 

maatschappelijk werk. Je bent er niet met schuld-

hulpverlening.’ De MOgroep wil hiervoor 25 miljoen 

euro uit de pot ‘intensiveringen’ van het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vernieuwingsprogramma

De Wmo wordt in 2008 gevolgd met behulp van mo-

nitoring en het zogenoemde vernieuwingsprogram-

ma. Daarbij worden trends in de Wmo onderzocht 

en scenario�s beschreven die op middellange termijn 

de participatie van burgers beïnvloeden. Voor dit 

programma wordt 2,8 miljoen aan subsidies verstrekt 

aan onderzoeksinstituten als Movisie, ZonMw en 

Verwey-Jonker. Voor verspreiding van de Wmo-kennis 

krijgt Movisie nog een subsidie van 8 miljoen
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4.1 Introductie

In het nu volgende deel worden de bevindingen uit de Wmo-monitor en de overige onderzoeksbronnen samengepakt en 

formuleren we enkele conclusies en aanbevelingen. Daarbij pogen we te beantwoorden in welke mate en op welke onder-

delen de Wmo de sociale infrastructuur in beweging zet. In hoeverre heeft het Wmo-regime van gemeenten het gedrag van 

professionele instellingen en burgerorganisaties beïnvloed? Is het nu zo dat de invoering van de Wmo ook in het professio-

nele speelveld veelal een operatie is geweest die vooral de transitie van een deel van de AWBZ naar het gemeentelijk regime 

betrof, of strekte de invloed van de Wmo toch breder? Deze fundamentele vraag is op basis van dit onderzoek beperkt te 

beantwoorden. Wel geven de resultaten aanknopingspunten om een inschatting te maken in welke richting de verdere in-

voering van de Wmo zich de komende jaren zal ontwikkelen. We eindigen dit deel dan ook met een slotbeschouwing waarin 

we de uitkomsten van het onderzoek in een breder perspectief plaatsen. Zal de Wmo een beperkte deelwet blijken waarmee 

veranderingen in de marge van het lokale sociale beleid worden aangebracht, of zet de Wmo een trend neer en kunnen we 

de wet straks beschouwen als een belangrijke pijler waarmee aan een ‘verzorgingsstaat nieuwe stijl’ vorm wordt gegeven?

4.2 De invloed van de Wmo op professionele instellingen 

Professionele sociale organisaties hebben sinds de invoering van de Wmo vooral veel tijd en energie gestoken in het op orde 

brengen van hun organisatorische processen. Daardoor is er nog betrekkelijk weinig nieuw aanbod ontwikkeld voor kwetsba-

re en moeilijk bereikbare groepen die vallen onder de Wmo. Ook is duidelijk geworden dat enkele organisatietypen gedijen 

onder het nieuwe Wmo-regime maar dat de thuiszorg een geval apart vormt. 

We kunnen op basis van het onderzoek de volgende zes conclusies trekken over de huidige uitwerking van de Wmo op pro-

fessionele instellingen: 

1. Professionele instellingen rond de tafel, proactieve houding naar gemeente 
Als het gaat om het uitbouwen van het professionele netwerk en afstemming met strategische partners is er veel beweging te 

zien in de formele sociale infrastructuur. Er wordt sinds de Wmo meer afgestemd en samengewerkt met verschillende typen 

organisaties. Op basis van het onderzoek is moeilijk vast te stellen hoe concreet de samenwerking met andere professionele 

organisaties zich in de praktijk manifesteert. Duidelijk is wel dat de Wmo-overlegcarrousel op volle toeren draait: er wordt 

in de sociale sector heel wat vergaderd over de Wmo. De relatie met de gemeente kenmerkt zich door een zeker zelfver-

trouwen. Veel professionele uitvoerende organisaties stellen zich als marktpartij proactiever op naar hun gemeente en de 

verschillende instellingen zijn steeds actiever in het profileren en verkopen van hun producten en diensten. De Wmo heeft de 

professionele instellingen dus vooral een gevoel van zelfbeschikking gegeven: het gevoel speler te zijn en niet speelbal. Dit is 

opvallend, want menigeen in de sociale sector vreesde dat onder het nieuwe Wmo-regime (lees: de invoering van marktwer-

king in het sociaal beleid) het eigen intiatief van professionele sociale uitvoeringsorganisaties juist zou worden ingeperkt. 

2. Aansluiting professionele instellingen bij (kwetsbare) burger blijft achter
De aansluiting op concrete uitgangspunten van de Wmo blijft enigszins achter op deze ontwikkelingen. In de mate waarin 

professionele instellingen in hun aanbod en uitvoering aansluiting zoeken bij burgerorganisaties is bijvoorbeeld veel minder 

beweging te zien. Ook wordt er betrekkelijk weinig aanbod ontwikkeld voor moeilijk bereikbare groepen als kwetsbare per-

sonen en personen met een ondersteuningsbehoefte en is de aandacht voor insluiting van moeilijk bereikbare doelgroepen in 

de uitvoering van organisatieactiviteiten beperkt. Bij de instellingen die wel beschikken over aanbod voor kwetsbare perso-

nen, is de intensivering van het aanbod sinds de Wmo bovendien beperkt gebleven, hoewel er  bij sommige organisatietypen 

wel enige verschuiving plaatsvindt - met name bij de welzijnsinstellingen - richting de meer kwetsbare groepen en burgerver-

banden in het algemeen. 



* * *  62  De uitvoering van de Wmo in beeld - trendrapport

V&V.nl	 	23	november	2007

Wmo-loketten hebben te weinig 
oog voor ggz-cliënten
Mensen met psychiatrische problemen zijn lang 

niet altijd goed in beeld bij de Wmo-loketten van 

gemeenten. Dat blijkt uit een inventarisatie van 

MOVISIE, het kennisinstituut voor maatschappelijke 

ontwikkeling. Uit een inventarisatie onder 28 Wmo-

loketten blijkt dat gemeenten nog vaak een blinde 

vlek hebben voor ggz-cliënten. ‘Ouderen en lichame-

lijk gehandicapten waren voor de inwerkingtreding 

van de Wmo al veel beter bekend bij de gemeenten’, 

zegt onderzoeker Anne-Marie van Bergen. ‘Maar 

dat geldt niet voor verstandelijk gehandicapten en 

ggz-cliënten. Dat gemeenten onbekend zijn met de 

problemen van mensen met psychiatrische klachten 

is wel een van de meest zorgelijke bevindingen van 

deze inventarisatie.’ 

Samenwerken	of	concurreren

Uit de enquête blijkt ook dat samenwerking bij  

cliëntondersteuning een ‘aandachtspunt’ is. De 

meeste Wmo-loketten geven aan wel cliëntonder-

steuning te bieden, waarbij de helft van de gemeen-

ten de samenwerking zoekt met cliëntorganisaties 

als MEE, ouderenorganisaties, ggz-steunpunten en 

zorgaanbieders. De samenwerking met ggz-steun-

punten blijft achter. MOVISIE vindt dat verontrustend 

voor het bereik van mensen met psychiatrische pro-

blemen. Van Bergen: ‘Soms blijkt ook dat organisaties 

niet wíllen samenwerken. Eén gemeente meldde dat 

samenwerking niet op gang kwam, doordat de orga-

nisaties als concurrenten tegenover elkaar stonden. 

En dat geluid hoor ik wel vaker.’

Cliëntenorganisaties concurreren dan om de subsidie-

gelden van de gemeente, maar ook zorgaanbieders 

houden de ondersteunings- en adviesfunctie graag in 

eigen hand. Dat zou immers subsidiegeld kunnen op-

leveren, is de redenering. Bovendien is dan de cliënt 

alvast bekend met de zorgaanbieder. 

Aanbesteden

Gemeenten houden soms zelf de boot af voor samen-

werking. In hun rol als opdrachtgever willen ze zo 

voorkomen dat ze voorkeursrelaties opbouwen. Het 

heeft volgens Van Bergen te maken met onwennig-

heid met het aanbesteden.  

Aan de andere kant zijn er ook gemeenten die 

– onder andere via de aanbesteding - samenwerking 

juist aanmoedigen om zo de ggz-hulp het best te 

waarborgen. Dat is in Leeuwarden en Middelburg 

het geval. ‘Maar in veel kleinere gemeenten komt de 

doelgroep van de ggz-cliënten niet in beeld’, zegt 

Van Bergen. ‘Dat zie je aan de meerjarenbeleidsplan-

nen voor het Wmo-beleid. In een gemeente als Zeist 

zie je op de website van het Wmo-loket niets terug 

over de ggz-doelgroep. Die cliënten komen dan uit-

eindelijk wel in de problemen.’ 

Meer	dan	overlastbestrijding

Volgens Van Bergen hebben de grotere gemeenten 

iets beter zicht op de Wmo-taken dan de kleinere. De 

zogeheten centrumgemeenten ontwikkelen beleid 

voor de openbare ggz, zoals bemoeizorg en de zorg 

voor daklozen. ‘Daar speelt bestrijding van overlast 

een grote rol. Maar de stille groep ggz-cliënten 

achter de voordeur krijgt veel minder aandacht. Dat 

blijft zorgelijk. Het blijft de vraag of het de gemeen-

te lukt om van het Wmo-loket meer te maken dan 

een luik voor de huishoudelijke hulp.’ (SvD)
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3. Meer samenwerking én meer concurrentie: nieuw evenwicht gezocht
Te verwachten valt dat de Wmo, onder andere door aanbestedingsprocedures, maar ook door meer vraaggerichte uitvoe-

ringspraktijken en andere vormen van aansturing, zal leiden tot een herschikking van het speelveld van wonen, zorg en 

welzijn. Voor een deel zullen instellingen meer elkaars concurrent worden. De gegevens uit de Wmo-monitor bevestigen 

grotendeels dit beeld. Ondanks de toegenomen samenwerking en het aantal strategische allianties, gaat een groot deel van 

organisaties uit de monitor de concurrentie met andere organisaties aan (61%). De Wmo heeft deze ontwikkeling in veel ge-

vallen in een stroomversnelling gebracht. De concurrentie – al dan niet onder invloed van aanbestedingsprocedures – lijkt zich 

op dit moment wel primair binnen de eigen sector voor te doen. Uitvoeringsorganisaties concurreren op dit moment vooral 

met collega-instellingen en met direct aan de eigen organisatie verwante professionele instellingen. Uit de gegevens van de 

monitor is op te maken dat de cirkel waarbinnen zich concurrentie voordoet op het speelveld van sociaal beleid in de (nabije) 

toekomst zal uitdijen: dus eerst vindt vooral concurrentie plaats met dezelfde organisaties en met soortgelijke organisaties 

(huidige fase), en in een latere fase zal er ook geconcurreerd worden met heel andere type organisaties. 

Professionele instellingen zijn op dit moment dus vooral ‘concullega’s’ van elkaar op de markt van welzijn en geluk. Dit legt 

het spanningsveld bloot in de Wmo tussen het eindperspectief van een kwalitatief hoogwaardig samenhangend lokaal sociaal 

beleid (via samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties, aangespoord door de gemeente) en het hogere kostenbewustzijn 

dat aan de dag moet worden gelegd in de uitvoering van sociaal beleid (door het toepassen van marktwerking door de 

gemeente via openbare aanbesteding). Nu al zijn er signalen te horen dat deze twee doelstellingen conflicteren en op lokaal 

niveau soms moeilijk verenigbaar zijn. De politiek zal zich van dit spanningsveld binnen de Wmo bewust moeten zijn en actief 

naar oplossingen moeten zoeken om tot een nieuw evenwicht te komen. Dat betekent dat de focus niet uitsluitend moet 

zijn gericht op kostenreductie via marktwerking (het middel), maar dat er ook voortdurend gezocht moet worden naar (soms 

minder kosten-effectieve) vruchtbare uitvoeringspraktijken die de primaire doelstellingen van de Wmo (versterking van de 

participatie in de civil society en onderlinge zorg en steun voor kwetsbare burgers) dichterbij brengen. Goedkoop kan wel 

eens snel duurkoop blijken te zijn. 

4. De Wmo bevordert ‘afrekencultuur’ 
Het onderzoek lijkt te bevestigen dat de verhouding tussen maatschappelijke organisaties en de lokale overheid onder in-

vloed van de Wmo sterker wordt getekend door een afrekencultuur. Er lijkt zich een soort ‘trickling-down’-proces te voltrek-

ken, dat op rijksniveau begint met de VBTB-operatie (‘woensdag gehaktdag’ voor de liefhebbers9), zich vervolgens op het 

lokale niveau uit in doelformulering en kwantitatieve resultaatafspraken tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties. 

Binnen de organisaties vertaalt zich dit vervolgens vaak in gedetailleerde verantwoordingscycli door frontlinieprofessionals. 

Het gevaar bestaat dat de Wmo, wellicht onbedoeld, als een katalysator in dit proces gaat functioneren, gegeven alle verwij-

zingen naar het afleggen van rekenschap in de verschillende artikelen van de wet. De lijn die naar de Wmo wordt gelegd om 

resultaten van sociale interventies inzichtelijk te maken hoeft echter helemaal niet te impliceren, dat er wordt afgerekend 

achter de komma. Maatschappelijke organisaties dienen zich op een heldere wijze te verantwoorden over de budgetten die 

ze hebben gekregen, zonder weg te moeten vluchten in tijdrovende verantwoordingssystemen. Een vruchtbare benadering 

kan worden gezocht in een ‘governance-model’, waarin maatschappelijke organisaties, de lokale overheid en burgers geza-

menlijk en openbaar rekenschap afleggen over hun inspanningen om vastgestelde doelen te bereiken10. 

9 VBTB staat voor ‘Van beleidsvoorbereiding tot beleidsuitvoering’ en is geïntroduceerd door minister Zalm in het kabinet Paars 1. Het idee is dat elk 
departement heel scherp formuleert welke resultaten er met welk geld geboekt worden in de praktijk. Op de derde woensdag in mei (‘woensdag 
gehaktdag’) presenteren alle departementen hun VBTB-verantwoording aan de Tweede Kamer.

10 Zie bijvoorbeeld de RBA-methode, die in Nederland wordt geïntroduceerd via de website www.burgersaanhetstuur.nl van MOVISIE en door het Service-
punt Welzijnsinformatie.



Samenwerking en uitbreiding

Enkele opvallende resultaten uit de monitor:

43% van de wooncorporaties zegt dat de samenwerking is toegenomen, maar de meerderheid 

legt hierbij geen relatie met de Wmo.

45% van de verpleeghuizen verwacht het werkgebied in de toekomst uit te breiden door de 

Wmo, terwijl zij toch vooral worden gefinancierd via de AWBZ. Dit zou erop kunnen wijzen dat 

zich in de toekomst kansen aandienen voor de verpleeghuizen. 

50% van de respondenten uit de verpleeghuizen zegt dat het aantal uren dat aan zorg wordt 

besteed is toegenomen. Bijna de helft geeft aan dat de Wmo hiervoor heeft gezorgd.

 Ruim 40% denkt dat het aantal uren dat aan zorg wordt besteed in de toekomst onder invloed 

van de Wmo zal toenemen.

•

•

•

•
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5. Enkele positieve ontwikkelingen bij professionele organisaties
Afgemeten aan de implicaties en doelstellingen die in de Wmo besloten liggen, zijn er in de monitor bij enkele organisatie- 

typen positieve ontwikkelingen te constateren. Ontwikkelingen die direct verband houden met de verandering die deze 

organisaties – impliciet of expliciet - verondersteld worden te ondergaan in het licht van de Wmo. We zullen deze nu kort 

nalopen, voor een gedetailleerde beschrijving van de onderzoeksresultaten per organisatietype verwijzen we naar het werk-

document Werk in uitvoering.

Sinds de invoering van de Wmo is bij de mantelzorgsteunpunten in bijna alle gevallen een toename van de inspanningen 

te zien, hoewel lang niet altijd een koppeling met de invoering van de Wmo wordt gemaakt. Zo is een intensivering vast te 

stellen in het aanbod dat direct verbonden is met de kerntaken van mantelzorgsteunpunten: het één-op-één verlenen van 

advies, het verzorgen van collectieve informatie, het organiseren van lotgenotencontact, de ondersteuning van mantelzorg-

ers bij regeltaken en het bemiddelen bij vrijwillige thuishulp. In tegenstelling tot de vrijwilligerscentrales heeft de invoering 

van de Wmo bij de mantelzorgsteunpunten dus het nodige in beweging gezet en lijken zij typische Wmo-uitgangspunten te 

internaliseren.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de welzijnssector zich verbreedt. Een aanzienlijk deel van de onderzochte 

welzijnsorganisaties is actief op andere prestatievelden dan de voor de sector gebruikelijke eerste vier. De deelname van 

welzijnsinstellingen in de klassieke keten wonen, zorg, welzijn is sinds de Wmo enorm toegenomen en dit lijkt grotendeels 

door de Wmo te zijn veroorzaakt. Ook als het om vrijwilligersbeleid gaat, lijken welzijnsorganisaties de daad bij het woord te 

voegen. Het vrijwilligersbestand van welzijnsinstellingen is toegenomen waarbij vooral wordt gewerkt met vrijwilligers van 

buiten de eigen organisatie. Tot slot moet worden opgemerkt dat de welzijnsinstellingen sterk gericht zijn op samenwerking 

met professionele partners.  

Extramuralisering van de zorg (zorgverlening buiten de muren van een instelling) is een belangrijk uitgangspunt van de Wmo. 

Het onderzoek toont aan dat de verpleeghuizen het uitgangspunt van vermaatschappelijking van de zorg ter harte nemen. 

Een groot deel extramuraliseert en richt zich op nieuwe doelgroepen (waarbij dus meer zorg in de wijk en thuis wordt aange-

boden) en een groot deel zoekt potentiële partners op. In hoeverre de verpleeghuizen ook de zorg voor de cliënt ter harte 

nemen, is een vraag die op basis van dit onderzoek niet te beantwoorden is. Wel zijn er aanwijzingen dat een extramuraal 

zorgaanbod niet per definitie een positieve uitwerking heeft op de kwaliteit van leven van hulpbehoevenden (zie bijvoor-

beeld Duyvendak 2005). 

De Stichtingen Welzijn Ouderen (SWO’s) lijken te gedijen onder het nieuwe Wmo-regime. Ouderen zijn een omvangrijke en 

belangrijke doelgroep binnen het Wmo-bestel en de SWO’s stellen dan ook een toename in de vraag vast naar hun diensten 

als gevolg van de Wmo. Vrijwel alle SWO’s verwachten dat deze ontwikkeling zich in de toekomst zal doorzetten. Daarnaast 

wenden zij hun gezicht naar buiten toe: er vindt aansluiting plaats bij gemeentelijke (Wmo) doelen, er wordt enthousiast 

gezocht naar strategische partners en er is – evenals bij de verpleeg- en verzorgingshuizen - een verschuiving waar te nemen 

naar meer wijkgericht aanbod. 

De nadruk die de woningcorporaties leggen op sociale onderwerpen in hun extern beleid en in de concrete activiteiten die  

zij ontplooien springt in het oog. De woningcorporaties uit de monitor geven voortvarend invulling aan hun sociale rol en 

leveren tal van inspanningen op het terrein van zorg en welzijn. Maar liefst 16 van de 18 corporaties die aan de monitor heb-

ben deelgenomen zijn bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van woonvoorzieningen voor kwetsbare groepen. Voor 

een deel is dit ingegeven door de opdracht die de corporaties hebben vanuit het BBSH-kader11. Toch lijkt de Wmo hierin een 

extra impuls te geven, getuige de antwoorden van de respondenten in de monitor én gegeven alle berichten die in de vak-

pers en op congressen door corporaties zijn en worden geformuleerd.

 

11 Besluit Beheer Sociale Huursector 



Meer opvallende resultaten uit de monitor:

Van alle thuiszorginstellingen……

verwacht bijna de helft dat de kwaliteit van de zorg in de toekomst afneemt. Slechts vijf (van de 

43) instellingen verwachten een verbetering.

verwacht bijna de helft meer ontevreden cliënten als gevolg van de Wmo-veranderingen.

ziet 20% de organisatie groeien door de Wmo, ondanks de vermeende dreiging van 

massaontslagen

trekt een kwart zich niets aan van het gemeentelijk beleid. Ruim een derde meldt hierop wel 

meer aan te sluiten. 

maakt meer dan de helft géén prestatieafspraken met de gemeente.

vindt 40% dat er een betere relatie is met de gemeente dan voorheen en verwacht ook dat de 

relatie in de toekomst nog verder zal verbeteren.

•

•

•

•

•

•
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Resultaat uit het 
frontliniepanel:

Bij frontliniewerkers zijn twijfels aanwezig of de Wmo wel tot betere kwaliteit van de zorg zal 

leiden.

Meer dan de helft van de professionals denkt dat de Wmo zal leiden tot verschraling van de zorg 

voor kwetsbare burgers.

Bijna een kwart denkt dat dat niet zo is. 20% heeft geen mening.

Conclusie: onder frontliniewerkers bestaat – zacht uitgedrukt - geen onverdeeld positief beeld over 

de gevolgen van de Wmo.

•

•

•
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6. De organisaties in de thuiszorg: een geval apart
De organisaties in de thuiszorg vormen binnen de Wmo-monitor in meerdere opzichten een geval apart. 

Thuiszorgorganisaties werden in het invoeringsjaar meer dan andere professionele instellingen, direct geconfronteerd met de 

gevolgen van de Wmo (lagere indiceringen, veranderend personeelsbeleid, stroeve verhoudingen met de gemeente etc.) en 

deze situatie is zichtbaar in de monitor. Of het nu gaat om de mogelijkheden om signaalfuncties uit te voeren, de verschui-

ving naar goedkopere zorgkrachten, het aantal uren zorg dat wordt uitgevoerd of een algemeen oordeel over de kwaliteit 

van de zorg, er is een sterke tendens zichtbaar om de consequenties van de Wmo voor de thuiszorg negatief in te schalen. 

Een lichtpuntje is dat de thuiszorg zich aan het heroriënteren is: 58% geeft aan dat zij op zoek is naar nieuwe doelgroepen, 

en legt hierbij een directe relatie met de Wmo.

De thuiszorg is ook gevraagd naar de mate waarin de concurrentieverhoudingen zijn veranderd met collega-instellingen, met 

vrijwilligersorganisaties, met mantelzorginstellingen en met schoonmaakbedrijven. Wat opvalt is, dat de concurrentie met 

andere thuiszorginstellingen sterk is toegenomen onder invloed van de Wmo (bijna tweederde geeft dit aan), en dat dit in 

de toekomst sterker zal worden. De concurrentie met overige organisaties blijkt echter niet aan de orde en wordt opvallend 

genoeg ook nauwelijks voorzien in de toekomst. Daarbij komt dat de verschuiving in de samenwerking met andere organi-

satietypen marginaal is en dat er door de respondenten hier voor de toekomst ook nauwelijks veranderingen in worden ver-

wacht.  Dat lijkt erop te wijzen dat de thuiszorg een betrekkelijk gesloten bastion vormt. Maar binnen het bastion is ook een 

tweedeling waar te nemen. Bij de vragen naar strategische allianties blijkt, dat telkens de helft van de respondenten aangeeft 

dat dit niet van toepassing is. Bij de overige thuiszorginstellingen lijkt wél een tendens te zien om die strategische allianties 

aan te gaan. Dit lijkt te wijzen op een polarisatie in de thuiszorg in open en proactieve organisaties en meer gesloten en 

conservatieve organisaties. 

4.3 De invloed van de Wmo op burgerorganisaties

Bij organisaties uit de civil society en burgervertegenwoordigingen is in de monitor beperkte beweging te zien sinds de invoe-

ring van de Wmo. Ook is de variatie in antwoorden groot en op veel stellingen hebben de respondenten zich zelfs helemaal 

onthouden van een uitspraak. Met name de organisatieverbanden die uiting geven aan civiel burgerschap - de verenigingen, 

vrijwilligersorganisaties, religieuze organisaties - lijken te twijfelen over waar het met hun organisatie (al dan niet onder 

invloed van de wet) naar toe gaat of zou moeten gaan. Dit blijkt ook uit het interviewmateriaal. De invloed van de Wmo op 

politieke burgerorganisaties (inspraak en vertegenwoordiging) tekent zich wel iets sterker af. 

We kunnen op basis van het onderzoek de volgende vijf conclusies trekken over de huidige uitwerking van de Wmo op 

burgerorganisaties: 

1. Civiele burgerorganisaties zijn nog weinig betrokken bij de Wmo
De mate waarin civiele burgerorganisaties, bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties en verenigingen, zich Wmo-doelstellingen 

eigen maken laat sinds de invoering van de wet te wensen over. Althans, gegeven de verwachtingen die er in de Wmo zijn 

neergelegd over de toename van de betrokkenheid van burgers bij hun samenleving. Zo zoekt bijna de helft van de vereni-

gingen en vrijwilligersorganisaties die hebben deelgenomen aan de monitor, geen toenadering tot haar gemeente en maar 

een klein deel verwacht dat zij zich in de toekomst zullen aansluiten bij gemeentelijk Wmo-beleid. Andersom lijkt het er op 

dat sinds de invoering van de wet gemeenten niet meer toenadering zoeken tot organisaties uit de civil society dan voor de 

invoering. Slechts een kwart van de civil society-respondenten uit de monitor verwacht bovendien dat de mate waarin haar 

gemeente zich met hun beleid bemoeit, in de toekomst zal toenemen door de Wmo. Een groot deel van de organisaties uit 

de civil society (45%) wordt ook door andere organisaties niet als strategisch partner aangemerkt. 40% van de respondenten 

komt überhaupt geen partners en bondgenoten tegen in haar omgeving. Een positieve noot vormt de (weliswaar beperkte) 

afstemming met andere organisaties bij ongeveer een derde van de respondenten uit de civil society. Bij hen lijkt zowel de 

samenwerking met andere vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties als met professionele organisaties (bijvoorbeeld zorg- of 



* * *  6�  De uitvoering van de Wmo in beeld - trendrapport

Gemeente.nu	 18	december	2007

Kleine doelgroepen WMO  
moeilijk bereikbaar
Gemeenten slagen er nog niet in ‘moeilijke’ doelgroe-

pen te betrekken bij het WMO-beleid. Dat blijkt uit 

voorlopige resultaten van de benchmark WMO door 

Sgbo, het onderzoeks- en adviesbureau van de Ver-

eniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het gaat dan 

vooral om de mensen die vallen onder de oggz, (ex-) 

ggz-clienten, mantelzorgers en allochtonen.

Voor deze groepen en vertegenwoordigers organiseer-

de Zorgbelang Fryslan in het kader van Lokaal Centraal 

een conferentie. Wat waren per doelgroep de meest 

besproken knelpunten en aandachtgebieden? 

Mantelzorgers

De meeste mantelzorgers weten niet dat de zorg die 

ze geven aan een zieke, oudere of familielid, zorg 

wordt genoemd. Ze doen het gewoon. Herkenning 

van mantelzorg bereik je door veel publiciteit. Flyers 

bij huisartsen, aankondigingen bij wijk- en buurtkran-

ten, lokale en regionale pers, voorlichting geven aan 

familie en vrienden.

Ondersteuning

De mantelzorger zelf vraagt niet om zorg, maar om 

ondersteuning. De mantelzorger wil gehoord worden. 

Belangrijk hierbij is het contact met lotgenotengroe-

pen en praktische steun bij verschillende regelingen. 

Maar ook praktische steun vanuit de werkgever voor 

het combineren van zorg en arbeid is belangrijk.

Erkenning

Het participeren in WMO-adviesraden kan een pro-

bleem zijn voor de mantelzorger vanwege het vinden 

van vervangende zorg. Als het om erkenning gaat van 

de mantelzorger, dan ligt het wat ingewikkelder. De 

mantelzorger is geen vrijwillige of betaalde baan, de 

meeste mensen zijn er zo ingerold. Je bent een mede-

zorgverlener. De overheid erkent mantelzorg, maar 

mantelzorg is niet afdwingbaar.

Verslaafden

Het bereiken van verslaafden en hen laten parti-

ciperen in een WMO-adviesraad, kan alleen door 

middel van individueel contact, bijvoorbeeld in 

een Inloophuis. De straathoekwerkers hebben een 

belangrijke functie, maar ook de medewerkers in 

de thuiszorg/zorg- en verpleeginstellingen heb-

ben een signalerende functie. Zij werken samen 

in de OGGZ-teams. De verslaafden moeten zeker 

betrokken worden bij de WMO. Nodig ze hier-

voor uit. Dat kan ook via de cliëntenraad van de 

verslavingszorgorganisatie.

Allochtonen

Ieder mens leeft in netwerken, maar de allochtonen 

zijn niet georganiseerd op de Hollandse manier. Blijf in 

contact met verschillende groepen allochtonen vanuit 

het besef dat ‘dé allochtoon’ niet bestaat.

Doven	en	slechthorenden

Veel doven en slechthorenden hebben een sociaal pro-

bleem. Het communiceren in groepen is erg moeilijk. 

Ook hebben doven en slechthorenden een gebrek 

aan informatie. De tv en de radio, het gepraat in de 

‘wandelgangen’, is moeilijk te volgen. De Nederlandse 

taal is voor hen heel lastig, ze lezen geen kranten en 

boeken; internet taal is vaak te moeilijk. 

Loketfunctie

De WMO biedt nieuwe kansen om deel te nemen in 

de maatschappij. Een goede loketfunctie, onafhan-

kelijk en objectief, is van groot belang. Als doven en 

slechthorenden gaan participeren in WMO-adviesra-

den moeten er wel specifieke voorzieningen aanwe-

zig zijn, zoals goede microfoons, een ringleiding, een 

doven- en/of schrijftolk.



De uitvoering van de Wmo in beeld - trendrapport  6�  * * * 

welzijnsorganisaties) te zijn toegenomen en hier lijkt enige sprake te zijn van een ‘Wmo-effect’. Deze groep verwacht ook een 

toename van de samenwerking in de toekomst.

2. Verticale burgerparticipatie neemt toe, horizontale burgerparticipatie stagneert
De organisaties in de monitor die uiting geven aan politiek burgerschap, dat wil zeggen de organisaties op het terrein van 

inspraak en vertegenwoordiging, kantelen zich sinds de Wmo wel meer naar buiten. In zekere zin is dit ook logisch omdat de 

Wmo in het invoeringsjaar tot de nodige beleidshectiek heeft geleid, waarbij veel gemeenten de inspraakorganen van bur-

gers hebben geraadpleegd. Het is dan ook goed mogelijk dat een aanzienlijk deel van deze organisaties participeren in cliën-

traden of ‘Wmo-platforms’, die in het kader van de Wmo door de gemeenten werden opgetuigd. Niettemin zijn er in relatie 

tot de Wmo ook bij de organisaties op het terrein van burgervertegenwoordiging enkele opmerkelijke ontwikkelingen waar 

te nemen. Hoewel de burgervertegenwoordigingen in het kader van de nieuwe wetgeving vaker met hun gemeente om de 

tafel zitten, zijn zij andere burgers sinds de Wmo bijvoorbeeld niet intensiever gaan betrekken bij de formulering van beleid. 

Ook worden zij door het lokale bestuur nauwelijks aangespoord tot samenwerking met andere partijen. Kortom: er lijkt zich 

een tendens voor te doen, waarin gemeenten een sterker beroep doen op de verticale participatie (namelijk in het formule-

ren van het Wmo-beleid), maar dat het beroep op horizontale participatie (verantwoordelijkheid nemen voor medebewoners, 

de leefomgeving en de buurt) nog niet extra uit de verf komt.

3. Slagkracht burgerorganisaties onder druk
De totale capaciteit (menskracht) van een aanzienlijk deel van de burgerorganisaties uit de monitor is sinds de Wmo afgeno-

men en sommigen verwachten zelfs een verdere afname van de capaciteit in de toekomst door de Wmo. Dit is opvallend want 

bij de professionele organisaties is juist overwegend een patroon te zien van een toenemende capaciteit. Bovendien is bij de 

burgerorganisaties die subsidie krijgen, de subsidie bij bijna een kwart afgenomen sinds de Wmo. De Wmo lijkt hier gedeel-

telijk invloed op te hebben uitgeoefend. Met uitzondering van de thuiszorg, neemt de capaciteit (in fte of menskracht) en de 

begroting van professionele uitvoeringsinstellingen juist overwegend toe. In zekere zin zijn deze bevindingen contra-intuï-

tief. De Wmo beoogt immers decentralisatie van sociaal beleid, zorg méér in handen van burgers en hun sociale verbanden 

in plaats van dure professionele krachten of instellingen. Toch is bij vrijwel elke professionele organisatie de begroting en 

capaciteit toegenomen sinds de Wmo, terwijl de capaciteit en subsidiestromen bij burgerorganisaties eerder stagneren of zich 

op een hellend vlak begeven.

4. Wmo-doelgroepen beperkt in het vizier bij burgerverbanden
Zowel civiele als politieke burgerverbanden besteden in hun aanbod en uitvoering gemiddeld wel meer aandacht aan alge-

mene Wmo-thema’s als participatie en sociale samenhang, maar er gaat betrekkelijk weinig aandacht uit naar de insluiting 

van concrete Wmo-doelgroepen zoals kwetsbare personen en personen met een ondersteuningsbehoefte. De tendens dat 

uitvoeringsorganisaties (nog) beperkt inspanning leveren om in contact te komen met moeilijk bereikbare doelgroepen is ook 

bij veel professionele instellingen waar te nemen (zie paragraaf 3.1). Deze bevinding sluit aan op onderzoeksbevindingen 

naar het bereik van de in het invoeringsjaar opgezette gemeentelijke Wmo-loketten. Eén van de conclusies van het onder-

zoek luidde dat binnen de loketten nog weinig aandacht uitgaat naar moeilijk bereikbare groepen als mensen met een ver-

standelijke beperking en mensen met psychische problemen (Van Bergen et al. 2007)12. Dat er extra aandacht nodig is voor de 

participatie van mensen met beperkingen blijkt uit de Rapportage Gehandicapten (2007) van het SCP. Hieruit wordt duidelijk 

dat deze groep op tal van terreinen (sportdeelname, recreatie, informele hulpverlening) systematisch behoorlijk achterblijft 

en dat de verschillen de afgelopen 10 jaar niet kleiner zijn geworden.

12 GGZ-Nederland wil zich hard maken om de kansen die de Wmo biedt voor deze groepen te gaan pakken. Dat is problematisch, omdat het hier gaat om 
groepen die zich zelf niet (kunnen) roeren, en ook vaak niet in de reguliere cliëntenorganisaties vertegenwoordigd zijn. 



* * *  70  De uitvoering van de Wmo in beeld - trendrapport

Nederlands	Dagblad	 5	juni	2007	

Kerken klagen bij kabinet over 
ambtenaren
DEN HAAG - De Raad van Kerken heeft dinsdag in 

een gesprek met een kabinetsdelegatie geklaagd 

over het gebrek aan kennis bij sommige gemeen-

telijke en landelijke ambtenaren. Die weten niet 

hoe kerken functioneren, hebben soms veel te hoge 

verwachtingen van wat kerken aan kunnen of willen 

‘uit een verkeerde opvatting van de scheiding van 

kerk en staat’ juist zo min mogelijk met de kerken te 

maken hebben. 

Dat zei secretaris Ineke Bakker dinsdag na het gesprek 

dat een delegatie van de raad met een vertegenwoor-

diging van het kabinet had. Als voorbeeld noemde 

Bakker de gang van zaken bij de invoering van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) begin dit 

jaar. Gemeenten hadden hoge verwachtingen van de 

betrokkenheid van de kerken, maar ze bleken die niet 

om advies te hebben gevraagd. Ook kunnen gemeen-

ten beter profiteren van de contacten die plaatselijke 

kerken soms al lange tijd onderhouden met synagoges 

en moskeeën. 

De kabinetsdelegatie liet volgens Bakker blijken de 

rol van de kerken erg belangrijk te vinden. Zij toonde 

kennis van zaken en had begrip voor de opvatting 

van de raad dat de kerken het beleid kritisch volgen 

en zich niet als uitvoeringsorgaan van overheidsbe-

sluiten zien. De twee delegaties besloten elkaar elk 

jaar te ontmoeten. Ook met de minister van Justitie, 

onder wie de kerken juridisch vallen, is jaarlijks 

overleg. 

De delegatie van het kabinet bestond uit premier 

Jan Peter Balkenende, de vicepremiers Wouter Bos 

en André Rouvoet en minister Ernst Hirsch Ballin 

van Justitie. Van de delegatie van de Raad van 

Kerken maakten behalve Bakker onder anderen deel 

uit voorzitter Ton van Eijk, hulpbisschop Jan van 

Burgsteden van Haarlem en secretaris-generaal Bas 

Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland. Aan 

de delegatie was namens de orthodoxe protestantse 

kerken de secretaris van het Contactorgaan gerefor-

meerde gezindte (COGG) toegevoegd. 
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5. Civil society voelt zich geen mede-eigenaar van de Wmo
Op basis van de eerste resultaten van dit onderzoek kunnen we concluderen, dat de civil society zich nog geen mede-eigenaar 

voelt van de Wmo. Ook geldt voor zowel de organisaties die zich bezighouden met civiel burgerschap als voor organisaties 

die bewegen op het terrein van inspraak en vertegenwoordiging, dat het beroep dat vanuit de Wmo op deze spelers wordt 

gedaan zich in de praktijk nog sterker kan manifesteren. De vraag of dit beroep op de extra inzet van deze spelers reëel is, 

laten we hier in het midden. De relatie met organisaties uit de civil society is voor gemeenten hoe dan ook van groot belang. 

Het zijn de collectieve associaties van burgers (vrijwilligersorganisaties, verenigingen, recreatieve verbanden, kerkelijke  

organisaties) die binnen de sociale infrastructuur de toegangspoort vormen tot de burgers zelf. Het moge duidelijk zijn, dat 

deze organisaties derhalve een cruciale rol spelen in de realisering van lokale beleidsdoelstellingen van de Wmo. 
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Onderstaande grafiek geeft weer welke onderwerpen in welke mate de media haalden in het 

invoeringsjaar van de Wmo:

Figuur 1: De Wmo in de media in 2007

De grafiek geeft een redelijk betrouwbaar beeld. Duidelijk is dat de Wmo in het invoeringsjaar 

vooral werd belicht als een zorgwet, waarin veel berichtgeving betrekking had op de uitvoering 

van de wet en een negatieve lading met zich mee bracht. De berichten binnen deze drie onderwer-

pen blijken sterk te overlappen (het betreffen dus grotendeels dezelfde nieuwsberichten). 

Duidelijk is ook, dat de perceptie van de Wmo als ‘participatiewet’ ver achterblijft bij die van ‘zorg-

wet’ en dat er in het invoeringsjaar relatief weinig in positieve toon werd bericht over de Wmo. 

Een media-analyse van de Wmo zal deel uit blijven maken van de MOVISIE-trendwatch.
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De publieke discussie rond de Wmo richtte zich – zelfs al vóór de invoering van de wet - vooral op de problemen in de 

thuiszorg. Onder invloed van de openbare aanbesteding en zuinige indiceringen moesten thuiszorginstellingen soms forse 

bezuinigingen doorvoeren. In het invoeringsjaar van de Wmo waren de berichten in de Nederlandse media over (mogelijke) 

massaontslagen of ‘zorgstops’ dan ook niet van de lucht. De vraag dringt zich op of de ophef over de Wmo in de thuiszorg 

niet te veel aandacht heeft gekregen. De verhitte discussies – voor een groot deel aangedreven door de media – lijken de 

dieperliggende doelstellingen en implicaties van de wet te hebben overschaduwd. De Wmo is daarmee gevangen in een zeer 

beperkt taalgebruik, waarbij de huishoudelijke verzorging als het belangrijkste element van de wet wordt gezien (zie ook 

Mootz en Verhagen 2007). Het behoeft nauwelijks betoog dat, gelet op de maatschappelijke doelstellingen van de Wmo, 

de aandacht niet uitsluitend moet uitgaan naar operationele zaken als de regeling van individuele voorzieningen maar naar 

visievorming op maatschappelijke participatie (RMO 2006). Gemeenten dienen zich te richten op het geheel van collectieve 

voorzieningen met speciale aandacht voor het activeren van burgers en hun sociale verbanden. Het kabinet noemt dit een 

‘verandering in de sturingsfilosofie’. 

Het verkennende onderzoek van MOVISIE naar de uitvoering van de Wmo laat echter zien dat deze nieuwe sturingsfilosofie 

wel tot veel professionele beleidshectiek heeft geleid, maar dat middenveldpartijen in de civil society nog grotendeels aan 

de zijlijn staan. Gemeenten zijn nog niet bepaald ‘aan de slag gegaan’ met burgerorganisaties. Gemeenten zouden kunnen 

opwerpen dat zij in het invoeringsjaar vooral bezig zijn geweest met de overheveling van de AWBZ-zorg naar de Wmo en 

zodoende nog niet zijn toegekomen aan de implementatie van de Wmo als brede participatiewet. Hoewel de uitvoering 

van de Wmo door gemeenten niet expliciet is onderzocht, valt op deze redenering wel wat af te dingen. Het lokale open-

baar bestuur is al enkele jaren op de hoogte van de invoering van de Wmo en wat de wet zou moeten bewerkstelligen. De 

contourennota van de Wet maatschappelijke ondersteuning (ironisch genoeg toen nog Wet maatschappelijke zorg genoemd) 

werd op 23 april 2004 gepubliceerd en de inhoud van die nota wijkt niet noemenswaardig af van de definitieve wettekst. 

Ruim drie jaar voor het onderzoek wisten de gemeenten dus als regisseur van de Wmo voor welke uitdaging zij kwamen te 

staan en in die periode hadden zij burgers en middenveldpartijen in het kader van de nieuwe wet kunnen mobiliseren. Het 

antwoordenpatroon van de organisaties uit de civil society in de monitor en het interviewmateriaal legt bloot dat er nog een 

wereld te winnen is. Voorlopig lijken organisaties uit de civil society niet te beschikken over een duidelijk toekomstbeeld met 

betrekking tot de Wmo. Zij twijfelen over waar het met hun organisatie (al dan niet onder invloed van de wet) naar toe gaat 

of zou moeten gaan. 

De Wmo en de civil society vormen dus nog geen goed huwelijk en afgemeten aan de toekomstverwachting die verenigin-

gen en vrijwilligersorganisaties in de monitor uitspreken is het onzeker op welke termijn een verbetering te verwachten is. 

Hebben organisaties uit de civil society misschien weinig vertrouwen in de uitgangspunten en doelstellingen van de wet? Of 

zien zij de Wmo vooral als ‘zorgwet’ in het kader waarvan zij zelf weinig kunnen, hoeven of willen uitrichten, een onderonsje 

tussen gemeenten en professionele instellingen? Nader onderzoek zal een antwoord moeten bieden op deze vragen maar de 

bevindingen uit het onderzoek geven in ieder geval stof tot nadenken. 

De Wmo vraagt om een kanteling van het perspectief van overheid en maatschappelijke organisaties. Professionele instel-

lingen zouden meer inspanningen kunnen leveren om concreet potentieel in de civil society aan te boren, in plaats van de 

voortdurende vraag aan de civil society om te participeren in het beleid van het bestuur en de maatschappelijke organisaties. 

Op die manier zou de inzet van de twee componenten (vrijwillige inzet en professionele inzet) elkaar kunnen versterken in 

plaats van dat er sprake blijft van een benadering van communicerende vaten (‘hoe minder professionele inzet, des te meer 

vrijwillige inzet en vice versa’). Juist die positiewisseling lijkt achterwege te blijven. Het is in elk geval opmerkelijk dat uitvoe-

ringsorganisaties uit de domeinen Zorg, Welzijn en Civil Society een scherp verschillend oordeel geven over de gevolgen van 

de Wmo. Grofweg oordeelt de zorgsector negatief, de welzijnssector ziet kansen en is positief.  
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Tweede Kamer positief over 
voortgang Wmo
De Tweede Kamer heeft de voortgang van de invoe-

ring van de Wmo besproken en is positief over de in-

zet van gemeenten. Er zijn zorgen, onder meer over 

de arbeidsmarkt-perikelen, maar er is geen reden tot 

ingrijpen. 

Dit bleek tijdens het algemeen overleg van de Kamer 

met staatssecretaris Bussemaker op 4 oktober. Daarin 

werd de tweede voortgangsrapportage Wmo bespro-

ken. Na negen maanden gaat de meeste aandacht 

nog steeds uit naar de aanbesteding van de hulp bij 

het huishouden (HH). 

Inzet	gemeenten

De coalitiefracties en de VVD waren zeer kritisch  

over de negatieve opstelling van de thuiszorg- 

branche. Over het algemeen was men van mening 

dat gemeenten zich actief opstellen en hun verant-

woordelijkheid nemen voor de gerezen problemen. 

Belangrijke	zaken

Van groot belang waren twee zaken:

Het onderzoek van VWS naar de indicering waaruit 

blijkt dat gemeenten aan hun compensatieverplich-

ting voldoen en niet strenger zijn gaan indiceren. 

De constatering dat van de kant van cliënten er nau-

welijks klachten zijn. Dit werd de dinsdag voor het 

debat nog eens onderstreept door een artikel in de 

Volkskrant, geschreven door Iris van Bennekom van 

de Nederlandse patiënten en consumenten federatie.

Publicatie	over	aanbesteden

Ook was de kamer positief over de publicatie Sociaal 

overwogen aanbesteden die VWS en VNG hebben la-

ten opstellen. Hierin wordt getoond hoe gemeenten 

bij de aanbesteding ook andere dan strikt zorggere-

lateerde overwegingen mee kunnen laten wegen. 

Naast dit goede nieuws deed eigenlijk alleen de 

aankondiging van de staatssecretaris dat zij ‘rich-

tinggevende kaders’ zou gaan ontwikkelen voor de 

Wmo-prestatievelden, aan gemeentelijke zijde de 

wenkbrauwen fronsen. 

Vertrouwen

In het debat domineerde toch het vertrouwen in 

gemeenten. Dit werd het meest opvallend verwoord 

door Anouschka van Miltenburg (VVD). Zij compli-

menteerde gemeenten en vond dat gemeenten het 

beter deden met de Wmo dan zij had durven hopen.
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De burgerorganisaties (civil society) zijn afwachtend. Duidelijk is dat de Wmo zich alleen ontwikkelt tot een brede partici-

patiewet als het openbaar bestuur, professionele organisaties en burgers zich meer naar elkaar openstellen13. De uitdaging 

van de Wmo is dan ook vooral een gezamenlijke uitdaging (Agterberg et al. 2007). Het gaat erom vanuit de gemeenten een 

herkenbaar en daadkrachtig gezicht te geven aan de Wmo om vervolgens samen met professionele organisaties én burgerver-

banden inhoud te geven aan de prestatievelden van de wet. 

Daarbij is het goed om in het achterhoofd te houden dat een wet, een politieke verordening, niet automatisch leidt tot een 

ideologische verandering in de samenleving. Dat betekent dat, als de Wmo ook daadwerkelijk een krachtige pijler moet gaan 

vormen bij de nieuwe fundamenten die onder het lokaal sociaal beleid, de verzorgingsstaat en de zorgzame samenleving 

moeten worden gelegd, er misschien een nieuw offensief nodig is. Een offensief dat zich richt op publiciteit over de essentie 

van de Wmo (géén zorgwet, maar een participatiewet); een offensief dat zich richt op intensivering van sociale investeringen 

door maatschappelijke organisaties; een offensief dat zich richt op de nieuwe verantwoordelijkheid die van bewoners wordt 

gevraagd voor hun leefomgeving. De invoering van de Wmo zou een majeure operatie kunnen zijn. Een operatie die het 

denken over de rolverdeling op het speelveld van de verzorgingsstaat opschudt, burgers meer verantwoordelijk maakt voor 

hun eigen omgeving en de lokale overheden en maatschappelijke organisaties aanzet om daarbij nadrukkelijk ondersteuning 

te verlenen. Dat besef is er (nog) niet. Er is nog veel werk aan de winkel. 

13 Ook in de SCP-rapportage Vrijwillig Verzorgd (SCP 2008) wordt de kloof tussen professionele organisaties en de vrijwilligersorganisaties blootgelegd. Er 
worden met name problemen gesignaleerd bij het leggen van verbanden tussen vrijwilligerswerk en inzet bij complexe zorgvragen en ondersteuning 
van mantelzorgers. Eén van de uitdagingen voor professionele organisaties en vrijwilligersteunpunten zal zijn om de vrijwilige inzet te gaan verbreden 
naar doelgroepen met complexe zorgvragen.
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MOVISIE is het nieuwe kennisinstituut voor maatschappelijke 

ontwikkeling. Onze missie is om de participatie en zelfredzaamheid 

van burgers te bevorderen. Dit doen we door professionele 

organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden op het terrein 

van welzijn, zorg en sociale veiligheid te ondersteunen en adviseren. 

Vijf thema’s staan centraal in ons werk: leefbaarheid, vrijwillige inzet, 

mantelzorg, kwetsbare groepen en huiselijk en seksueel geweld.
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De Wmo is nu ruim een jaar ingevoerd en er is hevig gespeculeerd over het 

effect. Tot nu toe was er weinig feitelijke kennis beschikbaar. Met De uitvoering 

van de Wmo in beeld biedt MOVISIE een doorkijkje op de lokale praktijk van 

de Wmo bij uitvoeringsorganisaties. Dit trendrapport toont de manier waarop 

organisaties op het terrein van wonen, zorg, welzijn en de civil society met 

de Wmo aan de slag zijn gegaan. Het brengt de ervaringen van uitvoerders 

en de maatschappelijke organisaties in beeld. Het laat eveneens zien hoe 

professionals en de civil society de kansen van de Wmo oppakken. Daarmee 

krijgen we voor het eerst een landelijk beeld van wat de Wmo lokaal allemaal 

losmaakt.

Aan dit trendonderzoek van MOVISIE hebben 380 organisaties via een online 

enquête meegewerkt. We hebben 25 organisaties geïnterviewd en tijdens twee 

werkconferenties is met betrokken organisaties nagedacht over mogelijke 

oplossingen voor vraagstukken. Tenslotte zijn de resultaten aan een groep van 

Wmo-deskundigen voorgelegd met de vraag wat deze resultaten betekenen voor 

de toekomst van de Wmo. Blijkt de Wmo over een aantal jaren een beperkte 

deelwet te zijn waarmee veranderingen in de marge van het lokale sociale 

beleid zijn aangebracht? Of heeft de Wmo een trend neergezet en kunnen we de 

wet beschouwen als een belangrijke pijler waarmee aan een ‘verzorgingsstaat 

nieuwe stijl’ vorm is gegeven? In dit trendrapport vindt u enkele richtinggevende 

uitspraken over het realiseren van een participatiesamenleving.


