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Voorwoord
Het is maart 2010 en de Wmo is zijn vierde jaar ingegaan. Nog steeds blijkt de wet voor gemeenten een inspiratiebron voor
vernieuwing van beleid. De opdrachten om participatie te bevorderen en burgers een centrale rol te geven in vormgeving en
uitvoering van beleid, leidt soms tot verrassende verbindingen en aansprekende activiteiten in wijken en buurten. Maar ze
leiden natuurlijk ook tot hoofdbrekens en teleurstellingen. Want hoe kwetsbare groepen díe ondersteuning te bieden die ze
nodig hebben, zonder dat het tot een onevenredig beslag op het gemeentelijke budget leidt? Hoe participatie vorm te geven op
een manier die beleidsterreinen overstijgt, wanneer wettelijke opdrachten tegenstrijdig en dwingend zijn en geldstromen niet
verbonden kunnen worden? Hoe doelgroepen van beleid te betrekken, wanneer zij nauwelijks bereikbaar zijn? Hoe vrijwillige
inzet en mantelzorg te stimuleren, terwijl mensen al niet weten hoe ze gezin en werk moeten combineren? Deze en andere
lastige kwesties lijken veel gemeenten echter niet te ontmoedigen. Integendeel, het enthousiasme van sommige ambtenaren en
wethouders is voor mij steeds weer een aangename verrassing.
Hoe zit dat bij de uitvoerders van het beleid? Bij de professionele én de burgerorganisaties wiens bijdrage aan de uitvoering van dit beleid onontbeerlijk is? Deze vragen leidden in 2007 tot het eerste onderzoek van MOVISIE naar de gevolgen
van de invoering van de Wmo voor maatschappelijke organisaties. Dat was snel: de Wmo was nog maar net van start. We
waren één van de eersten. Inmiddels zijn er tal van onderzoeken gedaan die vooral onderdelen van de Wmo betroffen.
Cliëntenparticipatie, cliëntenondersteuning, mantelzorgondersteuning, gevolgen van de pakketwijziging, thuiszorg, heel
veel thuiszorg. Het SCP heeft in opdracht van VWS de eerste landelijke evaluatie van de Wmo uitgevoerd. Dit rapport
verschijnt in maart.
Het trendrapport van MOVISIE richt zich primair op de maatschappelijke organisaties. Voortbordurend op de resultaten
van 2007 hebben we burgerverbanden en de participatie van kwetsbare groepen centraal gesteld. Want twee jaar geleden
bleek, dat burgerorganisaties niet het idee hadden dat de Wmo iets met hen te maken had. En dat professionele organisaties niet alleen weinig oog hadden voor de civil society, maar hun aandacht nog weinig richtten op kwetsbare groepen. De
organisaties die deze kwetsbare groepen ondersteunen, waren ook onderbelicht gebleven in het toenmalige onderzoek.
Dat maken we ditmaal goed.
Wat opvalt aan dit trendrapport, is de diepgang. We brengen knelpunten in beeld en proberen mechanismen bloot te leggen die
daar aan ten grondslag liggen. Deze beweging van verdieping zien we ook bij gemeenten. In het eerste jaar van de Wmo ging
heel veel aandacht uit naar hulp bij het huishouden en andere wettelijke verplichtingen, zoals het loket en het beleidsplan. Nu
vragen wijzigingen in de wet nog regelmatig de aandacht van gemeenten. Maar er is ook meer ruimte gekomen voor de kern van
de Wmo: een andere manier van werken waarin de behoeften, wensen en mogelijkheden van burgers het uitgangspunt vormen.
Voor de verdere ontwikkeling van dit beleid, en vooral voor de uitvoering, is een zeer belangrijke rol weggelegd voor burgerorganisaties en professionele organisaties. Dit trendrapport maakt duidelijk hoe het staat met die rol. Maar wellicht belangrijker,
het laat ook zien wat er nog moet gebeuren. Maatschappelijke ondersteuning is en blijft work in progress.
Aletta Winsemius
Voorzitter Wmo-desk MOVISIE
Voormalig lid van het implementatiebureau Wmo van VNG en VWS
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Hoofdstuk 1

Inleiding
De Wmo op stoom

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ligt de eerste verantwoordelijkheid voor sociaal
beleid bij gemeenten. De Wmo stelt een krachtige lokale structuur (gemeenschap), participatie van kwetsbare groepen,
zelfredzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers centraal. De decentrale
uitvoering van de wet heeft in potentie grote gevolgen voor organisaties in de sociale sector. Deze krijgen onder meer
te maken met meer samenwerking met partijen buiten de eigen sector en met marktwerking. Ook is sprake van een
verschuiving van formele naar informele zorg.
Inmiddels zijn we drie jaar verder en komt de uitvoering van lokaal Wmo-beleid op stoom. Zo hebben de gemeenten hun
Wmo-beleidsplannen geformuleerd en begint de invloed van de wet zich op diverse sociale beleidsterreinen sterker af te
tekenen. MOVISIE heeft de eerste trendstudie gepubliceerd over de gevolgen van de Wmo voor uitvoeringsorganisaties
(zie Lub, Sprinkhuizen & Alblas, 2008). Deze is onder meer gebaseerd op een uitvoerige enquête (de Wmo-monitor)
onder organisaties binnen de domeinen zorg, welzijn en civil society, een online enquête onder frontlinieprofessionals en
talrijke interviews onder sleutelpersonen in de verschillende sectoren. Daarnaast zijn themabijeenkomsten en werkplaatsen
georganiseerd en is de berichtgeving over de Wmo in de media geanalyseerd. De meeste onderzoeksgegevens van deze
eerste trendstudie hadden betrekking op de ervaringen met de Wmo in het introductiejaar 2007.
MOVISIE blijft de gevolgen van de Wmo voor uitvoeringsorganisaties nauwlettend volgen. In 2009 is daarom opnieuw een
enquête afgenomen onder enkele honderden organisaties en zijn deelstudies verricht. Dit rapport doet verslag van dit
onderzoek.
Instituten zoals het SCP en SGBO volgen met name de Wmo-inspanningen van de gemeenten en de gevolgen daarvan
voor individuele burgers; MOVISIE richt zich in dit trendonderzoek primair op de gevolgen voor het maatschappelijk
middenveld. Hieronder verstaan we alle professionele en vrijwillige organisaties die geen deel uitmaken van de overheid,
geen winstoogmerk hebben en die niet berusten op familie- of vriendenbanden. Het gaat hierbij onder meer om
welzijnsinstellingen, verpleeghuizen, mantelzorgsteunpunten, de (O)GGZ, vrijwilligerscentrales en Stichtingen Welzijn
Ouderen. Daarnaast omvat het de collectieve verbanden van burgers zelf - zoals vrijwilligersorganisaties, verenigingen,
cliëntraden en bewonersplatforms.
De trendstudie uit 2007 gaf aanleiding om twee vraagstukken nader onder de loep te nemen. Op de volgende pagina
lichten we deze kort toe.

***
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1

Hoe zijn burgerverbanden betrokken bij de Wmo?

Uit het eerste trendonderzoek bleek, dat burgerorganisaties de Wmo eigenlijk niet herkennen als een wet waarmee
zij iets te maken hebben. Een belangwekkende conclusie, want de Wmo berust op stevige verwachtingen over meer
vrijwillige inzet door burgers en hun verbanden. De wet moet het voor een groot deel hebben van een ‘revitalisering
van de civil society’ (Alblas, 2007). Met name organisaties in de directe omgeving van burgers - zoals verenigingen en
vrijwilligersorganisaties - zouden meer kwetsbare groepen of personen met een ondersteuningsbehoefte moeten insluiten,
én hierbij professionele instellingen moeten betrekken. Het gaat hier om burgerverbanden die zich met inzet voor hun
eigen (leef)omgeving bezighouden, ofwel horizontale burgerverbanden. Maar deze burgerverbanden twijfelen over de
invloed van de wet op hun organisatie. Het is voor hen onduidelijk welke bijdrage zij kunnen of zouden moeten leveren.
Dit komt onder andere doordat gemeenten deze partijen weinig hebben betrokken bij hun beleidsvorming en uitvoering
in het introductiejaar van de Wmo. De invloed van de Wmo op politieke burgerverbanden - organisaties op het terrein van
inspraak en vertegenwoordiging - tekende zich daarentegen wel sterker af.
Kortom, er leek zich een tendens voor te doen waarbij gemeenten een sterk beroep doen op de participatie van burgers
in het beleid (verticale participatie), maar het beroep op participatie in de samenleving, dat wil zeggen, het bevorderen
van de participatie van kwetsbare groepen, verantwoordelijkheid nemen voor de leefomgeving en de buurt, nog niet
extra uit de verf komt (horizontale participatie). De vraag is nu of dit in de periode 2008/2009 is veranderd. Worden civiele
burgerorganisaties inmiddels meer betrokken bij de Wmo? Of blijft het betrekken van burgers in het kader van de Wmo
beperkt tot het vergadercircuit? En worden álle typen burgerorganisaties betrokken of is er nog steeds sprake van een
selectie van partijen die meedenken, meepraten of meeproduceren?

2

Wat zijn de gevolgen van de Wmo voor de positionering van
professionele organisaties?

Uit de trendstudie 2007 bleek voorts dat de Wmo het professioneel speelveld verandert. Zo overleggen professionele
organisaties uit de sociale sector veel meer met de gemeente en met collega-organisaties. Ze werken ook intensiever
samen met andere professionele organisaties bij het uitvoeren van Wmo-taken. Tegelijkertijd concurreren professionele
organisaties meer met elkaar. De Wmo heeft deze ontwikkeling in een stroomversnelling gebracht. Het trendonderzoek
in 2007 liet zien dat dit voor een spanningsveld kan zorgen. Enerzijds worden professionele organisaties aangespoord
via samenwerking een hoogwaardig beleid voor maatschappelijke ondersteuning vorm te geven. Anderzijds wordt - door
het hogere kostenbewustzijn dat aan de dag moet worden gelegd - via openbare aanbesteding marktwerking toegepast.
Hoe gaan uitvoeringsorganisaties met dit spanningsveld om? Wijzen ontwikkelingen een bepaalde richting uit (vooral
samenwerking in plaats van concurrentie of vice versa)? In hoeverre heeft de gemeente invloed op deze ontwikkelingen?
En welke overige factoren spelen een rol bij de positionering van professionele organisaties in het Wmo-speelveld?
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Als het gaat om de invloed van de Wmo op professionele instellingen, is in het onderzoek speciale aandacht
geschonken aan organisaties voor individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg (participatie van mensen met
een beperking, psychosociale zorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg). In het vorige trendonderzoek
zijn deze uitvoeringsorganisaties niet expliciet meegenomen. Dit trendonderzoek brengt in kaart in welke mate
de Wmo tot knelpunten of spanningen leidt voor deze professionele organisaties. Ook onderzoekt het hoe
dit specifieke domein zich verhoudt tot andere professionele organisaties en de civil society. Bovendien komt
aan de orde wat de Wmo betekent voor hun doelgroepen. Naast gebruik van de monitorgegevens, hebben we
hiertoe managers van instellingen geïnterviewd, en uitvoerend professionals in de individuele hulpverlening &
maatschappelijke zorg geënquêteerd.

Leeswijzer
In het volgende deel beschrijven we de opzet van het onderzoek. Eerst behandelen we de centrale vraagstelling.
Hierna lichten we de onderzochte domeinen en de organisaties in de steekproef toe en brengen we enkele
generieke resultaten van de monitor voor het voetlicht. De delen 3 en 4 bevatten de onderzoeksresultaten. In deel
5 presenteren we onze conclusies.
In de slotbeschouwing formuleren we enkele uitdagingen die in de vormgeving van het Wmo-beleid en de uitvoering
in de komende jaren besloten liggen. Ook komen de consequenties hiervan voor het maatschappelijk middenveld aan
de orde, zowel voor de organisaties zelf als voor hun doelgroepen.

***
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UITGELICHT
Conclusies uit het vorige trendrapport
In 2008 publiceerde MOVISIE het eerste trendrapport over de gevolgen van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor uitvoeringsorganisaties. Het onderzoek bracht de invloed van de
Wmo op uitvoeringsorganisaties (professionele en burgerorganisaties) in kaart. Dit gebeurde aan de hand van
een webenquête onder 383 organisaties (de Wmo-monitor), tientallen diepte-interviews, media-analyses en
themabijeenkomsten. Ook werden 427 beroepskrachten die direct contact hebben met burgers ondervraagd
over hoe zij de invloed van de Wmo ervaren.
Conclusies over de invloed van de Wmo op burgerverbanden:
1. Burgerorganisaties herkennen de Wmo niet als een wet waarmee zij iets te maken hebben. Organisaties zoals
verenigingen, vrijwilligersorganisaties en religieuze verbanden zijn onzeker over de rol van hun organisatie
onder de Wmo. Hun gemeente betrekt hen ook nauwelijks bij de nieuwe wet.
2. Gemeenten doen meer beroep op de (verticale) participatie van burgers in het beleid. Het beroep op (horizontale)
participatie in de samenleving - verantwoordelijkheid nemen voor medebewoners, de leefomgeving en de buurt komt echter nog niet extra uit de verf.
3. Veel burgerorganisaties hebben sinds de Wmo te maken met minder menskracht. Sommige verwachten zelfs een
verdere afname van hun capaciteit door de Wmo.
4. Burgerorganisaties besteden betrekkelijk weinig aandacht aan Wmo-doelgroepen, zoals kwetsbare personen en
personen met een ondersteuningsbehoefte.
Onze belangrijkste conclusies over de invloed van de Wmo op professionele organisaties waren in 2008:
1. Professionele organisaties hebben sinds de Wmo vooral het eigen professionele netwerk uitgebouwd en afstemming
gezocht met strategische partners. Ze overleggen veel meer - met de gemeente en met andere organisaties - en ze
werken intensiever onderling samen.
2. Professionele instellingen zoeken relatief minder aansluiting bij burgerorganisaties. Ook ontwikkelen zij
betrekkelijk weinig aanbod voor moeilijk bereikbare en kwetsbare doelgroepen.
3. Ondanks de toegenomen samenwerking, gaan professionele organisaties meer concurrentie met elkaar aan.
De Wmo heeft deze ontwikkeling in een stroomversnelling gebracht.
4. Tussen maatschappelijke organisaties en de lokale overheid lijkt meer sprake van een afrekencultuur.
De subsidierelatie van professionele organisaties met de gemeente is meer resultaatgericht.
5. Mantelzorgsteunpunten zijn actiever, de welzijnssector werkt meer samen met het vrijwilligerswerk, verpleeghuizen
extramuraliseren, Stichtingen Welzijn Ouderen bieden meer diensten aan en woningcorporaties vullen hun rol als
maatschappelijk ondernemer voortvarend in.
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Marcel van den Bergh / Hollandse Hoogte

Hoofdstuk 2

Het onderzoek

2.1

Vraagstelling

De vraagstelling van het onderzoek bestaat uit twee delen:
In hoeverre verandert de betrokkenheid van burgerverbanden bij de Wmo (vraagstuk 1) en welke consequenties heeft de
Wmo voor de postitionering van professionele instellingen (vraagstuk 2)?
De vraagstelling laat zich opsplitsen in de volgende deelvragen:
Vraagstuk 1: In hoeverre verandert de betrokkenheid van burgerverbanden bij de Wmo?
Hierbij komen onderwerpen aan de orde zoals: de relatie van burgerverbanden met gemeente en met professionele partijen,
de rol van Wmo-platforms, de mogelijke verschuiving naar meer onderlinge betrokkenheid en hulp.
Vraagstuk 2: Welke gevolgen heeft de Wmo voor de positionering van professionele instellingen?
Onderwerpen die hierbij aandacht krijgen zijn: de betrokkenheid van de professionele instellingen bij de Wmo, hun onderlinge
verhoudingen, hun relatie met burgerverbanden, hun verhouding tot de gemeente, het spanningsveld tussen concurrentie en
samenwerking en het beleid van uitvoeringsorganisaties op het gebied van individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg.

2.2

Opzet van het onderzoek

Het vorige trendrapport beschreef de eerste implementatieperikelen van de Wmo onder uitvoeringsorganisaties. Het huidige
trendonderzoek zoekt vooral naar verbanden en verklaringen voor ontwikkelingen. Daarom hebben we de motieven van
uitvoeringsorganisaties rond bovengenoemde thema’s blootgelegd en zijn verdiepende statistische analyses uitgevoerd.

Webenquête: Wmo-monitor 2009
Kern van het onderzoek vormen de gegevens van een webenquête onder uitvoeringsorganisaties (Wmo-monitor 2009). De
enquête is via een attenderingsmail landelijk verspreid onder professionele instellingen en burgerorganisaties uit het maatschappelijk middenveld en ingevuld door directie- of bestuursleden. Gezien de focus van het onderzoek is gekozen voor afzonderlijke
vragenlijsten voor de professionele instellingen en de burgerorganisaties. Respondenten gaven rond verschillende thema’s aan
of er sinds de Wmo sprake is van veranderingen, en in hoeverre deze door de Wmo zijn veroorzaakt.
Daarnaast zijn evaluatieve stellingen over de Wmo voorgelegd. Deze werpen licht op hoe men in algemene zin aankijkt
tegen de wet en hoe men haar invloed beoordeelt. Dit zijn bijvoorbeeld - deels bewust provocatieve - stellingen over de
verwachtingen over de Wmo als stelselwijziging, of het extra beroep dat de Wmo doet op de vrijwillige inzet.

Deelonderzoeken
Ter completering van de monitorgegevens zijn twee deelonderzoeken uitgevoerd.

Analyse Wmo-beleidsplannen
Het eerste deelonderzoek betreft de betrokkenheid van burgerorganisaties bij de Wmo. In een systematische analyse van 50
gemeentelijke Wmo-beleidsplannen is achterhaald wat gemeenten verstaan onder ‘burgerparticipatie’. Ook is nagegaan in
hoeverre gemeenten burgerverbanden betrekken bij hun Wmo-beleid. De bevindingen zijn middels interviews voorgelegd
aan burgerorganisaties, gemeentefunctionarissen en Wmo-raden. Op deze manier zijn de Wmo-uitgangspunten op papier
vergeleken met de praktijk.

***
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De invloed van de Wmo op het domein individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg
Het tweede deelonderzoek betreft de invloed van de Wmo op organisaties voor individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg (participatie van mensen met een beperking, psychosociale zorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg).
Van betekenis voor het trendonderzoek 2010 is vooral hoe dit domein zich tot de civil society verhoudt en tot professionele organisaties die traditioneel op andere prestatievelden opereren. Daarbij is in kaart gebracht of doelstellingen en
sturingsmechanismen van de Wmo tot knelpunten leiden voor deze professionele organisaties. Voor dit deelonderzoek zijn
acht managers van deze organisaties geïnterviewd. Daarnaast is een enquête afgenomen onder 63 uitvoerend professionals in de individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg.

2.3

De onderzochte domeinen

In deze paragraaf beschrijven we de respondenten in dit trendonderzoek. Achtereenvolgens komen aan bod: in welk domein
zij actief zijn, hoeveel mensen er werken en hoeveel vrijwilligers er betrokken zijn en op welke prestatievelden zij actief zijn.
Daarna besteden we aandacht aan hun rapportcijfer voor de Wmo en aan hun reacties op onze stellingen.

De domeinen
Aan het onderzoek namen 389 organisaties deel. Hiervan behoorden er 273 tot de professionele instellingen en 116 tot de
civil society (bijna 30%). In tabel 2.1 zijn de verschillende domeinen in beeld gebracht.

Organisaties

Figuur 2.1 Verdeling organisaties in de steekproef

Levensbeschouwelijke organisaties
Woningcorporaties
Algemeen Maatschappelijk Werk
Thuiszorg
Verpleeginstellingen / verzorgingshuizen
Mantelzorgsteunpunten
Stichtingen Welzijn Ouderen
Overige burgerorganisaties
Burgerorganisaties vertegenwoording & inspraak
Vrijwilligerscentrales
Overige professionele instellingen
(O)GGZ
Verenigingsleven / vrijwilligersorganisaties
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In het professionele domein zijn relatief veel welzijnsorganisaties vertegenwoordigd. In het vorige trendonderzoek maakten we een onderscheid tussen de domeinen zorg, welzijn en civil society. Deze keer is het domein zorg verder gesplitst in
collectieve zorg enerzijds en individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg anderzijds. Hierdoor kunnen we gerichter
aandacht besteden aan de prestatievelden die zich sterker richten op de zeer kwetsbare burgers of acuut hulpbehoevenden.
Deze worden met name geadresseerd binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo, namelijk: maatschappelijke opvang
(7), openbare geestelijke gezondheidszorg (8) en verslavingsbeleid (9).
In de professionele sector is de verdeling van organisaties in de respondentengroep als volgt:

Tabel 2.1 Professionele domeinen
Hoofddomein

Subdomein

Welzijn breed

(Collectieve) zorg

Individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg

N

%

Welzijnsorganisaties

74

38

Vrijwilligerscentrales

26

Woningcorporaties

3

Thuiszorg

9

Verpleeginstelling

15

Mantelzorgsteunpunt

18

Welzijn ouderen

18

GGZ

36

OGGZ
Maatschappelijke opvang
Algemeen maatschappelijk werk

22

26

8
20
6

Overig

40

14

Totaal

273

100

Binnen het domein van de civil society onderscheiden we politieke burgerorganisaties en civiele burgersorganisaties. Politieke
burgerorganisaties zijn vertegenwoordigende organen, bijvoorbeeld Wmo-raden, bewonersorganisaties die bij het beleid van
een woningcorporatie zijn betrokken of wijkraden. Civiele burgerorganisaties betreffen organisaties voor vrijwillige inzet,
variërend van onderling hulpbetoon (bijvoorbeeld huisbezoeken van kerkgemeenschappen aan sociaal geïsoleerde ouderen)
tot sportief verenigingsleven.

***
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Tabel 2.2 Domeinen uit de civil society
Hoofddomein

Subdomein

N

%

Politieke burgerorganisaties
(Vertegenwoordiging & inspraak)

Wijkraden, Wmo-platforms etc.

23

20

Civiele burgerorgansiaties
(Vrijwillige inzet voor de leefomgeving
of voor directe anderen)

Levensbeschouwelijke organisaties,
Verenigingsleven en vrijwillige organisaties

71

61

Overig

22

19

Totaal

116

100

Professionele en vrijwillige inzet
Bij een derde van de professionele organisaties werken minder dan twintig personeelsleden. In ruim 17% van de organisaties werken meer dan 500 personeelsleden. Bijna de helft van de organisaties is middelgroot. Bij meer dan de helft zijn
vrijwilligers betrokken. Bij een derde van de organisaties zijn dat er meer dan 100, bij 26 organisaties zelfs meer dan 500.
Bij de organisaties voor individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg zijn relatief de minste vrijwilligers betrokken,
hoewel ook hier nog bijna twee derde met vrijwilligers werkt.

Prestatievelden
De professionele organisaties zijn gemiddeld op vijf prestatievelden actief. Opmerkelijk is, dat de organisaties voor
individuele hulpverlening in deze zin het breedst zijn georiënteerd. Zij bewegen zich gemiddeld op zes prestatievelden;
bij zorg en breed welzijn zijn dat er vijf. Het blijkt, dat de brede welzijnsinstellingen nauwelijks iets te zoeken hebben op
met name de prestatievelden die sterk zorggerelateerd zijn. Andersom geldt dit ook voor organisaties die zich met zorg
bezighouden. Voorzieningen voor individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg lijken zich opmerkelijk genoeg wel
breed over de verschillende prestatievelden te bewegen. Blijkbaar kunnen GGZ en maatschappelijk werk de brug naar een
Wmo-brede oriëntatie gemakkelijker slaan, dan brede welzijnsinstellingen dat kunnen doen naar het zorgdomein.

Tabel 2.3 Prestatievelden waarop wordt geopereerd
Prestatieveld

Aantal organisaties actief

% organisaties actief

1. Leefbaarheid

209

77

2. Opvoedingsondersteuning

153

56

3. Informatie en advies

230

84

4. Vrijwillige inzet en mantelzorg

198

73

5. Participatie kwetsbare groepen

179

66

6. Voorzieningen hulpbehoevenden

118

43

7. Maatschappelijke opvang

110

40

8. OGGZ

108

40

87

32

9. Verslavingszorg
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Figuur 2.2 vergelijkt de activiteit van de organisaties uit de steekproef op de verschillende prestatievelden met de gegevens
van 2007. Het operationeel gebied van de organisaties blijkt duidelijk breder te zijn geworden. Weliswaar is er meer gericht
aangeschreven op de prestatievelden 5, 7, 8 en 9, maar we kunnen constateren dat maatschappelijke organisaties hun blikveld duidelijk hebben verbreed.

Figuur 2.2 Activiteit op prestatievelden, vergeleken met 2007
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Rapportcijfers, uitvoeringskeuzes en reacties op stellingen

Rapportcijfers
Rapportcijfers voor de Wmo zijn ten opzichte van de vorige peiling iets gestegen. Dat geldt zeker voor de consequenties van de
Wmo voor de eigen organisatie (in 2007 gemiddeld een 5,3, nu een 6,0). Het oordeel over de Wmo over haar consequenties voor
de samenleving steeg van een 5,3 naar een 5,5. De domeinen breed welzijn, zorg en vertegenwoordigende burgerorganisaties
oordelen positiever over de consequenties van de Wmo voor hun eigen organisatie (een 6+) dan organisaties voor individuele
hulpverlening & maatschappelijke zorg en civiele burgerorganisaties (zie tabel 2.4). Bij de organisaties voor individuele hulpverlening zullen de onzekere consequenties voor de inrichting van het werk een rol spelen. Naast de pakketmaatregel AWBZ, komen
organisaties zoals het maatschappelijk werk en instellingen voor begeleid wonen ook steeds meer in aanraking met een veranderende inrichting van de lokale zorg- en ondersteuningsstructuren. Ook gaan de financieringsstromen langs andere en minder
vanzelfsprekende wegen (aanbesteding) lopen.

***
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Tabel 2.4 Rapportcijfers Wmo
Hoofddomein

Rapportcijfer Wmo algemeen

2009

Rapportcijfer Wmo en consequenties
voor de eigen organisatie

2007

2009

(collectieve) Zorg

5,6

6,2

Breed welzijn

5,8

6,4

Individuele hulpverlening &
maatschappelijke zorg

5,3

5,7

Overig professioneel

5,7

6,2

Politieke burgerorganisaties

5,7

6,3

Civiele burgerorganisaties

5,3

5,3

Overig civil society

5,6

5,6

Totaal

5,5

5,2

2007

6,0

5,3

Uitvoeringskeuzes
De respondenten uit het professionele domein is ook gevraagd of zij naar aanleiding van de Wmo andere keuzes maken.
Hiertoe is in eerste instantie gevraagd in hoeverre de Wmo überhaupt invloed uitoefent op het organisatiebeleid. De meeste
professionele instellingen (59%) blijken hun beleid op sommige punten aan te passen onder invloed van de wet. Een enorme
omslag van het organisatiebeleid lijkt echter vooralsnog niet aan de orde. Dit patroon is per domein en organisatietype grotendeels gelijk.

Figuur 2.3

In hoeverre maakt uw organisatie nieuwe uitvoeringskeuzes onder invloed van de Wmo? (professionele instellingen)
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Vervolgens zijn twaalf concrete mogelijkheden voorgelegd waarop organisaties hun beleid zouden kunnen aanpassen. Hierbij
waren meerdere antwoorden mogelijk. Gekeken is of organisaties door de Wmo:
• hun beleid nadrukkelijker afstemmen met de gemeente;
• meer vraaggestuurd of outreachend werken;
• zich richten op andere doelgroepen;
• meer het potentieel van burgers aanboren;
• hun beleid meer afstemmen op kwetsbare doelgroepen;
• meer aandacht besteden aan registratie en prestatiemeting;
• vaker aanschuiven bij overkoepelende Wmo-overleggen;
• meer gegevens uitwisselen met andere organisaties over cliënten/burgers.
Gemiddeld blijken organisaties op vier terreinen andere keuzes te zijn gaan maken. Ruim 54% stemt zijn beleid nadrukkelijker af met de gemeente, en 40% is ook meer samen gaan werken met andere organisaties. Een derde van de respondenten
geeft aan meer vraaggestuurd te werken, waarbij breed welzijn met 43% zelfs aanmerkelijk hoger scoort. Eveneens een
derde van de organisaties geeft aan meer outreachend te werken, en meer te doen aan registratie en prestatiemeting. Een
kwart van de organisaties richt zich meer op andere doelgroepen, meer op kwetsbare groepen en probeert het potentieel van
burgers nadrukkelijker aan te boren. Opmerkelijk is, dat de organisaties die zich bezig houden met individuele hulpverlening
& maatschappelijke zorg hierin veel minder verschuiving laten zien. Dit is anders bij het aanschuiven bij Wmo-overleggen,
waarvan een kwart aangeeft dit meer te doen. Bij de individuele hulpverlening is dit echter bijna 40%. 10% van de organisaties verwijst cliënten makkelijker door of wisselt gegevens over cliënten makkelijker uit. Dit laatste gebeurt overigens niet of
in mindere mate door organisaties die zich richten op individuele hulpverlening.
Samenvattend lijken organisaties zich door de Wmo intensiever op hun institutionele omgeving te richten. Ze overleggen
(nog) meer met gemeenten en andere instellingen. Dit constateerden we ook in het vorige trendonderzoek. Ook treden zij
iets meer outreachend en vraaggestuurd op in de richting van burgers en klanten.

Stellingen
We hebben opnieuw evaluatieve, soms bewust provocatieve, stellingen voorgelegd, om een oordeel te ontlokken over de
implicaties van de Wmo. We lopen de stellingen kort langs. De volgende hoofdstukken gaan verder in op verschuivingen in
reacties en de samenhang van de stellingen met andere factoren.
De Wmo is gebaseerd op onrealistische verwachtingen over de toename van vrijwillige inzet door burgers
52% is het met deze stelling eens, 18% is het oneens. Opvallend is dat de civil society significant sterker de neiging heeft om
neutraal te antwoorden.
De Wmo leidt tot een betere kwaliteit van zorg voor kwetsbare burgers
Slechts een vijfde is het volmondig met deze stelling eens. Circa 40% voorziet echter een afkalving van de zorg. Opmerkelijk
is, dat bijna 55% van de organisaties voor individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg vindt dat de zorg voor kwetsbaren in het gedrang komt.
De Wmo heeft geleid tot een betere kwaliteit van onze diensten
Een kwart van alle respondenten onderschrijft deze stelling, een derde vindt niet dat de Wmo een kwaliteitsimpuls heeft
kunnen geven. Ook hier hebben de organisaties voor individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg de neiging
negatiever te oordelen.
De Wmo bevordert een afrekencultuur
Bijna de helft van alle organisaties is het eens met deze stelling. De verschillende domeinen zijn wat dit betreft opmerkelijk
eensgezind. Alleen vertegenwoordigende burgerorganisaties stellen zich wat neutraler op.

***
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Samenwerking en concurrentie tussen uitvoeringsorganisaties gaan niet samen
Bijna de helft van de organisaties is het hiermee eens. Organisaties voor breed welzijn zijn het relatief wat vaker
oneens met deze stelling. Blijkbaar kunnen zij, door hun wat meer fluïde positie, behendiger manoeuvreren binnen
het competitieve speelveld.
Onze organisatie is een belangrijke speler in de uitvoering van (lokaal) Wmo-beleid
Ruim de helft van de organisaties onderschrijft deze stelling. In termen van continuïteit en marktpositie zou het opmerkelijk
zijn wanneer zij anders zouden beweren. Het springt des te meer in het oog dat met name de organisaties voor zorg en breed
welzijn zich als zodanig profileren, terwijl de rest van de organisaties zich in meerderheid veel bescheidener opstelt.
Kwalitatief hoogwaardig sociaal beleid is gebaat bij concurrentie
Meer dan de helft van de organisaties wijst deze stelling af. Interessant is echter, dat een vijfde van de respondenten deze
stelling wel onderschrijft. Ook is het interessant, dat met name de zorggerelateerde domeinen de stelling sterker afwijzen.
De gemeente stelt voor ons voldoende middelen beschikbaar om Wmo-beleid goed uit te voeren
Het is niet verwonderlijk om te zien dat slechts 18% van de respondenten van mening is dat zij voldoende middelen voor
uitvoering van de Wmo ter beschikking krijgt. Ook bij deze stelling is het interessanter te kijken naar de verschillen in
antwoordpatronen tussen de respondentgroepen. Opmerkelijk is dan, dat binnen het domein zorg veel meer bevestigend
wordt geantwoord (een derde), terwijl het domein individuele hulpverlening aanmerkelijk negatiever scoort (slechts 1
op de 10 respondenten is van mening dat zij voldoende middelen ter beschikking hebben). En zo is het ook opvallend
dat vertegenwoordigende burgerorganisaties (inspraak & vertegenwoordiging) aanmerkelijk positiever oordelen over de
middelen die de gemeente investeert dan sommige andere domeinen.
Wmo-beleid excelleert vooral op papier en aan de vergadertafels
Meer dan de helft is het eens met deze wat suggestieve stelling over de Wmo als papieren tijger. De organisaties uit de civil
society zijn het nóg meer eens met deze boude bewering. Slechts een vijfde wijst de stelling af. Het is niet geheel duidelijk
hoe dit resultaat zich verhoudt tot de antwoorden op bijvoorbeeld de voorgaande stelling.
Wij worden door de gemeente serieus genomen in het meedenken, vormgeven en uitvoeren van Wmo-beleid
De helft van de respondenten onderschrijft deze stelling, doch bijna een kwart voelt zich niet serieus genomen. Dit gevoel is
aanmerkelijk ernstiger bij het deel van de respondenten dat zich tot de civiele burgerorganisaties rekent (een derde). Een signaal dat betekenisvol mag worden geacht, en waar in hoofdstuk 3 (Burgerverbanden en de Wmo) dieper op wordt ingegaan.
De Wmo opent nieuwe mogelijkheden voor ons
Deze stelling vist eigenlijk naar het innovatieve vermogen van de organisaties. De helft van de respondenten antwoordt bevestigend, maar opvallend is dat civiele burgerorganisaties zich erg aarzelend opstellen.
Onze gemeente gaat voortvarend aan de slag met de Wmo
Zo’n 40% van de respondenten is positief over de wijze waarop de betrokken gemeente aan de slag gaat met de Wmo. Ook
hier zijn het echter weer de verschillen die in het oog springen. Zo is slechts een kwart van de civiele burgerorganisaties het
eens met deze stelling, terwijl 57% van de instellingen die betrokken zijn bij zorg de stelling onderschrijven. Voor de zorg is
het overigens de vraag in hoeverre dit oordeel positief te duiden is.
Het is onduidelijk wat er van onze organisatie wordt verwacht binnen de Wmo
Het beeld dat rond deze stelling door de respondenten wordt opgeroepen is zeer diffuus. De professionele organisaties op
het gebied van zorg en welzijn zijn hierin wat stelliger: zij weten wel wat er van ze wordt verwacht. Dat geldt veel minder
voor de burgerverbanden. In het algemeen kan wel worden gesteld dat de verwachtingen en positionering rond de Wmo bij
de meeste organisaties nog niet is uitgekristalliseerd.
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De Wmo? Over een paar jaar heeft niemand het meer over de Wmo
Leuk is dat een groot deel van de ondervraagden - ongeveer de helft de van totale steekproef - denkt dat de Wmo nog een
tijd lang beslag zal leggen op beleid en uitvoering. Ook hier zijn echter weer twee buitenposities te noteren, in ieder geval in
aarzelende zin: de civiele burgerorganisaties en de individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg antwoorden verdeeld
op deze stelling.
Door de openbare aanbesteding letten wij scherper op de kwaliteit van onze dienstverlening
Deze stelling heeft primair betrekking op het professionele respondentdeel van de steekproef, aangezien het voor de
hand ligt dat zij meer met aanbesteding van diensten te maken hebben dan organisaties uit de civil society. De stelling
leidt tot breed wisselende observaties. De verdeling over eens, oneens en neutraal is voor het professionele domein
nagenoeg in drieën gedeeld. Verrassend genoeg hebben vrijwel alle burgerorganisaties wel gereageerd op deze stelling
- 112 van de 116 - wat gelijktijdig aangeeft dat een deel van de civil society dus meedoet in aanbestedingsrondes. 23% is
het eens met de stelling, bijna 40% antwoordt neutraal en een overeenkomstig percentage is het oneens met de stelling.
De Wmo maakt dat sommige doelgroepen ten onrechte buiten beeld raken
De antwoorden op deze stelling zijn zorgelijk. Bijna de helft van de respondenten onderschrijft deze stelling. En de voorzieningen en diensten die direct met bepaalde doelgroepen te maken hebben (individuele hulpverlening & maatschappelijke
zorg) zijn zelfs in ruime meerderheid deze mening toegedaan.

Ten slotte
Het is opmerkelijk dat het merendeel van de bevraagde organisaties kritisch tot zeer kritisch blijft reflecteren op de gevolgen die de Wmo heeft voor de kwaliteit van beleid en uitvoering in de zorg voor kwetsbare burgers. Het is in dit verband
opvallend dat organisaties vaak de neiging hebben positief te oordelen over hun eigen positie binnen de Wmo en de
consequenties ervan, terwijl er over gevolgen van de Wmo voor het sociaal-infrastructurele landschap juist veel zorgelijker
wordt geantwoord. Het is echter de vraag of dit iets zegt over het soort elan dat de Wmo ontlokt in het maaschappelijk
middenveld, of dat hier iets van het chagrijn in de sociale sector doorsijpelt.

***

22 Het spel op het maatschappelijk middenveld - trendrapport
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Analyse van Wmo-beleidsplannen
Gemeenten zijn verplicht om een jaar na de invoering van de Wmo, en vervolgens elke vier jaar, een plan op te
stellen over het te voeren Wmo-beleid. Begin 2008 moest elke gemeente een beleidsplan klaar hebben, met daarin
de volgende zaken:
1. Wat de gemeentelijke doelstellingen zijn op de prestatievelden.
2. Hoe het samenhangende beleid wordt uitgevoerd en welke acties worden ondernomen in de periode die het plan
bestrijkt.
3. Welke resultaten de gemeente wenst te behalen in de periode die het plan bestrijkt.
4. Welke maatregelen de raad en het college van B&W nemen om de kwaliteit te borgen van de uitvoering van de
maatschappelijke ondersteuning.
5. Welke maatregelen worden genomen om de keuzevrijheid te bevorderen voor degenen aan wie maatschappelijke
ondersteuning wordt verleend.
6. Daarnaast moet het plan de resultaten van het meningvormende totstandkomingsproces met burgers en
organisaties beschrijven.
Bron: www.beleidsplanwmo.nl

In de eerste helft van 2009 zijn gemeentelijke Wmo-beleidsplannen geanalyseerd om te achterhalen wat gemeenten verstaan onder ‘burgerparticipatie’ en in hoeverre zij burgerverbanden betrekken bij hun Wmo-beleid. Op dat
moment waren ruim honderd definitieve Wmo-beleidsplannen online beschikbaar. Uit deze beleidsplannen zijn 50
beleidsplannen geselecteerd, waarbij voor een representatieve afspiegeling rekening is gehouden met het aantal
inwoners en de mate van stedelijkheid.

Analyse Wmo-beleidsplannen
In de analyse is gelet op de uitgangspunten en doelen van het gemeentelijke Wmo-beleid, de invulling van
‘burgerparticipatie’ in het beleid, de acties van gemeenten om maatschappelijke participatie te bevorderen en de
rollen van de verschillende actoren. De focus van het deelonderzoek lag op de rol die gemeenten toedelen aan
burgers en hun verbanden.

Resultaat van de analyse
Totstandkoming van het Wmo-beleidsplan en participatie in beleid
Bij het maken van het Wmo-beleidsplan hebben gemeenten veelvuldig informatie ingewonnen bij burgers.
Daarnaast konden burgers reageren op de conceptversie van het plan. Als motivatie voor de interactieve beleidsvorming worden ‘het creëren van draagvlak’ en ‘het leveren van lokaal maatwerk’ genoemd. In de analyse zijn de
vormen van beleidsparticipatie langs de participatieladder van Edelenbos en Monnikhof (1998) gelegd. Deze kent
vijf treden, namelijk informeren, raadplegen, adviseren, co-produceren en (mee)beslissen. Het blijkt dat de beleidsvoorbereiding vooral wordt gekenmerkt door de invulling van de eerste twee treden, informeren en raadplegen.
De participatie in beleid vindt op dit moment vooral plaats door middel van gevraagd en ongevraagd advies van
burgers via adviesraden, platforms, fora, klankborden en commissies. Opvallend is dat in de beleidsvoorbereiding
brede en grote groepen burgers benaderd werden, maar dat de participatie in beleid hoofdzakelijk plaatsvindt
door vertegenwoordigende organen of burgers die deelnemen aan adviesorganen.
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Doelen en uitgangspunten
Het grote doel van de Wmo, dat ook naar voren komt in de Wmo-beleidsplannen, is meedoen. Alle gemeenten
benadrukken dit, gemiddeld ruim tien keer per beleidsplan. Ook de term ‘meedoen’ komt vaak voor in de titel van
een Wmo-beleidsplan. Voorbeelden zijn: ‘Meedoen en erbij blijven’ (Rotterdam), ‘U doet mee?’ (Almere) en
‘Iedereen kan meedoen’ (Enschede).
Het ‘meedoen’ slaat in eerste instantie op alle burgers, maar wordt ook specifiek gemaakt voor kwetsbare burgers,
bijvoorbeeld bij de participatie van gehandicapten, ouderen en mensen met een verslaving. Drie uitgangspunten
komen opvallend vaak voor.
Allereerst is dat de decentrale uitvoering van het beleid. Gemeenten kiezen op basis van hun capaciteit, het specifieke
onderwerp, de doelgroep en de omvang van de gemeente voor een heel lokale of juist een regionale aanpak. Met
name op de prestatievelden 7, 8 en 9 is het vertrekpunt om veel regionaal samen te werken. Dit ligt enigszins voor
de hand omdat een deel van het beleid op deze prestatievelden namelijk plaatsvindt via centrumgemeenten. Voor
sociale samenhang in de wijk wordt juist een heel lokale aanpak genoemd. Het tweede veelgenoemde uitgangspunt
is de eigen verantwoordelijkheid van de burger en zijn verbanden. De lokale overheden zien voor zichzelf pas een rol
weggelegd in ondersteuning als burgers er zelf niet uitkomen, bijvoorbeeld met mantelzorg of vrijwilligerswerk. Het
derde uitgangspunt is vraaggerichtheid en de daaraan gekoppelde ontschotting bij instellingen in het sociale domein.
Binnen de Wmo moet de vraag centraal staan en niet een complex aanbod van organisaties met hun eigen doelstellingen en belangen. Om dit uitgangspunt te realiseren zijn er strenge criteria voor subsidie en worden koepelorganisaties opgericht om de samenwerking tussen organisaties te bevorderen.
Sturing op maatschappelijke participatie
’Meedoen’ staat dus centraal in de beleidsplannen, maar wordt vaker verwoord in doelen, visies en vertrekpunten dan
in concrete acties. Uit de analyse blijkt dat veel gemeenten nog ‘zoekende’ zijn. Zij geven in hun plan aan dat zij nog onvoldoende zicht hebben op sociale situaties, problematiek, wensen en behoeften van burgers. De acties van gemeenten
bestaan voor een groot deel uit het onderzoeken van de lokale situatie van de gemeente. Concrete acties om participatie
te bevorderen zijn bovendien vaak geformuleerd in een randvoorwaardelijke sfeer, en gekoppeld aan de prestatievelden.
Voorbeelden zijn een goede informatievoorziening (prestatieveld 3) en erkenning en ondersteuning van mantelzorgers
(prestatieveld 4).
Een middel waarmee de gemeente invloed kan uitoefenen is subsidie. Het merendeel van de gemeenten zegt het subsidiebeleid aan te grijpen voor ‘sturing van het sociale beleid’, maar geeft niet aan wat zij hiermee concreet voor ogen
heeft. Vier gemeenten gaan, in het kader van de Wmo, het subsidiebeleid totaal herijken of nodigen alle organisaties uit
die iets voor het sociale beleid zouden kunnen betekenen. Drie gemeenten geven juist aan het huidige subsidiebeleid
voort te zetten om de ‘continuïteit te waarborgen’.
Rol gemeente en burgerorganisaties
Op het eerste gezicht zijn gemeenten helder over hun eigen rol in de Wmo-beleidsplannen: zij voeren de regie. Zij willen en moeten partijen bij elkaar brengen, processen volgen, waar nodig ondersteuning bieden, controle uitoefenen,
coördineren en faciliteren. Burgerorganisaties, of de civil society, krijgen in de Wmo-beleidsplannen vooral aandacht
bij de uitgangspunten, visies en doelen. Daarin wordt vermeld dat de gemeente sterk wil inzetten op de civil society bij
de uivoering van de Wmo. Opmerkelijk genoeg worden burgerorganisaties in de concrete acties van gemeenten echter
nauwelijks als partner benoemd.

***
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Conclusies
Uit de analyse van de 50 Wmo-beleidsplannen trekken we de volgende conclusies:
Burgers zijn geraadpleegd voor de totstandkoming van het plan
Gemeenten verantwoorden in hun Wmo-beleidsplan hun visie ten aanzien van de Wmo en hebben in de totstandkoming daarvan burgers betrokken door informatie bij hen in te winnen. Vooral in de beleidsvoorbereiding zijn
veel burgers betrokken. Mede op basis van hun input hebben gemeenten een visie op de Wmo ontwikkeld. Burgers
zijn onder andere geraadpleegd over hun behoeften en wensen met betrekking tot de Wmo. Dit is als input voor
het beleid van gemeenten gebruikt. De gemeenten voeren de raadpleging van burgers in de beleidsvoorbereiding
tegelijkertijd aan als legitimatie voor het beleid zelf.
Visie en doelen van verschillende gemeenten zijn vergelijkbaar
In de Wmo-beleidsplannen zijn de visie en de doelen van de gemeente over het algemeen helder uiteengezet.
Veel gemeenten hebben zich uitgebreid bezonnen op de nieuwe wet. Dit is uitgemond in uitvoerige beschrijvingen
van visies en doelen in de Wmo-beleidsplannen. De inhoud van de visies en doelen zijn vergelijkbaar. Gemeenten
gebruiken hierbij termen die ook in het centrale Wmo-beleid voorkomen, zoals ‘meedoen’, ‘integraal werken’,
‘vraaggericht werken’ en ‘lokale aanpak’.
Gemeenten zijn zoekende naar hun sociale rol, concrete acties ontbreken
Omdat gemeenten vaak nog ‘zoekende’ zijn met betrekking tot de concrete invulling van beleid voor maatschappelijke ondersteuning (zie eerder), ontbreken vaak heldere en concrete acties (zie ook Van Marissing & De
Meere, 2009). Specifieke partijen, personen of organisaties die het beleid (zouden) moeten uitvoeren, worden
niet of nauwelijks benoemd. De concretie per beleidsplan varieert. In sommige plannen ligt de nadruk op visie en
doelen en in andere meer op concrete acties. In de meesten plannen ontbreekt het echter aan concrete acties die
ondernomen kunnen (of zouden moeten) worden. Het is vooral onduidelijk welke partijen de acties moeten gaan
uitvoeren. In de meeste plannen blijft dit onvermeld.
Burgerorganisaties worden nauwelijks aangemerkt als partner in het beleid
Burgerorganisaties worden in de plannen weliswaar als ‘belangrijk’ aangemerkt, maar worden niet of nauwelijks
als concrete partner benoemd. Als er al partijen worden benoemd in de Wmo-beleidsplannen, zijn het instellingen
uit de formele sociale infrastructuur, dat wil zeggen professionele organisaties uit de zorg- en welzijnssector, hoewel er in de visie van gemeenten dus wel uitvoerig over burgerverbanden gesproken wordt. Kortom, het is in de
Wmo-beleidsplannen onduidelijk welke rol de burgerorganisaties precies krijgen - of zouden moeten krijgen - en
hoe zij moeten worden gebruikt om het grote doel, namelijk het bevorderen van de participatie van burgers,
te verwezenlijken.
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Hoofdstuk 3

Burgerverbanden
en de Wmo

3.1

Verschuivingen in betrokkenheid

In de vorige trendstudie is gebleken dat burgerorganisaties nog weinig betrokken zijn bij de Wmo. Het was voor deze
organisaties onduidelijk wat hun bijdrage in het licht van de Wmo zou kunnen of moeten zijn. Burgerverbanden kunnen
bijdragen door participatie in het beleid en door participatie in de uitvoering. Deze zijn eerder genoemd: verticale
participatie (inspraak in de formulering van Wmo-beleid) en horizontale participatie (bevorderen van de participatie van
kwetsbare groepen, verantwoordelijkheid nemen voor de leefomgeving en de buurt). De tendens is gesignaleerd dat de
verticale participatie wel toenam, maar dat de horizontale participatie achterbleef. In deze paragraaf gaan we na of er
in dit verband verschuivingen zijn opgetreden.

Bekendheid met de Wmo
De onderzochte burgerorganisaties zijn goed bekend met de Wmo. Bijna de helft (46%) geeft aan op de hoogte te zijn en
een groot deel (40%) is enigszins op de hoogte van het Wmo-beleid van de gemeente. Het kleine deel dat niet op de hoogte
is (9%) geeft aan daar zelf ook geen energie in te willen steken, of de wet niet relevant of interessant te vinden. Sommige
organisaties zijn niet op de hoogte omdat ze regionaal actief zijn en dus met meerdere gemeenten samenwerken.

Figuur 3.1
Bent u op de hoogte van de inhoud van het Wmo-beleid van uw gemeente?
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Betrokkenheid bij de Wmo
80% van de burgerorganisaties geeft aan betrokken te zijn bij de Wmo, vaak door deelname aan overleggen. Van de
burgerorganisaties die betrokken zijn bij de Wmo ervaart 55% een verandering in de betrokkenheid ten opzichte van
twee jaar geleden, maar deze is meestal gering. De rest geeft aan dat haar betrokkenheid niet is veranderd. Er is blijkbaar
nog geen duidelijke verandering in betrokkenheid van burgerorganisaties bij de Wmo. Daaruit zou geconcludeerd kunnen
worden dat de betrokkenheid van burgerorganisaties bij de Wmo nog even gering is als twee jaar geleden.
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Figuur 3.2
Is uw betrokkenheid bij de Wmo in beleid en uitvoering veranderd de afgelopen 2 jaar?
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Als er al verandering in betrokkenheid plaatsvindt, dan geldt dit vooral voor vertegenwoordigende burgerorganisaties; de
politieke burgerorganisaties dus, die betrokken zijn bij verticale participatie (zie figuur 3.3). Zij geven in meerderheid aan dat
hun betrokkenheid is veranderd (29%) of enigszins (43%) is veranderd. Bij de civiele burgerorganisaties is dat duidelijk minder, respectievelijk 14% en 20%. Bovendien acht ruim een derde van de civiele organisaties deze vraag niet van toepassing.

Figuur 3.3

Is uw betrokkenheid bij de Wmo in beleid en uitvoering veranderd de afgelopen 2 jaar?
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Motieven voor betrokkenheid
De respondenten zijn grotendeels vanuit eigen interesse betrokken bij de Wmo, en niet omdat de gemeente hen
heeft gevraagd. Burgerorganisaties participeren 3,5 keer zo vaak op eigen initiatief dan op initiatief van de gemeente.
Drijfveren zijn dan vooral persoonlijke betrokkenheid of belangen als vertegenwoordiger van een achterban.

Invloed door betrokkenheid
80% van de burgerverbanden in de monitor is op enigerlei wijze betrokken bij Wmo-beleid. Het is daarom opvallend dat
er meer organisaties zijn die géén invloed zeggen te hebben op het Wmo-beleid van de gemeente, dan organisaties die
aangeven dat ze wél invloed hebben. Van de burgerorganisaties die betrokken zijn in het Wmo-beleid heeft slechts een
kwart het idee dat dit ook daadwerkelijk invloed heeft. 41% heeft het idee dat dit enigszins het geval is. Een derde deel
is wel betrokken bij de vormgeving van het beleid, maar heeft niet het idee dat ze invloed uitoefent op de inhoud ervan.

Figuur 3.4
Heeft u het idee dat uw betrokkenheid invloed heeft op het Wmo-beleid van uw gemeente?
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Burgerorganisaties lijken bijna drie jaar na de introductie van de wet nog altijd te twijfelen over hun invloed op uitvoering en
beleid rond de Wmo. Een respondent zegt in een toelichting:
“Dikwijls heb ik het gevoel dat er wel geluisterd wordt, maar niet gehoord.” (organisatie in Amsterdam)
Een verklaring voor deze twijfel kan de eerder gesignaleerde beperkte invloed zijn. In de interviews geven respondenten
aan dat de gemeente signalen en adviezen (meestal via een Wmo-raad of platform) op het eerste gezicht wel serieus
nemen. Tegelijkertijd hebben zij echter het gevoel dat uiteindelijk ‘de gemeente’ beslist, waardoor hun daadwerkelijke
invloed beperkt blijft. Zo stelt een lid van een Wmo-raad dat de mening van burgers wel gevraagd wordt, maar dat de
politiek er niets mee doet wanneer deze mening hen ‘niet bevalt’. Uiteindelijk blijft de invloed vaak beperkt tot het
adviseren van ambtenaren en politici. Er is feitelijk geen sprake van co-produceren of meebeslissen, wat vaak veroorzaakt
wordt door politieke, ambtelijke en financiële barrières of keuzes.
“Meestal worden wij om advies gevraagd in de fase dat het plan al geschreven is. De raad en het platform geven dan nog adviezen. De jeugdnota was echter al klaar, die hebben wij alleen maar ter kennisname gekregen. Als je dat signaleert, weet je
dat je de volgende keer eerder aan de bel moet trekken. Dat we het concept willen zien.” (vertegenwoordigster dorpsraad)

***
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“Ik denk dat wat wij adviseren, dat daar wel een behoorlijk deel van over wordt genomen. En als het niet wordt overgenomen, verschijnen we in de raad. Dan vragen we waarom er niet voldoende geluisterd wordt. (...) We zijn erg kritisch naar de
ambtenarij en winden ons soms ook op over tegenwerking. Zoals dat gaat tussen organisaties met verschillende doelen. Wij
willen dat het zo goed mogelijk voor elkaar komt voor onze stad, voor de burgers. Zij moeten de vinger op de knip houden.
In die zin zijn we wel een beetje aan het knokken. Wij zijn wel een luis in de pels van de gemeente en zo worden we ook
wel ervaren.” (voorzitter Wmo-klankbordgroep)

Invulling betrokkenheid van burgerorganisaties
Bij de beleidsvoorbereiding is een groot aantal burgers en organisaties gevraagd om input te leveren voor het beleid of het
eerste Wmo-beleidsplan van de gemeenten (zie pagina 23). Na de vaststelling van het Wmo-beleidsplan, vond de participatie
in de beleidsopvolging meestal plaats door middel van adviesraden of platforms. Advies van ‘gewone’ individuele burgers of
burgerverbanden, die niet direct deel uitmaken van de sociale sector - bijvoorbeeld verenigingen of vrijwilligersorganisaties vindt op dit moment beduidend minder plaats.
Aan burgerorganisaties is daarom ook gevraagd of de gemeente hen serieus neemt in het meedenken, vormgeven en uitvoeren van Wmo-beleid. Een groot deel van de organisaties antwoordt hierop neutraal. Daarnaast is opnieuw een groot verschil
tussen de antwoorden van civiele en vertegenwoordigende burgerorganisaties geconstateerd. Een veel groter deel van de
civiele organisaties is het pertinent oneens met deze stelling, terwijl een groot deel van de vertegenwoordigende organisaties
zich er volledig in kan vinden.

Figuur 3.5
Wij worden door de gemeente serieus genomen in het meedenken, vormgeven en uitvoeren van Wmo-beleid
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Politieke burgerorganisaties

Het verschil tussen politieke en civiele burgerorganisaties is bij deze variabele bovendien groot. Vertegenwoordigende
burgerorganisaties vinden vaker dat de gemeente hen serieus neemt dan civiele burgerorganisaties. Dit verschil krijgt extra
zeggingskracht, wanneer we dit resultaat koppelen aan de antwoorden op andere stellingen, zoals de positie die burgerverbanden zichzelf toedichten in de uitvoering van lokaal Wmo-beleid, de middelen en mogelijkheden die zij hiertoe hebben en
hun algemene oordeel over de wet. De mate waarin de gemeente hen al dan niet serieus neemt hangt duidelijk samen met
hun oordeel over de eigen positie, middelen, mogelijkheden en de uitvoering van de Wmo.
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Organisaties, die zich serieus genomen voelen door de gemeente (vertegenwoordigende burgerorganisaties), kenmerken
zichzelf ook meer als een belangrijke speler in het Wmo-beleid. Andersom geldt hetzelfde. Verder weten organisaties die zich
serieus genomen voelen (vertegenwoordigende burgerorganisaties), beter wat er van hen verwacht wordt, dan organisaties
die zich minder serieus genomen voelen (civiele burgerorganisaties). Deze organisaties zien ook minder mogelijkheden, onder
meer tot het verkrijgen van middelen, voor zichzelf.
Verder geldt: organisaties die zich minder serieus genomen voelen, hebben minder vertrouwen in de gemeente, denken vaker
dat de Wmo vooral excelleert op papier en aan vergadertafels en dat de Wmo op termijn zelfs verdwijnt.
De manier waarop een gemeente burgerorganisaties dus bejegent, heeft grote gevolgen voor hun oordeel over de Wmo. Zo
is het oordeel van organisaties die vertegenwoordigd zijn in een orgaan en meepraten over de Wmo duidelijk positiever.
Voor gemeenten is het soms lastig om burgerorganisaties structureel te betrekken in beleid en uitvoering van de Wmo. Soms
hebben zij hiervoor onvoldoende zicht op het spectrum van organisaties en verenigingen in de civil society.
“Het huidige beleid wordt voortgezet. Er is natuurlijk wel wat extra aandacht voor zo’n onderwerp, maar beslissingen over
nieuwe subsidieregels en ondersteuningsmogelijkheden, dat soort concreet beleid moet nog gaan komen. (…) De vertaling
naar de praktijk is problematisch. Dat ligt aan de werkelijkheid van alledag. We gaan wel heel serieus om met de doelen.”
(gemeentelijk Wmo-programmamanager)
“Ons type organisatie bestaat niet in de ogen van de grote spelers uit de welzijnsector. Dus wij worden nooit uitgenodigd
om mee te praten. Laat staan dat er geluisterd wordt.” (vrijwilligersorganisatie)
Kortom: het uitgangspunt van de Wmo (participatie van alle burgers en een nadruk op revitalisering van de civil society),
manifesteert zich sterker in beleid (via vertegenwoordigende organen van burgers) dan in een praktijk waarin de gemeente
álle typen burgerorganisaties benadert, inzet, ondersteunt én serieus neemt. Aan de andere kant kan gesteld worden dat het
voor burgerorganisaties profijtelijk is om mee te praten in vertegenwoordigende organen. Deze organisaties worden meer
serieus genomen. Dit heeft gevolgen heeft hun manier van denken over de Wmo en het verschaft hun meer duidelijkheid
over hun rol, mogelijkheden en beschikbare middelen binnen de Wmo.

3.2

Positionering van burgerverbanden in het Wmo-speelveld

In het voorgaande is geconstateerd dat de betrokkenheid van vertegenwoordigende en civiele burgerorganisaties bij de Wmo
verschilt. Vertegenwoordigende organen - die meer tegen de formele sociale infrastructuur aanzitten - voelen zich een belangrijker speler in de uitvoering van het Wmo-beleid. Ook voelen zij zich serieuzer genomen door hun gemeente dan meer informele burgerverbanden, zoals verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Daarnaast verschillen (vertegenwoordigende en civiele)
burgerorganisaties en professionele organisaties in de wijze waarop zij zich positioneren in het Wmo-speelveld. De professionele
organisaties geven vaker aan dat ze een belangrijke speler zijn in de uitvoering van het lokaal Wmo-beleid. Een reden hiervoor
kan zijn, dat sommige al langer te maken hebben met de Wmo, bijvoorbeeld bij individuele voorzieningen. Ook het feit dat zij
zich meer serieus genomen voelen in het meedenken, vormgeven en uitvoeren van het Wmo-beleid kan een rol spelen.

***
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3.3

Samenwerking met andere organisaties

Samenwerking met collega-burgerorganisaties
De Wmo beoogt onder meer een intensievere samenwerking tussen organisaties. Voorbeelden daarvan zijn de ketenaanpak, netwerkvorming en de éénloketgedachte. Dit moet verkokering in de sociale sector tegengaan en adequaat inspelen
op de vraag van burgers mogelijk maken. Dit alles moet plaatsvinden onder regie van de gemeente. De helft van de burgerorganisaties geeft aan dat de samenwerking met andere vrijwillige organisaties aanzienlijk (22%) of enigszins (28%) is
toegenomen sinds de Wmo. Voor het overige deel geldt dat echter niet (34%) of is het thema niet van toepassing (16%).
Uit de toelichtingen in de monitor blijkt dat veel burgerorganisaties nog zoekende zijn bij het afstemmen van hun activiteiten met collega-burgerorganisaties. Sommige organisaties uit de civil society zijn bewust bezig met dit thema.

Samenwerking met professionele instellingen
Naast samenwerking met andere burgerverbanden kan ook sprake zijn van samenwerking met professionele organisaties.
Het patroon van de twee antwoordscores hieromtrent is overeenkomstig. De antwoorden op de vraag of burgerorganisaties meer samenwerken met andere burgerorganisaties en professionele organisaties hangen dan ook sterk met elkaar samen (correlatiecoëfficiënt van .761 Spearman). Met andere woorden, burgerorganisaties die meer zijn gaan samenwerken
met andere burgerverbanden zijn ook meer gaan samenwerken met professionele organisaties. En burgerorganisaties die
niet meer zijn gaan samenwerken met andere burgerorganisaties zijn ook niet meer gaan samenwerken met professionele
organisaties. Onderstaande kruistabel geeft de samenhang weer tussen samenwerking professionele en burgerorganisaties.
De hoge scores op de variabelen in de diagonaal van de tabel onderstrepen het verband.

Tabel 3.1 Mate waarin door vrijwillige organisaties intensiever wordt samengewerkt
Werkt u door de Wmo intensiever samen met professionele organisaties?

Werkt u door de
Wmo intensiever
samen met
andere vrijwillige
organisaties

Ja

Enigszins

Nee

Niet van toepassing
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Kijken we naar de verschillende typen burgerorganisaties, dan werken de vertegenwoordigende burgerorganisaties duidelijk
meer samen met andere partijen onder invloed van de Wmo. Deze organisaties participeren waarschijnlijk ook vaker samen
met professionele organisaties in (Wmo-) overlegorganen. In de civil society krijgt ‘samenwerking’ dus vooral invulling aan
de vergadertafels, maar veel minder in de praktijk. Een gemiddelde vrijwilligersorganisatie voelt zich weinig betrokken bij de
Wmo en heeft geen behoefte om hierover mee te praten. Ook weten veel civiele organisaties niet welke personen en organisaties betrokken zijn bij de vormgeving en uitvoering van lokaal Wmo-beleid.
“Wij zijn weinig op het stadhuis te vinden. Nu is de contactpersoon weg, dus weten we niet meer wie we moeten
benaderen. Er wordt wel veel aandacht aan zorgaspecten besteed [binnen de Wmo] maar minder aan onderwerpen
waar wij ons mee bezighouden. Indirect hebben wij wel een relatie met de Wmo. Ik denk niet dat wij kunnen en willen
meepraten over Wmo-beleid. We hebben heel veel overleggen in Amsterdam, dus het is ook een keuze waar je wel
en niet in gaat. Spontaan zeg ik nee. Maar we doen wel heel veel goed werk en hebben ook een goede visie. Maar ik
zou niet eens weten wie actief zijn in het beleid.” (vrijwilligersorganisatie, Amsterdam)

Het spel op het maatschappelijk middenveld - trendrapport 33

***

Dat het ook anders kan, bewijst een vertegenwoordiger van een dorpsraad, die druk bezig is met het in kaart brengen en bij
elkaar brengen van partijen.
“We gaan nu ook kijken hoe we vrijwilligers kunnen werven. Zodat we ook een kaartenbak hebben met mensen die
zorgvragend en zorgbiedend zijn en het op die manier heel breed kunnen brengen. We brengen in kaart wat mensen
voor elkaar kunnen betekenen.” (voorzitter dorpsraad)
De 46 burgerorganisaties die zeggen (enigszins) meer samen te werken met andere organisaties benoemen gemiddeld vijf
verschillende partijen met wie ze dat doen. Zij werken ook vaker met meerdere typen organisaties samen. De professionele
organisaties waar burgerverbanden meer mee samenwerken zijn respectievelijk welzijnsorganisaties, de stichtingen welzijn
ouderen en de mantelzorgsteunpunten. Daarnaast geven relatief veel vrijwillige organisaties aan sinds de Wmo meer samen
te werken met de vrijwilligerscentrales en het (algemeen) maatschappelijk werk (zie figuur 3.6).

Figuur 3.6 Organisaties waarmee burgerverbanden intensiever samenwerken
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UITGELICHT
Hoe functioneren de Wmo-raden?

1

In de Wmo is vastgelegd dat alle ingezetenen van de gemeente bij de voorbereiding van het Wmo-beleid betrokken
dienen te worden, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen (artikel 11 en 12 Wmo). Ook moet de gemeente,
alvorens het Wmo-beleidsplan aan de gemeenteraad voor te leggen, advies vragen aan vertegenwoordigers van de
cliëntenorganisaties op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De meeste gemeenten hebben vormgegeven
aan deze burgerparticipatie door een Wmo-raad of Wmo-platform in te stellen.
Hieronder presenteren we in het kort resultaten van studies naar het functioneren van Wmo-raden. We staan stil bij
hun bevoegdheden, de samenstelling, de deskundigheid, representativiteit en invloed.
Bevoegdheden van Wmo-raden
Gemeenten mogen zelf weten hoe ze burgers betrekken bij het Wmo-beleid. Veel gemeenten kiezen voor een Wmoraad als formele vorm van burgerparticipatie. Uit een onderzoek onder 82 Wmo-raden blijkt dat 51% van hen formele
bevoegdheden heeft, 42% een huishoudelijk reglement en 41% officieel door de gemeenteraad is ingesteld bij verordening (Nederland & Gülşen 2008). Penning (2009) geeft op basis van onderzoek onder vijf Wmo-raden aan, dat in de
meeste gevallen de rol, de positie, het doel en de samenstelling zijn vastgelegd in een juridisch geldige verordening.
Wmo-raden zijn daarmee een veelvoorkomende, officiële vorm van burgerparticipatie met vaak officieel vastgelegde
bevoegdheden. Bijna alle Wmo-raden geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Dit gaat in de meeste
gevallen (83%) over alle prestatievelden (Nederland & Gülşen 2008). Dit gebeurt vooral in de voorbereidende fase,
bijvoorbeeld in de brainstormfase of het beoordelen van een conceptnota. Veel minder vindt de advisering plaats in
de aanloop op de uitvoering of ten aanzien van de beleidsuitvoering zelf. Penning (2009) geeft aan dat in de praktijk
meer gevraagd dan ongevraagd advies plaatsvindt. Wmo-raden verschillen wat betreft hun rol, bevoegdheden en
ambitieniveau. Daarom bevelen diverse onderzoeken aan om als Wmo-raad een heldere strategie uit te zetten en zich
te bezinnen op de rol van de Wmo-raad in het beleidsproces (Nederland & Gülşen 2008; Penning, 2009). Wanneer de
rol, de bevoegdheden en de positie van de Wmo-raad ten opzichte van andere inspraakorganen en de gemeenteraad
duidelijk is, kan er beter gereflecteerd worden op het functioneren van een Wmo-raad.
Samenstelling van Wmo-raden
In sommige gemeenten zijn vertegenwoordigers uit bestaande belangengroepen geworven, in andere gemeenten
zijn sollicitatierondes gehouden (Van Leeuwen, 2009). Sommigen zijn lid op persoonlijke titel, anderen zijn ervaringsdeskundig en weer anderen vertegenwoordigen een cliënten- of een maatschappelijke organisatie. Oudenampsen
(2008) benoemt de voordelen van een zekere variatie van deelnemende partijen. Deelnemers op persoonlijke titel zijn
onafhankelijk en hoeven geen verantwoording aan een organisatie af te leggen. Het voordeel van deelname vanuit
vertegenwoordiging is dat de leden binding hebben met de doelgroepenorganisaties.
De manier van werven en de achtergrond van Wmo-raadsleden hebben invloed op de representativiteit en op de
deskundigheid van de Wmo-raden.
Representativiteit van Wmo-raden
Op basis van de onderzoeken zijn Wmo-raden nog niet representatief te noemen voor de verschillende doelgroepen.
De eerste tussenrapportage over gemeentelijk beleid in 2007 concludeert dat ouderen- en gehandicaptenorganisaties

1

Deze tekst betreft een samenvatting van de voorstudie naar de invloed van Wmo-raden die MOVISIE eind 2009 uitvoerde
(Winsemius, A. et al.)

>>
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relatief vaak deelnemen aan het beleidsproces en daarnaast mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties (Van Houten
et al., 2008). Doelgroepen die voor de invoering van de Wmo al betrokken waren bij het beleid (bijvoorbeeld
gehandicaptenorganisaties in de Wvg) en doelgroepen die georganiseerde verbanden kennen, hebben eerder
aansluiting gevonden bij het Wmo-beleid. Resultaten van het Verwey-Jonker Instituut (Nederland & Gülşen
2008) uit eind 2007 en begin 2008 ondersteunen deze bevindingen. De sterkst vertegenwoordigde groepen zijn
ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Daarna zijn mantelzorgers, chronisch zieken en vrijwilligers
het meest vertegenwoordigd. Meer dan driekwart van de onderzochte Wmo-raden geeft aan dat er doelgroepen
gemist worden. Dit zijn voornamelijk jongeren en allochtonen, maar ook buurt- en wijkraden, mensen met een
verstandelijke beperking, mensen met een psychische beperking, uitkeringsgerechtigden en verslaafden (Nederland
& Gülşen 2008). Het SGBO (2008) signaleert ook over- en ondervertegenwoordiging, maar dan naar prestatieveld.
Doelgroepen van prestatieveld 6 (mensen met een beperking) worden het meest betrokken bij het Wmo-beleid.
Doelgroepen van prestatieveld 7, 8 en 9 (OGGZ) het minste, zo concludeert het SGBO. Van Leeuwen (2009) heeft in
haar recente onderzoek eveneens geconcludeerd dat Wmo-raden nog matig representatief zijn. De leden van de
Wmo-raden delen bepaalde kenmerken. Zij zijn van oudere leeftijd (gemiddeld ongeveer 60 jaar), vaak actief voor
een belangengroep en tevens actief in andere (vrijwilligers)functies (Van Leeuwen, 2009: 65). De doelgroepen van de
Wmo zijn echter veel diverser dan de Wmo-raden. Als verklaring noemt van Leeuwen dat de Wmo-raad een formele
vorm van burgerparticipatie is, waarbij sommige groepen slecht aansluiting vinden. De Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling signaleert dat vooral bestuurders, politici en wetenschappers invloed hebben op het Wmo-beleid en
pleit in een advies aan VWS voor meer participatie van kwetsbare groepen in Wmo-raden (RMO, 2009).
Uit de onderzoeken en publicaties die variëren van het beginstadium van de Wmo (2007) tot zeer recente studies,
ontstaat een overeenkomstig beeld. Georganiseerde verbanden, die voor de invoering van de Wmo al beleidsmatig
contact hadden met de gemeente, vinden sneller aansluiting bij Wmo-raden. Niet-georganiseerde verbanden of
ongeorganiseerde burgers vinden minder makkelijk een plaats binnen de Wmo-raad. Sommige kwetsbare groepen
vinden zelfs helemaal geen aansluiting.
Deskundigheid van Wmo-raadsleden
Van Wmo-raden wordt een brede deskundigheid gevraagd, zowel over de negen prestatievelden van de Wmo
als over de uitvoeringspraktijk. Deskundigheid is te verdelen in twee soorten, namelijk ervaringsdeskundigheid en het hebben van competenties om te kunnen participeren in een Wmo-raad. Deze twee vormen van
deskundigheid lijken niet altijd samen te gaan bij de individuele leden van de Wmo-raad (Van Leeuwen, 2009).
Ervaringsdeskundigen uit kwetsbare groepen missen soms bepaalde competenties die nodig zijn om goed mee te
denken en praten. Beleidsdeskundigen missen vaak de aansluiting bij en kennis over de praktijk. De zelfevaluatie
van Wmo-raden van het Verwey- Jonker Instituut geeft duidelijke verbeterpunten aan ten aanzien van kennis en
kunde van de Wmo-raden. Ook een adequate relatie met de achterban is een punt voor verbetering. Van Leeuwen
(2009: 66) concludeert in haar onderzoek dat, in tegenstelling tot wat andere onderzoeken suggereren, de deskundigheid van Wmo-raadsleden voldoende tot ruim voldoende is. Haar verklaring daarvoor is dat Wmo-raden inmiddels ervaring hebben en dat er is geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van de raadsleden. Penning (2009)
geeft aan dat deskundigheidsbevordering aan te bevelen is. De nadruk moet daarbij liggen op de werking van het
gemeentelijk apparaat en hoe Wmo-raadsleden invloed kunnen uitoefenen.
Invloed
We schetsen nog kort wat uit verschillende onderzoeken bekend is over de invloed van Wmo-raden. We onderscheiden hierbij formele, feitelijke en beleefde invloed.
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Formele invloed
Formele invloed is de rol van Wmo-raden zoals vastgelegd in beleidsstukken en verordeningen. Hierin zijn onder
meer de bevoegdheden, status en ondersteuning weergegeven. Uit de literatuur blijkt, dat veel Wmo-raden
verordeningen kennen en dat hun taken zijn vastgelegd, of dat gemeenten hieraan werken (Penning, 2009;
Nederland & Gülşen 2008; Cromwijk, 2009). Daarmee is hun positie grotendeels formeel vastgelegd. Voor zover
wij weten is er echter tot op heden geen onderzoek gedaan naar deze verordeningen zelf. Wat staat erin en
hoe werken ze uit in de praktijk? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als niet voldaan wordt aan de in de verordening
geregelde verhoudingen tussen gemeente en Wmo-raad?
Feitelijke invloed
Feitelijke invloed kan omschreven worden als resultaat. Worden adviezen overgenomen? Veranderen beleidsstukken
daadwerkelijk? Hoe is de invloed zichtbaar? Deze feitelijke invloed blijkt moeilijk vast te stellen. Het beleidsproces
duurt namelijk lang en bestaat uit verschillende fasen. Adviezen worden na een informeel advies vaak ambtelijk
verwerkt in stukken, waardoor de inbreng van de Wmo-raad niet meer traceerbaar is. Sommige beleidsvelden zijn in
meer of mindere mate overgeheveld naar intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarop de gemeentelijke
Wmo-raad veel minder invloed heeft. Daarnaast hebben leden van Wmo-raden (informele) contacten met andere partijen binnen de gemeente, bijvoorbeeld de gemeenteraad. Penning (2009) geeft aan dat Wmo-raden vaker terugkoppeling willen van gemeenten over wat er is gebeurd met hun advies. In het onderzoek ‘Zelfevaluatie van Wmo-raden‘
geeft 44% aan dat dat onvoldoende gebeurt (Nederland & Gülşen 2008). Ook de Wmo-raden zelf hebben dus slecht
zicht op hun feitelijke invloed.
Beleefde invloed
Beleefde invloed is, anders dan de andere vormen van invloed, vaker onderzocht (Nederland & Gülşen 2008; Penning
2009; Cromwijk 2009). Uit deze onderzoeken blijkt dat leden van Wmo-raden zich serieus genomen voelen door de
gemeente. Penning (2009) noemt het woord ‘vertrouwen’ tussen Wmo-raadsleden en de gemeenten. Het VerweyJonker Instituut (2008) noemt de relatie ‘opvallend goed’: uit de zelfevaluatie blijkt dat 58% van de raden tevreden is
over wat er met adviezen gebeurt. Raden zijn vooral positief over de totstandkoming van het beleidsplan, de inhoud
van de beleidsnota, individuele voorzieningen, individueel vervoer en het lokale loket. De raden zijn negatiever over
cliëntgestuurde initiatieven, OGGZ/maatschappelijke opvang, herindicatie en hulp en inkoophulp bij het huishouden.
We nemen daarom aan, dat de Wmo-raad over het ene onderwerp meer te zeggen heeft dan over het andere. Dat
Wmo-raden zich serieus genomen voelen, betekent niet dat alle adviezen worden overgenomen. Ook lopen leden van
Wmo-raden tegen politieke, financiële of ambtelijke barrières aan (Cromwijk, 2009). De raden gaan verschillend met
deze barrières om. Sommige proberen via andere wegen invloed uit te oefenen, door bijvoorbeeld het inschakelen
van de pers en door contact te leggen met leden uit de gemeenteraad (Penning 2009).

Conclusie
Wmo-raden zijn de meest gebruikte vorm van formele burgerparticipatie in het Wmo-beleid. Door diversiteit in
samenstelling en deskundigheid, bestaat nog geen eenduidig beeld van hun functioneren. Op basis van de onderzoeken in het beginstadium van de Wmo (2007 en begin 2008), stellen we echter vast dat Wmo-raden in het algemeen
nog matig representatief zijn en dat verschillende vormen van deskundigheid niet altijd samengaan. Er zijn tevens
aanwijzingen dat Wmo-raden of -platforms nogal eens te laat worden betrokken in het besluitvormingsproces. De
daadwerkelijke invloed van deze vorm van betrokkenheid van de lokale samenleving op de uitvoering van de Wmo
blijft daardoor beperkt.
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Hoofdstuk 4

Professionele
organisaties en
de Wmo

4.1

Positionering van professionele organisaties in het Wmo-speelveld

De Wmo veronderstelt andere relaties tussen gemeenten en professionele instellingen en tussen professionele instellingen
onderling, zowel in intensiteit als inhoudelijk. De gemeente zou instellingen meer bij beleidsvorming en bij de evaluatie van
sociaal beleid moeten betrekken (het afleggen van rekenschap over beoogde en behaalde resultaten). Ook zou de gemeente
zich meer moeten opstellen als partner in het sociaal-maatschappelijke speelveld dan louter als regisseur. In de monitor zijn
hierover een aantal vragen en stellingen voorgelegd.

Betrokkenheid bij invulling van de Wmo
Bijna alle professionele instellingen zijn op de hoogte van het Wmo-beleid in de gemeente. 70% antwoordt volmondig ja,
27% enigszins.
Aan de respondenten is de vraag voorgelegd of zij betrokken zijn bij de invulling van het Wmo-beleid. Zoals te verwachten,
antwoordt de overgrote meerderheid hierop positief. Opmerkelijk is wel dat ruim een derde (37%) hierop volmondig ja
antwoordt, maar dat toch nog meer dan 40% een slag om de arm houdt en ‘enigszins’ antwoordt. 18%, ofwel 52 instellingen,
meldt niet bij invulling van het Wmo-beleid betrokken te zijn.

Figuur 4.1
Bent u betrokken bij overleg over de invulling van het Wmo-beleid?
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De meest opgegeven reden om betrokken te worden is het feit dat men gevraagd is. Dit gaat op voor bijna drie kwart
(75%). Twee derde geeft aan dat dit ook het geval is omdat zij een financiële relatie heeft met de gemeente en ruim 60%
heeft zich proactief opgesteld door zelf interesse te tonen. 40% zegt daarnaast dat zij wil opkomen voor haar achterban.
Het zelfvertrouwen van de betrokken organisaties wordt misschien nog wel het meest treffend verbeeld, doordat ruim
drie kwart (76%) aangeeft dat de gemeente hen betrekt vanwege de aanwezige expertise.
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Interessant is dan de vraag of de respondenten ook van mening zijn dat hun betrokkenheid enige invloed heeft. Ja meent
38%, enigszins 55%. Slechts 6% denkt dat men vergeefs bij de gemeente is aangeschoven.
Organisaties uit het domein breed welzijn zijn meer betrokken dan organisaties uit het domein individuele hulpverlening
& maatschappelijke zorg. Mogelijk voelen welzijnsinstellingen zich meer thuis binnen de vertrekpunten die in de Wmo zijn
geformuleerd. Het vorige trendonderzoek toonde immers al aan, dat het zorgdomein in haar uitvoeringspraktijk sterker
vertrekt vanuit premisses die bij de traditionele verzorgingsstaat gelden (‘verzorgen en verzekeren’) terwijl het welzijnswerk
sterker leunt op het activeren en verbinden van burgers, hetgeen een centraal uitgangspunt van de Wmo vormt.

Wijzigingen in de relatie met de gemeente
Slechts 16% meent dat haar relatie met de gemeente niet is gewijzigd sinds de Wmo. Maar liefst 64% ziet dat de gemeente
meer vraagt om samenwerking (in ketens en in netwerken). 48% ziet de gemeente meer als regisseur optreden, en 47%
wordt meer met prestatieafspraken geconfronteerd. Daarnaast heeft 27% van de respondenten (toch nog zo’n 70 organisaties) door de Wmo een relatie opgebouwd met de gemeente.
Ruim 50% van de organisaties vindt, dat de gemeente te weinig middelen beschikbaar stelt om het Wmo-beleid goed
uit te voeren, 29% reageert neutraal en 19% vindt dat men wel over (redelijk) voldoende middelen kan beschikken.
Overigens zijn de organisaties die zich met individuele hulpverlening bezighouden aanmerkelijk negatiever in hun oordeel
over de beschikbare middelen. Organisaties uit het domein individuele hulpverlening vinden dan ook minder vaak dat de
gemeente voldoende middelen beschikbaar stelt dan organisaties uit het domein zorg.
Voor een kwart van de organisaties is het niet duidelijk wat er van hen wordt verwacht binnen de Wmo. Nog eens een kwart is
hierin neutraal. Bij bijna de helft is haar rol binnen de Wmo wel duidelijk. 55% vindt, dat de gemeente hen serieus neemt in het
meedenken, vormgeven en uitvoeren van de Wmo. 21% echter voelt zich hierin niet serieus genomen. Ook hier bestaat er een
onderscheid tussen de verschillende professionele organisaties. Voor organisaties uit het domein individuele hulpverlening is het
bijvoorbeeld duidelijker wat van hen verwacht wordt dan voor organisaties van zorg en ondersteuning van ouderen.

De consequenties van de Wmo voor de onderlinge verhoudingen
De invloed van de Wmo op de onderlinge verhoudingen tussen professionele instellingen kan zich op verschillende manieren
manifesteren. Via de monitor is achtereenvolgens in kaart gebracht hoe instellingen hun relatie met andere professionele
organisaties in het algemeen typeren (goed of slecht) en in hoeverre de relatie sinds de wet is veranderd.

Typering relatie met andere instellingen
Het merendeel van de professionele instellingen heeft een goede verstandhouding met andere instellingen. Bijna drie
kwart typeert deze als ‘goed’. 22% kenmerkt de relatie als gemiddeld en slechts 4% als slecht. Hoewel het vorige MOVISIEtrendrapport concludeerde dat de Wmo op verschillende terreinen voor opschudding zorgt in de sociale sector, heeft dit
klaarblijkelijk weinig invloed op de onderlinge verhoudingen. Die zijn grotendeels goed. Het zou ook kunnen
dat de verstandhouding tussen professionele organisaties in de periode 2007-2009 tot rust is gekomen.

Verandering relatie met andere instellingen
Er is weinig veranderd in de goede relatie tussen professionele organisaties sinds de Wmo. Maar liefst 70% geeft aan
dat deze gelijk gebleven is, en bij 20% van de respondenten is de relatie met andere organisaties zelfs verbeterd. Slechts
10 respondenten (3,5%) signaleren een verslechtering in de verstandhouding met ‘concullega’s’ en 7% achtte deze vraag
‘niet van toepassing’.
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Figuur 4.2
Is uw relatie met andere professionele organisaties sinds de Wmo veranderd?
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Allianties met burgers en hun verbanden
Voor professionele organisaties is niet alleen de relatie met het (lokale) bestuur aan verandering onderhevig onder het regime van de Wmo. De cruciale beweging die in gang zou moeten worden gezet is de revitalisering van de civil society, het anders neerleggen van verantwoordelijkheden en de andere rolverdeling tussen bestuur en professionele organisaties enerzijds
en burgers en hun verbanden anderzijds. Het is helder dat dit niet alleen een omwenteling vraagt van de burgers, maar ook
van professionele organisaties en de betrokken professionals. Voorlopig is het echter de vraag of er een beweging in deze
richting op gang gaat komen. In de monitor zijn enkele vragen voorgelegd die hier licht op kunnen werpen.
Bij ruim 80% van de professionele organisaties zijn vrijwilligers betrokken. Bij een kwart gaat het om een kleine hoeveelheid
(tussen de nul en twintig vrijwilligers, en dan met name bij het domein van de individuele hulpverlening). Bijna de helft van
de organisaties steunt al gauw op meer dan 100 vrijwilligers, en een derde zelfs op 200 of meer. Het lijkt erop alsof het met
de kwantitatieve betrokkenheid van burgers binnen de organisaties wel goed zit. De vraag is natuurlijk wel, of hiermee ook
het potentieel volledig wordt aangeboord, hoe hoog de kwaliteit van de vrijwillige inzet is en in hoeverre hiermee vooral
burgers in hun rol van vrijwilliger bij het beleid van de organisaties zijn betrokken. Ook kan men zich afvragen of de organisaties ook de vrijwillige inzet van bewoners in hun buurt ondersteunen, in onderlinge sociale steunnetwerken of bij (reguliere
en incidentele) vrijetijdsactiviteiten. Deze kwesties zijn op basis van dit trendonderzoek nog niet volledig in beeld te brengen.
Wel geven de antwoorden op de vragen naar de positie van burgers in de formulering en uitvoering van het Wmo-beleid van
instellingen een indicatie.
Ruim de helft van de organisaties betrekt burgers bij de vormgeving van het Wmo-beleid (en een derde niet). Tweederde
betrekt burgers bij de uitvoering. Hierbij zijn overigens grote verschillen zichtbaar tussen de verschillende professionele
domeinen. Organisaties uit het domein individuele hulpverlening betrekken nauwelijks burgers bij hun Wmo-beleid.
Welzijnsorganisaties betrekken burgers veel vaker bij hun Wmo-beleid dan organisaties van individuele hulpverlening.
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Daarnaast wil echter slechts 22% van de organisaties het potentieel van burgers nadrukkelijker gaan aanboren. Misschien
komt dat, omdat een groot deel van de organisaties dat al nadrukkelijk doet. Toch geeft het lage percentage te denken.
Immers, op de vraag ‘welke andere keuzes maakt u onder invloed van de Wmo?’ antwoordt maar liefst 54% dat zij het beleid
meer afstemt met de gemeente, meer samenwerkt met andere organisaties en meer aandacht besteedt aan resultaatmeting
en overige organisatiegerichte vraagstukken. Tegen deze inspanningen steekt het percentage organisaties dat meer wil
investeren in burgers dan wat schril af. Het wekt geen verbazing dat 80% de relatie met hun vrijwilligers als ruim voldoende
tot goed waardeert. Bij 20% is deze voor verbetering vatbaar. Opmerkelijker zijn de antwoorden op twee andere vragen. De
vraag naar een verandering van burgerbetrokkenheid bij de professionele organisaties wordt betrekkelijk massaal neutraal
beantwoord (dat wil zeggen, drie kwart meent dat deze gelijk gebleven is, en 17% ziet een lichte toename). En meer dan
de helft onderschrijft de provocerend bedoelde stelling dat de Wmo gebaseerd is op onrealistische verwachtingen over meer
vrijwillige inzet. Hier treedt wel een lichte verschuiving op ten gunste van de basisgedachte van de Wmo, vergeleken met de
peiling uit 2007 (zie figuur 4.3).

Figuur 4.3
De Wmo is gebaseerd op onrealistische verwachtingen over de toename van vrijwillige inzet door burgers
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4.2

Concurrentie en samenwerking

Evenals in de monitor 2007 is aan de respondenten gevraagd of zij sinds de Wmo meer of minder samenwerking/concurrentie ervaren. Aansluitend is in kaart gebracht in welke mate de gemeente de concurrentie of samenwerking bevordert
en op welke prestatievelden en voor welke organisaties aanbesteding plaatsvindt. Ook staan we stil bij het potentiële
spanningsveld tussen samenwerking en concurrentie in het sociale domein, en in welke zin dit de uitvoeringskeuzes van
organisaties beïnvloedt.

Meer of minder concurrentie?
Maar liefst 40% ervaart meer concurrentie sinds de invoering van de wet. Voor eveneens 40% is de concurrentie gelijk gebleven en slechts 2,5% zegt minder concurrentie te ervaren. In de steekproef van 2007 constateerde 61% meer concurrentie en
meende een derde deel dat dit gelijk was gebleven. De resultaten lijken te bevestigen dat de concurrentie in het professionele speelveld voor een aanzienlijk deel (verder) toeneemt onder invloed van de Wmo.

Bevordert de gemeente de concurrentie?
De gemeente kan als regisseur van de Wmo ervoor kiezen om diensten aan te besteden of uitvoeringsorganisaties anderszins
aan te sporen meer met elkaar te concurreren. De concurrentie in het professionele speelveld zet door, deels direct veroorzaakt door de gemeente. 13% geeft aan dat de gemeente verantwoordelijk is voor toegenomen concurrentie, ruim een derde
vindt dat dit enigszins het geval is. Bij ruim een derde van de professionele instellingen speelt de gemeente echter geen rol
in het bevorderen van de onderlinge concurrentie. Opmerkelijk is, dat er bij de organisaties die gericht zijn op de OGGZdoelgroep meer druk op concurrentie wordt ervaren, in vergelijking met andere typen organisaties.

Met wie wordt geconcurreerd?
51% van de respondenten concurreert vooral met organisaties binnen het eigen domein. Slechts 13% gaat de concurrentie
hoofdzakelijk aan met organisaties uit andere sectoren. De concurrentie in de sociale sector vindt dus nog steeds overwegend
plaats binnen overeenkomstige sectoren. Deze conclusie werd ook getrokken in het vorige trendonderzoek. Dit duidt erop
dat sinds de invoering van de wet, er beperkt sprake is van een ‘herverkaveling’ van de sociale infrastructuur waarbij uitvoeringsorganisaties elkaar beconcurreren op diensten die niet tot hun kerntaken behoren (bijvoorbeeld woningcorporaties die
opbouwwerk verrichten of zorginstellingen die welzijnsdiensten aanbieden). Niettemin zegt een kwart zowel met instellingen
binnen als buiten het eigen domein te concurreren. Deze groep wordt vooral vertegenwoordigd door welzijnsorganisaties.

Aanbesteding van diensten
De aanbesteding van diensten is een belangrijke aanjager van concurrentie in het sociale domein. In de beginfase van de
Wmo beperkte de openbare aanbesteding door gemeenten zich hoofdzakelijk tot de thuiszorg (enkelvoudige huishoudelijke
zorg). Daarna zijn steeds meer gemeenten ook andere diensten gaan aanbesteden, zoals het jeugdwerk.
In de monitor is gevraagd of de invoering van de Wmo heeft geleid tot aanbesteding van diensten voor de organisatie. Bij de
meeste maatschappelijke organisaties (60%) blijkt dit nog niet aan de orde. Bij 20% is dit wel het geval en ook 20% geeft aan
beperkt met aanbesteding te maken te hebben.
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Figuur 4.4
Percentage professionele instellingen wel of geen aanbesteding
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Voor alle organisatietypen - uitgezonderd de woningcorporaties - geldt, dat circa een derde tot 40% in meer of mindere mate
te maken heeft met openbare aanbesteding. Zo ondervindt het welzijnswerk, één van de belangrijkste spelers in de uitvoering van de Wmo, in 46% van de gevallen aanbesteding op haar diensten.
De organisaties is ook gevraagd of zij door de aanbesteding scherper letten op de kwaliteit van de eigen dienstverlening. Het
blijkt dat bijna een derde van de respondenten door de aanbesteding inderdaad wat meer geprikkeld wordt om de kwaliteit
van de eigen dienstverlening op peil te houden. Eveneens een derde trekt zich juist niets van de aanbesteding aan bij de
kwaliteit van de dienstverlening. Opvallend is dat het gros van de respondenten dus neutraal of negatief antwoordt op deze
vraag, maar dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat de meerderheid (nog) niet te maken heeft met aanbesteding.

Figuur 4.5
Door openbare aanbesteding letten wij scherper op de kwaliteit van onze dienstverlening
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Op welke prestatievelden vindt aanbesteding plaats?
Er is een grote vrijheid voor gemeenten om de prestatievelden budgettair in te vullen. Zij kunnen dus in het lokale Wmobeleid bepaalde accenten leggen. In de Wmo is de aanbesteding van diensten gekoppeld aan de negen prestatievelden van
de wet. Hierbij kunnen aan traditionele, ‘vertrouwde’ organisaties diensten worden verleend. Maar een gemeente kan ook
diensten gunnen aan partijen van buiten de gemeente of regio. Op ieder prestatieveld geeft een substantieel deel van de
instellingen dat daarop actief is aan, dat aanbesteding plaatsvindt. Relatief vindt vaker aanbesteding plaats op de prestatievelden 1 en 3 (respectievelijk Leefbaarheid & Sociale Samenhang (41%) en Advies, informatie en cliëntondersteuning (43%)).
Het minst is hiervan sprake op de prestatievelden 7 en 9 (Maatschappelijke opvang (26%) en het Bevorderen van verslavingsbeleid (22%)). Opvallend is dat voor een substantieel deel diensten op het gebied van de ondersteuning van mantelzorgers en
vrijwilligers (prestatieveld 4) inmiddels worden aanbesteed (39%). Onderstaand staafdiagram biedt een overzicht van de mate
van aanbesteding per prestatieveld.

Figuur 4.6

Percentage instellingen

Mate van aanbesteding per Wmo-prestatieveld
100

80

60

40

20

0
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Prestatievelden
Geen aanbesteding

Wel aanbesteding

De openbare aanbesteding op diensten, anders dan de thuiszorg, breidt zich dus voorzichtig uit. Nog steeds hebben de
meeste uitvoeringsorganisaties hier niet mee te maken. Maar gezien het feit dat een aanzienlijk aantal instellingen - actief
in verschillende sectoren en op verschillende presatievelden - inmiddels wel met aanbesteding te maken heeft, is het waarschijnlijk dat deze trend zich in de toekomst doorzet.

Samenwerking
De bedoeling van de Wmo is niet alleen meer concurrentie, maar tegelijkertijd meer samenwerking. De gedachte is, dat uitvoering van sociaal beleid een grotere kans van slagen heeft, wanneer men de krachten tussen verschillende werksoorten bundelt.

Met wie wordt samengewerkt?
Meer dan de helft van de professionele organisaties werkt zowel binnen als buiten de eigen sector samen met andere organisaties. Een kwart bundelt alleen de krachten binnen het eigen domein, en ongeveer een vijfde werkt uitsluitend samen met
organisaties van buiten de eigen sector. Er is dus zeker sprake van een bundeling van werksoorten.

***
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Tabel 4.1 Samenwerking vindt vooral plaats met organisaties uit...
Aantal respondenten

Percentage

Hetzelfde domein, dezelfde sector

66

26

Een ander domein, een andere sector

49

19

136

53

5

2

256

100

Beide
Weet niet
Totaal

Mantelzorgsteunpunten en vooral ook welzijnsorganisaties blijken te excelleren op het gebied van samenwerking. Deze
vindt onder meer plaats met de thuiszorg, verpleeginstellingen, stichtingen welzijn ouderen, de GGZ, vrijwilligerscentrales,
woningcorporaties en het algemeen maatschappelijk werk. Opvallend is dat maar liefst 76% van de welzijnsinstellingen
meer samenwerkt met woningcorporaties. Mantelzorgsteunpunten werken sinds de Wmo vooral intensiever samen met de
thuiszorg, welzijnsorganisaties, stichtingen welzijn ouderen, de GGZ en vrijwilligerscentrales. Ten aanzien van de overige
professionele organisaties springen enkele percentages in het oog: 87,5% van de stichtingen welzijn ouderen werkt meer
samen met de thuiszorg. Maar liefst 81% van de GGZ-instellingen gaat sterker de alliantie aan met de sector welzijn.
Voorts is het opvallend dat drie kwart van de stichtingen welzijn ouderen sinds de Wmo intensievere banden onderhoudt
met het algemeen maatschappelijk werk.

Meer of minder samenwerking?
Een groot deel van de organisaties werkt sinds de Wmo meer samen met andere organisaties (39%). De helft werkt nog evenveel samen als daarvoor en slechts 2,5% (7 respondenten) stelt dat de samenwerking is afgenomen. De resultaten lijken te
bevestigen dat de samenwerking in het professionele speelveld (verder) toeneemt onder invloed van de Wmo.

Zoeken naar contact met andere professionele instellingen
Een aanzienlijk deel van de respondenten zoekt sinds de Wmo actiever contact met andere professionele instellingen. Dit
komt overeen met de resultaten van het vorige trendonderzoek, namelijk dat uitvoeringsorganisaties door de Wmo een meer
proactieve houding aannemen bij het optuigen van strategische allianties. Zij besteden meer aandacht aan het uitbouwen
van hun professionele netwerk en afstemming met strategische partners, en deze ontwikkeling zet zich door. Niettemin is er
ook een grote groep die in dit verband geen verandering signaleert. Bijna 60% geeft aan sinds de Wmo even actief contact
te zoeken met andere professionale organisaties. Slechts drie van de 277 professionele instellingen zegt sinds de nieuwe wet
minder actief de banden aan te halen met andere professionele uitvoeringsorganisaties. Niets wijst er dus op dat uitvoeringsorganisaties in hun schulp kruipen als gevolg van de Wmo.

Het spanningsveld tussen samenwerking en concurrentie nader bekeken
De bevindingen uit het vorige en huidige trendonderzoek maken duidelijk dat het speelveld in de sociale sector geleidelijk
verandert. Professionele organisaties overleggen heel wat meer - met de gemeente en met andere organisaties - maar werken
ook intensiever samen met andere professionele organisaties. Tegelijkertijd gaan relatief veel professionele organisaties
vaker de concurrentie met elkaar aan. De Wmo lijkt deze ontwikkeling in een stroomversnelling te brengen. Uit het trendonderzoek in 2007 is gebleken dat dit voor een spanningsveld kan zorgen. Enerzijds worden professionele organisaties aangespoord via samenwerking een hoogwaardig beleid voor maatschappelijke ondersteuning vorm te geven, anderzijds is sprake
van marktwerking (onder meer bij openbare aanbestedingen) en moeten zij kostenbewuster werken. Hoe oordelen professionele uitvoeringsorganisaties over deze twee schijnbaar onverenigbare beleidsdoelstellingen? En in hoeverre beïnvloedt
samenwerking ofwel concurrentie hun keuzes bij de uitvoering?
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Oordeel over samenwerking en concurrentie
Aan de hand van de monitorgegevens 2009 is in eerste instantie geanalyseerd hoe uitvoeringsorganisaties denken over
samenwerking en concurrentie in de sociale sector. Daartoe is de volgende, ietwat provocatieve, stelling voorgelegd:
‘Samenwerking en concurrentie tussen uitvoeringsorganisaties gaan niet samen’. 20% is het volledig met deze stelling eens,
ruim een kwart is het hiermee enigszins eens, 22% antwoordt neutraal en bijna een derde is het enigszins tot volledig oneens
met de stelling.

Figuur 4.7
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Hoewel de grootste groep respondenten vindt dat concurrentie en samenwerking niet samengaan, is het opvallend dat
bijna een derde het juist oneens is met de stelling. Ruim 20% van de professionele organisaties twijfelt op zijn minst over
de houdbaarheid van deze uitspraak. De antwoorden tonen aan dat - anders dan veelal wordt aangenomen - professionele instellingen concurrentie niet unaniem als een bedreiging beschouwen. Een deel ziet blijkbaar een mogelijk evenwicht
tussen deze twee (schijnbare?) uitersten in het beleid, en kan opereren als concurrent én als partner.
Om meer licht te werpen op concurrentie als vraagstuk, is aan de organisaties tevens de stelling voorgelegd of men vindt
dat kwalitatief hoogwaardig sociaal beleid gebaat is bij concurrentie. Slechts 2% (6 organisaties) is het hiermee volledig
eens. Toch is nog altijd 20% het enigszins met de stelling eens; dit zijn voornamelijk welzijnsinstellingen. Een kwart antwoordt neutraal en iets meer dan de helft kan zich niet vinden in deze uitspraak. Over het algemeen ziet het professionele maatschappelijk middenveld dus weinig heil in concurrentie om de kwaliteit van dienstverlening te bevorderen.

***
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Figuur 4.8

Kwalitatief hoogwaardig sociaal beleid is gebaat bij concurrentie
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Hoewel uitvoeringsorganisaties door de bank genomen negatief tegenover concurrentie staan, zien zij concurrentie dus
niet per se als een bedreiging voor hun eigen beleid en organisatie. De kans is groot dat dit komt doordat lokale professionele instellingen elkaar ondanks de concurrentie ruimte en bestaansrecht gunnen, waardoor competitie deels kan
samengaan met samenwerking. Verder zijn de negatieve gevolgen van concurrentie voor uitvoeringsorganisaties in de sociale sector - verlies van diensten, marktaandeel, bedreiging van het voortbestaan - op dit moment mogelijk nog beperkt.
We concluderen dat, hoewel de concurrentie verder toeneemt en ook een aanzienlijk deel van de organisaties steeds vaker
te maken heeft met aanbesteding, slechts een beperkt deel van de organisaties het nut hiervan inziet. En zeker niet in
termen van een kwaliteitsimpuls van het sociaal beleid.

Invloed samenwerking / concurrentie op uitvoeringskeuzes
Welke invloed hebben de toegenomen samenwerking en/of concurrentie op de keuzes van professionele instellingen onder
het Wmo-regime? Gekeken is of organisaties door intensievere samenwerking ofwel toegenomen concurrentie:
• het beleid nadrukkelijker afstemmen met de gemeente;
• meer vraaggestuurd of outreachend werken;
• zich richten op andere doelgroepen;
• meer het potentieel van burgers aanboren;
• het beleid meer afstemmen op kwetsbare doelgroepen;
• meer aandacht besteden aan registratie en prestatiemeting;
• vaker aanschuiven bij overkoepelende Wmo-overleggen;
• meer gegevens uitwisselen met andere organisaties (bijvoorbeeld over cliënten).
Uit de analyses blijkt dat hoe meer organisaties samenwerken, hoe meer zij bovenstaande keuzes integreren in hun beleid. Zij
werken met name meer vraaggestuurd en outreachend, samenwerking geeft bovendien een impuls aan het uitwisselen van
gegevens. Gelijktijdig is het opvallend dat toegenomen concurrentie geen enkele invloed uitoefent op deze zaken, ook niet
voor uitvoeringskeuzen die op het oog een logisch verband hebben met concurrentie, bijvoorbeeld registratie- en prestatiemeting. Een voor de hand liggende verklaring is dat meer concurrentie zorgt voor een behoud van de huidige werkwijze in
plaats van dat het organisaties pro-actief, ‘outreachend’ aan het werk zet.
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Verschillen tussen samenwerking en concurrentie binnen en buiten de eigen sector
Professionele organisaties uit het maatschappelijk middenveld blijken hoofdzakelijk binnen de eigen sector met elkaar te concurreren, en minder daarbuiten. Samenwerking vindt zowel binnen als buiten de eigen sector plaats. Onderstaand staafdiagram geeft dit onderscheid visueel weer. Dit patroon zagen we ook al enigszins terug in het vorige trendonderzoek.

Figuur 4.9
Mate van samenwerking/concurrentie binnen en buiten de eigen sector
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Het domein individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg

Gemeenten zijn regisseur over het werkveld van organisaties die zich bezig houden met zorg voor mensen met een beperking
en (potentiële) maatschappelijke uitvallers. Deze organisaties vallen onder het domein individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg (Wmo prestatievelden 5, 7, 8 en 9). Vertrekpunten van het beleid betreffen het bevorderen van de participatie van mensen met een beperking of psychosociale problemen, maatschappelijke opvang, (openbare) geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De rijksoverheid heeft het kader voor de beleidsveranderingen in dit domein vastgesteld, maar
de manier waarop dit gebeurt en in praktijk de regie gevoerd wordt, kan per gemeente verschillen.
In deze laatste paragraaf staan we uitgebreid stil bij de invloed van de Wmo op organisaties in het domein van de individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg. We beschrijven haar verhouding tot andere professionele domeinen en de civil
society, en de veranderingen die de wet meebrengt voor hun doelgroepen. We gebruiken hiervoor de algemene resultaten
uit de monitor. In totaal hebben 72 uitvoeringsorganisaties uit het domein individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg
deelgenomen aan de Wmo-monitor. Daarnaast hebben we hiervoor diepte-interviews afgenomen met managers van acht
verschillende instellingen, en is een enquête verricht onder 63 uitvoerend professionals.

***
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Betrokkenheid bij Wmo-beleid
Bijna drie kwart van de respondenten is betrokken bij overleg over de invulling van het Wmo-beleid. Zij vinden vrijwel allemaal dat zij invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de uitvoering van de wet. De meerderheid (bijna 60%) vindt echter
wel, dat dit slechts beperkt het geval is. Een kwart meent dat zij niet wordt betrokken.
In de meeste gevallen is men betrokken omdat de gemeente hen heeft gevraagd, meestal vanwege hun expertise (85%). Ook
geeft ruim 70% te kennen dat de betrokkenheid voortvloeit uit eigen interesse of omdat zij eenvoudigweg een financiële
relatie met de gemeente onderhouden. Veel minder respondenten (40%) geven als motief voor hun betrokkenheid, dat zij
willen opkomen voor hun achterban, ofwel de eigen cliëntgroepen.

Uitvoeringskeuzes
De meeste instellingen passen het beleid op sommige punten aan onder invloed van de wet (57%). Maar een enorme omslag
van het organisatiebeleid onder het Wmo-regime lijkt vooralsnog niet aan de orde. Nog geen 20% meent namelijk dat door
de Wmo het organisatiebeleid sterk is veranderd.

Figuur 4.10
In hoeverre maakt uw organisaties nieuwe uitvoeringskeuzes onder invloed van de Wmo? (individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg)
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Vervolgens is gekeken of deze organisaties door de Wmo:
• hun beleid nadrukkelijker afstemmen met de gemeente;
• meer vraaggestuurd of outreachend werken;
• zich richten op andere doelgroepen;
• meer het potentieel van burgers aanboren;
• hun beleid meer afstemmen op kwetsbare doelgroepen;
• meer aandacht besteden aan registratie en prestatiemeting;
• vaker aanschuiven bij overkoepelende Wmo-overleggen;
• meer cliënten doorverwijzen;
• meer gegevens uitwisselen met andere organisaties over cliënten.
Gemiddeld blijken de organisaties op zes terreinen andere keuzes te zijn gaan maken. Bijna 60% (40 instellingen) stemt haar
beleid nadrukkelijker af met de gemeente, en bijna 40% werkt ook meer samen met andere organisaties. Een derde werkt
meer vraaggestuurd, en ruim een derde (36%) werkt meer outreachend. Tot slot besteedt 40% van de organisaties meer aandacht aan registratie- en prestatiemeting en schuiven zij vaker aan bij (overkoepelende) Wmo-overleggen. Zeer opmerkelijk
is - gezien het domein waarom het hier gaat - dat slechts een klein deel cliënten makkelijker doorverwijst of meer gegevens
over cliënten uitwisselt met andere organisaties (respectievelijk 1% en 7%). Organisaties uit het domein individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg richten zich dus intensiever op hun institutionele omgeving: zij stemmen meer af op overlegniveau met de gemeente en andere instellingen. Verschuivingen in het omgaan met cliënten op uitvoerend niveau (meer
outreachend, meer vraaggestuurd, meer gegevensuitwisseling en doorverwijzing) treden echter in veel mindere mate op.
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Relatie met de gemeente
Om meer licht te werpen op de mogelijke veranderde relatie met de gemeente onder invloed van de Wmo, zijn de respondenten zeven stellingen voorgelegd:
• De gemeente treedt sterker op als regisseur.
• De gemeente maakt meer prestatieafspraken.
• De gemeente vraagt van ons meer samenwerking in ketens en netwerken.
• Wij zijn meer op afstand van de gemeente komen te staan.
• Wij hebben een relatie opgebouwd met de gemeente door de Wmo.
• Er is niets veranderd in de relatie met de gemeente.
Slechts 13 instellingen menen dat er niets is veranderd in de gemeentelijke relatie. Verder springt vooral het hoge aantal respondenten in het oog dat vindt dat de gemeente meer samenwerking in ketens en netwerken van hen vraagt (64%). Deze uitkomst
komt overeen met de eerdergenoemde bevinding dat instellingen uit het domein individuele hulpverlening & maatschappelijke
zorg zich intensiever richten op hun institutionele omgeving. Daarnaast vindt een substantieel deel dat de gemeente sinds de
Wmo sterker optreedt als regisseur en meer prestatieafspraken maakt (ruim 40%). Slechts drie instellingen menen dat sprake is
van een verwijdering in de relatie met de gemeente. Ook het aantal instellingen dat vindt dat sinds de Wmo een betere relatie
met de gemeente is opgebouwd is gering: 18 organisaties (een kwart). Er is dus wel meer afstemming met de gemeente, maar
dat wil blijkbaar niet zeggen dat deze organisaties de gemeente ook automatisch als partner beschouwen in de uitvoering van
sociaal beleid. De nadruk in de individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg wat betreft de gemeentelijke relatie lijkt dus
meer op de regiefunctie te liggen.

Relatie met andere professionele instellingen
De meeste organisaties die zich bezighouden met hulpverlening en maatschappelijke zorg typeren hun relatie met andere
organisaties als redelijk tot goed. Ongeveer een vijfde deel antwoordt neutraal op deze vraag en slechts drie instellingen
typeren de relatie als slecht. Het blijkt bovendien dat de relatie sinds de Wmo bij het grootste deel gelijk is gebleven (70%).
16% meent dat deze is verbeterd en 6% (vier instellingen) acht de relatie verslechterd sinds de Wmo.

Figuur 4.11
Is uw relatie met andere professionele instellingen sinds de Wmo veranderd? (individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg)
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De samenwerking tussen organisaties in dit werkveld is sinds de Wmo voor een aanzienlijk deel toegenomen. Ruim een
derde is deze mening toegedaan. Bijna 60% zegt evenveel samen te werken sinds de Wmo, hetgeen er op zijn minst op
wijst dat er al behoorlijk werd samengewerkt. Interessant is dat bijna 30% sinds de invoering van de wet, zélf meer actief
contact zoekt met andere professionele instellingen. Twee derde van de respondenten zoekt even actief naar partners als
voor de invoering van de wet.
Om een indicatie te krijgen of de toegenomen samenwerking ook tot de zo gewenste ‘ontschotting’ leidt binnen dit werkveld, is geanalyseerd op welk terrein de samenwerking vooral plaatsvindt. Een kwart van de respondenten werkt vooral
samen met organisaties uit de eigen sector, maar eveneens een kwart werkt juist vooral samen met organisaties buiten
de eigen sector. De helft van de organisaties gaat zowel binnen áls buiten de eigen sector allianties aan. We zouden dus
voorzichtig kunnen concluderen dat - gezien alle dwarsverbanden - er een zekere ontschotting plaatsvindt op het terrein
van de individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg.

Figuur 4.12
Samenwerking vindt vooral plaats met organisaties uit... (individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg)
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40% (27 instellingen) ervaart door de invoering van de Wmo meer concurrente. Dit mag als een hoog percentage worden gezien. Zeker wanneer men in ogenschouw neemt dat nog eens ruim 40% (29 instellingen) aangeeft ‘evenveel’ concurrentie van
andere organisaties te ervaren. De markt van individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg is dus behoorlijk competitief,
en de Wmo lijkt deze ontwikkeling verder aan te jagen. Slechts tien instellingen ondervinden geen concurrentie. Concurrentie
wordt verder - in tegenstelling tot samenwerking - hoofdzakelijk binnen de eigen sector beleden. Slechts elf instellingen
concurreren vooral buiten de eigen sector en tien concurreren zowel binnen als buiten de eigen sector. De staafdiagram op
de volgende pagina maakt het sectorale verschil tussen de mate van samenwerking en concurrentie duidelijk.
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Figuur 4.13

Mate van samenwerking/concurrentie binnen en buiten de eigen sector (individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg)
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Verhouding tot civil society
De Wmo gaat uit van een andersoortige relatie tussen organisaties in de individuele hulpverlening & maatschappelijke
zorg en de civil society. Dit heeft vooral te maken met de vertrekpunten die binnen de Wmo zijn geformuleerd als het
gaat om het bevorderen van de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of psychosociale problemen.
De nadruk in het beleid ligt op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van deze doelgroepen in de samenleving.
Sommige kwetsbare groepen die vóór de vermaatschappelijking in een instelling werden geplaatst, wonen nu op zichzelf,
tussen ‘gewone’ burgers. De hulpverlening moet zich dan ook steeds vaker verhouden tot de civil society om de participatie van deze groepen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zij geven bijvoorbeeld voorlichting aan burgers over bepaalde
cliëntgroepen, of mobiliseren ondersteuning van burgers bij de zorg voor deze groepen.
Van de 50 instellingen die banden onderhouden met vrijwilligersorganisaties typeert bijna drie kwart de onderlinge relatie
als ‘redelijk’ tot ‘goed’. Slechts twee instellingen ervaren een slechte relatie met vrijwilligersorganisaties. Ongeveer 40%
van de instellingen betrekt burgers bewust bij het meedenken over het Wmo-beleid van de organisatie. Ruim een kwart
acht dit niet van toepassing en ruim een derde betrekt geen burgers bij de formulering van het eigen Wmo-beleid. Kijken
we naar het betrekken van burgers bij acitiviteiten die met de Wmo te maken hebben, dan ontstaat vrijwel hetzelfde
antwoordpatroon. Niettemin is het opvallend dat bijna de helft van de instellingen in dit domein burgers betrekt bij haar
uitvoeringspraktijk.

***
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Figuur 4.14

Betrekt u burgers bij het uitvoeren van activiteiten die met de Wmo te maken hebben? (individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg)
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Dit hoge percentage kan worden verklaard door het aantal instellingen in de monitor dat vrijwilligers inzet in de organisatie.
Dit is namelijk het geval bij maar liefst 44 van de 72 instellingen. Opvallend hierbij is dat elf organisaties een vrijwilligersbestand hebben van maar liefst 200 personen of meer. Het overige deel heeft geen vrijwilligers, hoewel uit de toelichtingen in
de monitor blijkt dat sommige instellingen regelmatig stagiaires inzetten of incidenteel een beroep doen op vrijwilligers.
Bij bijna 90% van de organisaties die vrijwilligers inzetten, is sprake van een, zij het marginale, terugloop van het aantal vrijwilligers. Het hoge percentage geeft wel te denken. Mogelijk begeeft de vrijwillige inzet van burgers in het domein van de
individuele hulpverlening zich op een hellend vlak. De meeste organisaties uit dit domein (57%) hebben dan ook hun bedenkingen over de verwachtingen over de toename van vrijwillige inzet van burgers onder het Wmo-regime (zie tabel 4.2).

Tabel 4.2 De Wmo is gebaseerd op onrealistische verwachtingen over de toename van
vrijwillige inzet door burgers
Aantal instellingen

Percentage

Volledig eens

19

27

Enigszins eens

21

30

Eens, noch oneens

18

26

Enigszins oneens

10

14

Volledig oneens

2

3

70

100

Totaal
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Reacties op evaluatieve stellingen over de Wmo
Organisaties op het terrein van de individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg oordelen significant anders dan andere
organisaties op de volgende stellingen:
• De Wmo leidt tot een betere kwaliteit van zorg voor kwetsbare burgers.
• De Wmo maakt dat sommige doelgroepen ten onrechte buiten beeld raken.
• Onze organisatie is een belangrijke speler in de uitvoering van het lokaal Wmo-beleid.
• De gemeente stelt voldoende middelen ter beschikking om het Wmo-beleid goed uit te voeren.
De eerste twee stellingen gaan expliciet over individuele hulpverlening en de consequenties voor hun primaire doelgroep.
De instellingen oordelen in dit opzicht negatiever dan andere professionele organisaties. Zo is ruim 60% van de instellingen
uit dit domein het eens met de stelling dat door de Wmo sommige doelgroepen ten onrechte buiten beeld raken. Voor de
overige professionele respondenten is dit 39%. Ook de twee stellingen over de positionering en toerusting met middelen in
het lokaal Wmo-beleid pakken negatiever uit.
Het antwoordpatroon bij deze organisaties lijkt vergelijkbaar met twee jaar geleden. Ook toen was er onzekerheid over kansen, bezuinigingen en consequenties. Met bijvoorbeeld de pakketmaatregel AWBZ in zicht en het wegvallen van ondersteunende en activerende begeleiding voor substantiële groepen worden er de nodige wenkbrauwen gefronst: welke groepen
of individuen zullen tussen wal en schip vallen, hoe zal hun positie onder het regime van de Wmo worden ingevuld en welke
consequenties heeft dit voor de continuïteit van de organisaties?

Ontwikkelingen in het werkveld
Om deze vraag te beantwoorden, zijn managers in dit werkveld geïnterviewd en is een enquête uitgezet onder 63 professionals. De beleidsaandacht voor de doelgroep onder prestatieveld 5, 7, 8 en 9 is volgens managers sinds de Wmo duidelijk
toegenomen. De gemeenten nemen volgens hen echt de regie en zoeken over het algemeen actief contact met het werkveld. Er is meer erkenning voor het bestaan van de moeilijke doelgroep en meer focus op het bereiken ervan. Dit maakt
dat bemoeizorg of ‘de outreachende aanpak’, die de laatste jaren in opkomst is maar wel sterk bediscussieerd wordt, door
de Wmo meer draagvlak heeft gekregen. Desalniettemin moet het wettelijk beter mogelijk worden om meer aandacht te
besteden aan preventie en nazorg, ook al om het heen en weerschuiven met cliënten te voorkomen. Het uitvoeren van
nazorg zou daarom meer bestendigd moeten worden in beleid en ook financieel mogelijk gemaakt moeten worden voor
organisaties.
Een tweede werkveldverandering is ontschotting. Zo zou er vooral meer sprake zijn van overleg met gemeenten en andere
organisaties. Tevens zou er sinds de Wmo meer nieuw initiatief mogelijk zijn voor het ontwikkelen van methoden, het kiezen van
aanpakken en meer ruimte om samen te werken op bepaalde doelgroepen en creatiever te zijn in de aanpak ervan. De managers
zien de Wmo als wettelijk kader op basis waarvan meer ontschotting kan worden bereikt. Dit is volgens hen ook nodig, om de
doelgroep beter te bereiken en een groter effect te sorteren bij projecten en interventies. Wel moet de gemeente hiervoor ruimte
geven om samenwerkingsverbanden aan te gaan en nieuwe projecten en methodieken te ontwikkelen.
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Managers over de toename van beleidsaandacht voor de meest kwetsbare doelgroepen
sinds de Wmo
Manager van een regionale organisatie voor maatschappelijk werk en welzijn:
“Ik vind dat met name jeugd, OGGZ en mantelzorg meer aandacht krijgen en dat er meer structuur in komt.
Opvallend is, dat men de keten probeert te sluiten. Niemand mag meer tussen de wal en het schip vallen.”

Regio-accountmanager verslavingszorgorganisatie:
“De afgelopen jaren is er meer aandacht vanuit beleidsmakers voor 7, 8 en 9. Hiermee is er ook meer erkenning voor
de groepen mensen die binnen deze velden vallen. Door de Wmo is dit versterkt en institutioneel vastgelegd. Het
is nu wettelijk verplicht dat er aandacht is op deze velden in gemeente- beleid. Dit maakt dat er ook echt meer
beleid op gemaakt wordt. Door rubricering in prestatievelden is er meer focus op en helderheid over de instellingen
gekomen die daarop opereren. Concreet is vooral zichtbaar dat de noodzaak tot ketensamenwerking groter is
geworden, de zwerfjongerenproblematiek meer in beeld is gekomen en dat er meer besef van de problemen rond
maatschappelijke uitval is. Bemoeizorg is meer op de kaart gezet door de Wmo; ook wij zijn daar nu meer mee bezig
dan voorheen. Vooral merkbaar is de focus op kwetsbare groepen. Een aantal excessen heeft de focus vergroot en
de Wmo legt nu constitutioneel vast dat er beleid op gemaakt moet worden om dit te voorkomen. De noodzaak van
aandacht voor nazorg is toegenomen door de Wmo. Hoe gaat de klant verder? Is er een steunsysteem in zijn of haar
omgeving? Dit is ook een pluspunt van de Wmo.”

Managers over ontschotting
Regiomanager van een organisatie voor maatschappelijk werk:
“Ik merk dat er echt een trend in gang is gezet door de Wmo waardoor de diverse partijen ook daadwerkelijk meer
willen gaan ontschotten. Samenwerking vindt nu niet alleen maar plaats door middel van formele convenanten en
protocollen, maar ook door echte samenwerkingsverbanden. Door de Wmo lijkt de intentie van veel organisaties
veranderd: ze zijn meer bereid om als organisatie een stukje van de autonomie op te geven, voor het belang van de
cliënt. De Wmo is echt een katalysator geweest in dit proces. Iedereen gaat mee in de stroom, in meer of mindere
mate. En voor positionering is het ook belangrijk. Er is bewust gekozen voor intensieve samenwerking met welzijnsorganisaties; dat was eerst niet zo. Multi-probleemsituaties worden meteen afgestemd onder partijen en een casus
wordt echt gedragen door alle organisaties. Iedereen denkt mee over de aanpak; de cliënt staat voorop. En er wordt
duidelijk afgesproken wie er verantwoordelijk is voor een bepaalde casus.”

Manager van een regionale organisatie voor maatschappelijk werk en welzijn:
“Wat je wel ziet is dat het door de Wmo, doordat organisaties dichter bij elkaar zijn gekomen, en doordat die
gemeenten ook toch wel een belangrijke regierol gaat spelen, wel meer gaat bruisen. Dat het niet meer zo is dat je
zit en geld krijgt. Ik denk dat de Wmo het ook mogelijk maakt dat er over de grenzen heen wordt gedacht.”

Regiomanager OGGZ:
“Door de Wmo krijg je steeds beter toegang tot instanties, en collega-instellingen, om gezamenlijk de OGGZ- problematiek aan te pakken. Dat ontwikkelt zich steeds verder. Ik weet wel zeker dat mensen door de Wmo meer buiten
hun eigen kaders gaan denken.”
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Ook professionals is gevraagd of er meer wordt samengewerkt. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Professionals zien verder
samenwerking als iets positiefs. Het grootste deel van hen geeft aan samenwerking met andere organisaties als een kans te
zien om de kwaliteit van hulpverlening te verbeteren.

Tabel 4.3

Mening professionals over samenwerking
Ik zie meer samenwerking met andere organisaties als een kans om de kwaliteit
van hulpverlening te verbeteren

Niet van toepassing

4,5%

Zeer oneens

9%

Oneens

4,5%

Neutraal

12%

Eens

34%

Zeer eens

36%

Totaal

100%

Tabel 4.4 Professionals over ontwikkelingen in samenwerking
Ik werk sinds de Wmo meer samen met
andere professionals in mijn werkveld

Ik overleg en maak sinds de Wmo vaker afspraken met
mensen uit organisaties buiten mijn eigen werkveld

Ja, veel vaker

15%

13%

Ja, soms

58%

57%

Zeer zelden

18%

18%

Nooit

9%

12%

Totaal

100%

100%

Kijken we naar de Wmo als aanjager van samenwerking, dan ontstaat een genuanceerd beeld (zie tabel 4.4). Want hoewel
de uitvoerend werkers positief staan tegenover samenwerking op zich, werkt slechts een klein deel intensiever samen met
andere professionals in het werkveld sinds de Wmo (15%). Een kwart werkt niet meer samen, maar bijna drie kwart ziet de
samenwerking dus wel geïntensiveerd.
Sommige managers ervaren door de Wmo een extra impuls om gezamenlijk na te denken over sectoroverstijgende methodieken.
Deze ruimte om initiatief te tonen en creatief te zijn, komt volgens hen met name voort uit het vertrouwen dat gemeenten en
provincies bij het werkveld leggen. Andere managers ervaren minder ruimte om elkaar op te zoeken en worden beperkt in hun
creativiteit in de aanpak van de doelgroep. Ze menen dat de gemeente, van wie zij voor subsidie afhankelijk zijn, een te strenge
regie voert. Dit vatten zij op als gebrek aan vertrouwen. In dergelijke gevallen is er vaak ook minder overleg en afstemming over
Wmo-beleid met gemeenten en er wordt top-down Wmo-beleid gemaakt. Deze managers zien dit als een kwalijke zaak omdat
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ze het beleid daarom minder goed uitvoerbaar vinden en de eisen te streng. Met name de verwachte resultaten en de verantwoordingseisen zouden in deze gevallen te weinig realistisch zijn.
1

Managers over het ontwikkelen van nieuwe initiatieven door de Wmo
Directeur organisatie voor maatschappelijk werk en welzijn:
“Toen ik voor het eerst van de Wmo hoorde, heb ik met een directeur van een thuiszorgorganisatie, een directeur van
werkvoorziening, de corporaties en iemand van cliëntenbelangen een denktank gevormd. Ik zei ‘jongens, daar moeten we iets mee. We beginnen 1 mei met een project waarvoor ik veel subsidie van de provincie heb gekregen. Het
is een innovatieproject, een twee jaar durend project, daar werken we samen met de psychiatrie en vrijwilligers. Dat
wordt een soort kernteam dat met het veld een soort netwerkmethode gaat ontwikkelen. Als ik er goed over nadenk,
is het een reorganisatie van het maatschappelijk middenveld: eigenlijk zijn we daarmee bezig. Dus over een jaar of 5,
6 hebben we waarschijnlijk een gezamenlijke methodiek.’ De Wmo was voor ons een inspiratiebron.”

Regiomanager OGGZ:
“Waar onze gedachten binnen het team naar uitgaan, is om niet een ACT-team2 binnen de GGZ te hebben, maar een
ACT-team over alles heen. Zelfs buiten de gemeente. Het zijn gedachtes van hoe kun je nou nog beter dat speelveld
bedienen, zonder last te hebben van ruggespraak. Dan moet je wel een gigantische expertise hebben. Maar als je die
hebt, kun je echt veel bereiken. Ik denk dat het die kant wel opgaat. ”

Ontwikkelingen binnen organisaties
Ook is onderzocht of professionals veranderingen signaleren binnen de organisatie vanwege de Wmo. 24% van de respondenten gaf aan dat het beleid van hun organisatie behoorlijk veranderd is door de Wmo. Voor 44% is het beleid op een
aantal punten aangepast. Dit houdt in dat er bij ruim 68% van de professionals veranderingen plaats hebben gevonden in
hun organisatie door de Wmo.

Tabel 4.5 Gepercipieerde veranderingen binnen de organisatie
In hoeverre heeft uw leidinggevende nieuwe uitvoeringskeuzes gemaakt door de Wmo?
Geen antwoord
Behoorlijk veranderd

24%

Aantal punten aangepast

44%

Heel weinig invloed

15%

Niets veranderd

8%

Anders

8%

Totaal

2

1%

100%

ACT-teams zijn ‘Assertive Community Treatment’- teams. Assertive Community Treatment (ACT) is een vorm van bemoeizorg voor psychiatrische patiënten die kampen met psychotische problemen. De teams zoeken deze patiënten - veelal zorgmijders - actief, vaak thuis, op en proberen hen ertoe te
bewegen zich te laten behandelen bij een ggz-instelling. Indien nodig kunnen zij de patiënten ook thuis behandelen. Bron: http://www.psy.nl/nieuws/
nieuwsbericht/article/ggz-buitenamstel-heeft-beste-act-team/
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Volgens de managers zelf is er voor hun professionals behoorlijk veel veranderd sinds de Wmo. Omdat het beleid van de
organisatie en haar werkveld veranderen, worden nieuwe competenties vereist van professionals. Voorbeelden hiervan zijn:
projectmatig werken, omgaan met complexiteit, outreachend(er) werken, meer willen samenwerken, meer creativiteit, meer
‘in de eigen keuken laten kijken’, minder behoefte aan vastigheid en zekerheid, meer initiatief tonen, beter omgaan met
prestatiedruk en professioneler werken (dresscode e.d.). Met name de oudere professionals hebben volgens hun managers
moeite met de nieuwe manieren van werken. Zeker de outreachende benadering stuit hen tegen de borst, omdat zij vanuit
hun basaal methodisch handelen geen bemoeizorggerichte interventies kunnen plaatsen. Managers geven aan dat ze allerlei
nieuwe ontwikkelingen moeten managen, die door de Wmo zijn opgekomen. Denk hierbij aan de zojuist genoemde veranderde eisen die aan hun professionals worden gesteld, die weerstand oproepen. Of aan de ontwikkelingen in het werkveld
om hen heen, waarop ze moeten reageren.
Veel managers zien de Wmo als ‘kapstok’ voor nieuwe initiatieven. Positief vinden zij de samenwerking met andere organisaties, en het ‘over de eigen grenzen heen kijken’, met het gezamenlijke doel (het terugdringen van uitval, en het helpen van
de meest kwetsbaren) voor ogen, maar ook de toegenomen focus op bemoeizorg en professionalisering van organisaties.
Sommige issues, die door de Wmo worden opgeroepen, leveren echter spanning voor hen op. Zo is meer samenwerking tussen de verschillende organisaties (ontschotting), niet altijd goed te bewerkstelligen. Dit komt volgens hen door gebrek aan
vertrouwen, wat weer voortkomt uit cultuurverschillen en uit barrières uit het verleden tussen bepaalde typen organisaties.
Met name een spanningsveld tussen verslavingszorg en GGZ komt naar voren, evenals tussen GGZ en het algemeen maatschappelijk werk (AMW). Het eerste geval zou te maken hebben met het ‘grijze gebied’ dat tussen deze organisaties bestaat.
Hieraan ligt een lastig aan te tonen causaal verband tussen lichamelijke verslaving en geestelijke stoornissen ten grondslag.
In het laatste geval zou het gaan om de afstandelijke en ‘arrogante’ houding van GGZ ten aanzien van AMW. Volgens een
aantal managers, waaronder een manager GGZ, heeft de GGZ zich nooit opengesteld voor andere organisaties. Dit gaat voor
hen daardoor moeizamer dan bijvoorbeeld voor het AMW. Desalniettemin gaat het volgens alle managers steeds beter. Het
is nu vooral lastig om samen te werken met de organisaties buiten het werkveld van de zorg- en welzijnsorganisaties. Terwijl
een aantal van hen zich ook rondom de doelgroep ophoudt en mee zou kunnen voorkomen dat iemand bijvoorbeeld op
straat belandt. Zo zouden woningcorporaties een belangrijke signaleringsrol kunnen spelen om te voorkomen dat mensen
op straat belanden. Ook uitzendbureaus kunnen hierin belangrijk zijn. Zij kunnen uitvallers terugleiden naar een betaalde
baan. Gemeenten zouden werkgevers uit het netwerk van een uitzendbureau subsidie kunnen geven om ‘mensen met een
vlekje’ aan te nemen. Organisaties die zich op prestatieveld 7, 8 en 9 bevinden, zouden een rol kunnen (blijven) spelen in het
begeleiden van uitzendbureaus, werkgevers en de doelgroep zelf tijdens het hele proces van aan het werk komen. Maar ook
daarna zouden hulp en begeleiding vanuit de zorg en het welzijn ervoor kunnen zorgen dat mensen blijven functioneren in
een (deels) betaalde baan.
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Managers over spanningen rond samenwerking
Manager preventie van een regionale GGZ-instelling:
“De competentieverschillen tussen een preventiewerker en een welzijnswerker zijn ook wel groot. Dus wij worden ook
wel een beetje als een bedreigende partner gezien. Je begrijpt elkaar toch snel niet helemaal goed en ik wil niemand
diskwalificeren hoor, maar…. het loopt over het algemeen stukken beter met maatschappelijk werk dan met welzijnswerk. We zijn in het verleden ook wel een beetje arrogant geweest. Dat gevoel bij hen blijft dat wij hun de les wilden
lezen. Dan kun je praten als Brugman, maar dat gevoel gaat niet weg.”

Regiomanager OGGZ:
“Ik zou veel beter willen samenwerken met verslavingszorg. De deal is dat verslavingszorg mensen behandelt die
hoofdzakelijk verslaafd zijn, maar ze hebben absoluut mensen die ook psychiatrisch wat meenemen. Voor GGZ
geldt dat andersom. Daar zit een vage grens tussen en dat is niet goed. Die problemen hangen met elkaar samen.
Verslaving is geestelijk, maar verslaving in combinatie met psychiatrische problematiek, dat is het onderscheid. En als
de psychiatrische problematiek de ondertoon voert, dan doet verslavingszorg het, en voert het de boventoon, dan
doen wij het. Maar wij hebben het gevoel dat verslavingszorg niet doorverwijst naar ons, en verslavingszorg heeft
het gevoel dat wij niet doorverwijzen naar hen.”

Regiomanager van een organisatie voor maatschappelijk werk en welzijn:
“Met sommigen gaat het heel soepel, zoals met de politie. Ieder heeft zijn eigen taak. Maar met bijvoorbeeld de GGZ,
GGD’s, is er wel wat spanning, omdat GGD’s zich op het vlak begeven van opvoedingsondersteuning en dat soort
zaken, waarvan wij denken dat het eigenlijk bij ons hoort. Zodra er grensvaagheden ontstaan, komen er spanningen.
Je merkt dat die spanningen er zijn. Zodra iedereen op zijn eigen terrein zit, dan is het goed.”

Regio-accountmanager van een verslavingszorgorganisatie:
“Met name de samenwerking met GGZ-instellingen is in het begin lastig geweest, omdat deze van oorsprong niet ‘naar
buiten gericht’ zijn. Dit vergde een omslag in hun cultuur, wat moeilijk voor hen was. Nu gaat dit stukken beter.”

De effecten van preventie- en nazorgactiviteiten, evenals van bemoeizorgmethoden, zijn vaak slecht (vooraf) meetbaar.
Zo is het terugdringen of voorkomen van overlast door ingrijpen slecht meetbaar op korte termijn, evenals de effecten
van een interventie. Deze treden soms jaren na dato op. Het causale verband tussen een interventie en een bepaalde
(gedrags)verandering kan daardoor moeilijk worden vastgesteld. Daardoor is het niet altijd mogelijk om vooraf effecten
in te schatten van behandeltrajecten, of vooraf het aantal behandelingen te plannen en de daaraan gekoppelde jaarlijkse
aanbesteding van diensten. Dit spanningsveld bestond al langer, maar wordt volgens de managers door de Wmo groter.
Dit zou onder andere komen door de toenemende focus op OGGZ en Jeugdzorg en de toegenomen noodzaak tot effectief
preventief ingrijpen.
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Maatschappelijk werkster over evidence based verantwoording en resultaatmeting
Professional van een regionale organisatie voor maatschappelijk werk:
“Soms is het in een verslag lastig weer te geven wat door een gesprek komt en wat de problemen aanvankelijk waren.
Het causale verband tussen genezing en behandeling is moeilijk aan te geven. Dit speelt ook bij tevredenheid. Dit
soort dingen zijn moeilijk meetbaar, door het gebrek aan aantoonbare causale relaties. Dit is een essentieel kenmerk
van het werk. Alle cliënten zijn uniek en vaak is er sprake van veel externe factoren, zo’n 40%, die een rol spelen bij
behandeling en de uiteindelijke uitkomst. Bijvoorbeeld, dat een cliënt ineens een liefde ontmoet of juist een geliefde
verliest, of de baan kwijtraakt. Dit is van tevoren niet in te schatten en kan niet op basis van het initiële probleem
waarmee iemand zich aanmeldt bij AMW worden ingeschat. Het blijkt pas tijdens en na de behandeling hoe effectief
de werker is geweest. En dan nog is die effectiviteit vaak niet aan specifieke verrichtingen te koppelen. Ook tevredenheid hangt af van allerlei factoren buiten de werker om. Een klant kan bijvoorbeeld in eerste instantie heel ontevreden zijn en dan na een jaar toch denken van ‘die werker had toch gelijk’, en dan alsnog zijn problemen aanpakken.
Het is allemaal niet meetbaar. Of niet goed meetbaar. Als iedereen dat maar zou beseffen is er niet veel aan de hand.
Als iedereen toch dingen wil meten, vooral effecten, dan komen we in de problemen.”

Door aanbestedingen kunnen gemeenten afspraken maken met organisaties en verantwoording afdwingen over de
geleverde prestaties. Maar aanbestedingssystemen zijn niet flexibel genoeg om mogelijke nevenproblemen op te vangen
tijdens een behandeling, aldus de managers. Ook is een verlenging van een behandeling vaak slechts mogelijk indien een
vast aantal behandelingen voor een bepaald probleem mag worden gegeven, wat namelijk vooraf moet worden ingeschat.
Een ander probleem dat managers noemen is dat de concurrentie door het aanbesteden wordt aangewakkerd, wat de
beoogde onderlinge samenwerking belemmert.

Manager over aanbesteding en marktwerking
Regiomanager van een organisatie voor maatschappelijk werk:
“Er wordt in de gemeente waar wij werkzaam zijn echt beleid gemaakt, waarbij directe concurrenten buiten de deur
gehouden worden. We laten als partij dan ook het achterste van de tong zien, wat minder zou zijn als we in een
concurrentiepositie zouden zitten. Gemeenten moeten zich door de Wmo meer gaan verdiepen in het veld. Wanneer
ze dit niet doen, en alleen naar de prijs kijken, wordt concurrentie aangewakkerd, wat samenwerking tegenwerkt.
Zo verschraalt het veld. Dit is kenmerkend voor een gebrek aan visie: in dit veld krijg je niet meer voor minder.
Marktwerking is een verkeerd middel om meer zeggenschap te krijgen over het veld. Die zeggenschap kunnen
bestuurders ook verkrijgen door in dialoog te gaan met organisaties. Ze moeten daarbij vertrouwen tonen in het
veld. Ze kunnen ook met woorden afdwingen wat ze van ons willen. Er kunnen gewoon afspraken gemaakt worden
waaraan organisaties zich houden. Marktwerking is helemaal niet nodig. Het roept mechanismen op van wantrouwen; terwijl juist vertrouwen essentieel is voor de samenwerking. De kennis die alle organisaties inbrengen, geeft de
meerwaarde aan samenwerking. Voor alles waar de cliënt beter van wordt is samenwerking nodig. Dat is al ingewikkeld genoeg om tot stand te brengen; concurrentie maakt het nog veel moeilijker.”
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Kansen en knelpunten van vermaatschappelijking
Managers en professionals zien vooral knelpunten in het vermaatschappelijkingsideaal van de Wmo. De OGGZ en
verslavingszorg hebben nog te maken met veel weerstand vanuit de samenleving tegen ‘mensen met een vlekje’, zoals
verslaafden of personen met psychosociale problemen. Wel stellen zij dat juist de betrokkenheid en acceptatie door
burgers van deze mensen essentieel is voor maatschappelijke participatie. Dus: de doelstelling an sich om participatie te
bevorderen vinden managers en professionals zeker nastrevenswaardig, omdat daarmee de kans op maatschappelijke
uitval kleiner zou worden. Maar de mogelijkheden om dit als organisatie te doen, alsmede de kans dat burgers en
organisaties buiten het werkveld deze doelgroep gaan accepteren zien zij als zeer klein.

Managers over weerstand tegen de doelgroep van prestatieveld 7, 8 en 9
Regio-accountmanager van een verslavingszorgorganisatie:
“Een afnemende tolerantie wordt zichtbaar voor ‘mensen met een vlekje’. Bij het willen plaatsen van voorzieningen
voor verslaafden in een wijk is er bijvoorbeeld altijd enorm veel protest. Burgers accepteren medeburgers slecht of
niet, vooral wanneer er sprake is van vreemd gedrag of handicaps. De afnemende tolerantie veroorzaakt een paradox
tussen de Wmo-doelstellingen en de werkelijkheid: om die te doorbreken zijn ambtenaren nodig met visie, die de
wijk in willen gaan om de visie van de Wmo uit te dragen en de confrontatie aan te gaan met burgergroepen. Het
is van belang zich te realiseren dat er altijd tegenkrachten aan het werk zijn in een wijk, zoals fanatieke Wildersaanhangers, die de hele buurt kunnen opjutten.”

Regiomanager OGGZ:
“Woningstichtingen zijn daar een mooi voorbeeld van. Zij zeggen: ‘Oh, dat is een patiënt van de GGZ!’ En wijzen hem
vervolgens geen woning toe. Dan tikken ze ‘em eruit. Omdat we een psychiater als hoofd hebben hier, en die een
redelijk grote mond heeft, dat toen we een nieuwe burgemeester kregen, rechtstreeks naar hem toegelopen zijn van
‘weet je wel wat de woningstichting met je burgers doet!?’ Je ziet dus dat andere organisaties dat ook gewoon weigeren… alleen door op het hoogste niveau iets in die relatie te doen, bijvoorbeeld via de burgemeester, kun je wat
bereiken. Ze zeggen: ‘we willen die gekken niet!’ Want geloof me: ze willen ze echt niet hoor… écht niet.”

In feite is er meer begrip voor en kennis van de doelgroep nodig, aldus de managers en professionals. Overheid en
gemeenten zouden daarom ook moeten werken aan bewustwording en acceptatie onder de bevolking. De managers
menen dat dit zou kunnen helpen maatschappelijke uitval terug te dringen en op lange termijn zelfs te voorkomen.
De meerderheid van de uitvoerend werkers in de enquête ziet hiervoor dan ook een belangrijke rol voor burgers. Ruim
55% is van mening dat burgers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan preventie, rehabilitatie en nazorg voor
doelgroepen in het werkveld van maatschappelijke zorg (zie tabel 4.6). Ook managers menen, dat een belangrijke oorzaak
voor de problemen van uitvallers een gebrek aan acceptatie van en intolerantie voor ‘anderszijn’ is vanuit de samenleving.
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Tabel 4.6 Professionals over betrokkenheid van burgers bij doelgroep
Ik denk dat het voor preventie en
signalering nodig is dat er meer informatie
wordt verstrekt aan burgers over psychische
problemen die bestaan in onze samenleving

Ik denk dat burgers een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan preventie, rehabilitatie en
nazorg voor doelgroepen in mijn werkveld

Niet van toepassing

6%

3%

Zeer oneens

2%

8%

Oneens

3%

13%

Neutraal

16%

21%

Eens

40%

37%

Zeer eens

33%

18%

100%

100%

Totaal

Knelpunten rond vermaatschappelijking zien we eveneens terug bij het bevorderen van de participatie van mensen met een
ernstige verstandelijke handicap. De locatiemanager van een RIBW-instelling (Regionale Instelling Beschermd Wonen) loopt in
dit proces tegen diverse belemmeringen aan. Een groot deel van de cliënten wordt binnen afzienbare tijd buiten het zorgterrein geplaatst, in de aangrenzende wijk, in appartementen onder ‘gewone’ burgers. Het is echter de vraag of het welzijn van
de cliënten - in termen van persoonlijke integriteit, bewegingsruimte en veiligheid - met deze maatregel gediend is.

Locatiemanager over de knelpunten in vermaatschappelijking van verstandelijk
gehandicapten
Locatiemanager RIBW-instelling:
“We hebben er straks veel minder zicht op. We moeten bijvoorbeeld ook nu slaapkamers isoleren en cliënten insluiten
gedurende de nacht in verband met geluidsoverlast. Er zit bijvoorbeeld een meid bij die om vijf uur ‘s ochtends ineens
gaat gillen. Daarnaast kunnen ze niet alleen over straat. De meeste cliënten weten niet eens wat verkeer is, laat staan
dat ze er rekening mee houden. Er moet straks iedere keer een begeleider mee als ze een ommetje willen maken,
terwijl ze voorheen vanuit de instelling relatief veilig op het terrein konden vertoeven.”

Een locatiemanager kon nog net, in samenwerking met familie en RVE-manager, voorkomen dat de zwaarste groep
gehandicapten - met een verstandsvermogen van 0 tot 18 maanden - ook naar een woongroep in de wijk werd verhuisd.
Volgens diverse medewerkers van de voorziening maken ook de ouders en familieleden van de cliënten zich zorgen over
de extramuralisering. De buurt kent de nodige overlast van hangjongeren en het is zeer de vraag hoe de interactie met
‘de wijk’ straks verloopt en welke gevolgen dit heeft voor de veiligheid van de cliënten. Een ouder van de bewoonster die
in bovenstaand citaat wordt aangehaald, zegt bijvoorbeeld: “Ik heb mijn kind hiernaartoe gestuurd zodat zij zichzelf kan
zijn. Als ze straks in de wijk woont, kan ze dat misschien niet meer.” Familieleden en ouders zijn vooral bang dat cliënten
worden lastiggevallen door jongeren of dat men ‘apies gaat kijken’.
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Voor de RIBW-instelling is het bovendien niet eenvoudig om bewoners uit de wijk goed voor te lichten over de groepen die er
komen wonen en hoe ze daarmee rekening kunnen houden. De organisatie is wel op verhuuravonden aanwezig om kort wat
te vertellen over de organisatie en de cliënten. Nieuwe huurders kunnen dan kennismaken met de instelling en vragen stellen
over de locatie en de bewoners, maar de animo van bewoners voor dit soort bijeenkomsten is laag. Het terrein grenst direct
aan een Vinexlocatie en is een ‘privéterrein met open karakter’. De locatie is formeel in bezit van de zorginstelling en men
heeft er ook in territoriale en materiële zin zeggenschap over, maar iedereen is vrij om het terrein te betreden. Dit zorgt nu
al voor de nodige knelpunten in de interactie met bewoners. Een professional gaat regelmatig met cliënten naar de manege
en moestuin op het terrein. Daar komen echter ook gewone bewoners, bijvoorbeeld met honden. Maar sommige cliënten
worden panisch van honden.

Professional en manager over de interactie met bewoners in het licht van
vermaatschappelijking
Uitvoerend professional RIBW-instelling:
“Als ik aan iemand vraag of hij zijn hond aangelijnd wil houden, krijg ik meestal het antwoord dat het ‘een hele lieve
hond is’. Maar cliënten kunnen dat verschil niet maken en dat krijg ik niet aan de eigenaar zijn verstand gepeuterd.
Het komt ook regelmatig voor dat er hondendrollen liggen. Mensen ruimen dat niet op, maar sommige cliënten stoppen dat in hun mond. Daar moet je dus als begeleider voortdurend allert op zijn. We hebben ook regelmatig overlast
van jongeren, soms zelfs van vandalisme van de speelvoorzieningen. Of er worden groenten gejat uit de moestuin.
Het is niet alleen zo dat de cliënten meer de wijk in moeten, de wijk komt ook naar ons toe.”

Locatiemanager RIBW-instelling:
“Aan de ene kant is het ons terrein en zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van de cliënten, aan de andere kant
zijn bewoners vrij om dit gebied te betreden en hebben wij maar beperkt de middelen om bewoners aan te spreken
op bepaalde zaken. Wat wij proberen te doen is in samenwerking met gemeente, politie, Bureau Halt, de verhuurder
en het jeugdwerk de casuïstieken te bespreken en te komen tot mogelijke acties om incidenten te voorkomen.”

Het proces van vermaatschappelijking komt voor deze instelling dus zowel van binnen - cliënten die in de wijk gaan wonen
- als van buiten - bewoners die zich op het terrein van de instelling begeven. De medewerkers van de zorginstelling komen
daarmee voor diverse dilemma’s te staan in de interactie met burgers. De locatiemanager maakt zich bovendien geen illusies
over de betrokkenheid van de buurt, als de cliënten straks in de wijk wonen. De instelling doet van alles om bewoners voor te
lichten: het verspreiden van folders, informatieavonden, ludieke acties, maar slechts een enkeling toont interesse.
Naast het welzijn van de cliënten betekent de extramuralisering van ernstig verstandelijk gehandicapten ook meer werkdruk
voor beroepskrachten. Zij moeten hun cliënten straks extra in de gaten houden en zullen ook meer moeten communiceren
met bewoners. Daarnaast stijgen de arbeidskosten doordat er meer begeleiding nodig is en bepaalde zaken worden opgeknipt: in plaats van bijvoorbeeld één sanitaire voorziening schoon te maken voor de gezamenijke woonvoorziening, moet dit
straks voor elke woning apart gebeuren.
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Hoofdstuk 5

Trends in
maatschappelijke
ondersteuning

De analyses van de enquête en de aanvullende onderzoeken werpen licht op de veranderingen die het maatschappelijke
middenveld ondergaat onder invloed van de Wmo. Sommige inzichten bieden aanknopingspunten voor de optimalisatie
van lokaal Wmo-beleid. Het onderzoek legt echter ook enkele paradoxale beleidseffecten van de Wmo bloot die niet
onvermeld mogen blijven. In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste conclusies van het onderzoek op een rij.

5.1

Gemeenten en civil society wachten op elkaar

Het trendonderzoek laat nog geen duidelijke verschuiving zien in de betrokkenheid van burgerorganisaties bij de Wmo.
In feite is de betrokkenheid van burgerorganisaties nog even gering als bij de introductie van de wet, drie jaar geleden.
Hierbij moet worden aangetekend dat vertegenwoordigende organen - die meer tegen de formele sociale infrastructuur
aanzitten - zich gemiddeld genomen wat serieuzer genomen voelen door hun gemeente, dan burgerverbanden die zich
meer in de informele sociale infrastructuur ophouden, zoals verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Er openbaart zich in
dit verband een kloof met professionele organisaties. Professionele organisaties voelen zich meer serieus genomen in het
meedenken, vormgeven en uitvoeren van Wmo-beleid. Het zwaartepunt van de Wmo ligt blijkbaar nog niet bij de participatieve civil society, zoals de geformuleerde uitgangspunten in de wet wel zouden doen verwachten. Bovendien is het
voor burgerorganisaties onduidelijker wat er van hen verwacht wordt binnen de Wmo dan voor professionele instellingen.
Kortom, de civil society staat nog steeds grotendeels aan de zijlijn.
Een verklaring voor de beperkte betrokkenheid van de civil society bij de Wmo is de mate van invloed die zij onder het
Wmo-regime kan uitoefenen. Er gaapt een kloof tussen de gemeente als verantwoordelijke partij en regisseur van de
Wmo, en de civil society als belangrijke partner in de uitvoering van het beleid. Deze kloof wordt door verschillende factoren in stand gehouden. Uit de enquêtegegevens en de verzamelde casuïstiek blijkt dat gemeenten signalen en adviezen
(meestal via een Wmo-raad of platform) op het eerste gezicht wel serieus nemen, maar dat de daadwerkelijke invloed van
partijen uit de civil society beperkt blijft. Uiteindelijk gaat de invloed van organisaties meestal niet verder dan het vooraf
of achteraf adviseren van ambtenaren en politici over de vormgeving van beleid voor maatschappelijke ondersteuning.
Er is feitelijk geen sprake van co-produceren of meebeslissen, hetgeen hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door politieke,
culturele, ambtelijke en financiële barrières. Uit de casuïstiek blijkt voorts dat het voor gemeenten lastig is om burgerorganisaties structureel te betrekken in het beleid en de uitvoering van de Wmo. Een reden is dat gemeenten onvoldoende
zicht hebben op het spectrum van organisaties en verenigingen in de civil society. En om het wat pijnlijker te formuleren:
gemeenten zijn soms laks in het betrekken van hun burgers. Gemeenten zijn ‘zoekende’ naar een adequate invulling van
hun sociale rol en verantwoordelijkheid, en naar de partijen die hen hierbij zouden kunnen ondersteunen. De onderzoeksresultaten lijken er op te wijzen dat gemeenten hierdoor minder goed in staat zijn duidelijkheid te verschaffen aan civiele
partijen. Dit blijkt ook uit de analyse van de Wmo-beleidsplannen. Zo wordt in de meeste plannen gesteld dat de gemeente inzet op de civil society, maar organisaties worden vervolgens niet of nauwelijks concreet benoemd. Het lokale bestuur
heeft dus wel de intentie om burgerorganisaties in te zetten bij de realisatie van Wmo-doelen, maar etaleert weinig concrete ideeën over hoe dat in de praktijk vorm moet krijgen (zie ook Van Marissing & De Meere, 2009).
De beperkte betrokkenheid van burgerverbanden bij de Wmo kan echter niet louter worden toegeschreven aan een afwachtende houding van gemeenten of onduidelijke communicatie van ambtenaren. Het onderzoek verschaft tevens aanwijzingen
dat vrijwilligersorganisaties of verenigingen zich in het algemeen weinig betrokken voelen bij de wet omdat zij zichzelf niet
als ‘zorgorganisatie’ (willen) bestempelen. Vrijwillige associaties van burgers staan niet te springen om formeel te worden
aangesproken op het resultaat van sociale beleidsdoelstellingen, en zijn als gevolg hiervan terughoudend om in hun activiteiten meer aandacht te schenken aan de insluiting van groepen met een ondersteuningsbehoefte of om de verbinding aan te
gaan met professionele instellingen uit het domein zorg en welzijn. Dat slechts 20% van de civiele burgerorganisaties in de
monitor zichzelf ziet als een belangrijke speler in de uitvoering van lokaal Wmo-beleid, illustreert dit gegeven.
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Een en ander betekent dat burgerorganisaties die hun eigen bijdrage rond beleid voor maatschappelijke ondersteuning niet
zien of beseffen, niet of nauwelijks worden betrokken bij de Wmo. Een heel belangrijk signaal is immers dat de partijen die
zich serieus genomen voelen, meer betrokken zijn en dus ook meer activiteiten ontplooien rond de Wmo. Daarmee wordt de
wet fragieler dan nodig is, want veel civiele partijen kunnen nog een bijdrage leveren aan lokaal Wmo-beleid. Hier ligt er dus
een grote uitdaging voor gemeenten om meer burgerorganisaties het gevoel te geven dat zij iets kunnen bijdragen aan de
Wmo, hetzij in de beleidsvorming, hetzij in de uitvoering.

5.2

Professionele organisaties tussen inertie en innovatie

Professionele organisaties in brede zin zoeken naar een nieuw evenwicht onder de verschuivende druk die de Wmo uitoefent.
Waar de betekenis van de Wmo ten opzichte van eerdere wetgeving niet duidelijk leek te verschillen (met uitzondering van
de huishoudelijke zorg) in de voorafgaande jaren, lijkt zich nu toch gaandeweg een kentering te voltrekken. Langzamerhand
sijpelt in ieder geval het besef door dat de verhouding met de belangrijke spelers in het veld (andere organisaties, de (lokale)
overheid en de burgers) aan het veranderen is.
Professionele organisaties zijn in ieder geval zoekende naar een nieuw evenwicht tussen samenwerking en concurrentie.
Gemeenten bevorderen zowel concurrentie, door bijvoorbeeld meer met aanbestedingsprocedures te werken, als samenwerking door meer integraliteit van beleid en uitvoering te eisen. De professionele instellingen lijken vooral te worstelen
met deze paradoxale aansturing, waarbij ongeveer een derde van de organisaties wel een evenwicht lijkt te vinden (waarschijnlijk door te concurreren met organisaties of onderdelen uit de eigen sector en aanvullende samenwerking te zoeken:
een strategie van krachten bundelen en zwaktes opvullen). Echter: slechts weinig professionele organisaties zien ook dat
concurrentie een kwaliteitsimpuls impliceert voor het beleid voor maatschappelijke ondersteuning en de uitvoering in de
zorg voor kwetsbare burgers. Concurrentie lijkt eerder te leiden tot inertie dan tot innovatie. Samenwerking daarentegen
blijkt wel te leiden tot innovaties in dienstverrlening op het terrein van zorg, prestatiemeting en resultaatverantwoording
en uitwisseling van (cliënt)gegevens en het aanboren van het potentieel van burgers.
Opmerkelijk is dat de urgentie van het anders inrichten van de verhouding met burgers en burgerorganisaties nog geen
directe implicaties lijkt te hebben voor het beleid en de uitvoeringspraktijken van professionele organisaties. Weliswaar
werkt een groot deel van de professionals (met uitzondering van degenen in de zwaardere maatschappelijke zorg) samen
met vrijwilligers, maar dat doen zij sinds jaar en dag. Sterker, dat is één van de wezenskenmerken van het werk in de
sociale sector. Wat opvalt is dat slechts een vijfde van de organisaties aangeeft het potentieel van burgers nadrukkelijker
aan te willen boren. En nog minder ziet een (lichte) toename van de vrijwillige inzet tot stand komen. Daarbij is het nog
de vraag of deze vrijwillige inzet die door maatschappelijke organisaties wordt gegenereerd ook meer dan voorheen
gericht is op het versterken van het sociaal weefsel om aldoende de onderlinge steun voor (tijdelijk of permanent)
kwetsbaren of zwakkeren in de samenleving steviger te zekeren. Kortom: waar gemeenten op beleidsniveau vooral
aandacht lijken te hebben voor burgers als kwaliteitsimpuls of legitimering voor het Wmo-beleid, lijken professionele
organisaties ook innovatieve betrokkenheid van bewoners en burgers bij elkaar en de omgeving niet sterker te
ontwikkelen naar aanleiding van de Wmo. Hier is nog een wereld te winnen.
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5.3

Dynamiek in de individuele hulpverlening & maatschappelijke zorg

Uit het onderzoek komt naar voren dat er sinds de Wmo sprake is van een zekere ontschotting binnen het domein individuele
hulpverlening & maatschappelijke zorg (prestatievelden 5, 7, 8, 9: participatie van mensen met een beperking, psychosociale
zorg, maatschappelijke opvang, verslavingszorg). Organisaties zoeken elkaar meer op en er lijkt meer initiatief en creativiteit
mogelijk in de aanpak van problematiek rond moeilijke doelgroepen. Verschuivingen in het omgaan met cliënten op uitvoerend
niveau (meer outreachend, meer vraaggestuurd, meer gegevensuitwisseling en doorverwijzing) treden nog in mindere mate op.
Gemeenten nemen met betrekking tot dit veld - in tegenstelling tot de civil society - duidelijk de regie, al doet de één dit meer
dan de ander.
Tegelijkertijd bestaan er ook serieuze knelpunten. In de enquête oordelen organisaties uit dit domein rond veel thema’s
significant negatiever over de gevolgen van de Wmo dan het overige deel van de respondenten. Zo is 61% van de instellingen uit de hulpverlening & maatschappelijke zorg het eens met de stelling dat door de Wmo doelgroepen ten onrechte
buiten beeld raken, terwijl dit percentage voor het overige deel van de professionele respondenten op 39% uitkomt. Ook
oordelen die betrekking hebben op de positionering en toerusting met middelen in het lokaal Wmo-beleid pakken binnen
dit werkveld negatiever uit. Kortom, er lijkt zich bij deze organisaties een patroon af te tekenen dat enigszins vergelijkbaar is met de positie die de instellingen op het gebied van de zorg twee jaar geleden innamen in het trendonderzoek.
Ook toen was er onzekerheid over kansen, bezuinigingen en consequenties. Met bijvoorbeeld de pakketmaatregel AWBZ
in zicht en het wegvallen van ondersteunende en activerende begeleiding voor substantiële groepen, werden er de nodige
wenkbrauwen gefronst: welke groepen of individuen zullen tussen wal en schip vallen, hoe zal hun positie onder het regime van de Wmo worden ingevuld en wat voor consequenties heeft dit voor de continuïteit van de organisaties?
Het huidige onderzoek wijst uit dat knelpunten in dit domein voor een belangrijk deel worden veroorzaakt door een te
groot vertrouwen van gemeenten in het ideaal van ‘vermaatschappelijking’. De nadruk in het beleid ligt op het zo lang
mogelijk zelfstandig functioneren van mensen met psychosociale problemen in de samenleving, en op het (her)huisvesten
van mensen met een verstandelijke beperking tussen ‘gewone’ burgers in de wijk. Sommige kwetsbare groepen die vóór
de vermaatschappelijking in een instelling werden geplaatst, wonen nu op zichzelf. De extramuralisering brengt evenwel
belemmeringen met zich mee in de uitvoeringspraktijk van GGZ- en zorginstellingen, en heeft soms paradoxale gevolgen
voor de bewegingsruimte, persoonlijke integriteit en veiligheid van veel cliënten. Om het ideaal van vermaatschappelijking
bij sommige groepen te realiseren, moeten zij in feite in hun (bewegings)vrijheid worden beknopt, zo maakt het onderzoek duidelijk. Daarnaast blijkt dat deze omslag in het beleid een negatieve uitwerking kan hebben op de kwaliteit van
leven van hulpbehoevenden, met name bij cliënten met een ernstige verstandelijke handicap of psychische stoornis (zie
ook Duyvendak, 2005).
Andere knelpunten in dit domein hebben te maken met een grote focus op zakelijke aspecten - in termen van sturing
en verantwoording door de gemeente - en een gebrek aan vertrouwen tussen sommige samenwerkingspartners van de
verschillende werkvelden. Zo verloopt de samenwerking en afstemming rond moeilijke doelgroepen tussen partners in de
keten wonen-zorg-welzijn nog bepaald niet vlekkeloos.
Tot slot hebben organisaties in dit werkveld moeite om de civil society te betrekken bij hun uitvoeringspraktijk. Met het
oog op de onderliggende filosofie van de Wmo misschien wel de voornaamste conclusie. De Wmo gaat uit van een andersoortige relatie tussen organisaties in de individuele hulpverlening en maatschappelijke zorg en de civil society: er moet
meer kruisbestuiving tussen deze twee velden ontstaan. Dit heeft alles te maken met de vertrekpunten die binnen de
Wmo zijn geformuleerd als het gaat om het bevorderen van de participatie van mensen met een verstandelijke beperking
of psychosociale problemen. De hulpverlening moet zich in haar uitvoeringspraktijk steeds vaker verhouden tot de civil society om de participatie van deze groepen soepel te laten verlopen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het geven van voorlichting aan burgers over bepaalde cliëntgroepen, maar bijvoorbeeld ook om het mobiliseren van vrijwillige ondersteuning
bij de zorg voor deze groepen. De monitor wijst uit dat veel instellingen volop burgers betrekken in de uitvoering van
hun activiteiten. Maar hierbij moet goed in het achterhoofd worden gehouden dat het hier vrijwilligers betreft die uit
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medemenselijke overwegingen persoonlijke ondersteuning bieden bij de zorg voor hulpbehoevenden en dus ook een
directe relatie met de instelling onderhouden. Meestal gaat het om burgers die op enigerlei wijze nauwe banden hebben
met cliënten, direct (familiaal) of indirect (bijvoorbeeld via het personeel). Dit is een wezenlijk ander type burger dan de
wijkbewoner waar medewerkers van zorginstellingen als gevolg van het vermaatschappelijkingsbeleid steeds vaker mee te
maken krijgen. Afgaande op de interviews en toelichtingen in de monitor moeten we evenwel vaststellen dat zorginstellingen kampen met een afnemende tolerantie in de samenleving voor ‘mensen met een vlekje’. Bij het willen plaatsen van
voorzieningen voor verslaafden of psychosociale problemen in een wijk is er bijvoorbeeld altijd veel protest. Burgers accepteren medeburgers met afwijkend gedrag of handicaps niet zomaar. In andere gevallen staan bewoners juist onverschillig
tegenover de huisvesting van gehandicapten in hun wijk, maar dit zorgt er vervolgens wel voor dat weinig rekening wordt
gehouden met gehandicapten in de publieke ruimte. Het is, kortom, zoals een regiomanager van een verslavingsorganisatie het uitdrukte, van belang om te realiseren dat er met betrekking tot het extramuraliseringsbeleid altijd tegenkrachten
aan het werk zijn.

5.4

Paradoxen in het participatiebeleid

De kern van de Wmo is ‘participatie’. Niet alleen kwetsbare groepen, álle burgers moeten meer ‘meedoen’. Als we de conclusies van het trendonderzoek 2010 samenpakken, openbaren zich echter enkele paradoxen in het participatiebeleid van de
Wmo. In deze slotparagraaf zetten we ze op een rij.

Burgerverbanden voelen zich niet senang in de Wmo
De eerste participatieparadox heeft te maken met het ‘meedoen’ van civiele partijen in de beleidsvorming en uitvoering
van de Wmo. De Wmo gaat uit van revitalisering van de civil society, maar het zijn vooral de professionele instellingen die
garen spinnen bij de beleidsvorming en -uitvoering van de wet. Professionele organisaties voelen zich meer senang binnen
de Wmo dan burgerverbanden. Deze ontwikkeling werd al ingezet bij de introductie van de wet in 2007 en zet zich nu
al bijna drie jaar door, zo maken de beide trendonderzoeken duidelijk. Deze bevinding staat op gespannen voet met de
doelstellingen van de Wmo, namelijk participatie van alle burgers en hun verbanden en dus niet alleen van organisaties
die zich in de formele sociale infrastructuur ophouden. In de praktijk wordt de wet echter dusdanig ingericht en vormgegeven dat bepaalde typen burgerverbanden (verenigingen, vrijwilligersorganisaties, levensbeschouwelijke organisaties
enz.) worden uitgesloten ten opzichte van professionele organisaties of burgerorganisaties die zich bezighouden met
vertegenwoordiging en inspraak. Civiele burgerorganisaties worden daarmee op achterstand gezet binnen de Wmo.
De paradox is terug te vinden in de analyse van de 50 Wmo-beleidsplannen. Daarin worden ambitieuze doelen geformuleerd. Bijvoorbeeld over de regierol van de gemeente. Het woord regie komt gemiddeld zeven keer in een plan voor.
Regie nemen vindt volgens gemeenten plaats door het betrekken van verschillende partijen in de beleidsvorming, maar
ook door het bij elkaar brengen van partijen in de uitvoering. Gemeenten geven hierbij aan sterk in te willen zetten op de
civil society. Dat dit echter meer een uitgangspunt is dan werkelijkheid, blijkt uit de verzamelde casuïstiek en de gegevens
van de monitor.

Vermaatschappelijkingsideaal beperkt bewegingsruimte van sommige doelgroepen
De tweede participatieparadox heeft betrekking op het vermaatschappelijkingsideaal dat wordt losgelaten op personen met
een (ernstige) verstandelijke handicap of psychische stoornis. Gemeenten hebben met betrekking tot het participatiebeleid
van de Wmo een ‘compensatieplicht’: de plicht beperkingen van burgers te compenseren, zodat iedereen kan participeren in
de samenleving. De bedoeling is dat gekeken wordt naar wat kwetsbare burgers nodig hebben om mee te doen, rekening
houdend met lokale omstandigheden en de sociale omgeving. Hierbij moet de Wmo leiden tot steun die optimaal is toegesneden op de omstandigheden van de cliënt zelf. De vraag is echter of in het domein van de geestelijke gezondheidszorg en
maatschappelijke opvang deze gebalanceerde aanpak wel wordt gevolgd, en in hoeverre dit überhaupt mogelijk is. Om de
participatie van ernstig verstandelijk gehandicapten of mensen met een psychische stoornis in de samenleving te bevorderen,
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moeten zij in feite voor in hun bewegingsruimte worden beperkt, de tweede paradox in het participatiebeleid. Desondanks
wordt dit beleid op diverse plekken in Nederland doorgezet, ondanks potentiële risico’s voor de persoonlijke veiligheid en
integriteit van de cliënten. Van ‘vraagsturing’ is bij deze groepen bovendien geen sprake, aangezien zij door hun mentale
beperking geen zorgvraag kunnen formuleren. Het risico bestaat dat zij hierdoor in feite speelbal worden van het gemeentelijke participatiebeleid, zonder er zelf beter van te worden.
Medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg die deelnamen aan het onderzoek, benadrukken dat zij niet à priori tegen
vermaatschappelijking van kwetsbare groepen zijn. Integendeel, zij zouden niets liever zien dat gewone burgers wat meer op
de hoogte zouden zijn van wat het betekent om verstandelijk gehandicapt te zijn of met een psychische stoornis te moeten
leven en welke zorg daarvoor nodig is. De professionals in dit werkveld storen zich wel aan het feit dat de politiek en het
openbaar bestuur geen oog hebben voor differentiatie in doelgroepen: licht verstandelijk gehandicapte jongeren kunnen bijvoorbeeld prima met bepaalde aanpassingen in de wijk gehuisvest worden. Ook veel hulpbehoevende of geïsoleerde ouderen
kunnen dankzij dagactiviteiten beter meedoen in de samenleving. Maar voor groepen met ernstige psychische problemen of
zeer beperkte verstandelijke vermogens is dit niet mogelijk. Het extramuraliseringsbeleid verhoogt bovendien de werkdruk
van de professionals, omdat zij hun cliënten als gevolg van dit beleid nog meer moeten controleren.
De afnemende tolerantie in de samenleving voor ‘mensen met een vlekje’ vergroot bovendien de tegenstelling tussen de
participatiedoelstellingen rond deze doelgroepen en de werkelijkheid: het is zeer de vraag in hoeverre ‘gewone’ burgers
bereid én in staat zijn deze personen in hun eigen sociale omgeving op te vangen of ondersteuning te bieden. De afnemende
tolerantie veroorzaakt een paradox tussen de Wmo doelstellingen en de werkelijkheid: wat nodig is om die te doorbreken
zijn ambtenaren die de wijk in willen en de consequenties van de Wmo in de praktijk op een genuanceerde manier willen
doordenken, samen met professioals in de eerste lijn en samen met burgers. De Wmo is niet geschikt als wettelijk kader om
van achter het bureau te worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het vergt dat alle betrokkenen met de voeten in de modder
durven staan.

***
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Bijlage

Verantwoording statistische analyses
De enquêteresultaten van de Wmo-monitor zijn met behulp van SPSS statistisch verwerkt en geanalyseerd. Daarbij zijn de gegevens van burgerverbanden en professionele organisaties in eerste instantie op geaggregeerd niveau geanalyseerd. Vervolgens
zijn - indien dit noodzakelijk bleek - uitkomsten rond specifieke thema’s uitgesplitst naar de verschillende organisatietypen. Om
vast te stellen welke invloed de Wmo heeft op het maatschappelijk middenveld en welke factoren hiermee samenhangen, zijn
correlaties gemeten tussen antwoordscores. Dit betekent dat we dwarsverbanden hebben gezocht via het ‘kruisen’ van variabelen. Daarnaast is geanalyseerd of in het oog springende verschillen in antwoordpatronen tussen bijvoorbeeld professionele en
burgerorganisaties significant zijn. Hiertoe zijn onder meer ANOVA en T-tests uitgevoerd. Deze toetsingsprocedures maken het
mogelijk de variantie in antwoordscores tussen twee respondentgroepen met elkaar te vergelijken.
Hieronder volgen toelichtingen op drie verdiepende analyses in de monitor: het verschil tussen politieke en civiele
burgerorganisaties in de mate waarin zij door hun gemeente serieus worden genomen in het meedenken, vormgeven
en uitvoeren van Wmo-beleid (1), verschillen tussen burgerorganisaties (politiek en civiel) en professionele organisaties
in de wijze waarop zij zich positioneren in het Wmo-speelveld (2) en de invloed van toegenomen samenwerking en/of
concurrentie op de uitvoeringskeuzes van professionele instellingen onder het Wmo-regime (3).

1

Verschil tussen politieke en civiele burgerorganisaties in
betrokkenheid Wmo

In de monitor is aan burgerorganisaties gevraagd of men door de gemeente serieus genomen wordt in het meedenken, vormgeven en uitvoeren van Wmo-beleid. Hierin verschillen de antwoorden van civiele en politieke burgerorganisaties aanzienlijk.
Een veel groter deel van de civiele organisaties is het pertinent oneens met deze stelling, terwijl een groot deel van de politieke organisaties zich er volledig in kan vinden.
Het verschil in antwoordscore tussen politieke en civiele burgerorganisaties is bij deze variabele significant. Politieke burgerorganisaties antwoorden positiever (.008 T-test) op de vraag of ze serieus genomen worden door hun gemeente dan civiele
burgerorganisaties. Dit verschil krijgt extra zeggingskracht wanneer de antwoordscores op deze stelling gekoppeld worden
aan stellingen over de positie die burgerverbanden zichzelf toedichten in de uitvoering van lokaal Wmo-beleid; de middelen
en mogelijkheden die zij voor zichzelf zien binnen de Wmo en algemene oordelen over de wet. Er bestaat een significant
verband tussen de stelling over de houding van de gemeente (het al dan niet serieus nemen van organisaties) en hoe organisaties oordelen over hun eigen positie, middelen, mogelijkheden en de uitvoering van de Wmo als zodanig (zie tabel 1).

***
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Tabel 1

Correlatiecoëfficiënten (Spearman) tussen stellingen
Wij worden door de gemeente serieus genomen in het
meedenken, vormgeven en uitvoeren van Wmo-beleid

Positie van burgerorganisaties
1. Onze organisatie is een belangrijke speler in de uitvoering
van het (lokaal) Wmo-beleid

.557

2. Het is onduidelijk wat er van onze organisatie verwacht
wordt binnen de Wmo

-.566

Middelen en mogelijkheden
1. De Wmo opent voor ons nieuwe mogelijkheden

.636

2. De gemeente stelt voor ons voldoende middelen
beschikbaar om Wmo-beleid uit te voeren

.564

Oordeel over de uitvoering van de Wmo
1. Onze gemeente gaat voortvarend aan de slag met de
Wmo

.580

2. Wmo-beleid excelleert vooral op papier en aan
vergadertafels

-.335

3. De Wmo? Over een paar jaar heeft niemand het meer
over de Wmo!

-.430

Alle gegeven resultaten zijn significant bij een alfa van .001

Allereerst hangt de stelling sterk samen met de manier waarop burgerorganisaties zichzelf positioneren binnen de Wmo. Als
organisaties meer serieus genomen worden door de gemeente (politieke burgerorganisaties), merken ze zichzelf ook meer
aan als een belangrijke speler in het Wmo-beleid. Andersom geldt hetzelfde. Organisaties die zich minder serieus genomen
voelen door hun gemeente (civiele burgerorganisaties) zullen voor zichzelf ook geen belangrijke rol opeisen in de uitvoering
van de Wmo. Daarnaast hangt het al dan niet serieus genomen worden door de gemeente sterk samen met duidelijkheid over
de verwachtingen ten aanzien van de eigen bijdrage van de organisatie binnen de Wmo. Organisaties die serieus genomen
worden (politieke burgerorganisaties), weten beter wat er van hen verwacht wordt dan organisaties die niet of minder serieus genomen worden (civiele burgerorganisaties).
Ten tweede is er de samenhang tussen de stelling en de mogelijkheden die organisaties voor zichzelf zien binnen de wet.
Organisaties die zich minder serieus genomen voelen (civiele burgerorganisaties), zien ook minder mogelijkheden voor
zichzelf. Dit manifesteert zich niet alleen in mogelijkheden, maar ook in het al dan niet krijgen van middelen. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat organisaties zich serieuzer genomen voelen al naar gelang ze middelen van de gemeente
krijgen, of dat organisaties die meer middelen krijgen serieuzer worden genomen met betrekking tot de uitvoering van
lokaal Wmo-beleid.
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Ten derde is er - niet geheel verwonderlijk - samenhang tussen de stelling en het algemene oordeel dat organisaties geven
over de Wmo. Hoe minder de organisatie zich serieus genomen voelt, hoe minder vertrouwen men heeft in de gemeente,
hoe vaker men denkt dat de Wmo vooral excelleert op papier en aan vergadertafels en hoe vaker men denkt dat de Wmo
op termijn zelfs verdwijnt. Politieke burgerorganisaties hebben veel meer vertrouwen in de Wmo, wat dus waarschijnlijk
wordt veroorzaakt doordat ze meer betrokken zijn bij de wet en zich in dit verband ook serieuzer genomen voelen door
de gemeente.

2

Verschil positionering burgerverbanden en professionele
instellingen in het Wmo-speelveld

In het voorgaande is geconstateerd dat er een verschil is in de betrokkenheid van politieke en civiele burgerorganisaties
bij de Wmo. Vertegenwoordigende organen - die meer tegen de formele sociale infrastructuur aanzitten - voelen zich
een belangrijkere speler in de uitvoering van Wmo-beleid en voelen zich in dit verband ook serieuzer genomen door hun
gemeente, dan burgerverbanden die zich meer in de informele sociale infrastructuur ophouden, zoals verenigingen en
vrijwilligersorganisaties. Naast dit verschil zijn er ook significante verschillen tussen burgerorganisaties (politiek en civiel)
en professionele organisaties in de wijze waarop zij zich positioneren in het Wmo-speelveld.
Om na te gaan in hoeverre de antwoordscores van burgerverbanden en professionele organisaties omtrent positionering van
elkaar verschillen, is een ANOVA-test en een T-test uitgevoerd. Allereerst geven professionele organisaties significant vaker
aan dat ze een belangrijke speler zijn in de uitvoering van het lokaal Wmo-beleid (.000 ANOVA). Dit kan liggen in het feit dat
sommige professionele instellingen in een vroeger stadium te maken hebben gekregen met de Wmo, bijvoorbeeld op het vlak
van individuele voorzieningen. Het kan ook te maken hebben met wie de gemeente als belangrijke actoren aanwijst binnen
de Wmo. Professionele organisaties voelen zich namelijk ook significant meer serieus genomen in het meedenken, vormgeven
en uitvoeren van het Wmo-beleid (.006 ANOVA). Bovendien is het voor burgerorganisaties significant onduidelijker wat er van
hen verwacht wordt binnen de Wmo dan voor professionele instellingen (.000 ANOVA). Naast het feit dat burgerorganisaties zichzelf als een minder belangrijke speler zien en minder serieus genomen worden, lijken de analyses er dus tevens op te
wijzen dat gemeenten minder duidelijkheid verschaft aan deze partijen.
Ook als het gaat om nieuwe mogelijkheden die organisaties in het maatschappelijk middenveld zien door de Wmo, zijn professionele organisaties significant positiever dan burgerorganisaties (.000 ANOVA). Blijkbaar biedt de Wmo meer mogelijkheden voor professionele organisaties dan voor burgerorganisaties. Burgerorganisaties zijn in het algemeen ook negatiever over
de Wmo. Ze menen significant vaker dan professionele organisaties dat de Wmo vooral excelleert op papier en aan vergadertafels (.019 ANOVA). Daarnaast denken burgerorganisaties significant vaker dat de Wmo er voor zorgt dat sommige groepen
ten onrechte buiten beeld raken (.032 ANOVA). In ondertaande tabel zijn de antwoordpercentages en significantieniveaus ten
aanzien van bovengenoemde stellingen uiteengezet.

***
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Tabel 2

Overzicht van de verschillen tussen professionele en burgerorganisaties
Percentage
professionele
organisaties
eens

Percentage
burgerorganisaties
eens

ANOVA-toets: significantie
van het verschil tussen
de gemiddelden van de
groepen

Independent
T-test

Onze organisatie is een belangrijke speler in de uitvoering van
het (lokaal) Wmo-beleid

64,9%

36,0%

.000

.000

Wmo-beleid excelleert vooral op
papier en aan vergadertafels

50,9%

57,4%

.019

.031

Wij worden serieus genomen in
het meedenken, vormgeven en
uitvoeren van Wmo-beleid

54,8%

37,7%

.006

.003

De Wmo opent voor ons nieuwe
mogelijkheden

52,4%

38,3%

.000

.001

Het is onduidelijk wat er van
onze organisatie verwacht
wordt binnen de Wmo

26,9%

44,7%

.000

.000

De Wmo maakt dat sommige
doelgroepen ten onrechte
buiten beeld raken

44,9%

52,6%

.032

.101

Antwoordpercentages en significantieniveaus ANOVA en T-test

3

Invloed samenwerking en concurrentie op uitvoeringskeuzes
professionele instellingen

De onderzoeksresultaten laten zien dat zowel samenwerking als concurrentie verder toenemen in het maatschappelijke
middenveld. Welke invloed heeft de toegenomen samenwerking en/of concurrentie op de keuzes die professionele
instellingen maken onder het Wmo-regime? Geanalyseerd is of organisaties door intensievere samenwerking ofwel
toegenomen concurrentie:
• het beleid nadrukkelijker afstemmen met de gemeente;
• meer vraaggestuurd of outreachend werken;
• zich richten op andere doelgroepen;
• meer het potentieel van burgers aanboren;
• het beleid meer afstemmen op kwetsbare doelgroepen;
• meer aandacht besteden aan registratie en prestatiemeting;
• vaker aanschuiven bij overkoepelende Wmo-overleggen
• meer gegevens uitwisselen met andere organisaties (bijvoorbeeld over cliënten).
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Tussen de variabelen ‘meer samenwerking’ en ‘meer concurrentie’ en bovengenoemde uitvoeringskeuzes zijn correlaties
gemeten. Het blijkt dat meer samenwerking met andere professionele instellingen significant positief samenhangt met alle
bovengenoemde uitvoeringskeuzes in het beleid. Hoe meer organisaties samenwerken, hoe meer zij deze keuzes integreren in het organisatiebeleid. Er is geen verband tussen meer concurrentie en de bovenstaande variabelen (zie tabel 3). De
hoge correlatiewaarden wijzen bovendien uit dat het verband tussen de mate waarin professionele instellingen met elkaar
samenwerken en de mate waarin instellingen geijkte Wmo-uitgangspunten doorvoeren in hun beleid, vrij sterk is. Met name
de sterk positieve correlatie tussen samenwerking en ‘vraaggestuurd’ en ‘outreachend werken’ springt in het oog. Hoe meer
organisaties met andere organisaties samenwerken, hoe meer zij vraaggestuurd en outreachend werken. Maar ook het feit
dat door samenwerking de gegevensuitwisseling tussen uitvoeringsinstellingen mogelijk een impuls krijgt, is een belangwekkende bevinding. Gelijktijdig is het opvallend dat toegenomen concurrentie geen enkele invloed uitoefent op deze zaken,
ook niet voor uitvoeringskeuzes die op het oog een logisch verband hebben met concurrentie - bijvoorbeeld registratie- en
prestatiemeting. Een voor de hand liggende verklaring is dat meer concurrentie eerder zorgt voor een behoud van de huidige
werkwijze dan dat het organisaties meer proactief, ‘outreachend’ aan het werk zet.

Tabel 3

Samenhang tussen meer samenwerking/concurrentie en uitvoeringskeuzes
(correlatiematrix)

Uitvoeringskeuzes

Meer samenwerking

Meer concurrentie

Afstemming gemeente

0,150*

-

Vraaggestuurd werken

0,321**

-

Outreachend werken

0,309**

-

Gericht op andere doelgroepen

0,187**

-

Aanboren potentieel burgers

0,168**

-

Gericht op kwetsbare groepen

0,172**

-

Aandacht registratie

0,243**

-

Meer overkoepelend overleg

0,197**

-

Gegevensuitwisseling

0,256**

-

Meer doorverwijzing

0,217**

-

* Correlatie is significant op het niveau 0.05
** Correlatie is significant op het niveau 0.01
- Geen significant verband

***
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MOVISIE werkt aan een krachtige samenleving
MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor
maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare kennis,
adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op
het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. In ons
werk staan vijf actuele thema’s centraal: huiselijk & seksueel geweld,
kwetsbare groepen, leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. Onze
ambitie is daadwerkelijk te investeren in een krachtige samenleving
waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

In 2007 publiceerde MOVISIE de eerste trendstudie over de gevolgen van de Wmo voor
uitvoeringsorganisaties. Het toonde de manier waarop organisaties op het terrein
van wonen, zorg en welzijn en de civil society in het introductiejaar van de wet aan
de slag gingen. De voornaamste conclusie van dat onderzoek was dat een groot deel
van de civil society niet het idee had dat de Wmo iets met hen te maken heeft. Ook
bleek dat de Wmo de verhoudingen op het professionele speelveld behoorlijk opschudt.
Het Wmo trendrapport 2010 richt zich wederom op het spel op het maatschappelijk
middenveld. Voortbordurend op de resultaten van 2007 hebben we de betrokkenheid
van burgerverbanden bij de Wmo en het spanningsveld tussen samenwerking en
concurrentie centraal gesteld. Aansluitend hebben we de participatie van kwetsbare
groepen onderzocht. Want twee jaar geleden bleek ook dat zowel professionele als
burgerorganisaties hun aandacht nog weinig richten op kwetsbare groepen. De
organisaties die deze groepen van oudsher ondersteunen – en met de Wmo eveneens
voor veel nieuwe taakstellingen komen te staan – waren bovendien onderbelicht
gebleven in het toenmalige onderzoek. Dat maken we ditmaal goed.
Aan dit trendonderzoek hebben bijna 400 organisaties en enkele tientallen uitvoerend
professionals uit het maatschappelijk middenveld via een online enquête meegewerkt.
Daarnaast zijn 50 gemeentelijke Wmo-beleidsplannen geanalyseerd en is langs
verschillende wegen casuïstiek verzameld. De analyses van de enquêtes en de
aanvullende onderzoeken werpen licht op de veranderingen die het maatschappelijk
middenveld ondergaat onder invloed van de Wmo. Sommige inzichten zijn beloftevol en
bieden aanknopingspunten voor de optimalisatie van lokaal Wmo-beleid. Organisaties
zoeken elkaar steeds meer op en er lijkt meer initiatief en creativiteit mogelijk in
de ondersteuning van moeilijke doelgroepen. Het onderzoek legt echter ook enkele
paradoxale beleidseffecten van de wet bloot die niet onvermeld mogen blijven. Zo gaat de
Wmo uit van een revitalisering van de civil society, maar het zijn vooral de professionele
instellingen die garen spinnen bij de wet. Ook beperkt het vermaatschappelijkingsideaal
van de Wmo de bewegingsruimte van sommige kwetsbare doelgroepen. Over deze en
andere trends in maatschappelijke ondersteuning leest u meer in dit trendrapport.
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