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De Wmo in beweging
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel dat mensen zich thuis en bui-
tenshuis kunnen redden en dat zij kunnen meedoen in de maatschappij. 
Binnen de kaders van de Wmo maken gemeenten beleid om deze doelen naderbij te brengen. 
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Sociaal en 
Cultureel Planbureau de Wmo voor de tweede keer geëvalueerd. In het eindrapport beschrij-
ven we de resultaten over de periode 2010 tot en met 2012. Hoe ziet het gemeentelijke Wmo-
beleid er uit en welke ervaringen hebben mensen daarmee? Wat doen burgers om elkaar te 
ondersteunen en welke vormen van hulp gebruiken zij? En worden de doelen zelfredzaamheid 
en participatie bereikt bij aanvragers van Wmo-voorzieningen? In dit boekje presenteren we 
de belangrijkste uitkomsten. We doen dit aan de vooravond van de overdracht van extra taken 
in het sociale domein naar gemeenten. Dit is een belangrijk moment om lessen te trekken uit 
de Wmo-praktijk, bijvoorbeeld rond de toegang tot ondersteuning. Het is ook het moment om 
risico’s onder ogen te zien en te vermijden, bijvoorbeeld rond de overbelasting van mantel-
zorgers. Daarbij kunnen gemeenten de kansen grijpen die de beleidsvrijheid hen biedt.
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De Wmo

Sinds 1 januari 2007 vormt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) het wettelijk kader 
voor het maatschappelijke ondersteuningsbeleid van gemeenten. Het gaat om hulp aan 
mensen met fysieke, psychische, verstandelijke of psychosociale beperkingen of problemen. 
De ondersteuning die de Wmo biedt, bestaat bijvoorbeeld uit hulp bij het huishouden, een 
scootmobiel, een maaltijdservice of sociale activiteiten in een buurthuis. Daarnaast omvat de 
maatschappelijke ondersteuning de zorg voor kwetsbare burgers (onder wie daklozen en ver-
slaafden), opgroei- en opvoedingsondersteuning en de bevordering van sociale samenhang en 
leefbaarheid. Mantelzorgers of vrijwilligers die anderen helpen, dienen op hun beurt onder-
steund te worden. 
 Gemeenten moeten beleid maken op negen beleidsterreinen van maatschappelijke onder-
steuning, de zogenoemde prestatievelden. Ze moeten zorgen dat mensen met beperkingen en 
psychosociale problemen een huishouden kunnen voeren, zich in en om de woning en lokaal 
kunnen verplaatsen en sociale contacten kunnen hebben. Het bieden van ondersteuning laten 
gemeenten over aan leveranciers en uitvoerende instellingen, vooral thuiszorg- en welzijns-
instellingen, maar ze moeten wel de kwaliteit van de hulp bewaken. 
 Hoe het beleid er uitziet en hoe hulpbehoevende burgers precies worden ondersteund, 
mag de gemeente zelf bepalen. Wel moet ze burgers, cliënten en betrokken organisaties 
inspraak geven bij de totstandkoming van dit beleid. Ook moet de gemeente de resultaten 
ervan verantwoorden aan de lokale samenleving. Deze ‘horizontale’ verantwoording komt in 
de plaats van de ‘verticale’ verantwoording aan de rijksoverheid. 
 Voor hun Wmo-taken ontvangen gemeenten een uitkering van het rijk. Gemeenten zijn 
niet verplicht om het geld aan Wmo-taken te besteden. De precieze omvang van dit Wmo-
budget is niet vastgelegd en bij gemeenten dus ook niet bekend. Daarnaast kunnen gemeen-
ten cliënten om een eigen bijdrage vragen voor individuele voorzieningen en collectief vervoer.
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De weg naar formele ondersteuning

Weg naar ondersteuning meestal bekend, maar niet altijd

• 8% van de bevolking heeft langdurig hulp nodig als gevolg van gezondheidsproblemen.
• De meeste Nederlanders weten dat je bij de gemeente terecht kunt voor hulp bij redzaam-

heid en participatie.
• Toch weet een op de tien mensen met een lichamelijke of psychische beperking dit niet. 
• Ook zijn er ouderen en mensen met ernstige beperkingen die zelf niet de vaardigheden 

hebben om ondersteuning aan te vragen en niemand hebben die daarbij kan helpen.

De kanteling
De wetgever verwacht van gemeenten dat zij vraaggericht werken en een groter beroep doen 
op de eigen mogelijkheden van burgers en hun netwerk. Ook is het de bedoeling dat gemeen-
ten meer algemene (welzijns)voorzieningen inzetten en minder individuele voorzieningen. 
Deze en andere uitgangspunten van de Wmo heeft de vng uitgewerkt onder de naam de 
‘kanteling’.
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Steeds meer gemeenten werken gekanteld

•	 In 2012 pasten de meeste gemeenten gekantelde elementen toe in hun toeleidingstraject, 
zoals een aanmelding voorafgaand aan een aanvraag en het voeren van brede, inventari-
serende gesprekken, meestal bij mensen thuis. De meeste gemeenten sluiten daarmee aan 
bij de suggesties en aanbevelingen van vws en de vng.

• In de periode 2010-2012 is het aantal gemeenten dat gekanteld werkt aanzienlijk toe- 
genomen.

• Een ruime meerderheid van de aanvragers was tevreden over het gesprek met de 
gemeente over ondersteuning en over de gespreksvoerder. Deze nam in haar ogen vol-
doende tijd en dacht mee over wat er nodig was. 

Aantal aanvragen gedaald, slaagkans nog steeds groot

• Het aantal aanvragen voor hulp bij het huishouden en hulpmiddelen nam af tussen 2010 
en 2012, net als het aantal aanvragers (tussen 2008 en 2011). Mogelijk komt dit doordat 
mensen vaker afzagen van een aanvraag, bijvoorbeeld doordat gemeenten eigen bijdragen 
hadden verhoogd.

• Ruim acht op de tien aanvragen werd ingewilligd (in 2012 en ook in 2010). Dit verschilde 
niet tussen meer en minder gekantelde gemeenten. Als meer gekantelde gemeenten kans-
arme aanvragen in het gesprek zouden afvangen, zou je in die gemeenten een hogere slaag-
kans van aanvragen verwachten. Blijkbaar gebeurt dit niet. Het kan ook zijn dat minder 
gekantelde gemeenten kansarme aanvragen ook afvangen, maar op een andere manier.

Aanvragers ervaren weinig keuzevrijheid, een klein deel vindt dat erg

• Gemeenten moeten aanvragers de keuze bieden tussen ondersteuning in natura en een 
persoonsgebonden budget (pgb). Gemeenten verschilden in 2012 sterk in de mate waarin 
ze dat deden. Vier op de tien gemeenten boden het pgb naar eigen zeggen actief aan. Een 
kwart meldde hierin terughoudend te zijn. Een reden om het pgb actief aan te bieden vor-
men de pgb-tarieven. Deze lagen in 2012 in de regel lager dan die voor zorg in natura. 

• Van de aanvragers die eind 2011 in aanmerking konden komen voor een pgb, koos 9% hier-
voor. Vooral jonge mensen en mensen met een ernstige beperking maakten deze keuze. Zij 
hebben blijkbaar meer dan anderen behoefte aan maatwerk of aan eigen regie. Driekwart 
van degenen die niet voor een pgb kozen, was hierover naar eigen zeggen niet geïnformeerd. 
Het is moeilijk te zeggen of de informatie echt niet is gegeven of niet is aangekomen of 
onthouden. Van de niet-geïnformeerden had 13% wel geïnformeerd willen worden. 

• Bij de verstrekking van hulpmiddelen ervoeren de meeste aanvragers geen mogelijkheid 
om tussen aanbieders of leveranciers te kiezen, maar dat vonden zij vaak ook niet nodig.



6

Informele ondersteuning
• Er zijn in Nederland ongeveer 3,5 miljoen mantelzorgers (volgens een brede definitie) en 

naar schatting tussen 450.000 en twee miljoen zorgvrijwilligers. Ook zijn er mensen die zich 
inzetten via een eigen ondersteuningsproject (dit zijn er minder, maar er zijn geen landelijke 
schattingen beschikbaar). In tegenstelling tot andere groepen geven mantelzorgers soms 
ook zwaardere of meer langdurige vormen van ondersteuning, zoals persoonlijke verzor-
ging of hulp bij het huishouden. 

• Tussen 2004 en 2012 was er een lichte toename van het aantal mensen dat mantelzorg 
geeft of vrijwilligerswerk doet. Verder zeggen veel Nederlanders dat ze bekenden uit hun 
buurt wel willen helpen door bijvoorbeeld boodschappen te halen (meer dan de helft af en 
toe en 45% vaak) of schoon te maken (ruim een kwart af en toe). Dit betreft lichte en niet-
structurele vormen van hulp. 

• 
 aandeel mantelzorgers van Wmo-aanvragers
 dat in 2012 zei niet meer hulp te willen of 
 kunnen geven dan ze al deden

 aandeel mantelzorgers (vooral helpende 
 huisgenoten) dat zei geen andere keuze te 
 hebben dan meer hulp geven
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Stimulering en ondersteuning van informele hulp

• Ruim acht van de tien gemeenten bespraken naar eigen zeggen in 2012 de inzetbaarheid 
van het sociale netwerk als mensen bij de gemeente ondersteuning vroegen. Dit is een 
lichte stijging ten opzicht van de jaren ervoor. Over de vraag of meer kan en mag worden 
ingezet op eigen kracht en het sociale netwerk, zijn de meningen onder gespreksvoerders 
verdeeld. 

• Kwalitatief onderzoek in vijf gemeenten laat zien dat gemeenten worstelen met de stimu-
lering van projecten van (groepjes) burgers zelf. Beleidsmedewerkers zagen hun sturings-
mogelijkheden als beperkt. 

• Een meerderheid van de gemeenten bood mantelzorgers in 2012 uiteenlopende vormen 
van ondersteuning. Bijvoorbeeld informatie, advies, ondersteuning en begeleiding en 
praktische hulp. Aanvragers en hun mantelzorgers hebben een minder positief beeld dan 
beleidsmedewerkers van de aandacht die gemeenten besteden aan de ondersteunings-
behoefte van mantelzorgers.

Ondersteuningsaanbod onbekend, maar bemind

• Van het aanzienlijke aantal mantelzorgers dat behoefte heeft aan ondersteuning vroeg 
maar ongeveer een op de acht die aan. Deze aanvragen werden bijna altijd ingewilligd. 

 Als mensen mantelzorgondersteuning aanvroegen, waren ze over het algemeen tevreden 
met de hulp die ze vervolgens kregen. 

 
 aandeel mantelzorgers van Wmo-aanvragers
 dat in 2012 niet wist dat ze ondersteuning 
 konden krijgen

 

• Burgers die het initiatief namen voor ondersteuningsprojecten waren vaak tevreden met 
de hulp die ze kregen van de gemeente. Bij ingewikkelde projecten was dit minder vaak zo.

Wmo-ambtenaren                                aanvragers                               mantelzorgers

aandacht voor ondersteuningsbehoe
e van mantelzorgers in het gesprek, volgens:

75% 25% 32%
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Gebruik van informele en formele ondersteuning

• De Nederlandse bevolking vindt dat zowel mensen zelf (en hun eigen netwerk) als de over-
heid verantwoordelijk zijn voor zorg en ondersteuning. Als er sprake is van een incidentele 
behoefte aan hulp bij relatief eenvoudige taken, zoals boodschappen doen, verwachten 
de meeste mensen een beroep te kunnen doen op hun eigen netwerk. Bij intensievere en 
langdurige hulp, bijvoorbeeld bij dagelijkse persoonlijke verzorging, vindt maar een op de 
tien mensen het vanzelfsprekend om die van een bekende te ontvangen. 

Veel informele hulp verwacht, minder ontvangen

• Ruim driekwart van de bevolking zegt dat er, als het nodig is, een bekende is die hulp zou 
kunnen geven. Het gaat dan om hulp in brede zin, bijvoorbeeld ook vervoer telt mee. 

 Mensen met een matige of ernstige lichamelijke beperking, een langdurige psychische 
klacht, 75-plussers en alleenwonenden geven dit minder vaak aan dan anderen, terwijl juist 
zij degenen zijn die mogelijk hulp nodig hebben. Zo zegt ongeveer 65% van de mensen met 
een ernstige beperking dat zij denken dat ze hulp van een bekende zouden kunnen krijgen. 
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• In de praktijk ontvangt minder dan de helft van de mensen met een langdurige hulp-
behoefte hulp vanuit zijn informele netwerk. Het merendeel van de Wmo-aanvragers gaf in 
2011 aan dat hun informele helpers niet nog meer hulp konden bieden. Ook een aanzienlijk 
deel van deze informele helpers gaf zelf aan niet meer hulp te kunnen of willen geven dan 
ze al deden. 

Gebruik van informele hulp neemt toe, maar Wmo-hulp neemt niet af

• Het aandeel mensen met lichamelijke beperkingen dat informele ondersteuning krijgt, is 
toegenomen van 27% in 2005 naar 40% in 2011. In deze periode is ook het aandeel met uit-
sluitend informele ondersteuning licht toegenomen (van 13% naar 18%). Het aandeel met 
zowel informele als Wmo-ondersteuning en het aandeel met alleen Wmo-ondersteuning is 
niet veranderd (resp. 18% en 14% in 2011). Met andere woorden: het gebruik van informele 
zorg neemt wel toe, maar dat van Wmo-voorzieningen neemt niet af. 

• Onder Wmo-aanvragers zien we dat veruit de meesten ondersteuning krijgen, van wie ruim 
de helft thuiszorg. Een substantieel deel had een onvervulde behoefte: ruim 40% zei meer 
ondersteuning nodig te hebben. Het is niet duidelijk hoe problematisch dit voor hen was. 
Verreweg de meeste aanvragers waren tevreden over de ondersteuning die ze wel kregen. 
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Doelbereik: redzaamheid en participatie

De meeste aanvragers zijn redzaam en participeren

• Het doelbereik is gemeten onder mensen die eind 2011 een aanvraag voor ondersteuning 
indienden en deze in 2012 ook hadden ontvangen. De meeste aanvragers vonden zichzelf, 
met alle hulp, voldoende redzaam. Zij konden een huishouden voeren, zich in en om de 
woning verplaatsen en zich lokaal verplaatsen. Ook ervoeren de meesten voldoende moge-
lijkheden tot participeren en sociaal contact. 

• De meeste aanvragers ervoeren belemmeringen bij het doen van activiteiten in de vrije tijd, 
28% was sociaal geïsoleerd (driemaal zoveel als in de algemene bevolking). Ook bleef de 
wekelijkse en maandelijkse participatie achter bij die van mensen zonder beperkingen. 
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Ondersteuning draagt bij aan redzaamheid en participatie

• Ongeveer twee derde van de aanvragers vond dat de ondersteuning veel bijdroeg aan hun 
redzaamheid in en buiten hun huis. Voor het ontmoeten van andere mensen vond ruim een 
derde dat en voor participatie vier op de tien. Het valt op dat een derde zei dat de onder-
steuning nauwelijks bijdroeg aan het ontmoeten van andere mensen. De toename van 
redzaamheid na ontvangst van ondersteuning was groter dan die van de participatie. 

• Redzaamheid ging na ondersteuning het meest vooruit bij relatief jonge aanvragers (18-55 
jaar), aanvragers met een lagere opleiding en aanvragers met een ernstige beperking in 
vergelijking met hun tegenpolen. Voor groei in participatie gold dit voor aanvragers met 
een lagere leeftijd (18-55 jaar), een lage opleiding en een niet gering inkomen. Aanvragers 
met psychosociale problemen hadden weinig baat bij ondersteuning in vergelijking met 
aanvragers zonder die problemen.

Redzaamheid en participatie van aanvragers iets groter in meer 
gekantelde gemeenten

• Als gemeenten meer gekanteld werkten, konden iets meer aanvragers zich voldoende 
 redden op alle onderzochte terreinen. In deels gekantelde gemeenten waren de resultaten 

even goed of soms beter dan in relatief gekantelde gemeenten. Voor participatie en het 
aangaan van sociale contacten ervoeren aanvragers alleen in deels gekantelde gemeenten 
meer mogelijkheden dan in relatief ongekantelde gemeenten. Mogelijk bieden juist de 
deels gekantelde gemeenten maatwerk, omdat zij geen voorkeur hebben voor informele 
hulp of algemene voorzieningen. 

• De mate van gekanteld werken had geen invloed op de toename in redzaamheid na ont-
vangst van ondersteuning, maar wel op de toename van participatie. In relatief onge-

 kantelde gemeenten was deze iets minder groot dan in deels en relatief gekantelde 
gemeenten.

• Aanvragers ervoeren meer redzaamheid wanneer gemeenten een breed inventariserend 
gesprek voerden en het functioneren op meerdere levensdomeinen bekeken. Voor parti- 
cipatie was de gekantelde werkwijze soms positief. Dit was zo bij een breed inventariserend 
gesprek en het bekijken van de bijdrage van algemene en collectieve voorzieningen. Soms 
was deze negatief, namelijk bij inzet op eigen kracht.

 door ondersteuning veel minder                                               zonder ondersteuning mogelijk  
 aankelijk van anderen                                                            niet zelfstandig wonen  

49% 57%
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Verschillen in participatie van mensen met en zonder beperkingen

• Ook in 2012 zijn er nog aanzienlijke verschillen in participatie tussen mensen met en zonder 
beperkingen. Gemiddeld participeert 80% van de volwassenen (bijvoorbeeld wekelijks deel-
nemen aan een vereniging of minimaal eens per maand een culturele activiteit bezoeken). 

 
 
• Verschillen in participatie komen deels doordat veel mensen met een beperking ouderen 

zijn of een laag inkomen hebben. Ouderen en mensen met een laag inkomen participeren 
minder dan jongeren. Maar ook als we daar rekening mee houden, zijn de verschillen tus-
sen mensen met en zonder beperkingen aanzienlijk. 

• Een op de tien volwassenen heeft gevoelens van eenzaamheid of sociaal isolement: zij vin-
den dat ze te weinig goede contacten hebben. Ook dit verschilt per groep. Deze verschillen 
zijn voor een deel toe te schrijven aan factoren als leeftijd of inkomen.

• De participatie van de mensen met een lichamelijke beperking is gemiddeld niet veranderd 
tussen 2006 en 2012, zo blijkt uit onderzoek van het nivel. Het is moeilijk te zeggen of dit 
zonder de Wmo anders was geweest. Allerlei andere factoren, zoals de inkomenspositie 
van mensen met beperkingen en de aard en ernst van de beperkingen kunnen de partici-
patie ook beïnvloeden. 

• Van de totale groep mensen met een beperking gebruikt maar een klein deel daadwerkelijk 
Wmo-ondersteuning. Voor degenen die een individuele of collectieve vervoersvoorziening 
gebruiken, geldt dat deze in hun ogen bijdragen aan hun participatie.

 met ernstige  zonder met zonder 
 lichamelijke beperking lichamelijke beperking psychische klacht psychische klacht

participatie

53% 84% 69% 81%

 met ernstige  zonder met zonder 
 lichamelijke beperking lichamelijke beperking psychische klacht psychische klacht

eenzaamheid of sociaal isolement

30% 27%7% 9%
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Niet iedereen wil participeren

• Niet iedereen wil ook op allerlei wijzen participeren in de vrije tijd; een deel van de mensen 
heeft er geen behoefte aan of geen tijd voor. Zo willen (oude) ouderen op een aantal ter-
reinen minder vaak participeren dan jongeren. Aan de andere kant zijn er heel veel mensen 
die meer zouden willen participeren dan zij nu doen. Dit geldt zowel voor mensen met als 
voor mensen zonder beperkingen. Mensen met een ernstige lichamelijke beperking of een 
psychische klacht hebben een grotere behoefte om meer te doen dan zij nu doen dan de 
mensen zonder beperking. Ongeveer een zesde van de volwassenen kan door hun lichame-
lijke beperkingen of psychische klachten niet de dingen doen die ze zouden willen. 
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Maatschappelijke opvang, OGGz en 
verslavingsbeleid

• De meeste centrumgemeenten (gemeenten met extra verantwoordelijkheden en budget 
voor maatschappelijke opvang, OGGz en verslavingszorg) vonden zichzelf in 2011 vol-
doende toegerust voor hun extra taken, maar een aantal niet. 

• Een ruime meerderheid van alle Nederlandse gemeenten hield zich in 2011 bezig met pre-
ventie, bijvoorbeeld in de vorm van projecten om verslaving en schulden te voorkomen, 
en maakte afspraken met woningcorporaties ter voorkoming van huisuitzettingen. Sociale 
wijkteams zijn in de visie van centrumgemeenten belangrijk voor een meer preventieve 
aanpak. Wel zijn er volgens onderzoek van Movisie aanwijzingen dat de praktijk soms nog 
achterblijft bij het beleid op papier.
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• Contact tussen de gemeente en doelgroepen van de maatschappelijke opvang, OGGz en 
verslavingszorg gebeurt vaak buiten het Wmo-loket om. In maximaal een kwart van de 
gemeenten bood het Wmo-loket in 2011 advies en cliëntondersteuning aan dak- en thuis-
lozen en verslaafden. Daarnaast waren er vaak speciale loketten of advies- en steunpunten, 
vooral op bovenlokaal niveau, of sociale wijkteams. 

• De capaciteit van voorzieningen van centrumgemeenten is, volgens het Trimbos-instituut, 
regelmatig onvoldoende. Dit geldt vooral voor begeleid (zelfstandig) wonen en opvang-
woningen voor gezinnen (onvoldoende capaciteit in ongeveer driekwart van de gemeen-
ten). Het gaat ook op voor de maatschappelijke opvang en de opbouw van het sociale 
netwerk van cliënten (onvoldoende in meer dan de helft van de gemeenten). 

• Bij de hulpverlening aan dak- en thuislozen werkten bijna alle gemeenten in 2011 met indi-
viduele trajectplannen. In veel gemeenten lijkt dus gewerkt te zijn aan de door de wetgever 
gewenste samenhangende, sluitende hulpverleningsketen, maar nog niet in alle. 

• Voor de doelgroepen van de maatschappelijke opvang, OGGz en verslavingszorg zagen 
gemeenten zelfredzaamheid en participatie doorgaans niet als de belangrijkste doelstel-
lingen. Waarschijnlijk is dit zo omdat er dringender problemen spelen die eerst opgelost 
moeten worden. 

• (O)GGz-cliënten zijn vaak ontevreden over de hulpverlening die ze ontvangen, zo blijkt uit 
onderzoek van het Landelijk Platform GGz. Mogelijk hangt dit samen met de aard van hun 
problematiek (al is dit geen reden om hun opvattingen niet serieus te nemen).
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Lokaal Wmo-beleid in den brede

Gemeenten ervaren voldoende beleidsvrijheid

• Over het algemeen vinden Wmo-ambtenaren, Wmo-raadsleden en gemeenteraadsleden 
dat gemeenten voldoende beleidsvrijheid hebben.

• Sommige ontevreden én tevreden Wmo-ambtenaren vonden dat de beleidsvrijheid van 
gemeenten te veel beperkt werd door geldgebrek en door de jurisprudentie. Het was 
sommige gemeenten een doorn in het oog dat zij niet naar het inkomen en bezit van hulp-
vragers mochten kijken als zij moesten beslissen over een aanvraag voor een voorziening. 

• Er zijn geen aanwijzingen dat gemeenten zich beknot voelden door de handreikingen van 
vws en de modelverordeningen van de vng. Integendeel, deze werden in 2012 door veruit 
de meeste Wmo-ambtenaren als nuttig en gewenst beschouwd. 

Wmo-
ambtenaren

gemeente-
raadsleden

Wmo-
raadsleden

voldoende ruimte voor aansluiting 
op lokale situatie

invloed van landelijke overheid te groot

compensatieplicht gee� gemeente 
voldoende ruimte  voor eigen beleid

84% 65% 78%

39% 40% 38%

75% 70% 66%
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Samenwerking tussen gemeenten neemt toe

• Bijna alle gemeenten werkten in 2012 samen met andere gemeenten, een toename ten 
opzichte van 2010. 

Minder beleidsparticipatie dan verwacht

• In 2011 hadden bijna alle gemeenten een Wmo-raad of een vergelijkbaar orgaan om bur-
gers en cliënten inspraak te geven in het Wmo-beleid. In acht gemeenten is in 2012 kwa-
litatief onderzoek gedaan. Hier was de tendens dat steeds meer Wmo-raden een louter 
adviserende rol kregen ten koste van hun rol als belangenbehartiger. Die adviezen speelden 
volgens de Wmo-raden wel een rol in de standpuntbepaling van de gemeenteraad.

• Uit dit onderzoek en de ervaring van een groot aantal Wmo-raden blijkt dat het met de 
belangenbehartiging van sommige Wmo-doelgroepen (veel) beter gesteld is dan met die 
van andere. Vooral de belangen van mensen met fysieke beperkingen, kwetsbare oude-
ren, mantelzorgers en vrijwilligers worden in de meeste gemeenten voldoende behartigd, 
volgens de Wmo-raden. Bij mensen met chronische psychische problemen en mensen met 
psychosociale problematiek meende ongeveer de helft van de Wmo-raden dat dit het geval 
was. De belangen van de doelgroepen van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, 
OGGz en verslavingsbeleid kwamen steeds volgens minder dan de helft van de Wmo-raden 
(ruim) voldoende aan bod. 

2010 2012

gemeenten die  samenwerken met andere gemeenten

gemeenten die samenwerken op het gebied van 
maatschappelijke opvang, OGGz en verslavingsbeleid

gemeenten die samenwerken op andere beleidsvelden 
van de Wmo

81% 96%

90% 87%

73% 90%
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• De bekendheid van de Wmo-raad en andere inspraakkanalen onder aanvragers van 
 Wmo-voorzieningen laat te wensen over. In 2012 wist maar een kwart dat hun gemeente 

de mogelijkheid bood om mee te praten over het Wmo-beleid.
 

 De aanname dat mensen willen meepraten over het Wmo-beleid wordt voor deze groep 
dus niet onderbouwd. Alleen al hierom is er weinig rechtstreekse invloed van burgers te 
verwachten op het gemeentelijk Wmo-beleid. Afgaande op de Wmo-raden worden de 
belangen van deze groep, die vooral fysieke beperkingen heeft, wel goed behartigd. 

Horizontale verantwoording vooral in Wmo- en gemeenteraad

• Voor de verantwoording van hun Wmo-beleid aan de gemeenteraad en aan burgers, cliënten 
en hun organisaties gebruikten ongeveer negen op de tien gemeenten in 2012 de verplichte 
cliënt-tevredenheidsonderzoeken. Gemeenten zetten ook andere instrumenten in, zoals 
lokale Wmo-monitoren en overzichten van inkomsten en uitgaven voor de gemeenteraad. 

• Gemeenteraden en Wmo-raden vonden de verantwoording die de gemeente aflegde in 
het algemeen (ruim) voldoende. Onderzoek in acht gemeenten laat zien dat de verant-
woording wel vaak beperkt bleef tot de gemeenteraad en soms de Wmo-raad. Zo bracht 
de gemeente cliënttevredenheidsonderzoeken niet altijd actief onder de aandacht van de 
Wmo-raad of van burgers en hun organisaties. 

2008 2012

aanvrager zou willen meepraten over het gemeentelijk 
Wmo-beleid

aanvrager praat daadwerkelijk mee over het gemeentelijk 
Wmo-beleid

18% 13%

3% 1%
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Randvoorwaarden

Draagvlak en weerstand bij gemeenten

• Wmo-ambtenaren gaven vaak een combinatie van inhoudelijke en financiële overwe-
gingen om de kanteling in de praktijk te brengen. Ons kwalitatieve onderzoek in tien 
gemeenten laat zien dat onder gespreksvoerders (medewerkers die namens de gemeente 
in gesprek gaan met mensen wier ondersteuningsbehoefte gemeld is) zowel draagvlak als 
weerstand bestond. 

Capaciteit en kennis van doelgroepen soms onvoldoende

• Ruim de helft van de Wmo-ambtenaren (58%) vond de personele capaciteit van hun 
gemeente voor de uitvoering van de huidige Wmo in 2012 (ruim) voldoende. Van de 
gemeenteraden was twee derde hier positief over, van de Wmo-raden de helft. Hoe minder 
stedelijk de gemeente, hoe vaker Wmo-ambtenaren hebben aangegeven dat de capaciteit 
onvoldoende was. 
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• De ondersteuningsbehoefte, de omvang van de doelgroep en de aantallen gebruikers van 
de geboden ondersteuning waren in 2012 bij gemeenten het best in beeld voor mensen 
met een lichamelijke beperking. Toch gaf ook voor deze groep steeds minder dan de helft 
van de gemeenten aan deze zaken ‘goed’ in beeld te hebben. Bij alle andere doelgroepen 
ging het steeds om maximaal een kwart van de gemeenten. De kenmerken en behoeften 
van mensen met een zintuiglijke beperking en met langdurige psychiatrische klachten 
waren het minst goed in beeld: circa een derde van de gemeenten had hier naar eigen 

 zeggen onvoldoende zicht op. 

Wmo-budget van het rijk deels onbekend, maar voelt te krap

• In 2010 bestonden de Wmo-uitgaven van een steekproef van 37 middelgrote en kleine 
gemeenten vooral uit uitgaven voor Wmo-voorzieningen en activiteiten. 

• Bijna 60% van de Wmo-ambtenaren had in 2012 het gevoel dat het Wmo-budget dat de 
gemeente van het rijk kreeg, tekortschoot. Dit waren er iets minder dan in 2010, maar 
betrof nog altijd een grote groep. Hoe minder stedelijk de gemeente, hoe vaker het bud-
get volgens de Wmo-ambtenaren onvoldoende was. Het is wellicht niet verrassend dat 
gemeenteambtenaren het budget op hun eigen beleidsterrein te klein vinden. Waar de oor-
zaak van de ervaren krapte precies ligt hebben we niet onderzocht.

• Een groot deel van de gemeenten heeft de afgelopen jaren geprobeerd de Wmo-uitgaven 
terug te dringen: in 2012 negen op de tien gemeenten. 

• De meest populaire bezuinigingsmethode was beter nagaan of informele hulp soelaas kan 
bieden (twee derde van de gemeenten). Dit kan leiden tot minder individuele voorzienin-
gen, maar dat hoeft niet. Het kan ook zorgen voor meer combinaties van formele en infor-
mele hulp. Maatregelen die steeds door een grote minderheid van de gemeenten werden 
genomen, waren onder andere: meer of hogere eigen bijdragen vragen, mensen vaker naar 
een gewone winkel verwijzen en scherpere (prijs)afspraken maken met welzijns- en zorg-
aanbieders. 

verdeling Wmo-uitgaven

14% ambtelijk apparaat, samenwerking
           met andere gemeenten, externe 
               indicatiekosten en overige kosten

86% Wmo-voorzieningen en activiteiten

individuele voorzieningen 
en collectief vervoer

welzijnswerk e.d.
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Risico’s en kansen

In de nabije toekomst worden de gemeentelijke taken op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie uitgebreid. Net als in de huidige Wmo legt 
de toekomstige regelgeving een grote nadruk op eigen mogelijkheden van burgers. Ook blijft 
de nadruk op het gebruiken van je eigen netwerk en op de inzet van algemene voorzieningen. 
Er komen nieuwe doelgroepen bij. Inspraak en horizontale verantwoording blijven ook in de 
toekomst belangrijk. Anders dan bij de invoering van de huidige Wmo, gaan de extra taken 
van gemeenten in het sociale domein straks wél gepaard met kortingen op het budget. Met 
het oog op dit alles zijn in de ogen van het scp de volgende risico’s te benoemen.
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Risico 1: Te veel of te weinig rekenen op vrijwillige inzet

Het geven en gebruiken van informele hulp is de laatste jaren toegenomen. Het is niet dui-
delijk of en hoe gemeenten nog meer mensen kunnen bewegen tot vrijwilligerswerk en 
informele hulp. Ook is niet bekend hoe groot de groep potentiële helpers is. Dit zal moeten 
blijken als gemeenten in de toekomst vaker gaan verwijzen naar het eigen netwerk of naar 
vrijwilligers. Het kan zijn dat momenteel nog sprake is van onbenut potentieel, maar het is ook 
mogelijk dat de grens al in zicht is. Gemeenten zouden dit moeten onderzoeken alvorens te 
besluiten over individuele hulpvragen, maar ook als zij nadenken over de sluiting van buurt-
voorzieningen die wellicht door bewoners kunnen worden ‘overgenomen’.

Risico 2: Overbelasting van mantelzorgers

Mensen die al mantelzorg geven, weten vaak niet dat de gemeente hen kan ondersteunen. Dit 
was al zo ten tijde van de eerste Wmo-evaluatie. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek blijkt dat een van de zeven mantelzorgers tamelijk tot zwaar belast is. Hier ligt 
een taak voor gemeenten en uitvoerende instellingen om in het gesprek met hulpvragers en 
hun mantelzorgers te kijken naar de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van beiden. 
Tot nu toe komt dit blijkbaar nog onvoldoende van de grond.

Risico 3: Een kanteling die anders uitpakt dan bedoeld

In de toeleiding naar ondersteuning geven gemeenten de kanteling vooral vorm door de 
invoering van brede inventariserende gesprekken. Het sluitstuk, namelijk geen individuele 
voorziening toekennen, maar de aanvrager (alleen) wijzen op eigen mogelijkheden of verwij-
zen naar algemene voorzieningen, volgt meestal niet. De vraag is ook of dit altijd mogelijk en 
wenselijk is. Hoe dit ook zij: als dit niet verandert wordt de beoogde cultuuromslag niet afge-
rond en het verwachte financiële voordeel daarvan niet behaald.

Risico 4: Onvoldoende ondersteuning voor mensen met psychische problemen

Mensen met psychische problematiek zijn bij gemeenten relatief slecht in beeld, zoals ook uit 
de eerste Wmo-evaluatie bleek. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de capaciteit voor hulp 
aan de doelgroepen van de maatschappelijke opvang en OGGz soms onvoldoende is of weinig 
oplevert. Met de Wmo 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe doelgroepen 
met psychische, psychiatrische of psychogeriatrische problematiek. Voor deze groepen moe-
ten zij adequaat hulpaanbod gaan inkopen en hen (laten) toeleiden naar die hulp. Voor deze 
taken moeten gemeenten dus op korte termijn nieuwe competenties ontwikkelen. 
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Risico 5: Onvoldoende belangenbehartiging voor bepaalde groepen

Wmo-raden ervaren voldoende invloed op het beleid, maar signaleren dat de belangen van 
sommige doelgroepen beter behartigd worden dan die van andere. De belangen van men-
sen met lichamelijke beperkingen komen volgens hen goed voor het voetlicht, maar Wmo-
aanvragers zelf hebben weinig behoefte aan inspraak. Dit alles wijst erop dat gemeenten (ook) 
via andere wegen op zoek moeten naar de stem van de Wmo-gebruiker. Bijzondere aandacht 
is nodig voor de minst mondige groepen, met name de doelgroepen van de maatschappelijke 
opvang en de OGGz en verslavingszorg.

Risico 6: Onvervulde randvoorwaarden 

Vier op de tien gemeenten zeggen onvoldoende personele capaciteit te hebben voor de uit-
voering van de huidige Wmo en zes op de tien menen dat het Wmo-budget tekortschiet. Dit 
laatste geldt voor zowel het rijksbudget als het gemeentelijke budget. Nader onderzoek is 
nodig naar de achtergronden hiervan, maar het signaal geeft in elk geval reden tot zorg. Dit 
geldt zowel voor de huidige situatie als voor de toekomst, als gemeenten meer taken krijgen 
en minder budget van het rijk.

Kansen

In dit onderzoek hebben we ook kansrijke ontwikkelingen gezien, dat wil zeggen ontwikke-
lingen die stroken met de bedoelingen van de wetgever nu en in de nabije toekomst:

• Over het geheel genomen bewegen gemeenten zich in de richting die de wetgever voor 
ogen stond. De kanteling bij gemeenten is niet voltooid, maar wel in ontwikkeling.

• Onder burgers daalt het aantal Wmo-aanvragen en meer mensen gebruiken informele 
hulp voorafgaand aan formele hulp.

• De ondersteuning van de gemeenten draagt bij aan de redzaamheid en participatie van 
aanvragers en helpt mantelzorgers.

• Dat gemeenten steeds meer samenwerken kan betekenen dat zij meer gebruik gaan 
maken van elkaars expertise en personele capaciteit, waardoor zij de vele nieuwe taken 
mogelijk beter aankunnen. Of dit zo uitpakt zal in volgende evaluaties moeten blijken. 



Deze uitgave is gebaseerd op het eindrapport van de tweede Wmo-evaluatie van het scp. 
De evaluatie bestond uit verschillende deelstudies. Het scp voerde de meeste daarvan zelf 
uit. Een aantal deelstudies is door of samen met externe onderzoeksinstellingen gedaan 
(nivel, iva, Lokaal Centraal, Verwey-Jonker Instituut, bmc, Stimulansz). Alle publicaties zijn 
te vinden op www.scp.nl.
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