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1 Inleiding 
 
 

1.1 Bestuurlijk kader 
 
In februari 2005 is door 9 deelnemende gemeenten binnen het interregionaal 
samenwerkingsverband westelijk Noord Brabant besloten een gezamenlijke 0-fase voor de 
WMO op te starten.  
 
Doel van deze fase is een grondige verkenning en inzicht in de feitelijke inhoud en betekenis van 
de WMO, de strekking van de nieuwe wet en een eerste inzicht op de standpunten die de 
omgeving over de WMO heeft. 
 
Op basis van deze inventarisatie worden de kansen en bedreigingen, sterkten en zwakten in beeld 
gebracht die invloed (kunnen) hebben op de uiteindelijke keuzen die worden gemaakt en de 
invoering. 
 
Daarnaast zal er een keuze moeten worden gemaakt voor het al dan niet gezamenlijk optrekken 
in regionaal verband. Kern van de WMO is het ontwikkelen van lokaal beleid, gericht op de 
eigenheid van de lokale samenleving. Maar regionale samenwerking kan het draagvlak voor 
invoering versterken en de efficiency en effectiviteit van het traject vergroten. Dit geeft 
mogelijkheden voor bundeling van kennis en expertise en stelt het gemeenten in staat (op) elkaar 
‘te steunen en te leunen’. 
Met als uiteindelijk effect dat er meer aandacht en tijd kan gaan naar de werkelijke lokale 
beleidsuitvoering. 
 
 

1.2 Werkwijze 
 
Op basis van een door de portefeuillehouders vastgesteld plan, is een projectgroep begin maart 
van start gegaan. De projectgroep bestaat uit de eerst verantwoordelijke ambtenaar voor de 
WMO uit iedere gemeente en staat onder leiding van een externe projectleider. 
 
De leden van de projectgroep zijn: 
 
Extern projectleider   Kees de Zeeuw BKV Overheid/IGI advies  
Gemeente Etten-Leur  Piet Rens    
Gemeente Moerdijk   Cor Selders   
Gemeente Bergen op Zoom  Tanja van As   plaatsvervanger Ton Kunst 
Gemeente Steenbergen  Wendy Veeke   
Gemeente Halderberge  Harry Hilligehekken  
Gemeente Woensdrecht Marcel de Beer   
Gemeente Zundert   Kees Schijvenaars  plaatsvervanger Anke van Eijken 
Gemeente Rucphen  Cees Aanraad   plaatsvervanger Corine Maas 
Gemeente Roosendaal Jac van der Linden  plaatsvervanger Annemiek de Vos  
Projectsecretaris  Daniëlle Breedveld 
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Gedurende de periode van 8 maart tot 24 mei is er gewerkt aan het inzichtelijk maken van zoveel 
mogelijk aspecten van de WMO, waardoor een goed beeld is ontstaan. Daarnaast zijn 
invoeringsstrategieën ontwikkeld en zijn een viertal scenario’s ontwikkeld voor de invoering, 
waarbij rekening is gehouden met de opvattingen zoals deze binnen en buiten de gemeentelijke 
organisatie bestaan. 
 
In het eindrapport is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de WMO. Tevens zijn ten 
aanzien van alle prestatievelden de strekking en beoogde doelen beschreven. Er is een doorkijk 
gemaakt vanuit alle prestatievelden naar de verschillende beleidsonderdelen binnen de gemeente 
en de bijbehorende beleidsterreinen. Om daarmee ook de complexiteit en strekking van de WMO 
op schematische wijze in kaart te brengen. 
 
Een uitgebreide inventarisatie van de betreffende prestatievelden biedt breed inzicht in alle 
aspecten; de betrokken partijen, de producten en voorzieningen, kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens, de beleidsvelden en de middelen. Duidelijk is dat met name de huidige interne 
geldstromen die de betreffende prestatievelden raken, niet goed en volledig in beeld te brengen 
zijn. Nader onderzoek is daarvoor noodzakelijk. 
 
Van alle gemeenten is afzonderlijk een profiel beschreven. Er heeft een analyse plaatsgevonden 
van de huidige en toekomstige samenstelling van de bevolking, sociaal profiel, aard en niveau 
van de zorgvraag, verwachtte groei en andere relevante ontwikkelingen.  
 
Met alle bij de WMO betrokken groeperingen zoals burger en cliëntenplatforms, organisaties en 
instellingen voor zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, woningcorporaties en 
organisaties voor informele zorg, hebben gesprekken plaatsgevonden. Doel van deze gesprekken 
was inzicht te krijgen in de opvattingen die er leven ten aanzien van de WMO en welke kansen 
en bedreigingen er bestaan bij invoering.  
Van groot belang was een open sfeer tijdens de gesprekken waarbij het mogelijk was zich 
zonodig direct, onverbloemd en helder te uiten. Dit is ook gelukt en er zijn duidelijke opvattingen 
en meningen verkondigd. Een algemene beschrijving van deze opvattingen is opgenomen. 
 
 

1.3 Ervaringen in de samenwerking 
 
De WMO is een zeer brede en complexe wet die bijna alle beleidsterreinen raakt. De WMO is 
een raamwet en richt zich op ontwikkeling en innovatie op lokaal en regionaal niveau. Dat 
vereist een andere wijze van denken en inzicht. 
 
Er is binnen het project gekozen voor een werkwijze waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt 
van kennis en inzichten die aanwezig is. Door reflectie en uitwisseling zijn deze kennis en 
inzichten gedeeld en is gaandeweg een verdieping gemaakt. Of zoals een van de ambtenaren het 
omschreef: “er werden elkaar vragen gesteld die ik mezelf nooit zou hebben gesteld.” 
Dit geeft aan in welke mate een gezamenlijke aanpak tot verdieping en kennisverrijking kan 
leiden. 
 
Het project is drie keer besproken in een POHO (portefeuillehoudersoverleg) met de politiek 
verantwoordelijke portefeuillehouders. Eén keer aan het begin van het project, een keer 
gedurende het project en bij afronding van het project. Ook hier is geconstateerd dat een 
regionale aanpak een goede insteek is geweest en duidelijke meerwaarde oplevert. 
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1.4 Leeswijzer 
 
Hoofdstuk twee van het rapport beschrijft de WMO en de achtergronden van de WMO. Er wordt 
ingegaan op de belangrijkste aspecten van de nieuwe wet. 
 
In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op de rol en positie van de gemeente binnen de WMO. 
 
Hoofdstuk vier beschrijft de WMO vanuit de samenleving en de betrokken partijen. Daarbij 
worden analyses weergegeven die zijn gemaakt en specifiek betrekking hebben op deze regio. 
Daar waar mogelijk of relevant zijn deze uitgewerkt en toegelicht op het niveau van de 
individuele gemeente. 
 
In hoofdstuk vijf wordt een weergave gegeven van de gesprekken met het ‘maatschappelijk 
middenveld’, de vertegenwoordigers van burgers, cliënten en organisaties. 
 
In hoofdstuk zes wordt op schematische wijze een Sterkte-Zwakte analyse en de kansen en 
bedreigingen van de WMO weergegeven 
 
In hoofdstuk zeven  worden twee invoeringsstrategieën uitgewerkt. 
 
In hoofdstuk acht wordt aan de hand van een viertal beleidscenario’s een schets gemaakt van 
toekomstige situaties. 
 
In hoofdstuk negen wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke beleid- en 
ontwikkelstrategieën. 
 
In de bijlagen zijn opgenomen: 

• Een gedetailleerde profielbeschrijving per gemeente 
• Een inventarisatie en beschrijving op detailniveau van ieder prestatieveld  
• Per gemeente de betrokken afdelingen en andere relevante gegevens.  
• Per gemeente een kernrapport WMO-HHV (huishoudelijke verzorging) en wonen 

opgenomen. Hierin wordt de huidige en toekomstige situatie beschreven.  
• Een overzicht van alle gesprekspartners, eventuele nagekomen reacties, een woordenlijst 

en literatuurlijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2005 
C.W. de Zeeuw MSM 
Projectleider 
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2 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
 

2.1 Meedoen en participatie  
 
Meedoen aan de samenleving is voor de overgrote meerderheid van de Nederlandse burgers 
vanzelfsprekend. Meedoen kan op verschillende manieren: via het werk, via 
vrijwilligersactiviteiten, in het verenigingsleven en de sport, op school en in de buurt. Meedoen 
heeft niet alleen betrekking op de verantwoordelijkheid voor het inrichten van het eigen leven, 
maar duidt ook op de bereidheid om bij te dragen aan de samenleving. Veel burgers organiseren 
zich daartoe in allerlei verbanden. Zij spannen zich in voor de buurt, verrichten vrijwilligerswerk 
of zorgen voor hun ouders, etc.  
 
Meedoen is echter niet voor álle burgers vanzelfsprekend. Soms kúnnen mensen het niet zelf en 
hebben ze behoefte aan een vorm van hulp en ondersteuning of een stimulerende omgeving. Hulp 
en ondersteuning door directe naasten (gezin, familie, vrienden) en door sociale verbanden en 
organisaties waar burgers deel van uitmaken. Ook de overheid heeft bij ondersteuning een 
verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid betreft zowel het scheppen van voorwaarden 
om mee te kunnen doen, als het verlenen van concrete voorzieningen aan hen die vanwege een 
beperking echt niet in staat zijn mee te doen. Deze overheidstaak is neergelegd in verschillende 
wettelijke regelingen, zoals de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), de 
Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), de Wet Collectieve Preventie op het gebied 
van de Volksgezondheid (WCPV) en een aantal subsidieregelingen op het gebied van wonen en 
zorg, begeleiding en zorgvernieuwing. Met de komst van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) worden deze wetten en regelingen geheel of op onderdelen in één nieuwe 
wet verzameld.  
 
Waarom is gekozen voor de WMO als instrument. 
 
De WMO heeft een viertal bestaansredenen. 
 

• De kosten binnen de AWBZ worden onhoudbaar 
De kosten voor de AWBZ stijgen ongeveer met 10 % per jaar. Het pakket van de AWBZ is 
in de loop van de jaren ook steeds verder uitgebreid. De premie stijgt dramatisch en ligt 
momenteel hoger dan het premieniveau van de zorgverzekeringen. De AWBZ wordt 
versmald tot waar zij oorspronkelijk was bedoeld, de echt onverzekerbare zorg. 

 
• Het lokale circuit is niet toegerust op de vermaatschappelijking van de zorg 

Binnen de intramurale zorg zijn wonen, werk, ontspanning, begeleiding en zorg 
onderdeel van één (financieel) pakket. Bij de extra-murale zorg is de diversiteit veel 
groter. Er is een brede behoefte zelf keuzen te maken. Bovendien is het uitstellen van zorg 
een belangrijk item. Flexibilisering en eigen keuzevrijheid zorgt voor meer aanbod en/of 
aanbieders en een andere wijze van financiering. 

 
• Het aanbod van wonen, zorg en welzijn op lokaal niveau is niet helder genoeg en sluit 

onvoldoende aan 
Veel burgers raken de weg kwijt in het woud van aanbieders en (on)mogelijkheden. 
Bovendien ontbreekt het vaak aan goede informatie en voorlichting.  
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• De zorg kent te veel regels, te veel bureaucratie en de uitvoering is soms technocratisch 
De (centrale) regels zijn knellend en sturen te vaak het proces aan. Soms lijkt het accent 
meer te liggen op het juist naleven van de regels dan op de juiste voorziening. Bovendien 
is het aanbod sterk versnipperd waardoor een integrale aanpak wordt belemmerd. 
Samenwerking tussen aanbieders wordt hierdoor belemmerd. Voor veel burgers is het bij 
herhaling geven of vertellen van dezelfde informatie een (te) grote belasting. Met als 
risico dat zij halverwege afhaken. 

 
 

2.2 Uitgangspunten 
 
De WMO kent de volgende uitgangspunten: 
 
In de eerste plaats wordt de wet gebaseerd op eigentijdse verhoudingen tussen aan de ene kant de 
burgers en hun organisaties, c.q. de civil society, en aan de andere kant de overheid. Dit betekent 
enerzijds ruimte bieden voor burgers en hun organisaties voor het uitvoeren van hun taken en 
anderzijds daar waar er specifieke taken zijn voor de overheid voorwaarden creëren voor een 
goede dienstverlening. 
 
In de tweede plaats gaat de wet uit van een moderne sturingsvisie, gebaseerd op het 
Actieprogramma modernisering overheid. Actielijnen uit dit programma die relevant zijn voor de 
WMO zijn:  
 
• De overheid gaat minder en anders regelen: in plaats van gedetailleerde sturing zal de 

overheid zich meer concentreren op globale kaderstelling, waardoor er meer ruimte ontstaat 
voor uitvoeringsorganisaties en burgers. In dit kader past ook minder een systeem van 
verticale verantwoording, controle en toezicht ten gunste van horizontale verantwoording en 
controle. 

• Betrokkenheid van de burger bij de beleidsvorming. Voorwaarde daarvoor is een voldoende 
mate van kenbaarheid van overheidshandelen door het verstrekken van voldoende informatie. 

• Betere dienstverlening door de overheid door het gebruik maken van o.m. 'best practices' en 
het inzichtelijk maken van prestaties. 

• Moderne interbestuurlijke verhoudingen waarbij het rijk meer afstand bewaart tot taken die 
naar aard en schaal tot de competentie van de lokale overheid behoren.  

 
 

2.3 Vertrekpunt WMO 
 
Het herstellen van de zelfredzaamheid, mensen toerusten om maatschappelijk te participeren en 
daarvoor op lokaal niveau de voorwaarden scheppen, dat is kort samengevat het doel van WMO. 
 
Dit betekent dat de overheid niet automatisch iedere tekortkoming die de burger heeft, 
compenseert via het verlenen van voorzieningen. Hiermee wordt de lijn van 'aanspraken en 
verstrekkingen' doorbroken. In de praktijk is een cultuur ontstaan van het sterk benadrukken van 
'rechten', waardoor de overheid meer en meer verantwoordelijkheden overnam. Hierdoor zijn er 
bij burgers grote verwachtingen ontstaan over de rol van de overheid. Met als gevolg dat 
gevoelens van teleurstelling en ontevredenheid over het overheidsbeleid zijn gaan overheersen 
indien deze rechten niet gelijk konden worden 'verzilverd'. Het is noodzakelijk dat deze balans 
beter in evenwicht komt. Dat is misschien wel een van de belangrijkste veranderingen die de 
WMO met zich meebrengt. 
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Kwetsbare burgers, zoals mensen met lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen, 
kunnen natuurlijk niet 'aan hun lot worden overgelaten' en zelf geheel belast worden met het 
wegnemen van allerlei belemmeringen bij hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. 
De keuze wie daarvoor verantwoordelijk is, is echter breder dan 'burger of overheid'. Tussen de 
eigen verantwoordelijkheid van de burger en de verantwoordelijkheid van de overheid ligt 
immers een belangrijke rol voor de 'civil society', de maatschappelijke verbanden waar burgers 
deel van uitmaken en die gericht zijn op samenwerken, elkaar ondersteunen en elkaar waar nodig 
en mogelijk het nodige verschaffen.  
 
Het gaat hierbij zowel om informele zaken als mantelzorg en vrijwilligerswerk, als om formele 
maatschappelijke initiatieven in georganiseerd verband (non profit en profit instellingen). Voor 
veel problemen kan een betere, snellere, en vaak goedkopere oplossing gevonden wordt bij deze 
informele en formele verbanden van de civil society. En waar de lokale samenleving problemen 
zelf kan oplossen is geen interventie van de overheid nodig. Het argument dat de 'civil society' 
problemen niet alleen beter maar ook goedkoper kan oplossen, is een niet onbelangrijk 
bijkomend argument om deze tussenlaag alle ruimte (en verantwoordelijkheid) te geven, gelet op 
de grote demografische vraagstukken die ons te wachten staan. De toenemende vergrijzing en de 
vermaatschappelijking van de zorg stellen grenzen aan het vermogen van de overheid om als 
enige deze maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Deze vraagstukken zullen de komende 
jaren alleen oplosbaar zijn als de eigen verantwoordelijkheid van mensen, individueel én 
collectief, aanzienlijk toeneemt.  
 
Deze civil society is overigens niet beperkt tot informele verbanden. Organisaties met een 
maatschappelijke opdracht zoals woningcorporaties, instellingen vanuit het particulier initiatief, 
maar ook bedrijven die 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' kunnen hierin een belangrijke 
rol spelen, en doen dat meer en meer ook. Hoewel niet exact overeenkomend met het begrip 'civil 
society' kan deze tussenlaag ook worden aangeduid als het 'maatschappelijk middenveld'. 
 
Ondanks een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en maatschappelijke 
organisaties, wil dit niet zeggen dat de overheid geen rol heeft. Er dient wel een meer 
evenwichtige, en realistische, verdeling te zijn van verantwoordelijkheden tussen de individuele 
burger en zijn naasten, zijn sociale verbanden (de 'civil society'), en de overheid.  
Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen maken overigens een beroep op de civil society 
ook niet eenvoudiger. Een toenemende arbeidsparticipatie bijvoorbeeld, legt een zekere 
beperking op aan de mate waarin mensen in staat zijn tijd en energie vrij te maken voor anderen. 
Met de voorstellen op het gebied van zorgverlof en levensloopregeling probeert de overheid deze 
mogelijkheden echter te vergroten. De aankomende vergrijzing betekent daarnaast dat meer en 
meer jongere ouderen zorgtaken zullen krijgen voor hun hoogbejaarde ouders. Anderzijds 
vormen deze jongere ouderen in de nabije toekomst een belangrijke bron van 'menselijk kapitaal', 
doordat men geen betaalde arbeid meer verricht maar nog wel een goede gezondheid geniet. Dat 
geldt óók als straks de arbeidsdeelname van ouderen aanzienlijk hoger zal zijn dan thans: het 
merendeel van de 65-jarigen mag immers verwachten nog geruime tijd in een goede gezondheid 
te verkeren. 
 
Hoe belangrijk deze civil society ook mag zijn, geen burger mag het 'slachtoffer' worden als een 
beroep op zijn naasten of op de civil society in zijn concrete geval faalt. Reden dat de lokale 
overheid een belangrijke taak heeft als regisseur. Zij dient zorg te dragen voor een sluitend 
systeem van taken. Daarbinnen heeft de gemeente een zeer grote mate van lokale beleidsvrijheid. 
Voor het specifieke, individugerichte voorzieningenbeleid komen, met inachtneming van de 
nodige gemeentelijke beleidsvrijheid, kaders waar de burger zich, desnoods ook in rechte, op kan 
beroepen.  
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2.4 Twee hoofdtaken 

 
De gemeente heeft tot taak het voeren van een algemeen beleid, gericht op bevordering van 
zelfredzaamheid van de burgers, hun maatschappelijke participatie, en de leefbaarheid van hun 
woonomgeving. Onderdeel van dit beleid is het versterken van de 'civil society', gericht op het 
totstandkomen van relaties en sociale verbanden tussen burgers met als kenmerk onderlinge 
steun en hulpbetoon.  
Ook wat door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling met een treffende benaming 
'includerend beleid' is genoemd valt hieronder: een beleid dat rekening houden met álle burgers, 
ook mensen met beperkingen en mensen met problemen.  
 
Sommige beperkingen zijn echter van dien aard dat ze niet kunnen worden opgelost door 
algemene, includerende beleidsmaatregelen, maar vragen om individueel maatwerk. En ook een 
goed functionerende lokale samenleving van burgers kan niet alle problemen voor mensen met 
beperkingen oplossen. Men is bijvoorbeeld zo gehandicapt dat men, ook in een perfect 
toegankelijk openbaar vervoer, niet als passagier meekan. En wie in een jaren-dertig-huis woont, 
heeft geen baat bij maatregelen gericht op algemene bruikbaarheid van nieuwbouwwoningen.  
Reden dat de gemeente de taak krijgt aan mensen die daarop zijn aangewezen, individueel 
geïndiceerde voorzieningen van maatschappelijke zorg te verlenen. 
 
 

2.5 WMO richt zich op prestaties en resultaten 
 
Uitgangspunt bij de WMO is een ontschotting van afzonderlijke taken, regelingen en 
voorzieningen en de daarbij behorende geldstromen. De focus wordt verlegd van de taak naar de 
prestatie, en dus gericht op het halen van resultaten en niet op het juist uitvoeren van taken.  
 
De volgorde waarin de prestatievelden genoemd worden, is niet toevallig. Het uitgangspunt is: 'in 
en door de samenleving wat kan, met algemene maatregelen wat op die manier dan nog moet, en 
specifiek maatwerk alleen als dat voor de betrokken persoon noodzakelijk is'.  
Hiermee wordt een drietrap gecreëerd waarbij de start ligt bij de burger zelf. 
 

 
 
NB: Categorale voorzieningen: voorzieningen gericht op individuele burgers of een bepaalde specifieke categorie burgers 
 
Binnen de WMO wordt de lokale overheid verantwoordelijk voor het realiseren van de volgende 
resultaten, neergelegd en beschreven in 9 prestatievelden: 
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 prestatieveld doel 
1. Het bevorderen van de sociale samenhang 

in en leefbaarheid van dorpen, wijken en 
buurten. 

• Burgers meer bij de wijk te betrekken 
• Sociale samenhang en onderlinge ontmoeting 
• Civil society; inzet van naaste omgeving 

2. Op preventie gerichte ondersteuning van 
jeugdigen met problemen met opgroeien en 
van ouders met problemen met opvoeden. 

• signalering, toeleiden naar en wegwijs maken in het hulpaanbod 
• pedagogische hulp en coördinatie van zorg 
• gezinsondersteuning 

3. 
Het geven van informatie, advies en 
cliëntondersteuning. 

• Verstrekken van informatie en advies 
• Ondersteuning en begeleiding 
• Wegwijsmaken en helpen zoeken 

4. 
Het ondersteunen van mantelzorgers en 
vrijwilligers. 

• Ondersteunen lokale mantelzorgorganisaties 
• stimuleren vrijwilligersprojecten en –initiatieven 
• faciliteren, ondersteunen en ontlasten vrijwilligers en 

mantelzorgers 
5. Het bevorderen van de deelname aan het 

maatschappelijk verkeer en van het 
zelfstandig functioneren van mensen met 
een beperking of een chronisch psychisch 
probleem en van mensen met een 
psychosociaal probleem. 

Zelfstandige deelname aan de samenleving. 
• Beleid voeren op oorzakelijke factoren voor uitval 
• Signaleren van risico’s en voeren van risicogericht beleid 
• Begeleiding van burgers met problemen en reïntegratie als 

zelfstandig deelnemer aan de samenleving 

6. 

Het verlenen van voorzieningen aan mensen 
met een beperking of een chronisch 
psychisch probleem en van mensen met een 
psychosociaal probleem ten behoeve van 
het  behoud van hun zelfstandig 
functioneren of hun deelname aan het 
maatschappelijk verkeer. 

Door individueel te verlenen voorzieningen een volwaardige 
deelname aan de samenleving. Er zal een beperkte zorgplicht gelden. 
• Rolstoelen en scootmobielen 
• Vervoersvoorzieningen 
• huishoudelijke verzorging 
• woningaanpassingen 
• begeleiding bij zelfstandig wonen 
• hulp voor mensen die zichzelf slecht kunnen redden 
• dagbesteding ouderen 
• maaltijdvoorziening 
• sociale alarmering. 

7. 

Het bieden van maatschappelijke opvang, 
waaronder sociale pensions en 
vrouwenopvang. 

Tijdelijk bieden van onderdak en begeleiding. 
• dag- en nachtopvang bij dak- en thuisloosheid 
• opvang tijdens crisissituaties 
• opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld 
• begeleiden bij zelfstandig wonen 
• melden van en advies bij huiselijk geweld 
• sociale pensions voor mensen die zich op de reguliere 

woningmarkt niet kunnen handhaven 
8. 

Het bieden van openbare geestelijke 
gezondheidszorg. 

• Signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de 
OGGZ 

• Bereiken en begeleiden van kwetsbare en risico groepen 

9 
Het voeren van verslavingsbeleid. 

• Ambulante verslavingszorg 
• preventie. 
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2.6 Wettelijk kader 

 
Gemeenten bereiden zich voor op de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het 
wetsvoorstel is echter nog niet behandeld door de Tweede en Eerste Kamer. Welk traject heeft de 
WMO nog te gaan? En wat is er tot nu toe over de WMO gezegd?  
 

Voorlopig tijdschema behandeling wetsontwerp  
Maand  Fasering  

Februari 2005  Wetsontwerp naar Raad van State  

Mei 2005  Wetsontwerp naar Tweede Kamer  

Juni 2005  Behandeling Tweede Kamer  

September 2005  Vaststelling Tweede Kamer, wetsontwerp naar Eerste Kamer  

Oktober 2005  Behandeling en vaststelling Eerste Kamer  

November 2005  Publicatie in Staatsblad  

 
 
Hieruit blijkt dat de gemeenten zich al moeten voorbereiden op de WMO voordat de Eerste 
Kamer zich hierover heeft uitgesproken, willen zij op tijd klaar zijn. 
 
Een belangrijk onderwerp in de behandeling van de Tweede kamer en het overleg met de 
staatssecretaris betrof de huishoudelijke verzorging.  
  

2.7 Huishoudelijke verzorging 
 
Het kabinet wil huishoudelijke verzorging overhevelen vanuit de AWBZ naar de WMO. Met de 
WMO krijgen gemeenten de taak om huishoudelijke verzorging te organiseren voor mensen die 
het zelf niet kunnen. Met de overheveling van huishoudelijke verzorging van de AWBZ naar de 
WMO moet er in de gemeente meer samenhang komen tussen wonen, welzijn, diensten en Wvg-
voorzieningen. Die samenhang maakt het mogelijk om langer zelfstandig mee te doen in de 
samenleving, ondanks beperkingen door handicap, ziekte of ouderdom.  
 
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin zij zegt dat voor een zorgvuldige 
invoering van de WMO eerst de enkelvoudige huishoudelijke verzorging overgaat van de AWBZ 
in de WMO per 1 januari 2006. Pas als dat goed gaat kan de gehele huishoudelijke verzorging 
door gemeenten uitgevoerd worden. De meervoudige huishoudelijke verzorging zou dan per 1 
januari 2007 overgaan. Het opgesplitst overhevelen van de enkelvoudige en meervoudige 
huishoudelijk verzorging wordt ook wel de knip in de huishoudelijke verzorging genoemd. 
  
Zowel het kabinet als de VNG heeft aangegeven deze knip niet wenselijk te vinden. De VNG wil 
de WMO per 1 juli 2006 en dan in z’n geheel invoeren. Het kabinet houdt vooralsnog vast aan 
invoering op 1 januari maar heeft voorgesteld de huishoudelijke verzorging per 1 juli 2006 
‘zonder knip’ in te voeren. 
 
Pilots huishoudelijke verzorging 
 
De Tweede Kamer heeft gevraagd om ook ontwikkelpilots voor de huishoudelijke verzorging op 
te zetten. VWS en de VNG zijn daar direct mee aan de slag gegaan. Deze pilots moeten aantonen 
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dat gemeenten de huishoudelijke verzorging op een voor burgers zorgvuldige manier kunnen 
uitvoeren. In oktober zijn waarschijnlijk de eerste resultaten bekend. De Tweede Kamer beslist 
op basis van de uitkomsten van de proeven of de huishoudelijke verzorging in één keer 
overgeheveld kan worden.  
In 8 gemeenten zal een experiment starten met de pilots huishoudelijke verzorging. In de 
ontwikkelpilots wordt niet geëxperimenteerd met verzekerde rechten, het gaat om 'alsof-
situaties'. Half september 2005 zijn de resultaten bekend. 
 
Financiën 
 
Het overhevelen van de huishoudelijke verzorging vanuit de AWBZ naar de WMO is geen 
bezuiniging. De middelen gaan schoon aan de haak over. Het ijkpunt wordt daarbij de 
hoeveelheid geleverde huishoudelijke verzorging in 2005. Er wordt nog gewerkt aan een goede 
verdeelsleutel om de middelen over de gemeenten te verdelen. Een optie is een groeimodel dat 
begint met verdeling op historische grondslag. Op termijn zou een objectieve verdeling 
ingevoerd worden.  
 
Huishoudelijke verzorging in de AWBZ 
Huishoudelijke verzorging staat in de AWBZ omschreven als "het ondersteunen bij of het 
overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden." In 2004 hadden 
580.000 mensen een indicatie voor huishoudelijke verzorging. Hiervan hadden 285.000 mensen 
een indicatie voor enkelvoudige huishoudelijke verzorging. Het budget voor de enkelvoudige 
huishoudelijke verzorging wordt geraamd op € 520 miljoen. Dit is het nettobedrag, inclusief 
mensen die gebruik maken van een Pgb en minus de inkomsten van de eigen bijdragen.  
 
Toegang tot huishoudelijke verzorging 
 
Gemeenten zijn vrij in de wijze waarop ze de toegang tot huishoudelijke verzorging regelen. 
Gemeenten kunnen zelf indicatiestellingen regelen, maar ze kunnen het bijvoorbeeld ook 
inkopen bij een indicatiebureau, zoals het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).  
 
Eigen bijdragen bij huishoudelijke verzorging 
 
Gemeenten mogen voor de huishoudelijke verzorging een eigen bijdrage vragen. De eigen 
bijdrage moet echter wel binnen bepaalde grenzen blijven. Nadere regels over de eigen bijdrage 
worden vastgelegd in een AMvB. VWS en de VNG bespreken momenteel hoe de eigen bijdrage 
in de WMO wordt ingevuld.  
 
Overgangsregeling 
 
De klant mag niet de dupe worden van de veranderingen rond de huishoudelijke verzorging. 
Daarom is een goede overgangsregeling noodzakelijk. Zo zullen bestaande indicaties voor 
huishoudelijke verzorging doorlopen tot uiterlijk 1 januari 2007. VWS en VNG bespreken 
momenteel hoe deze overgangsregeling er precies uit gaat zien.  
 
 

2.8 Financiën invoering WMO 
 
Wanneer het gaat over de financiën bij de invoering van de WMO, dan zijn vier zaken van 
belang: 
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• Welk bedrag gaat er over van de AWBZ naar de WMO 
• De kosten van invoering en uitvoering 
• Aanbesteden of subsidiëren 
• Eigen bijdrage  
 

Welk bedrag gaat er over van de AWBZ naar de WMO 
 
Het totale budget voor de overgang van de enkelvoudige huishoudelijke verzorging ligt tussen de 
€ 600 en € 630 miljoen euro bruto (dus voor verrekening van de eigen bijdrage) .  
 
Invoerings- en uitvoeringskosten 
 
VWS en VNG hebben een onafhankelijke partij gevraagd om de hoogte van de uitvoeringskosten 
te bepalen. Voor de invoering van de WMO komt eenmalig een bedrag vrij van € 45 miljoen. 
Over de invoeringskosten zijn VWS en VNG nog in gesprek.  
 
Aanbesteden en subsidiëren 
Gemeenten mogen maatschappelijke ondersteuning in principe niet zelf verlenen. De lokale 
overheid moet afspraken maken met een derde partij. Hoe gemeenten zaken kunnen doen met 
derden hangt af van de situatie.  
 
Eigen bijdrage 
 
De gemeente kan straks een eigen bijdrage vragen voor de WMO-diensten die ze levert. De 
gemeente kan zelf bepalen of ze een eigen bijdrage vraagt en hoe hoog die is. De hoogte van de 
eigen bijdrage heeft echter wel beperkingen. Zo hangt de eigen bijdrage in de WMO samen met 
de eigen bijdrage in de extramurale AWBZ. Bovendien mag de gemeente geen inkomensbeleid 
voeren. Dit betekent dat de eigen bijdrage die gemeenten vragen binnen door het Rijk 
vastgestelde marges moet blijven. In de notitie 'Eigen bijdrage AWBZ en WMO' staan alle 
uitgangspunten voor de eigen bijdrage uitgelegd.  
 
Persoonsgebonden budget en de WMO 
 
Het persoonsgebonden budget (pbg) heeft zijn waarde in de AWBZ bewezen voor een groep 
cliënten die zelf vorm en inhoud wil geven aan hun leven. Ook in de WMO zijn er waarschijnlijk 
mogelijkheden om een pgb in te zetten.  
Het ministerie van VWS en de VNG verkennen de mogelijkheden van het pgb in een 
invoeringstraject. Dit moet leiden tot concrete instrumenten en handreikingen voor gemeenten.  
De handreiking persoonsgebonden budget wordt opgesteld met Per Saldo, de vereniging van 
budgethouders.  
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3 Rol en positie van de gemeente 
 
 

3.1 Veranderingen in verantwoordelijkheid en verplichtingen voor de gemeente 
 
Veranderingen 
 
Voor de gemeente is de feitelijke toename van de wettelijke verplichtingen beperkt. Voor een 
groot deel van de taken binnen de prestatievelden is de gemeente al geheel of gedeeltelijk 
verantwoordelijk. Nieuw is wel zoals eerder beschreven de prestatie en resultaat gerichtheid en 
niet meer de taakgerichtheid. Daarnaast is er een zware verantwoordelijkheid om zelf beleid te te 
ontwikkelen en hierover overleg te voeren met lokale partijen die de burgers vertegenwoordigen. 
Afgezien van de nieuwe ‘procesverplichtingen’ betreffen de nieuwe gemeentelijke wettelijke 
verplichtingen taken die nu onder de zorgplicht vallen. Vooralsnog is dat alleen de enkelvoudige 
huishoudelijke zorg. Het doel van het kabinet is dat de hele (dus ook de meervoudige) 
huishoudelijke verzorging onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt alsmede andere 
functies uit de AWBZ: de ondersteunende en activerende begeleiding. 
 
Op dit moment vindt overleg plaats over de het tijdstip en de wijze waarop deze taken uit de 
AWBZ naar de WMO over zullen gaan. Het voornemen van het kabinet was een gedeeltelijke 
invoering op 1 januari 2006 en de rest 1 januari 2007. Met ingang van 1 januari 2008 volgt een 
laatste deel waaronder de financiering van de MEE organisaties.  
De VNG pleit voor een overgang in één keer per 1 juli 2006 en wijst bovendien een knip tussen 
de enkelvoudige en meervoudige huishoudelijke verzorging af. De Tweede Kamer wil invoering 
van de AWBZ taken ook pas per 1 juli 2006 en wil daarbij vooralsnog niet verder gaan dan de 
enkelvoudige huishoudelijke verzorging.  
Het compromis lijkt te zijn gevonden in een overgang per 1 juli 2006 waarbij het kabinet de 
kamer op basis van de uitkomsten van enkele pilots wil overtuigen van de mogelijkheid de hele 
huishoudelijke verzorging over te hevelen. 
 
Op drie prestatievelden nemen de verantwoordelijkheden van gemeenten toe: 
• het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 
• het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 
• het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch 

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

 
Kernelement van de WMO is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de lokale invulling en dat 
verantwoording dus ook lokaal dient plaats te vinden (horizontalisering of kanteling). 
De gemeenten zullen de komende jaren veel veranderingen in gang zetten: deels door de 
toegenomen taken, maar vooral ook door de verandering in sturingsfilosofie en door de 
bundelingen van regelingen waardoor integraal beleid beter mogelijk wordt. 
 
 
Procesverplichtingen 
 
In de WMO zijn vier procesverplichtingen voor gemeenten opgenomen: 
• participatie van burgers bij de totstandkoming van het beleid; 
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• een vierjaarlijks richtinggevend plan; 
• de verordening voor voorzieningen die onder de zorgplicht vallen; 
• verantwoordingsverplichting door publicatie over prestaties. 
 
Deze procesverplichtingen zullen (waarschijnlijk) het eerste jaar nog niet van kracht zijn. 
 
 

3.2 Gemeentelijke regie  
 
In de WMO ligt de regie over wonen, zorg en maatschappelijke ondersteuning bij de gemeente. 
Het is van belang een gemeenschappelijke visie op het begrip regie te formuleren.  
 
Binnen de WMO wordt het begrip regie als volgt omschreven:  
Initiatief nemen en partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Samenwerking is hierbij 
het sleutelwoord. De gemeente moet samen met zorgaanbieders, welzijnsstichtingen, 
woningcorporaties, zorgverzekeraars, leveranciers en burgers de gemeentelijke doelstellingen 
verwezenlijken.  
De regie ligt bij de gemeente. Dit betekent: zorgdragen voor kanalisering van ontwikkelingen en 
het voeren van integraal beleid waarbij goed rekening wordt gehouden met de lokale 
omstandigheden en wensen van burgers.  
 
Het is belangrijk vanaf het begin een regie te voeren om problemen te voorkomen. In een groot 
project kan het voorkomen dat partijen bijvoorbeeld hun afspraken niet nakomen, het draagvlak 
voor het beleid afbrokkelt of maatregelen bij nader inzien eigenlijk niet zo geschikt blijken. Een 
goede en tijdige regie zorgt ervoor dat afspraken wel worden nagekomen en de beleidsvoering op 
peil komt of blijft.  
 
Binnen de WMO betekent regie: 
• Doelen, wensen en activiteiten van de verschillende actoren op elkaar afstemmen (gemeente, 

zorgaanbieders, welzijnsstichtingen, woningcorporaties, zorgverzekeraars, leveranciers en 
burgers); 

• Zorgen voor integraal beleid; 
• Ontwikkelingen signaleren en samenbrengen; 
• Gemeentelijke doelen nastreven; 
• De actoren aanspreken over gemaakte afspraken. 
 
 

3.3 Herijking tov huidig beleid 
 
De WMO richt zich op meer samenhang in beleid en uitvoering. Niet (meer) de taak, het product 
of de enkelvoudige dienstverlening staat centraal. Of anders gezegd; het accent verschuift van het 
proces naar de prestatie, het resultaat.  
 
De WMO grijpt in op veel, bijna alle beleidsvelden van de gemeente. Een herijking op de 
invulling en samenhang van het totale beleidsveld dient op verschillende wijzen te worden 
gedaan. In de verschillende prestatievelden komen beleidsterreinen meer of minder prominent 
voor. Daarnaast zijn verschillende prestatievelden te herleiden naar beleidsonderdelen. 
 
Het is van belang deze samenhang binnen de eigen gemeentelijke organisatie te herkennen en te 
benoemen. Het volgende overzicht is niet limitatief maar geeft een indicatie. De benoemde 
beleidsterreinen en -onderdelen kunnen per gemeente verschillen.  
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 Prestatieveld WMO beleidsterrein Beleidsonderdeel 
1. Het bevorderen van de sociale samenhang 

in en leefbaarheid van dorpen, wijken en 
buurten. 

• Volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening 

• Veiligheid 
Wijk- en buurtbeleid 

2. Op preventie gerichte ondersteuning van 
jeugdigen met problemen met opgroeien en 
van ouders met problemen met opvoeden. 

• Schuldhulpverlening 
• Onderwijsbeleid 
• Gezondheidsbeleid 

Jeugdbeleid 

3. Het geven van informatie, advies en 
cliëntondersteuning. 

• Ouderenbeleid 
• Gehandicaptenbeleid 
• Minimabeleid 
• Schuldhulpverlening 

4. Het ondersteunen van mantelzorgers en 
vrijwilligers. 

• Vrijwilligers en 
mantelzorg beleid 

• reïntegratiebeleid 
• Wet werk en bijstand 

5. Het bevorderen van de deelname aan het 
maatschappelijk verkeer en van het 
zelfstandig functioneren van mensen met 
een beperking of een chronisch psychisch 
probleem en van mensen met een 
psychosociaal probleem. 

• Ouderenbeleid 
• Gehandicaptenbeleid 
• Wet werk en bijstand 
• Schuldhulpverlening 
• Onderwijsbeleid 
• Gezondheidsbeleid 

6. Het verlenen van voorzieningen aan 
mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem en van 
mensen met een psychosociaal probleem 
ten behoeve van het  behoud van hun 
zelfstandig functioneren of hun deelname 
aan het maatschappelijk verkeer. 

• Wet werk en bijstand 
• Onderwijsbeleid 
• Gezondheidsbeleid 

 

Beleid voor kwetsbare burgers 
(gehandicapten, chronisch 
zieken en ouderen) 

7. Het bieden van maatschappelijke opvang, 
waaronder sociale pensions en 
vrouwenopvang. 

• Wet werk en bijstand 
• Veiligheid 
• Gezondheidsbeleid 

8. Het bieden van openbare geestelijke 
gezondheidszorg. 

• Veiligheid 
• Gezondheidsbeleid 

9 Het voeren van verslavingsbeleid. • Schuldhulpverlening 
• Veiligheid 
• Gezondheidsbeleid 

Integraal beleid 
maatschappelijke opvang, 
geestelijke zorg en huiselijk 
geweld 

  
 
 

   Pagina 17 van 80 



Eindrapportage 0 fase regionaal project WMO 

4 Wie en wat binnen de WMO 
 
De WMO is een kaderwet die voor alle burgers en inwoners van de gemeente van toepassing zal 
zijn. De gemeente krijgt als taak te monitoren en te informeren, de regie te voeren over een 
sluitend aanbod van wonen, zorg en welzijn en verantwoordelijkheid te nemen voor de lacunes 
die ontstaan. De opbouw en samenstelling van de bevolking hebben vanzelfsprekend invloed op 
de vraag en behoefte van het aanbod binnen de WMO. De samenstelling en (sociale) opbouw van 
de bevolking zijn per gemeente uitgewerkt en gerangschikt in de bijlagen. 
 
 

4.1 Sociale participatie en risico op uitsluiting 
 
Kernbegrip binnen de WMO is meedoen, maatschappelijke participatie. Tegenover participatie 
staat uitsluiting. Het is van belang zicht te hebben op de factoren die bijdragen tot 
(maatschappelijke en sociale) uitsluiting en daarmee een lagere kans op maatschappelijke 
participatie. 
 
Sociale en maatschappelijke participatie: verrichten van (on)betaalde arbeid, contacten met 
familie en vrienden, lidmaatschap van verenigingen, kerkbezoek e.d. 
 
In het rapport Sociale Uitsluiting in Nederland (SCP, oktober 2004) wordt beschreven welke 
risicofactoren bijdragen aan de mate van sociale uitsluiting. Er is sprake van verschillende 
risico’s die vrijwel allemaal liggen op het gebied van lichamelijk en/of psychisch welbevinden, 
inkomen en een goede beheersing van de Nederlandse taal. 
 
De volgende risicogroepen hebben significant een hoge kans op sociale uitsluiting: 
 

• Eenoudergezinnen 
• Mensen met een geringe mate van psychisch welbevinden 
• Mensen met een slechte gezondheid 
• Mensen met een laag inkomen 
• Mensen met een WW, WWB of AO uitkering 
• Huishoudens zonder betaald werk 
• Personen met een slechte beheersing van de Nederlandse taal  
 

Het zal duidelijk zijn dat bij een combinatie van factoren, het risico toeneemt. Ook het vermogen 
om op eigen kracht de situatie om te buigen, neemt dan af. 
 
Leeftijd en geslacht hebben geen directe invloed op sociale uitsluiting. Vrouwen en ouderen 
vormen op zichzelf dus geen risicogroep. Ook etnische herkomst is op zich geen risicofactor. 
 
Ouderen (boven de 65) blijken in de praktijk niet meer, maar juist minder uitgesloten. Echter, 
ouderen boven de 65 hebben wel een lagere sociale en maatschappelijke participatie.  
 
Dit lijkt bevreemdend maar kan volgens het SCP als volgt worden verklaard: 
Sociale uitsluiting heeft te maken met gevoelens van”er niet bijhoren, niet meetellen, niet in staat 
zijn mee te doen en niet belangrijk zijn c.q. gevonden worden”. Gesteld moet worden dat er (nog) 
geen duidelijke definitie is van sociale uitsluiting. Er is wel onderzoek gedaan naar de risico 
factoren. Op deze risicofactoren scoren ouderen niet hoog. 
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Ouderen hebben vaak wel een lager inkomen maar minder betalingsachterstanden en vaker 
voldoende geld voor de basale levensbehoeften. Ouderen hebben ook minder vaak problemen 
met instanties en kortere wachttijden om een afspraak te maken voor bv een medische 
behandeling of ziekenhuisopname.  
Door hun grotere levenservaring zijn ouderen wellicht beter in staat hun sociale behoeften aan 
te passen aan hun mogelijkheden, kunnen zij wellicht beter ‘de tering naar de nering zetten’ en 
leidt hun gedrag mogelijk tot minder problemen met maatschappelijke instanties. 
 
Sociale of maatschappelijke participatie richt zich veel meer op het meedoen en actief betrokken 
zijn bij de samenleving. Hierop scoren ouderen dus lager. Vermeldenswaardig is dat bij 65 
plussers het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorg (maatschappelijke participatie) het 
risico van sociale uitsluiting wel beperkt. In tegenstelling tot de groep onder de 65, waar dit niet 
het geval is. 
 
Een integrale benadering van de begrippen achterstand en sociale uitsluiting is van belang. Het 
begrip gezondheid (zowel lichamelijk als psychisch) heeft daarbij nadrukkelijke een plaats. 
Belangrijk bij reïntegratie is aandacht voor de bevordering van (psychische) gezondheid. 
 
Een wijkgerichte benadering sec biedt geen oplossing voor het verminderen van sociale 
uitsluiting en een lage sociale participatie. Sterker, er blijken niet zulke grote verschillen tussen 
‘sociaal zwakke en minder zwakke’ wijken. Spreidingsbeleid vermindert sociale uitsluiting dus 
niet, het maakt het wel minder zichtbaar. Met een beleid gericht op achterstandwijken wordt een 
belangrijk deel van de doelgroep zelfs gemist. Voor een effectieve aanpak is verbetering van de 
buurtkenmerken alleen niet voldoende. Het beleid zal ook gericht moeten zijn op de individuele 
situatie.  
 
 

4.2 Ontwikkeling bevolkingsopbouw en -samenstelling 
 
Voor de WMO is ondermeer van belang de ontwikkelingen binnen de bevolking en met name de 
samenstelling in de komende 15 jaar. Deze ontwikkeling ziet er per gemeente als volgt uit:  
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Meest significant aan de bevolkingsontwikkeling is de toename van het aantal ouderen 
(gemiddeld met 47 %) en een afname van de jeugd in 2020 tov 2004 (gemiddeld met 15%). Een 
tendens in alle gemeenten.  
 

• In Rucphen (-27 %), Zundert (-24 %) en Steenbergen (-18 %) is de daling van de jeugd 
het grootst.  

• In Etten Leur stijgt het aantal ouderen van 65 + (met 70 % in 2020) hoger dan het 
regionale gemiddelde.  

• Opvallend is verder dat in Bergen op Zoom en Etten Leur het aantal mensen in de 
werkbare (en relatief meest gezonde) leeftijd (20-65 jaar) gelijk blijft. Waar dat in de 
andere gemeenten wel afneemt. 

• De toename van het aantal ouderen van 75 + is het grootst in Roosendaal, Rucphen en 
Woensdrecht. 
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Toe- of afname van de bevolkingsgroep in 2015 
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Twee belangrijke bevolkingsgroepen waar het gaat om ondersteuning van de gemeente, zijn de 
jeugd (en hun gezinssituatie) en de ouderen. Ook hier liggen tussen gemeenten verschillen. 

Jeugd en ouderen in 2015 en 2020 als % van de totale bevolking 
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• In vijf gemeenten – Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Woenndrecht en Zundert – 
komt in 2020 het percentage ouderen > 65 jaar hoger uit dan 20 %.  

• Opvallend is het percentage jeugd in Rucphen, dat duidelijk lager is dan in de andere 
gemeenten. 

 
4.3 Doel en risicogroepen binnen de WMO 
 
4.4 Mensen met een uitkering 
 

Een belangrijke risicogroep vormen de mensen met een uitkering. Door de groepen met een 
verschillende uitkering te relateren aan de bevolkingsomvang, kunnen de 9 gemeenten worden 
vergeleken. Opvallend is het relatief hoge aantal uitkeringen in Rucphen, veroorzaakt door een 
hoog aantal mensen met een (vorm van) arbeidsongeschiktheidsuitkering, ongeveer twee keer het 
niveau van de andere gemeenten. In het kader van de WMO een extra risico vanwege de 
bijkomende gezondheidsklachten. 
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Uitkeringen; gerelateerd aan omvang bevolking
aantallen per 1000 huishoudens of inwoners 
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4.5 Mensen met een handicap, chronische ziekte of andere beperking 
 
In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg en de WMO worden de volgende 
doelgroepen met name genoemd: 
 
• Personen met een lichamelijke handicap en/of zintuiglijke beperking 
• Personen met een verstandelijke handicap 
• Personen met een psychische handicap en/of psychogeriatrische aandoening  
• Chronisch zieken 
• Kwetsbare ouderen 
• Sociaal kwetsbare en dakloze personen 
 
Uitgangspunt van het vermaatschappelijkingsbeleid is het bieden van doelmatige en kwalitatief 
hoogwaardige ondersteuning, gericht op het volwaardig participeren van mensen met een 
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beperking in de samenleving. De vraag is wanneer er kan worden gesproken over 'mensen met 
een beperking' of 'kwetsbare mensen'. Een volledig sluitende definitie is niet te geven. De eigen 
beleving van mensen speelt hierin immers een grote rol. Om tot een redelijk objectieve 
begripsomschrijving te komen heeft de World Health Organisation (WHO) een 
classificatiesysteem ontwikkeld met beschrijvingen van mensen met beperkingen. Dit 
classificatiesysteem is internationaal erkend. Het uitgangspunt is daarbij het dagelijks 
functioneren van mensen en de factoren die daarop van invloed zijn. 
 
De beschrijvingen van personen met beperkingen wordt aangevuld met beschrijvingen van 
chronisch zieken, de groep kwetsbare ouderen en van de groep sociaal kwetsbare en dakloze 
personen. Deze worden niet expliciet genoemd door de WHO, maar staan wel vermeld in de 
prestatievelden van de WMO.  
 
 
Een internationale classificatie van het menselijk functioneren 
 
Bij de beschrijving van het functioneren van personen met een handicap wordt vaak gebruik 
gemaakt van de Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF) van de Wereld 
Gezondheidsorganisatie. Deze indeling biedt een kader om iemands situatie op tal van 
levensdomeinen te beschrijven. 
In de ICF wordt uitgegaan van de samenhang tussen vier componenten. 

• De lichamelijke en psychische functies en anatomische eigenschappen (lichaamsbouw) 
van het individu. 

• De gevolgen daarvan voor het verrichten van activiteiten en participatie. 
• Externe (maatschappelijke, sociale) factoren die daarop van invloed zijn. 
• Persoonsgebonden factoren die daarop van invloed zijn. 

 
Tussen de componenten bestaat een wisselwerking. Als iemand beperkingen ervaart in zijn 
functies en/of anatomische eigenschappen, kan hij daardoor ook beperkingen ervaren in zijn 
handelen (de activiteiten). Resultaat daarvan kan zijn dat iemand minder participeert. Behalve 
door functionele beperkingen wordt het handelen ook beïnvloed door externe factoren, zoals 
beschikbaarheid van sociale steun of hulpmiddelen, en door persoonsgebonden factoren, zoals 
leeftijd, geslacht en inkomen.  
 
Bij het bepalen van de omvang van de doelgroepen is dus niet alleen het hebben (of ontbreken) 
van een bepaalde functionele of anatomische eigenschap van belang, maar vooral de mate waarin 
de persoon daardoor minder goed in staat is tot activiteiten. Dit bepaalt de mate van handicap. 
Afhankelijk van de aard van de handicap worden daarbij verschillende criteria gehanteerd. 
 
 
Personen met een lichamelijke handicap en/of zintuiglijke beperking 
Personen met een lichamelijke handicap worden geclassificeerd op beperkingen bij het zien, 
horen, zich verplaatsen, persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, langdurig zitten en staan. 
Degenen met matige tot ernstige beperkingen kunnen vaak bepaalde activiteiten helemaal niet 
uitvoeren en hebben altijd met meer dan één activiteit moeite. Mensen met lichte beperkingen 
hebben bij bepaalde activiteiten wel hulp nodig, maar hun beperkingen zijn niet van dien aard dat 
zij tot de doelgroep van vermaatschappelijking gerekend moeten worden. Wel hebben zij een 
verhoogd risico om op termijn matig of ernstig gehandicapt te raken. 
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Bij personen onder de 65 jaar heeft gemiddeld één op de vijf een (lichte tot ernstige) handicap of 
beperking. Overigens ligt het percentage vrouwen dat een handicap of beperking heeft zo’n 30 % 
hoger dan bij de mannen. 
Van de personen boven de 65 jaar is bij 60 % sprake van een handicap of beperking. Ook hier is 
dit bij vrouwen hoger dan bij mannen (67 % tegen 50 %). 
 
Bij jongeren van 6 t/m 19 jaar heeft gemiddeld 9 % een lichamelijke handicap. 
 
 
De groep mensen met zintuiglijke beperkingen bestaat met name uit mensen met beperkingen in 
het zien of horen. Naar schatting hebben ruim 118.000 mensen in Nederland ernstige problemen 
met het zien. Rond de 206.000 mensen hebben ernstige problemen met het horen. Hierbij speelt 
overigens het ouder worden een belangrijke rol.  
Omgerekend naar de bevolkingsaantallen van deze regio wordt het aantal zintuiglijk 
gehandicapten in de regio geschat op ruim 7000, waarvan ruim 2500 mensen met ernstige 
problemen met het zien en 4500 mensen met ernstige problemen met het horen. Bij deze 
schatting is geen rekening gehouden met verschillen tussen de regio en Nederland in 
leeftijdsopbouw van de bevolking, gezondheidssituatie en andere achtergrondkenmerken van de 
bevolking. 
 
 
Personen met een verstandelijke handicap 
Voor personen met een verstandelijke handicap hanteert men het niveau van intellectueel 
functioneren in relatie tot de sociale zelfredzaamheid. Van een verstandelijke handicap is sprake 
bij personen met een intelligentiequotiënt (IQ) van 70 of minder. Meestal wordt hier alleen 
onderscheid gemaakt tussen personen met lichte verstandelijke beperkingen (IQ tussen 35 en 70) 
en personen met ernstige verstandelijke beperkingen (IQ lager dan 35). Er wordt daarbij van 
uitgegaan dat de tekorten aan intellectuele vaardigheden gevolgen kunnen hebben voor alle 
gebieden waarin iemand zich moet kunnen aanpassen aan eisen uit de omgeving.  
 
Bij verstandelijk gehandicapten speelt dat op minstens twee van de volgende gebieden:  
• Communicatie 
• Zelfredzaamheid 
• Wonen 
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• sociale vaardigheden 
• gebruikmaken van de samenleving 
• zelfbepaling 
• gezondheid en veiligheid 
• functionele schoolse vaardigheden 
• ontspanning en werken.  
 
Voor de ernst van de handicap wordt gekeken of iemand bepaalde activiteiten met hulp van 
anderen nog zelf kan uitvoeren (licht verstandelijk gehandicapt), dan wel geheel op hulp van 
anderen is aangewezen en/of zaken moeten worden overgenomen (ernstig verstandelijk 
gehandicapt). 
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Omdat mensen met een verstandelijke 
handicap relatief jong overlijden, 
 is het percentage ouderen lager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personen met een psychische handicap 
Bij personen met een psychische handicap gaat het om ernstige en langdurige psychische 
stoornissen, al of niet gepaard gaande met andere problematiek zoals verslavingsproblematiek. In 
de definitie worden hier de volgende kenmerken genoemd:  

• het hebben van een psychiatrische stoornis volgens de internationale diagnostische 
standaard DSM 

• actuele stoornissen in het psychisch functioneren (zoals aandachts- en 
geheugenstoornissen) 

• beperkingen in het sociaal functioneren (communicatie, zelfredzaamheid en zelfsturing 
• sociale vaardigheden 
• gebruikmaken van de samenleving 
• Leren, wonen, ontspanning, dagbesteding en werken 
• een chronisch verloop van de ziekte (geen zicht op volledig herstel).  

 
Ook hier wordt aangegeven dat er sprake is van meer levensgebieden waarop beperkingen in het 
functioneren worden ervaren. In literatuur over de omvang van de groep wordt geen onderscheid 
gemaakt naar subgroepen met een meer of minder ernstige handicap. Kenmerkend voor personen 
met psychische handicaps is dat de mate van handicap sterk kan variëren in de tijd. 
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Chronisch zieken 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) definieert chronische ziekten als 
volgt: “onomkeerbare aandoeningen, zonder uitzicht op volledig herstel en met een gemiddeld 
lange ziekteduur”.  
Deze definitie wordt algemeen aangehouden in rapportages over chronisch zieken. Bij de 
schatting van het aantal chronisch zieken is het van groot belang wat men onder een chronische 
ziekte verstaat. Zo worden bijvoorbeeld slechthorendheid of het hebben van een verstandelijke 
handicap soms als een chronische ziekte beschouwd. Op deze manier kan de schatting van het 
aantal chronisch zieken in Nederland variëren van 1,5 miljoen tot 4,5 miljoen Nederlanders. 
Omgerekend naar de bevolkingsaantallen van deze regio betekent dit 33.000 tot 100.000 
chronisch zieken. 
 
Tussen het hebben van lichamelijke beperkingen en chronische ziekten bestaat een sterke 
samenhang. Van de mensen met matige of ernstige beperkingen heeft ruim 85% een chronische 
ziekte. Dat mensen met een lichamelijke beperking vaak een chronische ziekte hebben, betekent 
echter niet dat chronisch zieken ook altijd een lichamelijke beperking ondervinden: ongeveer 
55% tot 67% van de mensen met een chronische ziekte heeft geen lichamelijke beperkingen.  
 
Ziekten als een beroerte, gewrichtsslijtage of rugaandoeningen lijden vaak tot beperkingen, 
terwijl ziekten aan de gal, lever of nieren bijvoorbeeld minder invaliderend zijn. Er is dus een 
grote overlap tussen het aantal mensen met lichamelijke beperkingen en het aantal chronisch 
zieken. Omdat de maatschappelijke deelname en het gebruik van zorg en voorzieningen met 
name wordt bepaald door de lichamelijke beperkingen en niet door de chronische ziekte zelf, kan 
bij schattingen van aantallen het best worden uitgegaan van mensen met lichamelijke 
beperkingen. 
 
Kwetsbare ouderen 
In de Rapportage Ouderen 2004 heeft het SCP getracht in beeld te brengen welke ouderen 
kwetsbaar zijn en hoe groot hun aantal is. Kwetsbaarheid kan uit verschillende invalshoeken 
worden benaderd. Zo kan men ouderen op een hoge leeftijd, alleenwonende ouderen, ouderen 
met ernstige gezondheidsproblemen en ouderen met een laag inkomen als kwetsbaar opvatten. 
Ook kan men kwetsbaarheid omschrijven met behulp van de begrippen 'draaglast' en 
'draagkracht'. Er is dan sprake van kwetsbaarheid als een oudere een hoge draaglast heeft en over 
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een geringe draagkracht beschikt. Hoge draaglast wordt opgevat als het hebben van ernstige 
zelfzorgproblemen. Van een geringe draagkracht is bijvoorbeeld sprake als mensen hulpbronnen 
zoals partner of een redelijk inkomen moeten ontberen. 
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Depressieve en cognitieve klachten zijn de meest voorkomende psychische aandoeningen tijdens 
ouderdom. 15 % van de ouderen van 55 jaar en ouder heeft depressieve klachten, waarvan ruim 
10 % een ernstige stoornis heeft. Het percentage (ernstige) depressieve klachten is boven de 75 
jaar hoger dan daaronder en onder vrouwen hoger dan onder mannen.  
 
Van cognitieve beperkingen heeft 11 % van de 55 jarigen en ouder last, waarvan 15 % in ernstige 
vorm. Ook hier stijgen de percentages naarmate de leeftijd hoger is. 
 
Van de zelfstandig wonende personen van 55 jaar en ouder kan worden gesteld dat ongeveer 12 
% te kampen heeft met een situatie waarbij de draaglast te groot is en waar sprake is van ernstige 
zelfzorgproblemen. 
De meest kwetsbare groepen onder de ouderen zijn alleenwonende ouderen met een laag 
inkomen, die hierdoor beschikken over weinig hulpbronnen. Van de personen met ernstige 
zelfzorgproblemen in combinatie met weinig hulpbronnen is de helft ouder dan 75 jaar. 
 
 
Sociaal kwetsbare en dakloze mensen 
Sociaal kwetsbaren zijn mensen die op verschillende terreinen ernstige problemen ondervinden, 
bijvoorbeeld op de terreinen wonen, dagbesteding, contacten, psychische en fysieke gesteldheid 
en die om redenen, samenhangend met de ernst en complexiteit van hun problematiek, geen 
gebruik kunnen, mogen, durven of willen maken van voorzieningen die bedoeld zijn om een of 
meer van deze problemen te verlichten. 
 
De Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling definieert kwetsbare mensen als volgt: 
 
“Mensen die op verschillende terreinen ernstige problemen ondervinden, bijvoorbeeld bij wonen, 
dagbesteding, contacten, psychische en fysieke gesteldheid en die om redenen samenhangend 
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met de ernst en complexiteit van hun problematiek geen gebruik kunnen, mogen, durven of 
willen maken van voorzieningen die bedoeld zijn om één of meer van deze problemen te 
verlichten”. 
 
Kenmerkend voor deze groep is dat: 

• er complexe, meervoudige problematiek bestaat op diverse leefgebieden 
• er sprake kan zijn van overlast (vervuiling en/of verwaarlozing), dreigende 

overlastsituaties en/of problemen met de openbare orde (criminaliteit) 
• er sprake kan zijn van stille problematiek (achter de voordeur), zoals bijvoorbeeld 

verwaarlozing, vervuiling, huiselijk geweld of leed waar derden zich zorgen over maken. 
• er veelal een combinatie van problematiek te constateren valt waarbij de financiële 

(on)mogelijkheden van de cliënt een belangrijke plaats innemen 
• er geen actieve medewerking is van de persoon 
• er geen vraag om hulp of zorg in traditionele zin is, dat wil zeggen vrijwillig of  

individueel 
• het gaat om diverse hulpbehoeften die veelal niet door betrokkenen zelf worden 

onderkend 
 
 
Onder daklozen verstaan we mensen die niet beschikken over een gegarandeerd onderkomen 
voor de nacht. Deze term verwijst uitsluitend naar de fysieke component van het ontbreken van 
een gegarandeerd onderkomen. Het is een ééndimensionaal begrip. Er is een onderscheid van 
daklozen in de volgende categorieën: 
 
• Potentiële daklozen: degenen voor wie een dreiging bestaat om hun huisvesting te verliezen 

en op straat te belanden.  
• Feitelijk daklozen die in de dag- en nachtopvang en op straat verblijven. Daarbij maken we 

een onderverdeling tussen mensen die recent feitelijk dakloos en langdurig feitelijk dakloos 
zijn. 

• Residentieel daklozen die in 24-uursvoorzieningen verblijven zoals sociale pensions, 
internaten en voorzieningen voor groepswonen. 

• (Begeleid) zelfstandig wonende ex-daklozen, die inmiddels weer (bijna) zelfstandig wonen in 
min of meer reguliere huisvesting en een maatschappelijk herstelproces doormaken. 

 
De omvang van het categorie sociaal kwetsbare mensen kan niet bij benadering worden gesteld. 
Ook de cijfers over het aantal of percentage daklozen ontbreekt. Wel komen geluiden van de 
centrumgemeenten over veranderingen in de zin van een grotere omvang en zwaardere 
problematiek. 
 
 

4.6 Huidige zorgconsumptie  
 
Uit onderzoek van het SCP blijkt dat van de zelfstandig wonende ouderen van 55 jaar en ouder 
ruim een kwart zorg ontvangt. Dit percentage stijgt met de leeftijd tot ruim 75 % bij zelfstandig 
wonende van 85 jaar en ouder. De zorg is overigens verdeeld over reguliere thuiszorg, 
particuliere zorg en informele zorg. Bij ouderen boven de 75 komt vaker een combinatie van 
informele en formele zorg voor. 
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Omgerekend naar de bevolkingsaantallen van West-Noord Brabant betekent dit dat momenteel 
ongeveer 24.000 zelfstandig wonende mensen van 65 jaar en ouder zorg ontvangen. In 2015 zal 
dat aantal zijn gestegen naar 33.000 ouderen van 65 jaar en ouder.  
 
De huidige wachtlijsten in de thuiszorg zijn sinds 2002 flink afgenomen. Dat komt ondermeer 
door een strengere indicatiestelling (hantering begrip gebruikelijke zorg waarbij een groter 
beroep wordt gedaan op de omgeving van de cliënt). Overigens bestaat de wachtlijst vrijwel 
volledig uit overbruggingszorg die kan vervallen als de geïndiceerde zorg (verpleeg- of 
verzorgingshuis) kan worden geleverd. In feite is er dan sprake van een lichte overcapaciteit  
(Zorg en wonen met zorg: zorgregio West Brabant; ABF research)  
 
Binnen de meeste gemeenten in deze regio is een afwijkend gebruik van thuiszorg, dan op basis 
van de samenstelling en opbouw van de bevolking zou worden verwacht. Berekend is – op basis 
van het bevolkingsprofiel -  in welke mate er meer of minder thuiszorg wordt geleverd. 
Onderstaande grafiek geeft weer in welke mate het feitelijke gebruik hoger of lager is dan het 
verwachte gebruik. 
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Bijna alle gemeenten hebben een (fors) 
hoger gebruik dan op basis van hun 
bevolking zou mogen worden 
verwacht. Ook hoger dan het regionale 
beeld. 
In Woensdrecht en Steenbergen is het 
gebruik juist lager. 
 
De verklaring voor de verschillen is 
niet zo maar goed aan te geven. De 
aan- of afwezigheid van andere 
vormen van zorg en welzijn, meer of 
minder mantelzorg en 
vrijwilligerswerk kunnen daar een rol 
bij spelen. 
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4.7 De toekomstige vraag naar zorg 
 
Bekend is dat de vraag naar zorg de komende 10 jaar belangrijk zal toenemen door de groeiende 
groep ouderen. Echter, niet alleen in de omvang. Ook in aard en soort zal de vraag naar zorg 
veranderen. Mensen blijven langer zelfstandig wonen – eventueel in aangepaste huisvesting - en 
hebben behoefte aan andere vormen van wonen met zorg en zorg thuis.  
 
De (groei in) zorgvraag kan worden onderscheiden in: 
 

• Zorg op afspraak; op dit moment in de meeste gevallen verleend door de thuiszorg (in de 
tabel aangeduid als huishoudelijke verzorging (HHV) totaal) 

• Zorg op afroep; niet geplande, kortdurende snel beschikbare zorg in de nabijheid. Nu 
vaak verleend door verzorgingshuizen en zorgsteunpunten. 

• Wonen met zorg; wonen in zelfstandige eenheden die goed toepasbaar zijn voor zorg of 
woningen waar zorg in de nabijheid is. 

• Beschermd wonen; een vorm van 24-uurs zorg met een integraal aanbod in wonen, zorg 
en welzijn. 

(zie voor bronnen en definities de bijlage kernrapporten WMO-HHV en wonen) 
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Wat opvalt, is dat de vraag naar verzorgd en beschermd wonen in 2015 zeer sterk zal zijn 
toegenomen in Rucphen. Ook Woensdrecht, Halderberge, Etten-Leur en Zundert tonen een 
sterkere vraaggroei dan het referentiegebied zorgregio West-Brabant. 
 
Bij de huishoudelijke verzorging zijn de verschillen minder groot. Alleen Etten-Leur en 
Roosendaal tonen een iets sterkere groei dan de zorgregio. 
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4.8 Huisvesting en wonen 
 
Verreweg het grootste gedeelte van de 55-plussers in Nederland woont zelfstandig, dat wil 
zeggen: niet in een instelling. Dit geldt uiteraard voor de jongere senioren, maar ook op zeer 
hoge leeftijd wonen veel ouderen nog zelfstandig.  
 
Van de 55-plussers woont 96% zelfstandig en van de 75-plussers is dit nog 88%. Omgerekend 
naar bevolkingsaantallen van deze regio betekent dit, dat ruim 87.000 van de 90.868 55-plussers 
in de regio zelfstandig woont. Van de 20.187 75-plussers in de regio wonen er naar schatting 
17.500 zelfstandig.  
Bij deze schattingen is geen rekening gehouden met verschillen tussen de regio en Nederland 
in inkomen en andere achtergrondkenmerken van de groep ouderen. 
 
Om langdurig zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook als er lichamelijke beperkingen 
optreden, is een geschikte huisvesting van groot belang. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan de afwezigheid van trappen (nultredenwoningen), de aanwezigheid van (ingrijpende) 
woningaanpassingen en de beschikbaarheid van zorg- en dienstverlening (verzorgd wonen of 
wonen met diensten).  
 
Het ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft zelfstandig wonende 
55-plussers in Nederland gevraagd naar hun woonsituatie en woonwensen 
(Woningbehoeftenonderzoek (WBO) 2002).  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat ruim een derde van de ouderenhuishoudens in een nultredenwoning 
woont. Ruim 20% van de ouderenhuishoudens heeft aanpassingen in de woning. Dit betreft 
vooral kleine aanpassingen, zoals handgrepen, verwijderde drempels of elektrische deuropeners. 
Ongeveer 2% van de ouderenhuishoudens hebben ingrijpende aanpassingen, zoals hellingbanen 
of trapliften. Ongeveer 4% van de ouderenhuishoudens woont in een ouderenwoning met zorg 
(verzorgd wonen) en 6% in een ouderenwoning met diensten (wonen met diensten). Verder 
woont 7% van de ouderen in een woning die naar eigen zeggen speciaal bestemd is voor ouderen, 
maar waarbij geen gebruik gemaakt kan worden van diensten of verzorging in de buurt (overige 
ouderenwoning). 
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Wat is verzorgd wonen? 
Er is sprake van verzorgd wonen als een bewoner van een ouderenwoning gebruik kan 
maken van verpleging of verzorging in een bij de woning gelegen steunpunt, 
verzorgingshuis of dienstencentrum. 
 
Wat is wonen met diensten? 
Er is sprake van wonen met diensten bij ouderenwoningen waar bewoners gebruik kunnen 
maken van diensten uit een verzorgingshuis, dienstencentrum of steunpunt (maar niet van 
verzorging of verpleging). Ook wooncomplexen met een huismeester, receptie, 
recreatieruimte, kamers waar verzorging of verpleging mogelijk is of een sociaal alarm 
worden hiertoe gerekend. 
 
Er zijn bepaalde kenmerken aan te geven van bewoners van de verschillende woonvormen: 
 

• Ouderen die verzorgd wonen hebben over het algemeen lichamelijke beperkingen, met 
name beperkingen bij de mobiliteit en de huishoudelijke verzorging. Ook oudere ouderen, 
alleenwonende ouderen en ouderen met incontinentieproblemen wonen vaker verzorgd. 

• Wonen met diensten blijkt niet samen te hangen met lichamelijke beperkingen. Vooral 
oudere ouderen, alleenwonende ouderen en ouderen met incontinentieproblemen maken 
gebruik van wonen met diensten. 

• Over het algemeen wonen in een nultredenwoning ouderen met ernstige lichamelijke 
beperkingen, oudere ouderen en alleenwonende ouderen. Opleiding en inkomen hangen 
hier niet mee samen. 

• In een ingrijpend aangepaste woning wonen over het algemeen: ouderen met ernstige 
beperkingen, oudere ouderen en alleenwonende ouderen. Hier speelt ook het 
opleidingsniveau een rol: ouderen met een hogere opleiding wonen vaker in een 
aangepaste woning. Mogelijk zijn zij beter op de hoogte van de mogelijkheden en 
voorzieningen op dit gebied. Inkomen heeft geen invloed op het wonen in een ingrijpend 
aangepaste woning.  

• Ook bij de overige ouderenwoningen spelen lichamelijke beperkingen, leeftijd en 
huishoudensvorm een rol. Daarnaast wonen vooral ouderen met een laag inkomen en 
ouderen met een laag opleidingsniveau in een ouderenwoning. Een mogelijke verklaring 
is dat ouderenwoningen voornamelijk huurwoningen zijn. 

 
 

4.9 Informele en mantelzorg 
 
Informele hulp wordt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM) 
gedefinieerd als: 
 
“Hulp bij het dagelijks functioneren, die vrijwillig en onbetaald wordt gegeven aan mensen uit 
het sociale netwerk, die (door welke oorzaak dan ook) vrij ernstige fysieke of psychische 
beperkingen hebben”. Informele hulp wordt ook wel mantelzorg genoemd. 
 
Het expertisecentrum informele zorg (EIZ) hanteert de volgende (bredere) beschrijving:  
 
“Iedereen kent wel iemand die zorgt voor een oudere, zieke of gehandicapte uit de naaste 
omgeving. Dat kan een dochter zijn die elke dag voor haar bejaarde ouders kookt, of iemand die 
de buurvrouw helpt met aankleden. Of een man die zijn aan multiple sclerose lijdende vrouw 
helpt met persoonlijke verzorging en regelt dat er aanpassingen in huis komen. Ook een 
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schoolgaande tiener die vaak in het huishouden moet inspringen voor een manisch depressieve 
moeder past in deze reeks voorbeelden. Het gaat hier allemaal om onbetaalde zorg voor een 
naaste die méér is dan incidenteel een handje helpen.” 
 
Ongeveer 10% van de huishoudens in Nederland heeft in één jaar informele hulp ontvangen. 
Vooral degenen met lichamelijke beperkingen, (zeer) oude mensen, alleenwonenden en ruraal 
wonende ouderen hebben gebruik gemaakt van informele hulp. 
 
Over allochtone ouderen is weinig bekend; kwalitatief onderzoek laat zien dat deze groep relatief 
vaak gebruik maakt van deze hulpvorm. De informele hulp wordt in principe niet betaald. 
Wel kunnen mensen met een indicatie sinds 1995 met een persoonsgebonden budget (PGB) 
informele helpers betalen. 
 
 
Informele hulp: gevers en ontvangers 
 
In de periode 1997-1999 gaf ruim 20% van de Nederlandse bevolking van 16 jaar of ouder, ofwel 
circa 2,5 miljoen mensen, informele hulp. Deze mensen hielpen chronisch zieken (9%), tijdelijk 
zieken (15%) en terminaal zieken (6%). Sommigen geven hulp aan meerdere personen. (cijfers 
RIVM) 
Als we ook de (zeer) lichte vormen van mantelzorg meetellen, dan bieden volgens het EIZ zelfs 
3,75 miljoen mensen mantel zorg. Lichtere vormen worden vaker uitgevoerd door de 
leeftijdscategorie tot ca. 40 jaar. 
 
Onder de informele helpers zijn bepaalde categorieën oververtegenwoordigd: 

• 45-75 jarigen geven relatief vaak hulp 
• vrouwen geven vaker hulp dan mannen 
• deelname aan de arbeidsmarkt heeft géén invloed op de kans dat iemand hulp geeft 

 
De meeste mantelzorgers zijn familie van degene die zij verzorgen, 44% zorgt voor een bejaarde 
ouder, 14% voor een partner en 12% voor een vriend.  
Vrouwen zorgen vaker dan mannen (60% respectievelijk 40%). Mannen verzorgen meestal hun 
partner, terwijl vrouwen ook de zorg voor hun (schoon)ouders of gehandicapte kinderen op zich 
nemen. Mannen bieden gemiddeld gezien vaker hulp op het praktische vlak (administratie, 
klussen). 
Vrouwen zijn actiever wanneer het gaat om emotionele steun en persoonlijke verzorging. 
Tweederde van het aantal mantelzorgers tussen de 18 en 65 jaar combineert de zorg met betaald 
werk. Degenen die werken bieden wel minder uren steun dan de mensen zonder betaald werk. 
 
Lange wachtlijsten in de thuiszorg en intramurale zorg leggen een extra druk op informele 
helpers. Informele helpers betalen vaak een hoge prijs voor hun hulp, in de vorm van tekort aan 
vrije tijd, een tekortschieten in het nakomen van verplichtingen en vermoeidheid. Door 
extramuralisering in de zorg en tekorten in de thuiszorg blijven er meer mensen met een ernstige 
hulpbehoefte thuiswonend. De informele helpers worden daardoor vaker dan voorheen 
geconfronteerd met “zwaardere” gevallen. 
 
Ongeveer 200.000 mantelzorgers voelen zich zwaar- tot overbelast. Zij hebben last van 
stressklachten zoals een gevoel van gejaagdheid, concentratie- en slaapproblemen en 
verminderde eetlust. Vooral intensieve zorgverleners en degenen die voor hun partner zorgen 
behoren tot de meest zwaarbelasten.  
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Risicogroep: zwaar belaste mantelzorgers 
 
Niet elke vorm van zorg is problematisch. Boodschappen doen voor de buurvrouw met een 
griepje is gemakkelijk in te passen in het dagelijkse leven. Van het totaal aantal mantelzorgers,  
zorgen 1,4 miljoen mensen korter dan drie maanden en minder dan acht uur per week voor 
iemand anders. Nog eens 1,3 miljoen mantelzorgers zorgen wel langer dan drie maanden maar 
minder dan acht uur per week.  
 
De overige 750.000 mantelzorgers leveren intensieve zorg, wat wil zeggen: langer dan drie 
maanden én meer dan acht uur per week. Uit de praktijk blijkt dat dit een risicogroep is die 
sociale, fysieke of emotionele problemen kan krijgen. 
Wanneer wordt uitgegaan dat de groep die zich zwaar tot overbelast voelt, vooral tot deze groep 
behoort, kan worden gesteld dat zo’n 30 % van de mantelzorgers die intensieve zorg leveren 
daarbij zelf problemen ervaart en een risicogroep vormen. Gerichte ondersteuning en ontlasting 
is bij deze groep gewenst. 
 
 
Binnen deze intensievere mantelzorg zijn drie typen te onderscheiden. 
 

• Tijdelijk. De zorg duurt een aantal maanden, bijvoorbeeld tijdens herstel van een operatie. 
• Chronisch. De zorg voor een gehandicapt kind, dementerende of partner met MS gaat 

jarenlang door. De langst durende hulp wordt gegeven aan chronisch zieken. 
Mantelzorgers besteden daaraan gemiddeld 21 uur per week. 

• Palliatief. Deze zorg duurt gemiddeld ongeveer vijf maanden, maar is zeer intensief 
(gemiddeld 33 uren per week) en emotioneel belastend omdat het gaat om een dierbare 
die ernstig ziek is en gaat sterven. 

 
De verschillende typen langdurige en intensieve zorg brengen uiteenlopende 
ondersteuningsvragen met zich mee.  
 

• Zo zijn ouderen die bijna volcontinu voor hun partner zorgen een risicogroep die uitgeput 
dreigt te raken. Zij zijn gebaat bij momenten vrijaf te kunnen zijn van de zorg.  

• Werkende mantelzorgers met een stervende partner willen juist vaak zo veel mogelijk tijd 
met hun dierbare doorbrengen en hebben behoefte aan langdurend zorgverlof.  

• Een grotere groep heeft (vooralsnog) minder zware problemen. Preventie van 
overbelasting is voor deze groep van belang. 

 
Sommige problemen komen voor onder alle mantelzorgers, ook degenen die korte tijd of minder 
intensief zorgen. Andere treden vooral op bij de risicogroep die langdurig en intensief zorgt. Het 
is belangrijk als gemeente te weten wanneer ondersteuning vooral op de risicogroep gericht moet 
zijn, en wanneer op de brede groep van mantelzorgers. 
 
Mantelzorgers ervaren de volgende problemen: 
 

• Mantelzorgers hebben behoefte aan informatie, advies en goede doorverwijzing 
• Combinatie met het eigen werk. Enerzijds willen zij de werkgever niet tot last zijn en 

anderzijds biedt het gebruikelijke verlof soms onvoldoende mogelijkheden. 
• Huisvesting en mobiliteit. De meesten zorgen voor iemand buiten de eigen woning. 
• Financiële problemen. Eenderde derft inkomen, zo’n 1,3 miljard euro per jaar. 7% van de 

mantelzorgers komt hierdoor in de financiële problemen. 
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• Coördinatie en regelwerk. Mantelzorgers doen veel regelwerk. Zij bellen, regelen 
aanvragen, gaan mee op ziekenhuisbezoek en zorgen voor afstemming.  

• Gebondenheid. Mantelzorgers hebben behoefte aan momenten vrijaf van de zorg. 
• Belangenbehartiging. Er is behoefte aan erkenning van ervaringsdeskundigheid. Ze willen 

gezien worden als serieuze samenwerkingspartner 
 
 

 
Informatie, advies en samenhang in voorzieningen komen ten goede 
aan de brede groep van mantelzorgers. Er gaat een preventieve 
werking van uit. Op tijd hulp zoeken voorkomt overbelasting van de 
mantelzorger. De zorgvrager kan zodoende langer thuis blijven 
wonen. (EIZ) 
 

 
 
Mantelzorgratio 
 
Zoals gesteld zit de meest relevante groep mensen voor het geven van mantelzorg in de 
leeftijdscategorie 45 - 75 jaar. De verhouding tussen aantal personen in deze categorie en het 
aantal 75-plussers geeft een indicatie van het aanwezige potentieel aan mantelzorg. Dit wordt de 
mantelzorgratio genoemd.  
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De mantelzorgratio ligt in de 
regio behoorlijk lager (3.86) 
dan gemiddeld in Nederland 
(5,3). Alleen Rucphen (5,16) 
en Etten Leur (4,68) liggen 
dicht op het landelijk niveau.  
 
 
 
 
 
 

Dit betekent dat er binnen de regio gemiddeld minder mantelzorgers per zorgbehoevende 
beschikbaar zijn dan het landelijke gemiddelde.  
Of er ook minder (uren) mantelzorg wordt gegeven, is op basis hiervan niet aan te geven. Dat 
hangt van meer af, zoals een beleid waarin mantelzorg wordt ondersteund.  

 
 
Grijze druk 
 
Er is nog een manier om inzicht te krijgen in de ‘druk’ die de groep ouderen legt op de 
samenleving; de grijze druk. Dit geeft de verhouding aan van het aantal 65 plussers en het aantal 
personen in de ‘productieve leeftijd’ van 20- 64 jaar.  
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Hier lijkt de situatie 
minder dramatisch. De 
grijze druk wijkt in de 
regio (23 %) weinig af 
van Nederland (22 %).  
Etten leur (20%) heeft 
een iets lagere druk, 
Zundert (25%) een iets 
hogere.  
 
 
 
 
 

Biedt de leeftijdscategorie van 20-45 jaar (meer) mantelzorg, dan kan het ‘tekort’ in de 
leeftijdscategorie 45-75 jaar worden gecompenseerd. Dit is echter wel een leeftijdscategorie die 
vaak werk en gezin combineert. Mogelijk dat meer flankerend beleid nodig is om dit te bereiken. 
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5 Gesprekken met het maatschappelijke middenveld 
 
Met vertegenwoordigers van burgers – gehandicapten, senioren, minima en diverse 
cliëntenorganisaties - en instellingen die in het kader van de WMO zorg, begeleiding en 
ondersteuning (kunnen) aanbieden – zorgorganisaties, welzijn, maatschappelijk werk en 
woningbouwcoöperaties - hebben gesprekken plaatsgevonden. (zie voor een overzicht de bijlage) 
 
Doel van deze gesprekken was enerzijds zicht te krijgen op de kennis en inzichten die er is over 
de WMO en anderzijds een beeld te krijgen van de opvattingen over de komende veranderingen. 
Er is deze eerste gesprekkenronde bewust niet gekozen voor gemengde groepen. De gesprekken 
zijn bewust gescheiden gevoerd, dus apart met vertegenwoordigers van burgers, 
cliëntenorganisaties en platforms enerzijds en van de (zorg)instellingen en organisaties 
anderzijds.  
Er zijn geen notulen gemaakt. Juist om de deelnemers alle ruimte te geven zich te uiten, twijfel 
en ideeën neer te leggen. Veiligheid en vertrouwelijkheid zijn daarbij belangrijk. 
 
 

5.1 Burgers en cliënten 
 
De kennis van en inzichten in de WMO is wisselend aanwezig. De meeste vertegenwoordigers 
hebben de kennis die zij hebben, gekregen vanuit de organisaties waarbij zij zijn aangesloten of 
aan gelieerd. Dat verklaart ook dat de meer professionele organisaties ( bv het LC/PP en 
gehandicaptenplatforms) beter zijn geïnformeerd en op de hoogte dan bv de minimaplatforms. 
 
De regionale aanpak waarvoor is gekozen, wordt een goede zaak gevonden. Alhoewel de meeste 
organisaties alleen met de ‘eigen’ gemeente te maken hebben, is er een nadrukkelijke huiver voor 
een verschillende aanpak tussen de gemeenten in de regio. Er is begrip en erkenning voor het feit 
dat de WMO zich richt op de lokale gemeente. Maar al te grote verschillen tussen gemeenten 
zien de meesten toch liever niet. In dat kader werd meer dan eens verwezen naar de WVG. 
Gezamenlijk optrekken, zo luidt het devies van de meeste organisaties.  
 
De onduidelijkheid over de ontwikkelingen in de besluitvorming en de uiteindelijke uitkomst, is 
een belangrijke reden voor de ambivalente houding die er is ten aanzien van de WMO. In eerste 
instantie overheerst een negatief denkbeeld, waarbij WMO bijvoorbeeld wordt vertaald naar 
“weer minder ondersteuning”. 
 
Er blijken essentiële vragen en onduidelijkheden te bestaan over het mogelijk verlies van rechten 
en mogelijkheden. Er bestaat angst voor de beschikbaarheid van de huidige voorzieningen en er 
is onduidelijkheid over het persoonsgebonden budget (PGB).  
Zorgen bestaan er over de risico’s dat de gemeenten de gelden aan andere (niet-zorgtaken) gaan 
besteden. Er is voorts angst dat de gemeenten meer op het geld letten dan de vraag. En 
bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven inschakelt om op goedkope manier van de zorg af te komen. 
Ook bestaat er angst geen zorg te krijgen als het budget op is. De overheadkosten moeten beperkt 
blijven en mogen niet uit de WMO pot worden betaald. 
 
In dat kader ook wordt gewezen op de gevaren van vereenzaming als het recht op (thuis)hulp 
wegvalt. Een aantal cliëntenorganisaties pleit nadrukkelijk voor het oormerken van gelden. 
Bovendien moeten gemeenten bereid zijn eigen middelen beschikbaar te stellen. 
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Het platform minima Roosendaal heeft na het gesprek een 10-voorwaardenplan opgesteld, dat als 
bijlage is toegevoegd. 
 
Toch kan er niet worden gesteld dat er een negatieve grondhouding bestaat, ondanks de zorgen 
die er wel degelijk zijn. Er worden namelijk zeker kansen gezien met de komst van de WMO.  
 
Vooral worden daarbij genoemd; minder bureaucratie, meer persoonlijke aandacht en een grotere 
klantvriendelijkheid. (hier kan ook worden gelezen de wens voor….) 
 
 

 
Als gehandicapte heb ik levenslang. 
Waarom moet ik dan 46 keer al die 
formulieren invullen. 
 

 
 
 
 
 
 
Citaat uit de de nulmeting naar de administratieve lasten van overheden: 
 
Kwetsbare groepen 
Waar een gemiddelde burger per jaar ongeveer 10 uur moet besteden aan het invullen van 
formulieren, kost dit deze groepen vaak minstens het dubbele. Een chronische zieke die 
aanspraak maakt op verschillende voorzieningen, en daarbij kiest voor het 
Persoonsgebonden Budget, moet bovenop de 10 uur nog eens 85 uur (ruim twee 
werkweken) aan bureaucratische verplichtingen besteden; voor een groot deel is dit gevuld 
met het verstrekken van dezelfde gegevens aan verschillende instanties. 
 
 
Het ene loket in de wijk of de buurt wordt enthousiast begroet. Het kan het ‘van het kastje naar 
de muur’ sturen van menig oudere en gehandicapte wegnemen. Het kan een belangrijke stap zijn 
naar de klantgerichtheid die zo wordt gewenst. Belangrijk aandachtsgebied is de 
‘vraagverheldering’, waar gaat het nu echt om. “Denken vanuit de vrager”. 
 
Overigens verdient het aanbeveling de term één-loket goed te communiceren of te 
verduidelijken. Menig gesprekspartner bleek het beeld te hebben van een loket op het 
gemeentehuis. En daar moet zo’n loket nu net niet komen, is de algemene tendens. Ook 0800 
nummers vallen niet in goede aarde. 
 
Een belangrijke voorwaarde die wordt gesteld is juist het laagdrempelige karakter. Je zou er niet 
alleen heen hoeven te gaan als er een probleem is, maar voor veel meer vragen en advies. Een 
‘neutraal gebouw’ wordt erg belangrijk gevonden. Iedereen komt er immers. 
De fysieke bereikbaarheid is van groot belang. Dus vlak in de buurt, goed toegankelijk voor 
ouderen en minder validen en eventueel gecombineerd met andere functies. Bijvoorbeeld met een 
bibliotheek of binnen een (brede) school. 
 
Het algemene karakter van een dergelijk buurtpunt of –centrum, wordt als voordeel gezien. In dat 
kader zijn er een aantal suggesties gedaan die allemaal in de lijn liggen van dienstverlening, 
ondersteuning en advies aan burgers. Daarbij moet wat de burgers en cliënten betreft ook 
nadrukkelijk worden gedacht aan het helpen bij het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld 
het zwembadabonnement of de openbaar vervoer pas.  
 
Binnen het brede karakter van het loket of wijkpunt past heel goed een breed netwerk. Eigenlijk 
zou het een plek kunnen zijn waar ook allerlei andere organisaties vindbaar zijn. Als voorbeeld 
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zijn genoemd de vakbonden of ouderenbond die ieder jaar veel mensen helpen met het invullen 
van de belastingpapieren. Het vergroot de herkenbaarheid van zo’n plek waar je heen gaat als je 
iets te vragen hebt of ergens hulp bij nodig hebt. 
 
  

Wanneer zo’n loket goed functioneert? Het gaat om 
vertrouwen. Als ik naar zo’n loket toe ga, wil ik zeker 
weten dat ik een antwoord krijg. 
 

 
 
 
 
 
 
Het begrip kwaliteit is een veelvormig begrip geworden in de zorg. Burgers worden zowel aan de 
kant van het zorgkantoor alsook bij de zorgaanbieders geconfronteerd met kwaliteitsystemen. 
Systemen die niet zelden op onbegrip stuiten of zelfs ergernis oproepen. “Kwaliteit is kwaliteit 
van bestaan. Dat zijn geen audits, plannen en hoe het allemaal mag heten. Ik wil gewoon 
tevreden zijn”. 
 
Kansen worden ook gezien in het verbeteren van de sociale structuur in de wijk. Het betrekken 
van de buurtbewoners bij het wel en wee in de wijk en aandacht voor de medebewoners, worden 
daarbij genoemd. Er is veel besef dat het ook de burgers en wijkbewoners zelf zijn die het 
moeten doen. Daar is zeker ook bereidheid voor. Een deel van de taken die zijn genoemd binnen 
het ‘loket’, zijn taken en werkzaamheden waarbij vooral ook buurtbewoners en andere 
vrijwilligers ingeschakeld kunnen worden.  
 
Terughoudendheid valt te bespeuren als het gaat om de verwachtingen van en waardering vanuit 
de gemeente en/of lokale politiek (dit wordt door elkaar heen gebruikt). Er bestaat een duidelijke 
angst dat het ‘de politiek’ alleen maar om het geld gaat en er niet wordt geluisterd naar de 
burgers. 
 
De koppeling van mensen in de WWB en vrijwilligerswerk ligt meestal gevoelig. Er worden 
zeker kansen en mogelijkheden gezien om mensen die in de WWB (of een andere sociale 
uitkering zitten) vrijwilligerswerk te laten doen. “Maar niet gedwongen,” klinkt het stellig. Niet 
zozeer uit zorg voor de uitkeringsgerechtigde maar veel meer uit zorg voor de andere 
wijkbewoners die afhankelijk zijn van vrijwilligerswerk.  
 
“Voor de gemeente ligt er met de WMO een kans een tevreden burger te zien te krijgen.” 
Onderwerpen waar burgers en cliënten graag over meepraten zijn: 

• Vaststellen van de gelden 
• PGB en vouchers 
• ‘Rijkdom’ van de gemeente 
• vaststellen van de visie 
• uitvoering in de praktijk 

 
 
 

5.2 Vrijwilligers en mantelzorg(organisaties) 
 
De organisaties die zich bezighouden met het werven en begeleiden van vrijwilligers en 
mantelzorgers maken zich zorgen. Er is een angst dat werk dat nu door professionals wordt 
gedaan, door vrijwilligers (en mantelzorgers) moet worden overgenomen. En dat wordt een 
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slechte zaak gevonden. Zij maken zich zowel zorgen om de vrijwilliger als degene die zorg 
ontvangt.  
Ook wordt waardering en respect gemist voor het vele werk dat burgers in de gemeente doen. “Je 
bent eigenlijk gek als je vrijwilliger wilt worden”. 
 
Toch valt te beluisteren dat er nog steeds animo is om vrijwilligerswerk te doen. Oprechte zorg 
voor buren en buurtgenoten, solidariteit en betrokkenheid bij de samenleving, zijn drijfveren. 
 
Het prestatieveld ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers en mantelzorg, wordt erg 
belangrijk gevonden. Deskundigheidsbevordering, onkostenvergoeding en verzekeringen en 
vooral ook een goede begeleiding van vrijwilligers, worden als essentiële zaken genoemd. 
 
 
Het besef is er dat de vraag naar zorg toeneemt en de wetenschap dat dit niet allemaal door 
betaalde krachten kan worden gedaan. Het is zeker wel mogelijk om met ondersteuning vanuit 
professionele zorgorganisaties een deel van de zorg over te nemen. Maar er zal zeker meer 
moeten worden geïnvesteerd in opleiding, begeleiding en vooral ondersteuning en ontlasting van 
vrijwilligers en mantelzorgers.  
 

 
Is de maatschappij al zo ver, is de burger al zo ver 
dat hij zich verantwoordelijk voelt voor z’n buren? 
 

 
 
Het inzetten van mensen in een uitkeringssituatie als opstap naar betaald werk, klinkt goed maar 
blijkt in theorie mooier dan het in de praktijk is. Van de mensen die deze vrijwilligers nu 
begeleiden, valt te horen dat de reïntegratie-bureaus in het begin wel maar later nooit meer 
worden gezien. 
 
Over deelname en betrokkenheid aan de één-loket/wijkpunten is men positief.  Een bredere inzet 
van vrijwilligers heeft als positief effect dat er meer wordt gesignaleerd. “Mensen praten niet 
over hun eigen eenzaamheid.” Vrijwilligers zien van alles. Vrijwilligers kunnen als 
contactpersonen in een wijk of buurt functioneren.  
 
De organisaties zeggen behoefte te hebben aan ondersteuning en begeleiding bij het werven van 
vrijwilligers. “Hoe werf je vrijwilligers.” 
 
 

5.3 Organisaties binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg 
 
De organisaties die zich bezighouden met de verstandelijk gehandicapte zorg, hebben een dubbel 
gevoel bij de WMO. Enerzijds is er enthousiasme voor de begrippen participatie en volwaardig 
burgerschap. Anderzijds is er ook vrees voor negatieve ontwikkelingen. Verstandelijk 
gehandicapten hebben weinig mogelijkheden voor hun belangen op te komen. Daarnaast leggen 
zij het in aantal af tegen ouderen en lichamelijk gehandicapten. Dat gevoegd bij het feit dat 
verstandelijk gehandicapten al niet zo ‘op het netvlies’ staan bij de gemeente, wordt het risico 
uitgesproken dat het voorzieningenniveau voor deze groep minder zal worden.  
Als voorbeeld wordt genoemd de ontwikkelingen binnen de sociale werkvoorziening. Omdat ook 
daar een deel van het productiewerk naar buiten Nederland verdwijnt, verschuift het (lagere) 
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werk vanuit de dagbesteding van verstandelijk gehandicapten richting de sociale 
werkvoorziening. Ten koste van de verstandelijk gehandicapte dus. 
 
Als risico binnen de WMO zien de organisaties het onvoldoende inzetten van de noodzakelijke 
expertise. Een groot deel van de begeleiding van deze cliënten wordt nu door de organisaties zelf 
gedaan. Als dat zou moeten overgaan naar de ‘een-loketfunctie’, in welke mate bestaat dan het 
risico dat er expertise verloren gaat.  
Indien op de begeleiding en ondersteuning veel wordt bezuinigd, kan dit als effect hebben dat de 
cliënten de (AWBZ gefinancierde) instellingen weer in gaan. Daarmee wordt de huidige extra-
muralisering teruggedraaid.  
 

 
Als ambulante zorg, begeleiding thuis niet goed wordt 
weggezet, loop je het risico dat mensen eerder van dure 
voorzieningen gebruik maken. Dan gaan de mensen de 
instellingen weer in, in plaats van eruit. 
 

 
Toch is er geen negatieve houding ten opzichte van de WMO, juist omdat de kansen zo worden 
gezien. Er worden mogelijkheden gezien om de maatschappelijke participatie van verstandelijk 
gehandicapten te versterken. Het kan ook leiden tot een integratie van taken die nu gescheiden 
gebeuren. Dagbesteding overdag gebeurt nu binnen eigen lokaties. Verplaatsen van sommige 
activiteiten richting de wijkcentra zou een idee kunnen zijn. Maar nu nog vaak niet denkbaar 
omdat de wijkcentra overdag vaak zijn gesloten. 
Er zijn zeker ook kansen om mensen met een verstandelijke beperking taken te laten uitvoeren 
voor de wijk of wijkbewoners. Er liggen kansen, zo wordt genoemd, op het vlak van emancipatie 
van verstandelijk gehandicapten. 
 
Dat vergt niet alleen organisatie maar ook een andere houding, van ondermeer de overheid. Maar 
het vertrouwen in die overheid is niet op alle fronten heel groot. Het begrip `onbetrouwbare 
overheid´ heeft ook hier een historisch perspectief. Maar ook binnen de samenleving moet een en 
ander veranderen, met verwijzing naar het verzet dat er is in buurten en bij bewoners als er in de 
straat mensen met een verstandelijke beperking komen wonen. 
 
Tegenover begeleiding van vrijwilligers en mantelzorgers die cliënten ondersteunen, staan de 
organisaties positief. Binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg is er lange en goede ervaring 
met vrijwlligers en mantelzorg. Daar is veel in mogelijk, mits dat goed wordt begeleid.  
Er zijn concepten denkbaar dat de professionele organisatie zich ‘wat verder van het bed’ 
terugtrekt om daarmee tijd en menskracht vrij te maken voor het begeleiden van vrijwilligers en 
mantelzorg. 
 
De regionale aanpak wordt als een belangrijke meerwaarde gezien. Het maken van afspraken met 
de afzonderlijk gemeenten, wordt niet alleen doelloos gevonden maar ook onwerkbaar en weinig 
efficiënt.  
De instellingen willen graag met de gemeente in gesprek gaan – bijvoorbeeld in de vorm van 
expertmeetings – om een bijdrage te kunnen leveren. Het wordt jammer gevonden dat dit in 
eerste instantie is afgewezen. 
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5.4 Organisaties binnen de GGZ en verslavingszorg 
 
Zorgaanbieders binnen de GGZ hebben van alle aanbieders de meeste scepsis. De GGZ zit in het 
verdomhoekje, zo wordt door sommigen ervaren. De mensen die net overal buiten vallen, 
waaronder veel ´draaideur´-cliënten, dreigen straks de dupe te worden. De gemeente als regisseur 
is een beeld dat geen positieve associaties oproept. Welke ambities zijn daarbij, wat kunnen we 
op lange termijn verwachten?. “Wij worden nu betaald om de mensen van straat te houden.” 
 
Ook hier klinkt de angst door dat de extra-muralisering stopt en er een omgekeerde beweging 
gaat ontstaan. Met als ‘aantrekkelijke’ kant dat de kosten voor de intramurale zorg juist niet bij 
de gemeente liggen. 
De instellingen pleiten voor het versterken van de ketenzorg. 
 
 

 
De gemeente is verantwoordelijk het netwerk in stand 
te houden. Wij zijn ervoor dat de zorg tot stand komt.  
 

 
 
 
 
 
De vraag van de cliënt als vertrekpunt is binnen de GGZ vaak niet mogelijk. Veel cliënten zijn 
niet in staat om hun eigen vraag te formuleren, als zij deze al onderkennen. Toch wordt de één-
loket gedacht ook voor de GGZ niet afgewezen. Er zijn belangrijke kansen tot vereenvoudiging. 
Er is binnen het loket niet zozeer professionaliteit nodig alswel expertise.  
 
 
De regionale aanpak die is gekozen achten de instellingen niet alleen verstandig maar ook zeer 
noodzakelijk. GGZ is een regionale zaak en geen lokale kwestie. Bij een te sterke lokale aanpak, 
vrezen de instellingen in de knel te komen met bepaalde cliënten.  
 
  

Degene die daar zit (het loket) moet niet oplossen 
maar moet kunnen vinden. 
 

 
 
 
 
 

5.5 Organisaties voor (thuis) zorg  
 
In de thuiszorg is de concurrentie de afgelopen jaren al volop aan de gang. Er wordt verschillend 
tegen de WMO aangekeken.  
Vrij eensgezind zijn de organisaties als het gaat om de omslachtige en bureaucratische wijze van 
indicatiestelling op dit moment. Het zou goed zijn als er een onderscheid komt tussen langdurige 
en kortdurende zorg. 
 
Er wordt gepleit meer verantwoordelijkheid te leggen bij de thuiszorgorganisatie. Laat deze de 
intake en indicatiestelling doen en controleer steekproefsgewijs. Vertrouwen is daarbij het 
sleutelwoord. 

 
Geef de zorgaanbieder de gelegenheid de problemen op te 
lossen, stel daar keiharde voorwaarden aan en controleer 
achteraf. Wij stellen ons garant voor een goede indicatie. 
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Scepsis bestaat er over het vermogen van de gemeenten om de thuiszorg zelf te regelen en 
organiseren. Het is voor veel gemeenten zo nieuw, dat er onbegrip wordt gevreesd. “Hoe krijgen 
ze dat in godsnaam voor elkaar.” 
 
Er is duidelijk een verschil waarneembaar als het gaat om het systeem van financiering. Een deel 
pleit voor aanbesteding. Anderen zien graag vormen als vouchers en PGB. Niet alle organisaties 
zijn daar zo van gecharmeerd. Voor sommige thuiszorgorganisaties vormen PGB cliënten echter 
een grote, zo niet de voornaamste groep.  
 
In wisselende situaties participeren (thuis)zorgorganisaties (financieel) binnen de huidige 
zorgloketten. Er is duidelijk twijfel aan de noodzaak in de toekomst mee te betalen en 
verantwoordelijk te zijn voor de zorgloketten. Voor samenwerking staat men wel open. Maar het 
instandhouden van deze loketten wordt niet (meer) als primaire taak gezien. (zie ook positie 
zorgaanbieders, hoofdstuk 9.2)  
Organisaties zijn zelf bezig met het ontwikkelen van servicepunten. Met name van oorsprong 
intramurale zorgverleners richten zich op de wijk om hun vestigingen heen. Er zijn soms goede 
resultaten behaald als het gaat om deelname aan activiteiten door mensen uit de buurt. 
 
Binnen de thuiszorg wordt nu gewerkt met een eigen bijdragesysteem dat wordt uitgevoerd door 
het CAK. Daarop is de administratie op ingericht. Binnen de WMO heeft de gemeente het recht 
een eigen bijdrageregeling te hanteren. Er wordt verzocht om aan te sluiten bij CAK-systeem en 
geen twee eigen bijdrage systemen naast elkaar te hanteren. 
 

5.6 Welzijnsorganisaties, jeugdzorg, maatschappelijk werk 
 
Welzijn, maatschappelijke zorg en (in mindere mate) jeugdzorg voelen zich al jaren het kind van 
de (bezuinigings)rekening. Welzijn is niet sexy. 
Er is scepsis dat dit nu in de WMO opeens veel anders gaat worden. 
 
Men maakt zich zorgen over de marktwerking en daarmee commercialisering van zorg en 
welzijn. De relatie met de gemeente had tot op heden het karakter van ons kent ons, wat de 
samenwerking ook bevorderde. 
 
Toch beseffen deze organisaties dat ook zij zich moeten ontwikkelen tot meer 
ondernemingsgerichte organisaties. Daar liggen ook kansen. Mogelijk dat welzijn dan minder het 
sluitstuk zal zijn van de gemeentelijke begroting.  
 
Onder (gemeentelijke) regie verstaan zij: regelen. Regelen dat burgers “krijgen wat zij nodig 
hebben” om te kunen participeren in de samenleving.  
 
 

5.7 MEE 
 
De MEE organisaties hebben zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een brede ondersteuning 
en begeleidingsfunctie voor mensen met een beperking. Er is expertise ontwikkeld in het 
begeleiden van mensen naar de adequate hulp. 
 
Ook hier bestaan zorgen over de mate waarin gemeenten zijn geëquipeerd voor deze nieuwe taak. 
Er is somberheid als het gaat om de toekomst van mensen met een beperking.   
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Regionale samenwerking zou een erg goede zaak zijn. Maar er worden twijfels gesteld aan de 
oprechtheid om echt samen te werken. 
 
Over de één-loketgedachte is MEE zeer positief. Maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. Het 
moet echt een onafhankelijk centrum zijn dat “niet mee wordt gezogen in het aanbod”. Zaak is de 
behandeltijd kort te houden en er vooral voor te zorgen “dat niet 14 keer hetzelfde verhaal moet 
worden verteld”.  
 
Bureaucratie en overhead kunnen alleen worden teruggedrongen als er meer vertrouwen komt en 
niet alles tot in detail wordt geregeld en voorgeschreven. Juist vertrouwen, ruimte geven en 
erkenning van professionaliteit en expertise kan zorgen voor sneller en minder complex 
handelen.  
De vraag is echter in welke mate dit zich verhoudt tot de voortgaande lijn van juridisering van de 
maatschappij. In dat kader wordt gewezen op de ‘claim-cultuur’ die defensief en risicomijdend 
handelen versterkt. Een cultuuromslag is dan noodzakelijk. 
 

5.8 Ziekenhuizen 
 
De ziekenhuizen hebben maar marginaal met de WMO te maken. Het regelen van thuiszorg na 
een ziekenhuisopname gebeurt nu via de transferpunten. Die worden gekoesterd. “Hou aub het 
integrale in stand”, aldus de ziekenhuizen. Zij zijn bevreesd voor langere lijnen. Met als gevolg 
een langere ligduur. 
 
 

5.9 Zorgkantoor. 
 
Het zorgkantoor staat positief tegenover de WMO. De intenties zijn goed. Gemeenten dienen 
echter wel keuzen te maken. Het zorgkantoor waarschuwt ervoor dat zij ervoor zal waken dat de 
AWBZ gefinancierde zorg (verzorging, verpleging en intramurale zorg) niet ‘als afvalputje’ gaat 
functioneren. 
De hoge wachtlijsten die er in West Brabant waren, zijn in korte tijd verdwenen. Vermoed wordt 
dat dit een gevolg is van de combinatie strenger indiceren en een hogere eigen bijdrage. 
 
De zorgvraag is vrij hoog in de regio. “West Brabant is behoorlijk zorgconsumptief”. De dekking 
met verzorgingshuizen is in de regio goed, de verpleeghuiscapaciteit is vrij beperkt. 
 
Er wordt in West Brabant “goed gebruik” gemaakt van de PGB. 
 
Het zorgkantoor werkt met een kwaliteitssysteem dat sterk controleert op registratie van uren, 
zorgplannen en zorgovereenkomsten. Er wordt tevens gewerkt met checklisten. 
 
Bij een regionale samenwerking worden voordelen gezien bij de inkoop van zorg. Indien dat per 
gemeente gebeurt, ontstaan er volgens het zorgkantoor risico’s. 
 
Om de bureaucratie terug te dringen worden mogelijkheden gezien bij de mandatering van 
zorgtoewijzing en het wachtlijstbeheer. Op dit moment beschikt het zorgkantoor West-Brabant 
over ‘zorgmakelaar online’ waarbij aanbieders geïndiceerde cliënten kunnen vinden. Dit systeem 
staat in principe ter beschikking. 
Er bestaat bij het zorgkantoor bereidheid mee te denken over een ander systeem voor 
zorgtoewijzing. Het zorgkantoor geeft aan ‘vanuit de inhoud’ te willen meedenken en expertise 
te leveren.  
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5.10 CIZ 
 
 
Het CIZ verzorgt als opvolger van de Rio’s op dit moment de indicaties voor de AWBZ diensten 
die in het kader van de WMO overgaan. 
 
Het CIZ ziet voor zichzelf een rol weggelegd binnen de WMO. De lokale loketten moeten naar 
de mening van het CIZ vrij zijn van zorgaanbieders. Van groot belang binnen de loketten is 
kenniscompetentie. 
 
De regierol voor de gemeenten wordt vertaald in: “zorgen voor”. Vaststellen of iemand iets krijgt 
is wat anders dan zorgen dat iemand iets krijgt.  
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6 Op weg naar een strategie 
 

Mogelijkheden van de WMO, afgezet in sterkten en zwakten 
 
Op een aantal terreinen zullen keuzen moeten worden gemaakt. Die keuzen liggen op het vlak 
van invoering, uitwerking en samenwerking. 
 
Invoering 
 
Invoering van de WMO zal zich over een aantal jaren uitstrekken waarvan de belangrijkste 
wijzigingen zich in 2006 en 2007 zullen voltrekken. Invoering en implementatie van de WMO is 
een zeer majeure operatie. En wel om de volgende redenen: 
 

• Er komt een breed spectrum van taken en verantwoordelijkheid op lokaal niveau 
• De WMO richt zich niet zozeer op het uitvoeren van taken maar vooral op het behalen 

van resultaten en prestaties 
• Binnen de WMO is het de bedoeling dat er een interactieve vorm van 

beleidsontwikkeling is, met een nadrukkelijke invloed vanuit de bevolking 
• De gedachte achter de WMO is het realiseren van een netwerk als gesloten systeem 
• Omdat de WMO vooral ook inspeelt op toekomstige ontwikkelingen rondom vergrijzing 

en combinaties van wonen, zorgen en welzijn, zal er een (deels langdurig) traject voor 
innovatie en ontwikkeling moeten worden ingegaan.  

• Doordat een deel van de ontwikkelingen nieuw is, zal er dus ook sprake zijn van ’trial and 
error’. 

• Het vormgeven aan en sturen van innovatie en ontwikkeling zijn geen taken die van 
oudsher breed worden uitgevoerd binnen de gemeentelijke organisatie. Dit kan echter wel 
een positieve impuls geven aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het gemeentelijk 
apparaat. 

 
 
De WMO richt zich op een viertal hoofdthema’s 
 

I. Interne en externe regie 
II. Versterking van de civil society 

III. Collectieve voorzieningen 
IV. Individuele verstrekkingen 

 
Los van welke invoeringsstrategie wordt gekozen, zal er een beleid moeten worden ontwikkeld 
dat zich richt op deze vier hoofdthema’s en de samenhang daartussen. 
 
Implementatie van de WMO kent in de aanvang een aantal belangrijke aandachtgebieden: 

• zorgdragen voor een goede en juiste wettelijke en bestuurlijke voorbereiding 
o verordeningen 
o ontwikkelen van een visie 

• bepaling mate en intensiteit van ontwikkeling en innovatie 
• opzetten en uitvoeren traject van innovatie en ontwikkeling  
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Een algemene Sterkte-Zwakte analyse over de WMO geeft een volgend beeld: 
 
 

 
 

Kansen Bedreigingen 

 Richt zich op resultaten Toekomstige vraag onzeker en 
onduidelijk  Ruimte voor eigen beleid en innovatie 

 Budget per burger krapper  Zorg vanuit de vraag, op maat en PGB
 Financiële risico’s lokale overheid  Betere samenhang tussen collectieve 

en individuele voorzieningen  Extra druk op bijzondere bijstand 
 Efficiency; minder dubbelfuncties  Risico van regelzucht lokale overheid 
 Efficiency; marktwerking  Versnippering en verschillen tussen 

(regio) gemeenten worden moeilijk 
geaccepteerd 

 Breed draagvlak door interactief 
beleid met burgers 

 Communicatie naar samenleving  Civil society; samenleving versterken

Zwakke kanten Sterke kanten 

 Duidelijke rol overheid  Zorgtaak is deels vrijwilligerswerk 
 Weinig verplichtingen (deregulering)   Afhankelijk van bereidheid/ 

solidariteit tussen burgers  Veel ruimte voor particulier initiatief 
 Wetgeving is vaag en onduidelijk, 

risico van ongewenste amendementen 
 Gericht op eigen verantwoordelijkheid 

en zelforganisatie burger 
 Gemeente heeft weinig ervaring met 

innovatie 
 Gemeente krijgt geen uitvoeringsfunctie 

maar regiefunctie 
 Laag vertrouwen bij zorgaanbieders  Gemeenten zijn vrij samen te werken 

met allerlei partijen  (Te) korte invoeringstijd 
 Positieve houding burger 

 
De WMO gaat per 1 januari 2006 van start (voornemen kabinet) waarbij in overleg met de 
Tweede Kamer en de VNG al is besloten de start van enkele belangrijke onderdelen te vertragen 
naar 1 juli 2006. De VNG ziet het liefst dat de hele WMO wordt vertraagd naar 1 juli 2006.  
 
De Tweede Kamer heeft het kabinet toestemming gegeven verder te gaan met de voorbereiding, 
maar volgt de ontwikkelingen kritisch. De VNG heeft het kabinet gevraagd de wet niet te laten 
‘dicht-timmeren’ met amendementen, waardoor een op lokaal niveau niet goed werkbare en 
uitvoerbare wet ontstaat. 
 
Het is niet mogelijk om voor 1 januari én de bestuurlijke voorbereiding te realiseren en de 
eventueel gekozen trajecten voor innovatie en ontwikkeling te hebben afgerond. Een werkelijk 
effect van innovatie en ontwikkeling zal zich toch geleidelijk voordoen. Alle in 2005 afgegeven 
indicaties en lopende voorzieningen dienen bestuursrechtelijk te worden gerespecteerd. 
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Aan te bevelen is dan ook: 
 

• Zorg te dragen dat voor 1 januari 2006 alle noodzakelijke voorbereidingen zijn afgerond, 
zodat invoering van de WMO kan plaatsvinden. 

• Vóór 1 januari een keuze te hebben gemaakt voor een traject van innovatie en 
ontwikkeling. Er is (nog) geen keuze noodzakelijk voor de mate en intensiteit van 
innovatie en ontwikkeling.  

• Nog in 2005 te starten met het innovatie- en ontwikkelingstraject om daarmee een 
duidelijk signaal af te geven dat de wijze van invoering op 1-1-2006 een tijdelijkheid 
heeft. 2006 wordt een projectjaar waarin de wijze van uitvoering van de WMO voor de 
eerstkomende vier jaar na 2006 wordt bepaald. 

• Aandacht te besteden aan een goede communicatie met de samenleving. 
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7 Invoering: twee strategieën mogelijk 
Ondanks dat de WMO in strikte zin een relatief beperkte uitbreiding van taken voor de gemeente 
betekent, kunnen de kansen en bedreigingen ertoe leiden dat gemeenten overgaan tot een 
herijking van beleid en uitvoering binnen het maatschappelijke beleidsveld. Op basis van de 
analyse en de opinies en uitkomsten vanuit verschillende discussiebijeenkomsten in het land, 
kunnen twee mogelijke invoeringsstrategieën worden benoemd.  
 

De eerste strategie houdt in dat de gemeente begint met het invoeren van de nieuwe 
taken uit de WMO en pas dàn op de andere hoofdthema’s gaat bijsturen wanneer dit 
strikt noodzakelijk is. Deze strategie koerst op minimale implementatiekosten.  

 
Bij de tweede strategie kiest de gemeente ervoor om het gehele maatschappelijke beleid 
te herijken, waarbij gezocht wordt naar maximale sturing op alle vier de hoofdthema’s, 
met als consequentie meer implementatiekosten. 

 
Er is geen zwart-wit keuze tussen de twee invoeringsstrategieën. Het zijn ook geen 
blauwdrukken. In de praktijk zullen mengvormen ontstaan. De onderstaande beschrijving van de 
twee uiterste vormen van invoeringsvarianten (minimale en maximale variant) kunnen echter wel 
helpen bij het bepalen van een lokale implementatiestrategie. Per variant wordt aangegeven in 
hoeverre er aanpassing van het huidige beleid op de hoofdthema’s plaatsvindt. 
 
Invoeringsstrategie 1: minimale aanvulling op het huidige beleid 
In een smalle visie op de gevolgen van de WMO betekent deze wet slechts dat gemeenten per 1 
juli 2006 individuele verstrekkingen voor huishoudelijke verzorging gaan organiseren. Per 2007 
komen daar delen van de functies ondersteunende en activerende begeleiding bij. Bij deze 
strategie wordt het bestaande beleid zodanig aangepast dat alleen aan de eisen van de wet wordt 
voldaan. Pas wanneer blijkt dat een dergelijk systeem niet houdbaar is, vindt bijsturing op de 
verschillende hoofdthema’s plaats.  
 
 

 

Interne en externe regie Versterking van de civil society 

Interne en externe regievoering 
op een samenhangend stelsel van 
collectieve en individuele 
voorzieningen rond wonen, 
werken, welzijn, zorg en inkomen 
wordt in dit scenario 
overgeslagen. 

Het versterken van de civil 
society wordt in dit scenario 
niet gekozen als strategie voor 
het organiseren van een 
goedkoop alternatief aanbod 
aan diensten op het terrein van 
zorg en ondersteuning.

Collectieve voorzieningen Individuele verstrekkingen

  
Het organiseren van algemene 
collectieve voorzieningen 
betekent in dit scenario het 
handhaven van bestaand beleid. 

Het organiseren van 
individuele verstrekkingen 
wordt relatief licht ingevuld. 
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Nadere toelichting: 
 
Een lichte invulling van het thema individuele verstrekkingen zou er als volgt uit kunnen zien: 

• Uitleg dat de regering de wet heeft veranderd, waardoor geen recht op individuele 
verstrekkingen meer bestaat en dat de gemeente dit beleid simpelweg uitvoert. 

• Geen inkoop van diensten voor huishoudelijke verzorging en oude WVG-onderdelen, 
maar het toekennen van een tegemoetkoming in de kosten via de bijzondere bijstand; 
aanbestedingsprocedures blijven zo achterwege. 

• Een eenvoudig loket of telefoonnummer voor informatie over wonen, welzijn en zorg en 
bijbehorende voorzieningen. 

• Geen indicatiestelling of een indicatiestelling via de bestaande AWBZ-richtlijnen, 
uitgevoerd door het CIZ.  

• Kostenbeheersing; door het bepalen van een lage tegemoetkoming in de kosten en de eis 
van een inkomen op of onder bijstandsniveau voor het ontvangen van deze 
tegemoetkoming. 

 
 
Invoeringsstrategie 2: de WMO als herijking van het maatschappelijk beleid 
 
In een bredere visie op de WMO betekent de implementatie van deze wet het herijken van het 
gehele maatschappelijk beleid. In dit scenario wordt met het oog op vraagsturing, 
kostenbeheersing en het voorkomen van verschraling van het voorzieningenniveau, op elk van de 
vier hoofdthema’s gestuurd. 
 
 

 
 

Interne en externe regie Versterking van de civil society 

Interne en externe regievoering 
op een samenhangend lokaal 
stelsel van collectieve en 
individuele voorzieningen rond 
wonen, werken, welzijn, zorg en 
inkomen wordt in dit scenario 
zwaar aangezet. 

Versterking van de civil society 
neemt in dit scenario een 
belangrijke plaats in. Doel is dat 
burgers zorg en ondersteuning 
organiseren en elkaar helpen 
zodat goedkope vormen van zorg 
en ondersteuning ontstaan

Collectieve voorzieningen Individuele verstrekkingen

Organisatie van algemene 
collectieve voorzieningen gebeurt 
in dit scenario zodanig dat de 
collectieve voorzieningen zo veel 
mogelijk voorkomen dat burgers 
een beroep doen op de (dure) 
individuele voorzieningen.  

Het organiseren van 
individuele verstrekkingen 
wordt in dit scenario 
uitgebreid ingevuld waarbij 
aandacht is voor innovatie en 
ontwikkeling van nieuwe 
vormen.
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Nadere toelichting: 
 
De invulling van de interne en externe regie zou er als volgt uit kunnen zien: 

• Visieontwikkeling en daarop aansluitend heldere communicatie naar en met burgers, 
zodat voor iedereen duidelijk is wat de gemeente (overheid) wel en niet kan doen voor 
haar burgers en hoe de verantwoordelijkheidsverdeling tussen burger en overheid eruit 
ziet. 

• Het in kaart brengen van de huidige en toekomstige vraag naar wonen, werken, welzijn 
en zorg van burgers, afgezet tegen hun inkomen en het bepalen van de vraagpatronen 
binnen deze vraag naar voorzieningen. 

• Het innemen van een sterke externe regierol en het beïnvloeden van het beleid van en de 
samenwerking tussen bijvoorbeeld woningcorporaties en zorginstellingen zodat een 
sterke sociale infrastructuur ontstaat die aansluit bij de gemeentelijke visie op een 
samenhangend lokaal stelsel rond wonen, werken, welzijn en zorg. 

• Het zonodig omvormen van het gemeentelijk beleids- en uitvoeringsapparaat zodat vanuit 
de huidige diensten voor wonen, welzijn/zorg en sociale zaken door één bril gekeken 
wordt naar de ontwikkeling van een samenhangend stelsel van voorzieningen voor 
kwetsbare burgers. 

• Het opzetten van een regionaal samenwerkingsverband waarbinnen inverdieneffecten op 
beleidsontwikkeling, inkoop van diensten, administratie en indicatiestelling kunnen 
worden behaald en de gemeenten bovendien hun regierol in het regionale veld van 
wonen, werken, welzijn en zorg verder kunnen versterken. 

 
 
Versterking van de civil society zou er als volgt uit kunnen zien: 
 
Het doel dat hiermee beoogd wordt is dat burgers zorg en ondersteuning in hun eigen omgeving 
organiseren en elkaar helpen, zodat goedkope vormen van zorg en ondersteuning ontstaan. Bij 
het versterken van de civil society zijn er twee sporen: 

• ondersteunen van mantelzorgers en het stimuleren van vrijwilligerswerk 
• mogelijkheden rond het inzetten van werklozen (work first-benadering en het inzetten van 

wijkontwikkelingsbedrijven). 
 
 
De inrichting en organisatie van collectieve voorzieningen zou als volgt kunnen: 
 
Het organiseren van algemene collectieve voorzieningen gebeurt in dit scenario op een zodanige 
wijze dat de collectieve voorzieningen zo veel mogelijk bijdragen aan het voorkomen dat burgers 
een beroep doen op de (dure) individuele voorzieningen. De collectieve voorzieningen zijn 
gericht op het versterken van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. 

• Het ontwikkelen van gemeentelijk beleid voor collectieve voorzieningen rond wonen, 
werken, welzijn, zorg en inkomen dat erop gericht is om de vraag naar dure individuele 
verstrekkingen te beperken (onder andere het bouwen van levensloopbestendige 
woningen en het primair richten van het collectieve welzijnsbeleid op kwetsbare groepen 
die anders een beroep zouden doen op dure individuele verstrekkingen). 

• Het ontwikkelen van een toegangspoort voor informatie, advies en begeleiding op het 
terrein van wonen, werken, welzijn, zorg en inkomen en eventueel burgerzaken zodat 
burgers weten waar zij moeten zijn, een onafhankelijk advies krijgen en zo veel mogelijk 
één aanspreekpunt hebben. Via deze toegangspoort worden burgers zo veel mogelijk 
toegeleid naar vormen van zorg en ondersteuning die goedkoop en collectief zijn. 
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De individuele verstrekkingen kunnen in dit scenario als volgt worden opgezet: 
 
De persoonlijke vraag en behoefte is het uitgangspunt. Innovatie en ontwikkeling van nieuwe 
vormen verbreden en dienstenspectrum. 

• De gemeente ontwikkelt op basis van financiële prognoses richtlijnen voor individuele 
verstrekkingen. Deze zijn erop gericht voorzieningen op een kwalitatief zo hoogwaardig 
mogelijk niveau tegen een voor de burger en de gemeente zo laag mogelijke prijs voor zo 
veel mogelijk burgers als kan, aan te bieden.  

• De gemeente ontwikkelt een sluitend netwerk van aanvraag tot verstrekking waarbij 
aandacht is voor kwaliteit en kostenefficiëntie. Onderdeel is de keuze voor de 
indicatiestelling.  

• De gemeente organiseert een heterogeen aanbod van zorg en diensten dat varieert in prijs 
en kwaliteit (bijvoorbeeld via het inzetten van werklozen en het variëren in type 
arrangementen) zodat burgers een keuze hebben. 

• De gemeente sluit prijsovereenkomsten of inkoopcontracten af met aanbieders van zorg 
en diensten zodat via het organiseren van concurrentie invloed uitgeoefend kan worden 
op de prijs en kwaliteit van het aanbod. 

• De gemeente bepaalt op basis van financiële prognoses de hoogte van hetzij eigen 
bijdragen (in het geval van inkoopcontracten) hetzij een tegemoetkoming in de kosten (in 
het geval van prijsafspraken), variërend naar type arrangement  

• De gemeente voert eveneens op basis van financiële prognoses schalen in voor de 
inkomenscriteria die verbonden zijn aan de eigen bijdrage dan wel de tegemoetkoming in 
de kosten (binnen de bandbreedtes van de WMO). 

 
Kanttekeningen bij de twee strategieën. 
Hierboven zijn twee invoeringsstrategieën beschreven. De twee strategieën zijn een minimale en 
een maximale variant voor de implementatie van de WMO. Zoals eerder gesteld zullen in de 
praktijk mengvormen worden gekozen. Om de consequenties helder te krijgen, volgt een analyse 
van de twee strategieën. 
 

 

 Geen zicht op vraag 
(ontwikkeling) 

 ‘Blind’ financieel beleid 
 Volgend beleid, beperkte 

(bij)sturing mogelijk 
 Geen versterking civil society 

 
 Hogere investeringen 
 Interne wijzigingen binnen de 

gemeentelijke organisatie 
 Regionale samenwerking kan 

eigen beleidsruimte versmallen 

 
 Minder investering van tijd en 

beleidscapaciteit  
 geen interne reorganisaties 

 

Invoeringsstrategie 1 Invoeringsstrategie 2 

Inzicht in vraag biedt 
mogelijkheden voor sturing V

oordeel 

 Versterking civil society 
 Benutting en ondersteuning 

zelfredzaamheid burger 
 Innovatie zorg en ondersteuning 
 (regionale) Samenwerking en 

netwerkvorming 

N
adeel 
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Analyse van strategie 1: minimale aanvulling op het huidige beleid 
 
Het grootste voordeel van strategie 1 is dat het veel minder investering van tijd en 
beleidscapaciteit vraagt. Indien de WMO per 1 januari 2006 wordt ingevoerd, betekent dit dat 
gemeenten een beperkte tijd hebben om zich hierop voor te bereiden. Omdat er geen wezenlijk 
nieuw beleid wordt gevoerd, zijn interne reorganisaties niet nodig. 
 
Een nadeel binnen deze strategie is het ontbreken aan goed inzicht in de huidige en toekomstige 
vraag en vraagontwikkeling. Het opstellen van financiële prognoses en rekenmodellen is 
daardoor feitelijk niet mogelijk. Het ontbreekt de gemeente ook aan echte sturingsmogelijkheden 
bij eventuele financiële tekorten.  
Omdat er geen aandacht wordt besteed aan een samenhangend stelsel van collectieve en 
individuele voorzieningen, kan geen inverdieneffect worden bereikt door de collectieve 
voorzieningen zo in te richten dat de instroom in individuele verstrekkingen wordt beperkt. Ook 
het versterken van de civil society, en daarmee het ontwikkelen van goedkope vormen van zorg 
en ondersteuning, blijft achter.  
Gebrek aan financiële prognoses en het ontbreken van sturing op samenhang in sociaal beleid 
kunnen leiden tot grote financiële risico’s voor gemeenten (een hogere vergrijzing dan verwacht, 
een ongunstige verdeelsleutel of te ruime criteria voor zorgtoewijzing). 
Communicatie met de samenleving over de gevolgen van de WMO is lastiger. Op welke wijze 
moet aan de burgers worden aangegeven wat de gemeente als lokale overheid er aan doet om 
betaalbare verstrekkingen mogelijk te maken. Immers de enige sturing bij financiële tekorten lijkt 
een klantonvriendelijke wijze van kostenbeheersing, namelijk door simpelweg vrijwel geen 
aanvragen meer te honoreren. Hoge begrotingstekorten, afwenteling op de bijzondere bijstand en 
verschraling van het voorzieningenniveau kunnen dan het gevolg te zijn. 
 
 
Analyse van strategie 2: de WMO als aanleiding voor de herijking van het sociaal beleid 
 
Het voordeel is dat de eerder geschetste gevaren van strategie 1 worden voorkomen. Door inzicht 
in de huidige en toekomstige vraag van de burger is er een betere kostenbeheersing. Door een 
samenhangend stelsel van collectieve en individuele voorzieningen, en de versterking van de 
civil society, wordt de zelfredzaamheid en participatie van burgers bevorderd. Instroom in (dure) 
individuele verstrekkingen wordt dan meer voorkomen, terwijl tegelijkertijd het welzijnsniveau 
van burgers zo optimaal mogelijk blijft. Door concurrentie, diversiteit en samenwerking tussen 
uitvoerende organisaties te bevorderen, vindt daarnaast sturing plaats op de prijs en kwaliteit van 
het voorzieningenaanbod. De gemeente heeft dan ook een beter verhaal richting burgers voor de 
uiteindelijk gemaakte keuzes. 
 
Een belangrijk nadeel van deze strategie is dat het meer investeringen kost om een dergelijk 
systeem te ontwikkelen. Gemeenten moeten goed zicht houden op de beoogde 
invoeringstermijnen. Een projectmatige aanpak is belangrijk. 
Om integrale beleidsontwikkeling mogelijk te maken zullen waarschijnlijk – soms lastige - 
interne veranderingen of reorganisaties van - soms verkokerde - gemeentelijke diensten nodig 
zijn. Een voorwaarde is tevens dat er bestuurlijke daadkracht aanwezig is, zodat de gemeente een 
regisserende rol in het veld van instellingen op het terrein van wonen, werken, welzijn en zorg 
kan innemen. Voor gemeenten kan dit betekenen dat – op onderdelen - regionale samenwerking 
nodig is. Vooral ook omdat veel instellingen regionaal zijn georiënteerd.  
Het tot stand brengen van regionale samenwerking bij een politiek gevoelig thema als de WMO 
kan lastig zijn. 
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8 Vier scenario’s beleidsontwikkeling en uitvoering 
In dit hoofdstuk worden vier scenario’s beschreven. Hierbij wordt een ‘foto van de 
toekomst’gemaakt en een beeld geschetst op welke wijze beleid en de uitvoering van de WMO 
kan worden ontwikkeld. Het gaat er nadrukkelijk niet om dat er keuze is uit vier scenario’s en dat 
er een moet worden gekozen. Meer is het de bedoeling om een doorkijk te geven wat de 
consequenties zijn van mogelijke keuzen en op welke wijze dat in de praktijk vorm krijgt. Zo 
moeten de vier beschreven scenario’s ook worden gelezen. 
 

Collectief/ minimale keuzevrijheid  
 

 
 

Scenario1 Scenario 2 
  

standaardisatie Flexibel aanbod, 
beperkte keuze 
vrijheid 

 

C
om

pe
tit

ie
 sam

enw
erken

Scenario 3 Scenario 4 
beperkt aantal 

aanbieders, breed 
palet 

 
flexibel aanbod, 
keuze vrijheid 

 

Individueel/maximale keuzevrijheid  
 
Beschrijving van de scenario’s 
Bij de beschrijving wordt het woord loket gehanteerd. Hiermee wordt aangehaald wat er in de 
WMO wordt genoemd. U dient het woord loket hier als begrip te hanteren en niet als een vorm. 
 

8.1 Scenario 1 
 
Er is binnen de gemeenten één loket die beperkt van opzet is.  Burgers kunnen er terecht voor 
advies en informatie over professionele diensten als WVG-voorzieningen, thuiszorg en 
begeleiding. Hierbij wordt samengewerkt met de vrijwilligerscentrale. Voor andere adviezen zijn 
folders en telefoonnummers aanwezig en wordt doorverwezen. Het loket heeft geen 
ontmoetingsfunctie. 
Het loket bevindt zich in een goed toegankelijk gebouw. Het loket wordt bemand door 
consulenten die op de hoogte zijn van alle contracten die zijn gesloten. De consulenten zijn 
opgeleid om op snelle wijze inzicht te krijgen in de vraag of problematiek van de burger. De 
samenwerking met de organisatie voor vrijwilligers en mantelzorg is goed. Dat is het eerste 
instapniveau. Voor kleine klussen en aanpassingen in en om het huis, wordt doorverwezen naar 
klussendiensten en/of de woningcorporatie. Alleen toegewezen aanpassingen worden via het 
loket verzorgd.  
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De consulent schakelt bij zeer lichte vragen van zorg direct de gecontracteerde zorgorganisatie 
in. De burger kan niet kiezen. Wil de cliënt een andere zorgaanbieder, dan moet er extra worden 
betaald omdat deze duurder is. De burger kan beperkt kiezen uit een PGB. Voor zwaardere 
vormen van zorg vindt indicatiestelling plaats zoals gebruikelijk voor de WMO. Vastgesteld is 
dat professionele zorg pas mag worden ingezet nadat mantelzorg niet toereikend is of niet 
beschikbaar.  
Na ontwikkeling van het zorgplan wordt deze beoordeeld op het zorgcontract en kan de 
organisatie direct beginnen met de zorgverlening. Er is een protocol waarbij steekproefsgewijs 
het zorgplan nauwkeuriger wordt beoordeeld, eventueel met een bezoek aan de cliënt. De 
bewijslast ligt altijd bij de zorgorganisatie. Die moet goed registreren. 
 
De burger betaalt een eigen bijdrage die gerelateerd is aan het inkomen en vermogen. Deze 
regeling is vastgesteld door de gemeenteraad en voldoet aan de eisen die het rijk stelt. 
De consulent heeft als enige (samen met haar team) toegang tot alle persoonlijke gegevens van 
de burger.  Er is niet extra geïnvesteerd in een elektronisch dossier. Bij iedere aanvraag of 
mutatie worden zo goed mogelijk de relevante gegevens meegezonden. 
De dienstverlening wordt jaarlijks besproken met de cliëntenraad, de seniorenraad en het 
gehandicaptenplatform. De adviezen worden gevoegd bij het raadsvoorstel en meegenomen bij 
de uiteindelijke besluitvorming. Alle contracten ontstaan door aanbesteding en inschrijving. De 
bedoeling is om met een beperkt aantal aanbieders de meest noodzakelijke diensten te 
organiseren. Wat niet in het contract zit, kan niet worden geleverd.  
 
Relatie met de prestatievelden: 
 

 prestatieveld effect 
1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en 

leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 
• Bestaand beleid voortzetten, geen extra beleid 

ontwikkelen 
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen 

met problemen met opgroeien en van ouders met 
problemen met opvoeden. 

• Voortzetting huidig beleid wen taken. Deze 
verschuiven naar het loket 

3. Het geven van informatie, advies en 
cliëntondersteuning. 

• Het loket functioneert vooral via de telefoon, internet, 
folders en brochures en op basis van doorverwijzing 

4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. • De subsidie wordt doorgesluisd 
5. Het bevorderen van de deelname aan het 

maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem en van mensen met 
een psychosociaal probleem. 

• Voortzetting van bestaand beleid, gefragmenteerde 
samenhang 

6. 
Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een 
beperking of een chronisch psychisch probleem en 
van mensen met een psychosociaal probleem ten 
behoeve van het  behoud van hun zelfstandig 
functioneren of hun deelname aan het 
maatschappelijk verkeer. 

• Collectieve contracten 
• Eigen bijdrage bepaalt het wel of niet beschikbaar zijn. 

Zowel inkomens als vermogentoets 
• Indicaties zoals voor de WMO 
• Het budget is bevroren. Als het zorgvolume stijgt 

wordt dat vertaald in een toename van de eigen 
bijdrage of een afname van het voorzieningenniveau 

7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder 
sociale pensions en vrouwenopvang. 

8. Het bieden van openbare geestelijke 
gezondheidszorg. 

9 Het voeren van verslavingsbeleid. 

 
 
• Geen lokaal beleid. Voortzetting huidig (regionaal) 

beleid 
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8.2 Scenario 2 
 
Er is binnen de gemeente één loket. Naast enkele professionele diensten als WVG-
voorzieningen, thuiszorg en begeleiding, kunnen bewoners er ook terecht voor een beperkt aantal 
vormen van advies en informatie. Welke dat zijn is bepaald aan de hand van het verwachte 
volume. Er wordt op sommige dagen samengewerkt met verschillende organisaties als de 
vrijwilligerscentrale, het mantelzorgbureau, de ouderenbonden en het gehandicaptenplatform. 
Voor andere adviezen zijn folders en telefoonnummers aanwezig. Het wijkloket heeft ook een 
beperkte ontmoetingsfunctie. 
Voor gemeentelijke diensten die veel voorkomen zoals het aanvragen van een vergunning 
kunnen burgers hier ook terecht. Afhalen moet echter op het gemeentehuis. 
Het loket bevindt zich in een goed toegankelijk gebouw waarin ook enkele functies zijn 
gehuisvest. Dat kan zijn het maatschappelijk werk, het consultatiebureau of een afdeling van het 
CWI. Dit wordt bepaald door de volume van het gebruik. 
Ook is er een wijkrestaurant waar ouderen en alleenstaanden een warme maaltijd kunnen eten. Er 
is een weekmenu dat periodiek op basis van de wensen van de gebruikers wordt vastgesteld. De 
maaltijden worden iedere dag op een vast moment opgediend. Vol is vol. 
 
Het wijkloket wordt bemand door opgeleide consulenten. Zij zijn in principe het vaste 
aanspreekpunt. De consulenten zijn opgeleid om op snelle wijze inzicht te krijgen in de vraag of 
problematiek van de burger. De samenwerking met de organisaties voor vrijwilligers en 
mantelzorgers is goed. Dat is het eerste instapniveau. Voor kleine klussen en aanpassingen in en 
om het huis, is er een wijkwerkplaats. Deze komen op vaste dagen en tijdstippen langs. 
 
De buurtconsulent is gemandateerd om bepaalde veelvoorkomende lichte vragen van zorg direct 
toe te wijzen en daar in overleg met de burger actie op te ondernemen. De burger kan overigens 
kiezen uit een PGB of zorg in natura. 
Voor zwaardere vormen van zorg wordt in overleg een professionele organisatie ingeschakeld 
die de indicatie verzorgd aan de hand van een vast maar enigszins flexibel protocol. De burger 
heeft een beperkte mate van keuzevrijheid. Vastgesteld is dat professionele zorg pas mag worden 
ingezet nadat mantelzorg niet toereikend is of niet beschikbaar. Er is een beperkte mogelijkheid 
dat de organisatie de mantelzorg begeleid waardoor meer informele zorg mogelijk is. Ter 
ontlasting van de mantelzorg kan in beperkte zin de zorg gedeeltelijk worden overgenomen. 
Na ontwikkeling van het zorgplan kan de organisatie direct beginnen met de zorgverlening 
binnen een strak protocol. De buurtconsulent beoordeelt het zorgplan aan de hand van een aantal 
criterea. Er is een protocol waarbij steekproefsgewijs het zorgplan nauwkeuriger wordt 
beoordeeld, eventueel met een bezoek aan de cliënt. De bewijslast ligt altijd bij de 
zorgorganisatie. Die moet goed registreren. 
 
De burger betaalt een eigen bijdrage die gerelateerd is aan het inkomen en/of vermogen. Deze 
regeling is vastgesteld door de gemeenteraad en voldoet aan de eisen die het rijk stelt. 
De wijkconsulent heeft als enige (samen met haar team) toegang tot alle persoonlijke gegevens 
van de burger. Dit is geregistreerd in een geautomatiseerd systeem. Bij iedere aanvraag of 
mutatie moeten de gegevens worden opgezocht en worden de relevante gegevens meegezonden. 
 
De dienstverlening in het wijkloket wordt jaarlijks met de cliëntenraad, de seniorenraad en het 
gehandicaptenplatform besproken. Er is een beperkte mogelijkheid keuzen te maken binnen het 
door de gemeenteraad vastgesteld budget. Bij de keuzen is het aantal mensen dat er gebruik van 
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maakt leidend. De wijkconsulent heeft een sturende en corrigerende functie of aan de 
vastgestelde prestaties en uitgangspunten wordt voldaan. 
 
Relatie met de prestatievelden: 
 

 prestatieveld effect 
1. 

Het bevorderen van de sociale samenhang in en 
leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 

• Er is een visie ontwikkeld op de civil society 
• Consulenten, seniorenraden en vrijwilligers zijn 

betrokken bij het beleid en de uitvoering. 

2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen 
met problemen met opgroeien en van ouders met 
problemen met opvoeden. 

• Er is een beperkt aanbod van preventieve 
voorzieningen en ondersteuning.  

3. Het geven van informatie, advies en 
cliëntondersteuning. 

• Het loket functioneert als vraag en ontmoetingsplaats 
• Er vindt beperkte monitoring plaats van de wijk 

4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Er is beleid ontwikkeld op ondersteuning en ontlasting 
5. Het bevorderen van de deelname aan het 

maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem en van mensen met 
een psychosociaal probleem. 

• Er is een woonzorgbeleid 
• Planologisch  is er sprake van een beperkt integraal 

beleid voor leefbaarheid en bewoonbaarheid. Er wordt 
gericht op grote(re) groepen 

6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een 
beperking of een chronisch psychisch probleem en 
van mensen met een psychosociaal probleem ten 
behoeve van het  behoud van hun zelfstandig 
functioneren of hun deelname aan het 
maatschappelijk verkeer. 

• Er is een beperkte mogelijkheid voor eigen keuzen. 
• Mogelijkheden voor  

o PGB 
o Zorg in natura 

• Er is een netwerk met informele zorg. Dit is de eerste 
insteek. 

7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder 
sociale pensions en vrouwenopvang. 

8. Het bieden van openbare geestelijke 
gezondheidszorg. 

9 Het voeren van verslavingsbeleid. 

• Opvangbeleid is regionaal georganiseerd 
• Er is een preventief beleid gericht op signalering 
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8.3 Scenario 3 
 
Op aanvaardbare afstand voor de burger is een breed opgezet loket. Naast professionele diensten 
als WVG-voorzieningen, thuiszorg en begeleiding, kunnen buurtbewoners er ook terecht voor 
bepaalde soorten advies en informatie. Hierbij wordt samengewerkt met de vrijwilligerscentrale 
en een ouderenbond. Voor andere adviezen zijn folders en telefoonnummers aanwezig. Het 
wijkloket heeft op enkele dagen ook een ontmoetingsfunctie. 
Voor eenvoudige gemeentelijke diensten zoals een afschrift uit het bevolkingsregister of het 
aanvragen van een vergunning kunnen burgers hier ook terecht. 
 
Het wijkloket bevindt zich in een goed toegankelijk gebouw waarin ook andere functies zijn 
gehuisvest. Te denken valt aan het maatschappelijk werk, het consultatiebureau en een afdeling 
van het CWI. Ook is er een wijkrestaurant waar ouderen en alleenstaanden een warme maaltijd 
kunnen eten. Dit keer heeft “snelle hap”  de laagste inschrijving geleverd en mag de komende 
twee jaar de maaltijden verzorgen. Deze zijn beperkt in variatie en keuze, maar wel voldoende 
van kwaliteit. Het restaurant is iedere dag open tussen 16.00 uur tot 18.30 uur. Het restaurant 
heeft een beperkt aantal plaatsen. Vol is vol. 
 
Het loket wordt bemand door consulenten die op de hoogte zijn van alle contracten die zijn 
gesloten. Zij zijn de vaste contactpersoon voor de burger. De consulenten zijn opgeleid om op 
snelle wijze inzicht te krijgen in de vraag of problematiek van de burger. De samenwerking met 
de organisatie voor vrijwilligers en mantelzorg is goed. Dat is het eerste instapniveau. Voor 
kleine klussen en aanpassingen in en om het huis, is er een wijkwerkplaats. Iedere twee jaar 
wordt het beheer aanbesteedt. Dit jaar was het voormalige hoofd technische dienst van de 
woningcorporatie Zorgbreed, de laagste inschrijver. Hij is begonnen met een eigen klusbedrijf. 
De klussen die de werkplaats mag doen, zijn beperkt en contractueel vastgelegd. 
 
De buurtconsulent schakelt bij lichte vragen van zorg direct een zorgorganisatie in. De burger 
kan kiezen uit twee organisaties die de laagste inschrijving hadden. Wil de cliënt een andere 
zorgaanbieder, dan moet er extra worden betaald omdat deze duurder is. De burger kan overigens 
kiezen uit een PGB, een voucher waarmee zelf bij de organisatie hulp kan worden ingekocht of 
zorg in natura. 
Voor zwaardere vormen van zorg wordt een van de twee professionele organisaties ingeschakeld 
die de indicatie verzorgd aan de hand van een vast protocol. Hierin is vastgesteld dat 
professionele zorg pas mag worden ingezet nadat mantelzorg niet toereikend is of niet 
beschikbaar. Er is ook een mogelijkheid dat de organisatie de mantelzorg begeleid waardoor 
meer informele zorg mogelijk is. Ter ontlasting van de mantelzorg wordt op beperkte momenten 
de zorg in z’n geheel overgenomen. 
Na ontwikkeling van het zorgplan wordt deze beoordeeld op het zorgcontract en kan de 
organisatie direct beginnen met de zorgverlening. Er is een protocol waarbij steekproefsgewijs 
het zorgplan nauwkeuriger wordt beoordeeld, eventueel met een bezoek aan de cliënt. De 
bewijslast ligt altijd bij de zorgorganisatie. Die moet goed registreren. 
 
De burger betaalt een eigen bijdrage die gerelateerd is aan het inkomen en/of vermogen. Deze 
regeling is vastgesteld door de gemeenteraad en voldoet aan de eisen die het rijk stelt. 
De wijkconsulent heeft als enige (samen met haar team) toegang tot alle persoonlijke gegevens 
van de burger. Dit is geregistreerd in een electronisch dossier. Bij iedere aanvraag of mutatie 
worden de relevante gegevens meegezonden. 
De dienstverlening in het wijkloket wordt jaarlijks met de cliëntenraad, de seniorenraad en het 
gehandicaptenplatform besproken. Er is een beperkte beschikking over het door de gemeenteraad 
vastgesteld budget. De bedoeling is om met een beperkt aantal aanbieders de meest 
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noodzakelijke diensten te organiseren. Wat niet in het contract zit, kan niet worden geleverd. De 
wijkconsulent heeft een sturende functie of aan de vastgestelde prestaties en uitgangspunten 
wordt voldaan en kan corrigeren. 
 
Relatie met de prestatievelden: 
 

 Prestatieveld effect 
1. 

Het bevorderen van de sociale samenhang in en 
leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 

• Er is een beperkte sociale kaart van de gemeente 
• Er is een visie ontwikkeld op de civil society 
• Consulenten, wijkraden, seniorenraden, vrijwilligers en 

buurtbewoners zijn betrokken bij het beleid . 

2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen 
met problemen met opgroeien en van ouders met 
problemen met opvoeden. 

• Beperkt aanbod van preventieve voorzieningen en 
ondersteuning 

• Peuterspeelzalen zijn deels geprofessionaliseerd 
3. Het geven van informatie, advies en 

cliëntondersteuning. 
• Het loket heeft een redelijk breed aanbod 
• Er vindt monitoring plaats van klanten en burgers 

4. 

Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 

Beleid is ontwikkeld op  
• Ondersteuning 
• Ontlasting 
• Mogelijkheden taken over te nemen door professionals 

5. Het bevorderen van de deelname aan het 
maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem en van mensen met 
een psychosociaal probleem. 

• Er is een uitgewerkt woonzorgbeleid 
• Planologisch  is er in grote lijnen sprake van een 

integraal beleid voor leefbaarheid en bewoonbaarheid 

6. 

Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een 
beperking of een chronisch psychisch probleem en 
van mensen met een psychosociaal probleem ten 
behoeve van het  behoud van hun zelfstandig 
functioneren of hun deelname aan het 
maatschappelijk verkeer. 

• De vraag van de klant is leidend, er is een beperkte 
keuzemogelijkheid . 

• Mogelijkheden voor  
o PGB 
o Vouchers 
o Zorg in natura 

• Er is een netwerk ontwikkeld met informele zorg. Dit 
is de eerste insteek. Er zijn beperkte afspraken dat dit 
kan worden overgenomen  door professionele zorg. 

7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder 
sociale pensions en vrouwenopvang. 

8. Het bieden van openbare geestelijke 
gezondheidszorg. 

9 Het voeren van verslavingsbeleid. 

• Opvangbeleid is regionaal georganiseerd 
• Er is een preventief beleid gericht op signalering 
• Er is een beleid gericht op schuldsanering 
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8.4 Scenario 4 

 
Goed bereikbaar voor de burgers zijn er een of meerdere breed opgezette loketten. Naast 
professionele diensten als WVG-voorzieningen, thuiszorg en begeleiding, kunnen buurtbewoners 
er ook terecht voor allerlei soorten advies en informatie. Hierbij wordt intensief samengewerkt 
met verschillende organisaties als de vrijwilligerscentrale, het mantelzorgbureau, de 
ouderenbonden en het gehandicaptenplatform. Het wijkloket heeft iedere dag ook een 
ontmoetingsfunctie. 
Ook voor bepaalde gemeentelijke diensten zoals een afschrift uit het bevolkingsregister, het 
aanvragen van een vergunning of een paspoort kunnen burgers hier terecht. Er zijn altijd 
vrijwilligers aanwezig die burgers bij eenvoudige aanvragen of problemen direct kunnen 
ondersteunen. 
Het wijkloket bevindt zich in een goed toegankelijk gebouw waarin ook andere functies zijn 
gehuisvest. Te denken valt aan het maatschappelijk werk, het consultatiebureau en een afdeling 
van het CWI. Ook is er een wijkrestaurant waar ouderen en alleenstaanden een warme maaltijd 
kunnen eten, die door het zorgcentrum wordt bereid. 
 
Het wijkloket wordt bemand door speciaal opgeleide consulenten. Zij zijn de vaste 
contactpersoon voor de bewoners. De consulenten zijn opgeleid om op snelle wijze inzicht te 
krijgen in de vraag of problematiek van de burger. De samenwerking met de organisaties voor 
vrijwilligers en mantelzorgers is goed. Dat is het eerste instapniveau. Voor kleine klussen en 
aanpassingen in en om het huis, is er een wijkwerkplaats waar vrijwilligers en mensen die 
reïntegreren werken onder leiding van de technische dienst van de woningbouwcorporatie.  
 
De consulent heeft een mandaat om vragen van zorg direct toe te wijzen en daar in overleg met 
de burger actie op te ondernemen. De burger kan overigens kiezen uit een PGB, een voucher 
waarmee zelf bij organisaties hulp kan worden ingekocht of zorg in natura. 
Voor zwaardere vormen van zorg wordt in overleg een professionele organisatie ingeschakeld 
die de indicatie zelf verzorgd aan de hand van een vast maar flexibel protocol. De burger heeft 
een ruime mate van keuzevrijheid. Alleen de uren zijn geprotocolleerd. Hierin is vastgesteld dat 
professionele zorg pas mag worden ingezet nadat mantelzorg niet toereikend is of niet 
beschikbaar. Er is ook een mogelijkheid dat de organisatie de mantelzorg begeleid waardoor 
meer informele zorg mogelijk is. Ter ontlasting van de mantelzorg wordt op afgesproken 
momenten de zorg in z’n geheel overgenomen. 
Na ontwikkeling van het zorgplan kan de organisatie direct beginnen met de zorgverlening. De 
consulent beoordeelt het zorgplan aan de hand van een aantal criteria. Er is een protocol waarbij 
steekproefsgewijs het zorgplan nauwkeuriger wordt beoordeeld, eventueel met een bezoek aan de 
cliënt. De bewijslast ligt altijd bij de zorgorganisatie. Die moet goed registreren. 
 
De burger betaalt een eigen bijdrage die gerelateerd is aan het inkomen en/of vermogen. Deze 
regeling is vastgesteld door de gemeenteraad en voldoet aan de eisen die het rijk stelt. 
De wijkconsulent heeft als enige (samen met haar team) toegang tot alle persoonlijke gegevens 
van de burger. Dit is geregistreerd in een electronisch dossier. Bij iedere aanvraag of mutatie zijn 
de relevante gegevens direct beschikbaar. 
 
De dienstverlening in het wijkloket wordt jaarlijks met de cliëntenraad, de seniorenraad en het 
gehandicaptenplatform besproken. Er is een vrij ruime beschikking binnen het door de 
gemeenteraad vastgesteld budget, waarbinnen keuzen kunnen worden gemaakt. De wijkconsulent 
heeft een bewakende functie of aan de vastgestelde prestaties en uitgangspunten wordt voldaan. 
 

   Pagina 62 van 80 



Eindrapportage 0 fase regionaal project WMO 

Relatie met de prestatievelden: 
 

 prestatieveld effect 
1. 

Het bevorderen van de sociale samenhang in en 
leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 

• Er is een sociale kaart van de gemeente 
• Er is een visie ontwikkeld op de civil society 
• Consulenten, wijkraden, seniorenraden, vrijwilligers en 

buurtbewoners zijn nadrukkelijk betrokken bij het 
beleid en de uitvoering. 

2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen 
met problemen met opgroeien en van ouders met 
problemen met opvoeden. 

• Goed lokaal aanbod van preventieve voorzieningen en 
ondersteuning 

• Peuterspeelzalen zijn geprofessionaliseerd 

3. 
Het geven van informatie, advies en 
cliëntondersteuning. 

• Het loket functioneert als wijkservicepunt 
• Er vindt continue monitoring plaats van klanten en 

burgers 
4. 

Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 

Beleid is ontwikkeld op  
• Ondersteuning 
• Maximale samenhang 
• Ontlasting 
• Mogelijkheden taken over te nemen door professionals 

5. Het bevorderen van de deelname aan het 
maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem en van mensen met 
een psychosociaal probleem. 

• Er is een uitgewerkt en samenhangend woonzorgbeleid 
• Planologisch  is er sprake van een integraal beleid voor 

leefbaarheid en bewoonbaarheid 

6. 
Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een 
beperking of een chronisch psychisch probleem en 
van mensen met een psychosociaal probleem ten 
behoeve van het  behoud van hun zelfstandig 
functioneren of hun deelname aan het 
maatschappelijk verkeer. 

• De eigen keuze van de klant en de vraag staan voorop. 
• Mogelijkheden voor  

o PGB 
o Vouchers 
o Zorg in natura 

• Er is een goed netwerk ontwikkeld met informele zorg. 
Dit is de eerste insteek. Er zijn goede afspraken dat dit 
kan worden overgenomen  door professionele zorg. 

7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder 
sociale pensions en vrouwenopvang. 

8. Het bieden van openbare geestelijke 
gezondheidszorg. 

9 Het voeren van verslavingsbeleid. 

• Opvangbeleid is regionaal georganiseerd 
• Er is een preventief beleid gericht op signalering 
• Er zijn buurtnetwerker 
• Er is een beleid gericht op schuldsanering 
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9 Beleid- en ontwikkelstrategieën  
Om te komen tot beleidsscenario’s zullen er op belangrijke onderwerpen keuzen moeten worden 
gemaakt voor beleid en ontwikkelstrategieën. Om daarmee de doelstelling te kunnen halen. 
Hoewel een definitieve keuze hier nog niet voorstaat, is het wel goed aan te geven en in te zien 
dat op onderdelen verschillende mogelijkheden en richtingen zijn. Deze zullen meegenomen 
moeten worden omdat de gekozen strategie invloed heeft op het uiteindelijke en beoogde 
resultaat.  
 
 

9.1 Informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers) 
 
Een belangrijke plaats binnen de WMO is ingeruimd voor de informele zorg (mantelzorg en 
vrijwilligers). Uit onderzoeken blijkt dat onder Nederlandse burgers op zich veel bereidheid is 
voor het doen van vrijwilligerswerk en bieden van mantelzorg. Er is wel een verandering 
merkbaar. Mensen willen steeds meer zicht hebben op de inhoud en invulling, de tijdigheid en de 
mate waarin dat hun belast. Dit kan betekenen dat er gekozen moet worden voor een – deels - 
andere structurering en organisatie van de informele zorg, hier gemakshalve samengevat onder 
het begrip mantelzorg. 
 
Voor de ontwikkeling van mantelzorgbeleid zijn drie strategieën te bedenken: 
 
 

 
 

Geen beleid Mantelzorgbeleid

Mantelzorgers zijn geen expliciet 
benoemde doelgroep voor 
gemeentelijk beleid. Een 
individuele mantelzorger kan 
aandacht krijgen door een 
(urgente) probleemsituatie. 

Mantelzorgers zijn expliciet 
benoemd als doelgroep voor 
gemeentelijk beleid. Een 
samenhangend geheel van 
doelstellingen, investeringen en 
activiteiten wordt vastgesteld en 
uitgevoerd.

Mantelzorg ingebed in ander beleid 

 
Mantelzorgers en 
mantelzorgondersteuning zijn 
aandachtspunten bij regulier 
beleid, bijvoorbeeld 
ouderenbeleid of 
gezondheidsbeleid. 

 
Lokale mantelzorgondersteuning begint bij informatie, advies en verwijzing. Mantelzorgers 
moeten op een laagdrempelige en toegankelijke manier informatie krijgen over de beschikbare 
directe en indirecte ondersteuningsmogelijkheden. Een brede toegankelijkheid is van belang 
omdat mantelzorgers moeilijk te lokaliseren zijn. 
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Checklist vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning: 
 

• Informatie, advies en bemiddeling (loket, steunpunt, folder, gids, webpagina) 
• Fysieke ondersteuning (ruimte) 
• Financiën (administratiekosten, kosten van evenementen, uitgifte van gids, loket, subsidie 

aan mantelzorgvereniging, compensatie voor de kosten van respijtzorg) 
• Wetgeving  
• Beleid (onder andere volkshuisvesting, minimabeleid, parkeerbeleid, ruimtelijke 

ordening, gezondheidsbeleid)  
• (Persoonlijke) aandacht en inspraakmogelijkheden (aanwezigheid op bijeenkomsten, 

uitnodigen voor gesprekken, ruimte op webpagina en in lokale krant, organisatie van 
evenementen)  

• Productieafspraken (bijvoorbeeld met GGD, algemeen maatschappelijk werk, 
welzijnsinstellingen) 

 
Voor de organisatie van mantelzorgondersteuning zijn drie strategieën te bedenken: 
 

 
 

Losse activiteiten Steunpunt mantelzorg

  
De gemeente biedt bij 
probleemsituaties ad hoc en 
incidenteel een oplossing. Geen 
precedentwerking. 

De nadruk ligt op informatie, 
advies en ondersteuning vanuit 
een centrale organisatie (en vaak 
ook locatie). 

  

Netwerkbenadering 

De nadruk ligt op gezamenlijke 
verantwoordelijkheid in de 
ondersteuning van mantelzorgers.  
Het steunpunt (mantelzorg), de 
activiteiten en mantelzorg-
vertegenwoordigers maken naast 
andere instanties, organisaties en de 
gemeente deel uit van dit netwerk. 

 
 

9.2 Het ‘loket’, begeleiding en toeleiding 
 
Enkele opmerkingen over het ‘één-loket’ vanuit de zorgvragers 
 

• Goed vindbaar 
• ‘Midden’ in de wijk 
• Laagdrempelig. Neutraal terrein (school, bibliotheek?) 
• Je moet er voor alles terecht kunnen 
• Goede invulling, maar niet te professioneel 
• Vraagverheldering is het belangrijkste 
• Met een antwoord naar huis gaan, niet  meer zoeken. 
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• Samenwerken met vrijwilligers(organisaties) 
 

 

 
 
Definitie 
 
De volgende definitie kan van het lokale loket worden geformuleerd. 
 

• Het lokale loket is een laagdrempelig en fysiek, telefonisch en digitaal goed bereikbaar 
servicecentrum op het gebied van wonen (zorggerelateerd), zorg (toegang tot), welzijn en 
dienstverlening (WVG/WMO), alsmede eventueel inkomensondersteuning (voor niet 
structureel uitkeringsgerechtigden op grond van de WWB) 

• Het lokale loket is bestemd voor iedereen in de gemeente die daar gebruik van wil maken 
• Het lokale loket is een integraal loket met het kenmerk van een one-stop-shop. 
• Het lokale loket heeft drie kernfuncties: 

o frontoffice: informatie, advies, vraagverheldering, ondersteuning en begeleiding 
(tijdens proces van werken aan integraal oplossingsplan) 

o mid-office: ‘indicatie’ naar WVG/WMO (bekeken zal moeten worden of en hoe 
eventueel AWBZ indicaties via dit loket aangevraagd kunnen worden) 

o backoffice: afhandeling en effectuering wwz (wonen-welzijn-
zorg)/inkomensondersteuning 

 
Positie zorgaanbieders 
 
Er is een opvallende verschuiving te zien in het denken over de positie van de zorgaanbieders 
binnen het lokale loket. Tot voor kort was de leidende gedachte dat allerlei partijen hun eigen 
frontoffice met in ieder geval de informatie en adviesfunctie gingen samenbrengen in dat nieuwe 
loket. Zo werd dat ook gefinancierd: ieder betaalde een deel van de kosten. Ook de sector 
verpleging en verzorging. Door de binding van die partijen werd ieder mede verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van de adviezen en de informatie die daar gegeven werd: informatie moest 
kloppen en actueel zijn.  
Op dit moment wordt een terugtrekkende beweging gezien. Zorgaanbieders twijfelen hardop aan 
de noodzaak mee te betalen. De zorgaanbieders trekken zich terug uit het loket en zetten eigen 
winkels en informatielijnen op. Zij willen zich profileren en klanten aan zich binden.  
 
Bij gemeenten ontstaat daardoor aarzeling over de samenwerking met de zorgaanbieders in één 
loket. Soms is het overigens ook praktisch ondoenlijk om alle aanbieders in het loket te 
positioneren, omdat ter plaatse te veel verschillende organisaties bestaan. 
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Fysiek, telefonisch of digitaal 
 
Er wordt wel eens gesuggereerd dat alleen een digitaal loket, desnoods gecombineerd met een 
telefoonlijn, voldoende zou zijn. Want het gros van de vragen om (de huidige) AWBZ en WVG 
voorzieningen komt toch via de telefoon binnen, wordt dan gezegd. 
In die situaties is echter geen sprake van de brede cliëntondersteuning en relatie met andere 
voorzieningen. 
 
Lokale servicecentra 
 
In steeds meer gemeenten komen gezondheidscentra, en ook in steeds meer plaatsen komen 
zorgsteunpunten, waarin en van waaruit thuiszorg geboden wordt. Daarnaast kennen we de 
buurthuizen, gemeenschapshuizen en dienstencentra waar het plaatselijke welzijnswerk en het 
plaatselijke vrijwilligerswerk opereert, en de centra voor jeugd en jongeren. Het lijkt een gouden 
kans om daar waar zich de mogelijkheden voordoen een koppeling te realiseren tussen de 
verschillende voorzieningen. Bijvoorkeur in hetzelfde gebouw. Op deze wijze ontstaan lokale 
servicecentra. 
 

9.3 Eigen bijdragen 
 
Binnen de WMO krijgt de gemeente de mogelijkheid voor het heffen van eigen bijdragen. De 
enige beperking die wordt gesteld is dat er geen inkomenspolitiek mag worden bedreven. 
Daarnaast zijn eigen bijdragen in ander wettelijke regelingen leidend. Met andere woorden, 
binnen de ‘eigen bijdrage-ruimte’ wordt eerst de eigen bijdragen in bv de AWBZ verrekend. Dit 
om cumulatie van eigen bijdragen te voorkomen. 
 
Voor de bepaling van de eigen bijdrage kan een onderscheid worden gemaakt voor ondersteuning 
en voorzieningen met een voorspelbaar karakter (bijvoorbeeld als gevolg van het ouder worden) 
en een onvoorspelbaar karakter (als gevolg van een ongeval of ziekte).  
De redenering hierachter is dat ouder worden en de daarbij behorende vraag naar zorg een 
normaal verschijnsel is die bij het leven hoort. Bij de uitgangspunten eigen verantwoordelijkheid 
en zelforganisatie mag worden verondersteld dat burgers daar rekening mee houden. Dit geeft als 
denkbeeld dat burgers bij de eigen financiële planning rekening houden met het feit dat ouder 
worden ongemakken meeneemt, de behoefte aan zorg en ondersteuning groter wordt en dat dit 
geld kost.  
 
Rondom de eigen bijdragen kan een aantal dingen worden gesteld: 

• Een systeem van eigen bijdragen kan leiden tot meer kostenbewustzijn van burgers én tot 
het stellen van eisen aan de geboden zorg (dat houdt tevens de aanbieders scherp) 

• Een slim systeem van eigen bijdragen kan ook worden gebruikt als sturingsmechanisme 
door de financiële drempel naar beleidsmatige gewenste, goedkopere, voorzieningen 
relatief laag te maken ten opzichte van de duurdere voorzieningen. Tegelijk moet worden 
bedacht dat de duurdere voorzieningen AWBZ-gefinancierd zijn, waardoor het risico 
aanwezig is van afwenteling van kosten op een andere financier. Dit kan ook leiden tot 
verschillend beleid tussen gemeenten.  

• De kosten van een systeem van eigen bijdragen, hoe ook vormgegeven, moeten altijd 
opwegen tegen de verwachte baten. 

• Kosten en baten moeten ‘breed’ worden bekeken; o.m. door bij de afweging ook de vraag 
te betrekken of een eigen bijdrage niet een zodanige rem op afname zet dat er (eventueel 
op een later moment) een verschuiving optreedt naar veel duurdere vormen van zorg, 
waardoor per saldo de zorg (macro gezien) duurder wordt. Mede daarom is afstemming 

   Pagina 67 van 80 



Eindrapportage 0 fase regionaal project WMO 

nodig met de bijzondere bijstand: zorg moet financieel niet zodanig onbereikbaar worden 
dat gekozen wordt voor geen zorg of duurdere (AWBZ-)zorg. 

• Onnodige bureaucratie moet worden vermeden. Transparantie, eenvoud, 
klantvriendelijkheid kunnen de acceptatie van een systeem van eigen bijdragen 
bevorderen. 

 
Bij de eigen bijdragen kan worden gekeken naar het feitelijke inkomen of een combinatie van 
inkomen en vermogen. De redenering hierachter is dat met name ouderen in een situatie zitten 
waar sprake is van een eigen woning die vaak maar beperkt belast of zelfs vrij van hypotheek is. 
De vraag is reëel of hier geen sprake is van vermogen om het eigen ouder worden te 
ondersteunen. 
Het opeten van de eigen woning zal zeker een punt zijn van politieke en maatschappelijke 
discussie.  
 
Een bijkomende situatie is wel dat het vermogen meestal ‘versteend’ zit. In dat kader zou een 
vorm te bedenken zijn waarbij er – zoals bij de WWB – sprake kan zijn van ondersteuning in een 
kredietvorm (bv een krediet-hypotheek).  
Ook is het mogelijk dat anderen (woningbouwcorporaties, zorgaanbieders i.s.m. banken en/of 
verzekeraars) hier een rol spelen en bijvoorbeeld naast zorgondersteuning, de zorg voor het 
wonen en onderhoud regelen en uitvoeren. Waarbij pandrecht op de woning een rol speelt of een 
andere creatieve oplossing. In dit kader vinden elders in het land al enkele experimenten plaats 
zoals het ‘verzilverd’ wonen. 
 
 

9.4 Bezwaar en beroep 
 
Er moet binnen de WMO een nieuwe balans worden gevonden tussen recht op ondersteuning en 
plicht tot ondersteunen. Ondersteuningsbehoefte hoeft namelijk niet in alle gevallen te leiden tot 
ondersteuningsnoodzaak. Indien de draagkracht voldoende is ten opzichte van de draaglast 
(zowel materieel als immaterieel) dan mag een grotere mate van zelforganisatie worden verlangd. 
Ondersteuningsbehoefte zal zich in die situatie bijvoorbeeld beperken tot advies en begeleiding 
en geen ondersteuningsnoodzaak vanuit de WMO-regelingen. Op deze wijze wordt ook invulling 
gegeven aan het individuele en op de persoon gerichte karakter die de WMO beoogd. 
 
Het is goed tijdig na te denken over de mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Het is geen 
onlogische veronderstelling dat het omslag in denken en de gewenning aan de nieuwe situatie dat 
ondersteuning geen bij voorbaat vaststaand recht is, tijd kost. Een toename in bezwaar en 
beroepsprocedures kunnen het gevolg kunnen zijn. 
Omdat de WMO voor alle partijen nieuw is en het zoeken van een nieuw evenwicht van belang 
is, is het raadzaam dit zo lang mogelijk uit het juridisch traject te houden. Omdat dit vaak conflict 
versterkend is in plaats van oplossingsgericht. Mogelijk dat de instelling van een ombudsfunctie 
juridisering kan voorkomen. Een strategie kan ook zijn deze ombudsfunctie binnen een bepaald 
kader een rol als mediatior te geven. 
 

9.5 Participatie van burgers bij beleidsvorming 
 
Een nadrukkelijke procesverplichting is het betrekken van burgers bij de totstandkoming van het 
beleid. Om te komen tot een verantwoordelijke samenleving binnen een civil society, is de 
deelname van burgers noodzakelijk. Goed nagedacht dient te worden over de wijze en vorm van 
participatie en beleidsbeinvloeding.  

   Pagina 68 van 80 



Eindrapportage 0 fase regionaal project WMO 

Representativiteit en herkenbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. Alle te onderscheiden 
groepen van burgers dienen daarin vertegenwoordigd te zijn. In het bijzonder klinkt vanuit de 
GGZ en de instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg de angst door dat ‘hun’ cliënten het 
zullen ‘afleggen’ tegen en ‘ondergesneeuwd’ zullen worden door  traditioneel sterke partijen als 
senioren en lichamelijk gehandicapten. Als het gaat om communicatie met en invloed op het 
gemeentelijk beleid.  
 
Ook de vormgeving en invulling van de participatie is daarbij van belang. Wordt er incidenteel 
overleg gevoerd waarbij gereageerd mag worden op beleidsplannen of worden – bijvoorbeeld op 
onderdelen of binnen bepaalde beleidsterreinen - kaders aangegeven waarbinnen een mate van 
vrijheid bestaat hier vorm en invulling te geven. Belangrijk ook is de rol en positie die de lokale 
overheid heeft hierbij in ogenschouw te nemen. Immers, het één zeggen en daar niet de juiste 
houding/gedrag bij aannemen, is fnuikend voor het proces. 
 
 
 

 
 
 
 

9.6 Van een keten naar een collaboratief netwerk 
 
Binnen de WMO en de toekomstige samenleving staat niet de beperking van de burger centraal, 
maar zijn of haar mogelijkheden. Het gaat er immers niet (meer) om wat iemand niet kan of 
welke beperkingen zij of hij heeft. Waar het wel om gaat is:  

• wat kan de burger zelf 
• welke ondersteuning heeft de burger eventueel nodig 
• is hij of zij in staat om dat zelf te organiseren  
• welke ondersteuning moet de samenleving c.q. overheid bieden 

zodat deze burger volwaardig kan meedoen.  
 
Kernbegrippen binnen de WMO zijn dan ook: meedoen, zelforganisatie, sociale samenhang en 
civil society. Een ander kernbegrip is: gemeentelijke regie. 
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Er zal vanuit de WMO een nieuwe ordening gaan plaatsvinden. Gericht op het ontwikkelen van 
een sluitend netwerk om de burger heen. Een netwerk dat dienstbaar is aan de vraag van dat 
moment. Dat impliceert dat niet het proces maar het resultaat voorop staat. Of, anders gezegd; 
niet de aanbieder maar het juiste aanbod op het juiste moment staat centraal.  
 
Het begrip regie moet in dat kader worden bezien. Regie in de vorm van signaleren, 
onderkennen, analyseren, innoveren en ontwikkelen. Wil ondersteuning, begeleiding en advies 
aan de burger echt vorm krijgen, dan zullen er nieuwe dimensies gaan ontstaan. Nieuwe vormen 
van diensten en producten, nieuwe vormen van samenwerking tussen partijen die daar mogelijk 
nog niet eerder aan hebben gedacht. 
In dit kader is regie dus niet zozeer sturen, afdwingen of beperken maar vooral leidend handelen. 
 
Het is de uitdaging om vanuit dit vertrekpunt te handelen. Dat vereist op onderdelen een flexibele 
instelling en bereidheid van alle partijen het eigen handelen ondergeschikt te maken aan de 
behoefte.  
 
Er is een bepaalde opbouw te zien in de dienstverlening. Niet alle diensten en verstrekkingen 
zullen veranderen. Een deel heeft een vrij constant karakter, zullen weinig innoveren en zijn 
gericht op het efficiënt oplossen van problemen. Hier zal vooral ook op basis van prijs en 
productconcurrentie worden gewerkt. Kenmerkend daarbij is ook dat er meerdere aanbieders zijn 
die soortgelijke producten op de markt brengt. De binding met de leverancier is een andere en 
makkelijker te verbreken. 
 
Het interessante zit in de ontwikkeling van nieuwe vormen van zorg en ondersteuning waarbij 
wordt ingespeeld op de situatie van morgen, de toekomst. Hier leent het zich ook om financiering 
en mogelijkheden in te zetten voor innovatie en ontwikkeling. De relatie tussen partijen is dan 
ook een andere. In die situaties ontstaan ‘collaboratieve netwerken’. 
 
    
 

D
oe

l v
an

 sa
m

en
w

er
ki

ng
 

 
Nieuwe Nieuwe processen,  
structuren nieuwe relaties 
 
 
 
 
Beter Nieuwe processen, 
afstemmen bestaande relaties 
 
 
 
 
Beter Bestaande processen 
benutten   en relaties 
 
        

 
 

Kort         Lang 
 

Termijn van samenwerking 

 

Netwerk 

 
 

Coördinatie 

operationeel 

Speelveld van sam
enw

erking Toenemend 
vertrouwen 

   Pagina 70 van 80 



Eindrapportage 0 fase regionaal project WMO 

 
“Samenwerken met een diversiteit aan belanghebbenden en taakverantwoordelijken.  Dit 
samenwerken is gericht op het benutten van synergiemogelijkheden waardoor betrokkenen 
meerwaardes verkrijgen.  Meerwaarden kunnen zijn kostenreducties, verhoging van 
opbrengsten,  hogere kwaliteit of nieuwe product-marktcombinaties (Horrevoets:  de praktijk van 
het collaboratieve proces).” 
 
Deze benadering is ondermeer van belang bij de keuze van wel of niet aanbesteden.  
Kies je bijvoorbeeld voor de laagste prijs, dan is het een kwestie van optimaal benutten. Er 
ontwikkelt zich dan niet zo snel innovatie en er wordt gewerkt met standdaard produkten. 
Zorgvernieuwing zal zich zo niet snel ontwikkelen. Bij korte samenwerkingsvormen hoeft dat 
geen bezwaar te zijn. 
 
De regie varieert dan ook van: 
 

• operationeel handelen; efficiënte aanbesteding of scherpe prijsonderhandeling. Het 
produkt of de verstrekking is duidelijk en beide contractpartijen hebben een gelijke 
kennis. De relatie is minder dominant, er zijn voldoende aanbieders en de kwaliteit is 
goed beoordeeldbaar. 

• coördinatie van samenwerken waarbij zorg, begeleiding en ondersteuning beter wordt 
afgestemd. Hier zitten al vormen in van ontwikkeling en zorgafstemming. Dit leent zich 
meer voor het maken van goede prijs-prestatie afspraken. De relatie is meer bepalend 
voor het resultaat. 

• Netwerkvorming. Hier komen ook nieuwe product-markt combinaties uit. Er wordt 
gestreefd naar innovatie en ontwikkeling. Investeringen spelen hier een rol. 

 
 

9.7 De gemeente als regisseur 
 
Tegen deze achtergrond is het goed de positie van de lokale overheid te bekijken. Net als bij alle 
andere organisaties zijn de meeste activiteiten historisch gegroeid. Gewoonten en patronen 
hebben zich gesetteld en zijn niet altijd eenvoudig te doorbreken. Dit kan ontwikkeling en 
innovatie belemmeren. 
Gemeenten zullen op zoek moeten gaan naar nieuwe oplossingen die passen bij de andere rol en 
verantwoordelijkheid die zij hebben voor de burgers en de samenleving. Creativiteit en durf 
zullen daarbij leidend moeten zijn. Lokale overheden hebben nog wel eens een reflex om bij 
nieuwe taken en verantwoordelijkheden zich te verliezen in regelgeving. Juist bij de WMO is dit 
en verkeerde weg. Regelgeving werkt bureaucratie en technocratie in de hand en belemmert 
innovatie en ontwikkeling. De gemeente doet daarmee geen recht op haar taak en rol als 
facilitator van de civil society. 
 
De WMO biedt de lokale overheid in dit kader ook een nieuwe uitdaging. Innoveren als taak en 
stimuleren als rol. Het kan ambtenaren ook een stimulerende werkomgeving bieden en de relatie 
en verhoudingen met het ‘maatschappelijke middenveld’ positief wijzigen. Voor de politiek kan 
het een impuls zijn om de relatie en band met de burger te versterken. 
 
Om dit te realiseren is het volgende van belang: 

• Een creativiteitsstimulerend klimaat 
• Creatieve denkvaardigheid 
• Ideeënmanagement 
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De materiele en immateriële positie van de gemeente stuurt haar rol in het proces. Heeft de 
gemeente een gezonde financiële situatie, dan zijn veel zaken ‘af te kopen’ en is innovatie en 
ontwikkeling niet van zo groot belang. De realiteit is dat de meeste gemeenten worstelen met hun 
begroting en de WMO vooral als potentieel financieel risico wordt gezien. Dat is jammer omdat 
de focus dan erg eenzijdig wordt gelegd en juist dan het risico van regelgeving kan ontstaan. 
 
Echte kansen voor de toekomst liggen in het stimuleren van het ontwikkelingspotentieel en de 
regiefunctie te gebruiken om het netwerk te laten functioneren. 
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10 Bijlagen 
10.1 Overzicht gesprekspartners WMO maart/april/mei 2005 

 
Zorgaanbieders Zorgvragers en vertegenwoordigers van burgers 

• Stichting Groenhuysen  
• Zorgkantoor 
• St. Algemene Hulpdienst Roosendaal,  
• SVT Informele Zorg (regionaal),  
• Vrijwilligers Informatie Punt, (R'daal) 
• Steunpunt vrijwilligers  (BoZ) 
• NSWAC ’t Kroeven,  
• St. Dag- en Woonvoorzieningen Verstandelijk 

Gehandicapten(SDW),  
• S&L Zorg (regionaal) 
• MEE  West-Brabant 
• Woningaanbieders: Aramis, Bernardus Wonen, 

Woningstichting Geertruidenberg ,Wonen West-
Brabant, Soomland, Castria Wonen; Stichting 
Woningbouw Zevenbergen, Woningstichting 
Dinteloord, Woningstichting Woensdrecht ,St. 
Zorg voor Wonen., WBV Brabants Westhoek, 
Woningstichting Etten-Leur 

• GGZ Westelijk Noord-Brabant (regionaal),  
• GGD West-Brabant (regionaal),  
• Novadic/Kentron  (verslavingszorg) 
• Zuidwester 
• Surplus= Stichting Markenlanden+ Circonflex 
• Verpleeghuis Sancta Maria=Circonflex 
• Sorgnetwerk Drimmelen-Moerdijk (Circonflex) 
• Stichting Huispitaal 
• Stichting thuiszorg Mark  en Maas 
• Prisma 
• Stichting Thuiszorg West-Brabant,  
• De Algemene Thuiszorg 
• St. Elisabeth,  
• Zorgburo Stip,  
• Savelanden, 
• Zorgthuys, 
• Zorg&Service 
• CIZ,  
• Franciscus Ziekenhuis  
• Ziekenhuis Lievensberg 
• Roosendaal: S.I.W. (lokaal),  
• Traverse (regionaal) 
• Tender  
• BoZoom: Welzijn Ouderen, 
• Zorgwijzer BoZ,  
• Gecoordineerd ouderenwerk ZWHoek, 
• Welzijn Halsteren, 
• St. Ouderenwerk Steenbergen 
• Avoord Zorg&Wonen:  
• Amarant  
• SOVAK  

• Stichting Seniorenraad Roosendaal,  
• Rogep (Roosendaals Gehandicapten Platform),  
• RPCP(Regionaal Patienten Consumenten Platform 
• Platform Minima Roosendaal,  
• Senioren Adviesraad Moerdijk 
• Gehandicaptenplatform 'De Kernen' 
• Clientenraad gemeente Moerdijk 
• Zorgvragersoverleg Drimmelen-Moerdijk 
• Seniorenraad Rucphen 
• Gehandicaptenraad Rucphen 
• Clientenoverleg werk en Inkomen Rucphen 
• Ned bond slechtzienden 
• Regionaal beraad Gehandicaptenzorg West Noord-

Brabant (RbG) 
• Ouderenadviesraad BoZ 
• Clientenraad Sociale Zaken BoZ 
• Gehandicaptenadviesraad 
• Allochtone zelforganisaties 
• Ouderenadviesraad S'bergen 
• Clientenraad Soc.Zaken S'bergen 
• Gehandicaptenbelangengroep Zuidwesthoek 
• Clientenplatform Woensdrecht 
• Clientenraad Zundert 
• Gehandicaptenplatform Zundert 
• St Welzijn Ouderen Zundert 
• Seniorenraad Zundert 
• Zorgvragersoverleg Etten-Leur/Zundert 
• Stichting Seniorenraad Etten-Leur  
• Platform Minima en Maatsch.Welzijn Etten-Leur 
• StGehandicapten Platform Etten-Leur  
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10.2 Woordenlijst WMO 
 
AWBZ 
De volksverzekering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten dekt zware geneeskundige risico's 
die niet onder de ziektekostenverzekeringen vallen. Het gaat om medische kosten die door 
vrijwel niemand op te brengen zijn. Onderzoek en preventieve maatregelen worden ook betaald 
uit de AWBZ.  
De zorgbehoefte van mensen die in aanmerking komen voor de AWBZ wordt uitgedrukt in 
zeven functies. Iemand kan een indicatie krijgen voor één of meer van de volgende functies: 
Huishoudelijke verzorging, Persoonlijke verzorging, Verpleging, Ondersteunende begeleiding, 
Activerende begeleiding, Behandeling en Verblijf. 
Iemand met een indicatiebesluit voor AWBZ-zorg heeft de keuze tussen zorg in natura en een 
persoonsgebonden budget. Er is geen pgb mogelijk voor de functies behandeling en verblijf. 
Voor ‘tijdelijk verblijf’ gelden aparte regels.  
 
AWBZ-Functies 
De AWBZ gaat sinds april 2003 niet meer uit van het bestaande aanbod (bijvoorbeeld thuiszorg, 
verpleeghuis, verzorgingstehuis), maar van de zorg die iemand nodig heeft. De aanspraken zijn 
uitgedrukt in ‘functies’ en ‘klassen’. De zeven functies waarvoor iemand een indicatie kan 
krijgen zijn: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende 
begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf. De (enkelvoudige) huishoudelijke 
verzorging gaat over in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
 
AWBZ-klassen 
De omvang van de zorg waarop mensen aanspraak maken, wordt uitgedrukt in klassen. Hoe meer 
zorg, hulp of begeleiding iemand gemiddeld nodig heeft, hoe hoger de klasse. Een klasse is een 
rekeneenheid in uren of dagdelen per week. Klassen doen meer recht aan het veranderlijke 
karakter van zorg dan een afrekening per uur. De ene dag is immers de andere niet. Door uit te 
gaan van klassen hoeft een cliënt niet steeds nieuwe indicatiebesluiten aan te vragen als er kleine 
schommelingen zijn in de zorgvraag. Bij de indicatie wordt de klasse per functie aangegeven. 
 
Bouw 
Bouw in de AWBZ is het treffen van bouwkundige voorzieningen, inclusief koop, huur, leasing 
en bestemmingswijzigingen. Bij uitbreiden van capaciteit (nieuwbouw) of het verbeteren van de 
kwaliteit van het wonen gaat het om ‘volumebouw’. Bij vervangingsinvesteringen (renovatie) 
spreken we van nominale bouw.  
 
Civil Society 
Civil society is een systeem van verbanden waar mensen vrijwillig deel van uitmaken. De 
verbanden in een civil society vallen buiten de sfeer van ‘gevestigde’ verbanden, zoals overheid, 
de markt en de verbanden van familie en vrienden. 
De civil society gaat uit van betrokkenheid van burgers bij de publieke zaak, vergroting van 
maatschappelijk zelfbestuur, minder overheidsbemoeienis, beperking van commerciële invloeden 
en versterking van gemeenschapszin en tolerantie. 
 
Cliëntondersteuning 
Cliëntondersteuning is individuele ondersteuning van een cliënt bij het maken van een keuze of 
het oplossen van een probleem. Cliëntondersteuning moet de cliënt (en zijn omgeving) helpen 
om zichzelf te redden en aan de maatschappij deel te nemen. Cliëntondersteuning maakt gebruik 
van de sociale verbanden in een dorp, wijk of buurt.  
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Enkelvoudige huishoudelijke verzorging 
Enkelvoudige huishoudelijke verzorging is huishoudelijke verzorging die niet geïndiceerd is in 
combinatie met andere AWBZ-functies. Mensen met een indicatie voor enkelvoudige 
huishoudelijke verzorging hebben dus alléén een indicatie voor huishoudelijke verzorging. 
Mensen die naast de indicatie voor huishoudelijke verzorging ook een indicatie hebben voor een 
andere AWBZ-functie - zoals persoonlijke verzorging, ondersteunende en activerende 
begeleiding - krijgen hun voorzieningen (dus ook de huishoudelijke verzorging) in 2006 uit de 
AWBZ. (De zogeheten ‘knip’) 
 
Indicatie in de AWBZ 
De eerste organisatie die een cliënt tegenkomt als hij AWBZ-zorg nodig heeft, is het 
indicatieorgaan. Indicatiestellers beoordelen objectief en onafhankelijk of iemand recht heeft op 
AWBZ-zorg. De indicatiesteller brengt in kaart wat iemands aandoening, beperking of gebrek is. 
Het indicatiebesluit wordt geformuleerd in functies (aard van de zorg) en klassen (hoe lang en 
hoe vaak iemand zorg nodig heeft). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is verantwoordelijk 
voor de indicatiestelling. 
 
Intramurale instellingen 
Verblijfsinstellingen waar cliënten dag en nacht wonen omdat ze intensieve verzorging, 
begeleiding of verpleging nodig hebben. Er is een indicatie ‘verblijf’ voor nodig om in een 
intramurale instelling te wonen. Bijvoorbeeld: een verpleegtehuis waar mensen met een 
verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke handicap of ouderen wonen.  
In AWBZ-termen: instellingen die zorg leveren in combinatie met de functie verblijf.  
 
Functiegerichte bekostiging 
Functiegerichte bekostiging houdt in dat zorgaanbieders begroten en betaald krijgen naar de 
AWBZ-functies (zoals verpleging en ondersteunende begeleiding) die ze leveren. Vóór de 
invoering van functiegerichte bekostiging kreeg de zorgaanbieder betaald per cliënt, ongeacht 
hoeveel zorg deze nodig had. Met de nieuwe bekostiging krijgen instellingen geld voor de 
geïndiceerde functies en klassen die ze van plan zijn te leveren. 
 
Horizontalisering / horizontale verantwoording in de Wmo 
Horizontalisering in de Wmo betekent dat gemeenten geen verantwoording meer afleggen aan de 
rijksoverheid, maar aan hun burgers en de gemeenteraad. 
 
Inclusief beleid 
Inclusief beleid is beleid dat rekening houdt met de verschillende mogelijkheden en beperkingen 
van mensen. Een voorbeeld van inclusief beleid: Bij het bouwen van een nieuwe woonwijk wordt 
al bij het ontwerp rekening gehouden met mensen met een beperking. Inclusief beleid wil dat 
mensen met beperkingen vanzelfsprekend op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan 
alle aspecten van het maatschappelijke leven. 
 
Invoeringspilots Wmo 
De invoeringstrajecten zijn bedoeld om gemeenten voor te bereiden op het uitvoeren van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2006. De invoeringstrajecten richten zich op 
aspecten die cruciaal zijn voor een goede invoering van de Wmo. VWS en VNG verzamelen 
goede voorbeelden van gemeenten waar al op een Wmo-achtige manier wordt gewerkt. Die 
verspreiden ze onder de overige gemeenten. 
 
Knip in de huishoudelijke verzorging 
In de motie-Vietsch staat dat voor een zorgvuldige invoering van de Wmo eerst de enkelvoudige 
huishoudelijke verzorging overgaat van de AWBZ in de Wmo. Pas als dat goed gaat kan de 
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gehele huishoudelijke verzorging door gemeenten uitgevoerd worden. Het gefaseerd overhevelen 
van de huishoudelijke verzorging wordt de ‘knip’ genoemd. 
 
Meervoudige Huishoudelijke Verzorging 
Of huishoudelijke verzorging enkelvoudig of meervoudig is, hangt af van of iemand ook andere 
AWBZ-hulp nodig heeft. Bij mensen die naast de indicatie voor huishoudelijke verzorging ook 
een indicatie hebben voor een andere AWBZ-functie - zoals persoonlijke verzorging, 
ondersteunende en activerende begeleiding – heet de huishoudelijke verzorging ‘meervoudig’. 
Ze krijgen hun voorzieningen (dus ook de huishoudelijke verzorging) in 2006 uit de AWBZ. 
 
Motie-Vietsch 
In november heeft de Tweede Kamer de motie-Vietsch aangenomen. In die motie staat dat voor 
een zorgvuldige invoering van de Wmo eerst de enkelvoudige huishoudelijke verzorging 
overgaat van de AWBZ in de Wmo. Pas als dat goed gaat kan de gehele huishoudelijke 
verzorging door gemeenten uitgevoerd worden. Volgens de motie-Vietsch vallen mensen met 
alleen een indicatie voor huishoudelijke verzorging in 2006 onder de Wmo. Mensen die naast de 
indicatie voor huishoudelijke verzorging ook een indicatie hebben voor een AWBZ-functie - 
zoals persoonlijke verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding - krijgen hun 
voorzieningen (dus ook de huishoudelijke verzorging) in 2006 uit de AWBZ. 
 
OGGZ 
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg omvat alle activiteiten op het gebied van de geestelijke 
volksgezondheid, die worden uitgevoerd buiten een vrijwillige, individuele hulpvraag. De Wet 
Collectieve Preventie Volksgezondheid geeft gemeenten taken in de OGGZ. 
 
Ontwikkelpilots 
In de Wmo-ontwikkelpilots gaan enkele gemeenten nieuwe of complexe thema's en 
prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning uitwerken. Deze ontwikkelpilots 
verkennen ook de mogelijke uitbreiding vanuit de AWBZ naar de Wmo. Het gaat waarschijnlijk 
om onderdelen van ondersteunende en activerende begeleiding. Ook komen er pilots voor de 
gehele huishoudelijke verzorging.  
De proeftuinen moeten een beeld geven van wat er wel en niet mogelijk is binnen de Wmo. De 
Tweede Kamer laat de uiteindelijke vorm van de Wmo (na 2006) afhangen van de uitkomsten 
van de ontwikkelpilots. 
 
Persoonsgebonden budget in de AWBZ 
Iemand die AWBZ-zorg nodig heeft, kan kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden 
budget (pgb). Met een persoonsgebonden budget krijgt de cliënt een voorschot van het 
zorgkantoor waarmee hij zelf binnen zijn zorg kan inkopen. Dat hoeven geen toegelaten 
zorginstelling te zijn. Iemand kan met een pgb ook familie of buren betalen. De hoogte van een 
pgb wordt bepaald op basis van het soort zorg dat iemand nodig heeft (functie) en hoe vaak 
(klassen). De budgethouder moet zijn uitgaven achteraf verantwoorden aan het zorgkantoor.  
Iemand kan een pgb krijgen voor de functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, 
verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, en – onder voorwaarden - voor 
tijdelijk verblijf. 
 
Persoonsgebonden budget in de Wmo 
Gemeenten kunnen inwoners een persoonsgebonden budget voor de Wmo aanbieden. Met dat 
pgb kunnen mensen zelf uitmaken wie ze inschakelen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en 
een nieuwe rolstoel. 
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Prestatievelden in de Wmo 
De Wet maatschappelijke ondersteuning maakt de gemeente verantwoordelijk voor de 
maatschappelijke ondersteuning. Oftewel: gemeenten moeten het mogelijk maken dat alle 
inwoners maatschappelijk kunnen meedoen. Voor kwetsbare groepen is extra aandacht. De Wmo 
omschrijft ‘maatschappelijke ondersteuning’ in negen prestatievelden.  
 
1. het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten;  
2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en 

ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden; 
3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 
4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 
5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het bevorderen van het 

zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem 
of een psychosociaal probleem; 

6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch 
probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig 
functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer; 

7. maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk geweld; 
8. de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ); 
9. ambulante verslavingszorg.  
 
Productieafspraken 
Overeenkomst tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder over de omvang en tarieven van de te 
leveren zorg. 
 
Regierol in de Wmo 
De gemeente wordt met de Wmo verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning. De 
gemeente moet er voor zorgen dat iedere burger volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. 
Daarbij mogen ouderen en gehandicapten geen drempels ervaren. Elke gemeente mag zelf 
bepalen hoe ze de maatschappelijke ondersteuning organiseren. 
De gemeente krijgt de regie omdat de gemeente beter zicht heeft op de plaatselijke situatie dan 
de rijksoverheid. De gemeente weet ook welke organisaties ingeschakeld kunnen worden en aan 
welke voorzieningen burgers behoefte hebben. 
 
Toegelaten AWBZ-instellingen 
Instellingen die zorg willen verlenen voor rekening van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) moeten daarvoor door het CVZ worden toegelaten. Op http://www.cvz.nl/ 
vindt u meer informatie over de voorwaarden om tot de AWBZ toegelaten te worden. 
 
Transmurale zorg 
Zorg die niet meer strikt gebonden is aan de mogelijkheden van een instelling, maar waar de 
vraag van de cliënt uitgangspunt is. Transmurale zorg kan ook een preventieve functie vervullen: 
door gewenste zorg 'buiten de muren' te leveren kan opname 'binnen de muren' (intramuraal) 
worden uitgesteld of voorkomen (Bron: thesaurus NIZW) 
 
WCPV 
De Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid geeft gemeenten de taak preventief beleid op 
volksgezondheid te voeren. De gemeente is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van 
collectieve preventietaken. De gemeente zorgt ook voor continuïteit, samenhang en afstemming 
binnen de collectieve preventie en de curatieve zorg. Gemeenten leggen hun preventieve 
gezondheidsbeleid eens in de vier jaar vast in een nota. 
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Wvg 
De Wet voorzieningen gehandicapten regelt de verstrekking door gemeenten van rolstoelen, 
woon- en vervoersvoorzieningen aan mensen met een beperking. 
 
Ziekenfondswet 
De Ziekenfondswet regelt dat er ziekenfondsen zijn die werknemers met een inkomen beneden 
de door de overheid vastgestelde loongrens verzekeren tegen de kosten van geneeskundige hulp 
 
Zorgaanbieder 
De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het leveren van zorg aan een cliënt. De zorgaanbieder 
dient voorstellen in bij het zorgkantoor en krijgt van het zorgkantoor betaald. Als de cliënt een 
pgb heeft, doet de zorgaanbieder rechtstreeks zaken met de cliënt. 
 
Zorgkantoor 
De zorgkantoren regelen dat de cliënt zorg ontvangt van een zorgaanbieder. In AWBZ-termen: 
zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de zorg inkoop in de AWBZ. Het zorgkantoor sluit 
overeenkomsten met zorgaanbieders en bewaakt zo de omvang, variatie, kwaliteit en kosten van 
het zorgaanbod. Het zorgkantoor beheert de wachtlijsten in een regio. Het zorgkantoor stelt de 
hoogte van een persoongebonden budget vast.  
 
Er zijn 32 zorgkantoren die de administratieve taken voor de AWBZ verzorgen. Ieder 
zorgkantoor behoort tot een zorgverzekeraar. Deze zorgverzekeraars zijn door de overheid 
benoemd om het AWBZ-geld te verdelen over de zorgaanbieders. 
 
Zorgketen 
De opeenvolgende stappen die leiden van hulpvraag naar zorglevering. 
1. Indicatiestelling 
2. zorgtoewijzing 
3. zorglevering (bijvoorbeeld: ziekenhuisopname met operatie, verpleeghuisopname met 
reactivering, thuiszorg met functies verpleging en huishoudelijke zorg) 
 
Zorg in natura 
Iemand die AWBZ-zorg nodig heeft, kan kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden 
budget (pgb). Kiest hij voor zorg in natura, dan gaat de cliënt met een indicatiebesluit naar een 
erkende AWBZ-zorginstelling die een overeenkomst heeft met het zorgkantoor. De 
zorgaanbieder en de cliënt stellen samen een zorgplan op. Daarin staat wat en hoeveel zorg 
iemand krijgt; de ‘prestatie’. Het zorgkantoor controleert steekproefsgewijs of de prestatie door 
de zorgaanbieder naar behoren is geleverd. De cliënt kan overigens ook bij andere 
gecontracteerde aanbieders ‘winkelen’ en eventueel met andere aanbieders afspraken maken. 
Hoe meer nieuwe zorgaanbieders en zorgproducten op de markt komen, hoe meer keuze een 
cliënt heeft. 
 
Zorgplicht in de Wmo 
Voor bepaalde voorzieningen in de Wet maatschappelijke ondersteuning geldt een zorgplicht. 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om deze voorzieningen te leveren en moeten daarvoor een 
verordening opstellen. In die verordening nemen ze op wie onder welke omstandigheden recht 
hebben op Wmo-voorzieningen. De zorgplichtvoorzieningen worden vastgelegd in een 
Algemene Maatregel van Bestuur. 
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10.4 Brief platform minima Roosendaal 
 
 
Aan C.W. de Zeeuw  MSM 
Projectleider WMO 
 
Als Platform Minima Roosendaal hadden wij toch graag deze punten ingebracht 
 
 
10-VOORWAARDENPLAN VOOR DE WMO 
 
De WMO dient een landelijk wettelijk kader te bevatten dat voldoet aan de volgende 10 
voorwaarden: 
 
1. Recht op zorg in de vorm van individuele aanspraken op zorg en ondersteuning. 
2. Wettelijke verankering van de strekking van de inhoud van het Wvg protocol. 
3. Wettelijke verankering van de keuzemogelijkheid voor cliënten voor een verstrekking in 

natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget. 
4. Onafhankelijke, objectieve en integrale indicatiestelling op basis van landelijk vastgestelde 

criteria. 
5. Garantie op toereikende middelen, die zijn geoormerkt en jaarlijks worden bijgesteld in 

overeenstemming met de demografische ontwikkelingen binnen het provincie- en 
gemeentefonds.  

6. Kwantitatief en kwalitatief minimumniveau van voorzieningen, zowel op collectief als op 
individueel niveau, en beschikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen voor burgers 
met een minimum inkomen.  

7. Toetsbare en uniforme prestatieafspraken door gemeenten, een klachten-, bezwaar- en 
beroepsprocedure in de WMO en onafhankelijke toetsing van de kwaliteit zorg en 
ondersteuning vanuit cliëntenperspectief. 

8. Formele medezeggenschap van consumenten, cliënten, patiënten en mantelzorgers en hun 
vertegenwoordigende organisaties. 

9. Informatieplicht van gemeenten over het aanbod van zorg en voorzieningen en hun prestaties 
in dit kader.  

10. Voorzieningen ter erkenning en benoeming van het werk en de diensten van mantelzorgers. 
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