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Voorwoord

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) heeft het Sociaal en Cultureel 
Planbureau gevraagd de wet te evalueren. Na de eerste evaluatie over de periode 2007-2009 
loopt nu de tweede evaluatie over de periode 2010-2013. Van deze evaluatie zullen, naast 
het eindrapport in 2014, deelrapporten uitkomen, waarvan dit het tweede is. Eerder dit 
jaar  verscheen een deelrapport over het gemeentelijk Wmo-beleid van het jaar 2010, dat 
 geschreven was vanuit het perspectief van de gemeentelijke Wmo-coördinatoren. In het 
 eindrapport van de Wmo-evaluatie zullen de gegevens uit deze en andere deelrapporten 
met elkaar in  verband worden gebracht.
De Wmo heeft als belangrijkste doel om mensen te laten participeren in de maatschappij. 
Mensen die daar ondersteuning bij nodig hebben kunnen die bij hun gemeente aan vragen. 
Dit rapport beschrijft de ervaringen van Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers. Het gaat in 
op de aanvraagprocedure, de ondersteuning die aanvragers al dan niet krijgen en de vraag 
in hoeverre deze ondersteuning hen in staat stelt om zichzelf te redden en om te participe-
ren. De mantelzorgers van de aanvragers zijn bevraagd over hun ervaringen met het geven 
van mantelzorg en met de ondersteuning die zij mogelijk krijgen vanuit de Wmo. Ook in de 
 eerste  evaluatie werden Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers ondervraagd. Daar waar 
mogelijk wordt een vergelijking gemaakt tussen 2008 en in 2011.
De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat verreweg de meeste Wmo-aanvragers 
zich kunnen redden in huis en daarbuiten, regelmatig sociale contacten hebben en vol-
doende mogelijkheden ervaren om te participeren. Zij geven aan dat dit mede komt door de 
 Wmo-ondersteuning die zij hebben verkregen via de gemeente.
Ruim 4000 aanvragers en 800 mantelzorgers in Nederland hebben de uitvoering van dit 
onderzoek mogelijk gemaakt, door mee te werken aan gestructureerde interviews. Ik ben 
hen hier heel dankbaar voor. Ook de 73 gemeenten die hun medewerking hebben verleend 
door Wmo-aanvragers in hun gemeente uit te nodigen voor deelname aan dit onderzoek 
hebben een onmisbare bijdrage geleverd, waarvoor ik hen hartelijk willen bedanken. Het 
veldwerk voor dit onderzoek werd uitgevoerd door GfK Panel Services. Het Wmo-evalu-
atieonderzoek wordt begeleid door een wetenschappelijke commissie en een klankbord-
commissie. De wetenschappelijke commissie, ingesteld door het scp, wordt gevormd door 
prof. dr.  Evelien Tonkens (voorzitter), dr. Lia van Doorn, dr. Katrien Luijkx, prof. dr.  Trudie 
Knijn, dr. Gooitske Marsman, prof. dr. Mirko Noordegraaf, drs. Theo Roes, prof. dr. Margo 
Trappenburg, en dr. ir. Peter Alders (vws), later opgevolgd door drs. Frits Gardenbroek (vws) 
en mr. Marius Oosterom (vws). Ik ben hen zeer erkentelijk voor hun constructieve com-
mentaren. De klankbordcommissie, ingesteld door het ministerie van vws, bestaat uit 
drs. Hans Simons (voorzitter), dhr. Eric van den Burg, dhr. Barth van Eeten, dhr. Eric Hisgen, 
prof. dr. Kees Knipscheer, drs. Dinie van der Linden, drs. José Manshanden, dhr. Ko Scheele, 
drs. Bob van der Meijden (vng) en dr. ir. Peter Alders (vws), later opgevolgd door drs. Frits 
 Gardenbroek (vws) en mr. Marius Oosterom (vws). Ook hen ben ik veel dank verschuldigd.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting en conclusie

De meeste mensen in Nederland onderhouden hun huishouden en hun maatschap-
pelijke leven grotendeels op eigen kracht. Maar sommigen hebben daar hulp en 
ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke, psychische of ver-
standelijke beperking hebben. Zulke hulp en ondersteuning kan komen van familie of 
bekenden, particuliere hulp of professionele hulp via de gemeente. Sinds 2007 voorziet 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in dit laatste. Dit rapport geeft een 
landelijk beeld van het gebruik van maatschappelijke ondersteuning door aanvragers 
van een individuele Wmo-voorziening (deel A) en hun mantelzorgers (deel B). Het laat 
zien op welke levensterreinen aanvragers ondersteuning nodig hebben, wat zij hebben 
aangevraagd, hoe zij de aanvraagprocedure hebben ervaren en in hoeverre zij vinden dat 
de ontvangen ondersteuning voldoende is om zich te redden in het dagelijks leven en 
te kunnen deelnemen aan de maatschappij. De resultaten gaan over de aanvraag die is 
gedaan in het jaar 2011 en over de redzaamheid en de participatie in 2012 (het jaar waarin 
de voorgestructureerde interviews zijn gehouden). Het rapport laat in essentie zien dat 
de mensen die een Wmo-aanvraag hebben gedaan bij hun gemeente in ruime meer-
derheid tevreden zijn over de Wmo-ondersteuning in hun gemeente en het nut dat zij 
daarvan hebben. De meesten van hen kunnen zich, mede dankzij Wmo-ondersteuning, 
redden in huis en daarbuiten, hebben regelmatig sociale contacten en ervaren voldoen-
de mogelijkheden om activiteiten te doen.
Het rapport maakt deel uit van een groter geheel: de tweede Wmo-evaluatie. Het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (scp) voert deze wettelijk verplichte evaluatie uit op verzoek 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws). In het kader van deze 
evaluatie, die tot begin 2014 loopt, zullen verschillende deelrapporten verschijnen, 
waarvan dit er een is. In dit rapport wordt de Wmo belicht vanuit het gezichtspunt van 
burgers met een beperking en van hun mantelzorgers. Bevindingen kunnen verschillen 
van bevindingen vanuit het perspectief van gemeenten, zoals die zijn beschreven in het 
rapport over het gemeentelijk Wmo-beleid in 2010 (Vonk et al. 2013). In het eindrapport 
worden de gezichtspunten van aanvragers en gemeenten naast elkaar gelegd en zullen 
er verbanden tussen gelegd worden, aangevuld met informatie van andere betrokken 
partijen zoals uitvoerende organisaties en Wmo-raden. In de eerste helft van 2014 zal 
het eindrapport verschijnen. Hiermee is onderhavige rapport vooral beschrijvend van 
aard en zullen interpretaties en evaluatieve elementen vooral in het eindrapport te 
 vinden zijn.

Wmo-aanvragers
In 2011 deden naar schatting bijna 390.000 mensen een Wmo-aanvraag bij hun 
gemeente. Wmo-aanvragers zijn vaak ouder dan 65 jaar (70%) en hebben vaak een ern-
stige beperking (65%). Ze hebben vaak een laag opleidingsniveau (58%) en een gering 
 inkomen (35%) en ze wonen vaak alleen (47%). Het gaat hier om een groep burgers die 
vaak in meerdere opzichten kwetsbaar zijn. Zo heeft bijna een op de vier (23%) Wmo-
aanvragers een ernstige beperking én een laag inkomen. En 20% van alle volwassen 
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aanvragers in dit onderzoek heeft een ernstige beperking én is sociaal geïsoleerd. Zulke 
groepen hebben bij uitstek ondersteuning nodig om redzaam te blijven en te partici-
peren. Het vaakst hebben Wmo-aanvragers ondersteuning nodig om hun huishouden 
draaiende te houden (45%) en om zich buitenshuis te verplaatsen (45%).

De aanvraagprocedure
De meeste aanvragers (77%) komen bij de Wmo terecht omdat ze hierover gehoord heb-
ben in persoonlijke contacten (familie, bekenden of artsen/verzorgers). Ook het contact 
met de gemeente wordt vaak samen met of namens een bekende ondernomen (54%). 
Van de mensen die een Wmo-aanvraag indienden, heeft driekwart een gesprek met een 
medewerker van de gemeente gehad (dit kan voor of na het indienen van de aanvraag 
zijn). De tevredenheid over deze gesprekken is groot onder aanvragers. In die gesprekken 
komen sommige relevante onderwerpen volgens dit onderzoek lang niet altijd aan bod, 
zoals het doel van de ondersteuning ofwel wat men met ondersteuning weer zou kunnen 
(besproken met 42% van de respondenten) en de hulp die aanvragers van mantelzorgers 
krijgen (besproken met 44% van de respondenten). Dit laatste is een belangrijk thema, 
gezien de door de overheid gewenste toename van mantelzorg en het streven om over-
belasting van mantelzorgers te voorkomen (t k 2009/2010).

Keuzevrijheid
Drie van de vier aanvragers geeft aan niet geïnformeerd te zijn over de mogelijkheid om 
te kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb). De informatie 
is ofwel niet verstrekt of is niet aangekomen bij aanvragers. Mogelijk heeft een deel 
van hen de informatie niet onthouden of begrepen. De meeste aanvragers die geen 
informatie hebben ontvangen, hadden ook geen behoefte om geïnformeerd te worden. 
Ruim 13% van hen had echter wel behoefte aan deze informatie. Bijna een op de tien 
aanvragers kiest voor een pgb. Keuzevrijheid bij ondersteuning in natura komt meer 
voor: 43% van de aanvragers van hulp bij het huishouden kreeg keuze uit aanbieders en 
krap een derde van de aanvragers van andere individuele voorzieningen had keuze bij 
de aanbieder of de uitvoering van de voorziening (bijvoorbeeld het type scootmobiel). 
Van de aanvragers die hier geen keuze kregen vond de meerderheid dit geen probleem, 
maar 10% had wel een keuze willen hebben. De behoefte aan informatie over keuze-
mogelijkheden is dus aanzienlijk. Mogelijk is er sprake van een onvervulde behoefte, of 
vindt men het gewoon belangrijk om in de gelegenheid gesteld te worden om alle keuze-
mogelijkheden in overweging te nemen.

Aanvraag en gebruik van ondersteuning
Hulp bij het huishouden en vervoersvoorzieningen zijn de meest aangevraagde onder-
steuningssoorten (resp. 37% en 38%). De meeste aanvragen worden toegekend (84%). 
Afwijzingen komen relatief weinig voor (7%; de overige 9% betreft bijvoorbeeld intrek-
kingen en aanvragen die nog in behandeling waren). Afwijzingen hebben tot gevolg dat 
aanvragers het, zij het met moeite, toch wel redden (36%); dat huisgenoten meer gaan 
helpen (17%); of dat men minder de deur uit gaat en minder sociale contacten heeft dan 
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men zou willen (32%). Voor sommigen van de laatstgenoemde groep kan dit betekenen 
dat zij minder kunnen participeren in de maatschappij dan ze zelf wensen.
Bij 13% van de afwijzingen in dit onderzoek had volgens de aanvrager de gemeente geen 
reden opgegeven. Het kan zijn dat deze informatie niet is verstrekt, of dat de aanvrager 
de informatie niet heeft begrepen of onthouden. Dit suggereert dat (sommige) gemeen-
ten hun informatievoorziening en communicatie over afwijzingen kunnen verbeteren.
De meeste Wmo-aanvragers gebruiken ondersteuning (waarbij ook de ondersteuning die 
mensen al eerder hadden verkregen is meegerekend). Zo hebben acht op de tien hulp bij 
het huishouden; zeven op de tien ondersteuning bij het zich verplaatsen buitenshuis; en 
ruim drie op de tien maken gebruik van algemene voorzieningen, zoals tafeltje-dekje en 
buurthuizen. Desondanks geven veel aanvragers (43%) aan dat zij meer ondersteuning 
zouden willen hebben. Dit zijn zowel mensen die nog geen ondersteuning hebben als 
mensen die al wel ondersteuning hebben (zij geven aan meer nodig te hebben). Bijna een 
derde van hen heeft daarvoor een nieuwe aanvraag ingediend en een ander deel (nog) 
niet.
Meer dan de helft van de aanvragers die een individuele voorziening toegekend kre-
gen, moest daarvoor een eigen bijdrage betalen (vooral voor hulp bij het huishouden). 
De meesten vonden de hoogte hiervan redelijk (variërend van 68% tot 93%, afhankelijk 
van het type ondersteuning). Men vond deze vaker onredelijk als men de hoogte pas 
achteraf (25%) in plaats van vooraf (12%) hoorde.

Redzaamheid en sociale contacten
Aan alle aanvragers die ondersteuning hebben, is gevraagd naar hun redzaamheid en 
sociale contacten, en in hoeverre de ondersteuning daaraan bijdraagt. De ruime meer-
derheid van de aanvragers vindt zichzelf voldoende redzaam, met alle ondersteuning die 
men mogelijk heeft. Dit gaat ten eerste op voor algehele redzaamheid: 93% beoordeelde 
de eigen redzaamheid met een score 6 of hoger op een schaal van 0 tot 10. Daarnaast 
vond 88% dat men zijn huishouden voldoende op orde konden houden, 91% dat men zich 
voldoende in en rondom huis kon verplaatsen en 81% dat men zich voldoende lokaal kon 
verplaatsen.
De meeste Wmo-aanvragers hebben tenminste wekelijks sociale contacten (85% met 
familie en 63% met vrienden). Toch is 28% te beschouwen als sociaal geïsoleerd (afgeleid 
uit een set vragen over gevoelens van eenzaamheid en de kwaliteit van de sociale contac-
ten). Dit komt relatief vaak voor bij mensen met een langdurige psychische klacht, een 
psychosociaal probleem of een ernstige lichamelijke beperking. Het zou nuttig zijn als 
dit onderwerp in gesprekken met Wmo-gespreksvoerders stelselmatig aan bod kwam, 
omdat dit kan helpen bij het bieden van compensatie op het terrein van sociale contac-
ten (t k 2007/2008), die op hun beurt bijdragen aan maatschappelijke participatie.
Ruim acht op de tien aanvragers vinden dat ze voldoende mogelijkheden hebben om 
anderen te ontmoeten en sociale contacten te onderhouden. Maar jonge aanvragers, 
mensen met een laag inkomen en mensen met een ernstige lichamelijke beperking, 
langdurige psychische klacht of psychosociaal probleem vinden dat minder vaak 
dan hun tegenpolen. Van degenen die ondersteuning ontvangen bij het aangaan en 
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 onderhouden van sociale contacten (7%) vindt 66% dat die helpt bij het verminderen van 
belemmeringen.
Ook op de langere termijn vinden aanvragers zichzelf overwegend redzaam en blijven 
de meeste aanvragers van mening dat de ondersteuning helpt bij redzaamheid en soci-
ale contacten, zo bleek uit de ‘nameting’ die een half jaar na het hoofdinterview onder 
dezelfde Wmo-aanvragers werd gehouden.1

Maatschappelijke participatie en inspraak
Vier op de vijf aanvragers participeert in de maatschappij (gemeten als ‘activiteiten 
doen’). Bijna de helft (44%) van de aanvragers doet wekelijks minstens een activiteit, 
zoals actief zijn in een vereniging (25%), een godsdienstige bijeenkomst bezoeken (14%) 
en naar het buurthuis gaan (10%). Activiteiten die veel aanvragers wel eens (maandelijks 
of nog minder frequent) ondernemen zijn uitgaan naar een restaurant of café (58%) of 
een dagtochtje maken (42%).
Van alle aanvragers voelt 69% zich bij maatschappelijke participatie belemmerd door 
hun beperkingen, het vaakst bij vrijwilligerswerk, het ondernemen van een dagtocht, 
deelname aan verenigingen en deelname aan culturele activiteiten. Aanvragers die 
meer zouden willen participeren dan ze feitelijk doen ervaren meer belemmeringen dan 
degenen die niet vaker willen participeren. Al met al ervaren de meeste aanvragers (70%) 
voldoende mogelijkheden om activiteiten te doen, al dan niet met ondersteuning. Van 
de mensen die voldoende mogelijkheden ervaren vindt 42% dat de ondersteuning die zij 
hebben voor verplaatsing buitenshuis of het maken van contact daar veel aan bijdraagt. 
Bijna de helft (49%) geeft aan dat de ondersteuning een beetje helpt. Een half jaar na het 
hoofdinterview zijn de aanvragers positiever over hun mogelijkheden tot participatie en 
over de bijdrage van de ondersteuning hieraan.
Slechts 1% van de Wmo-aanvragers maakt gebruik van de mogelijkheid om mee te praten 
over het Wmo-beleid in hun gemeente, al zijn er wel meer die zeggen dat ze dat willen 
(15%). De bekendheid van een Wmo-inspraakorgaan zoals de Wmo-raad is beperkt (27%).

Verschillen tussen subgroepen
Sommige groepen Wmo-aanvragers hebben vaker redzaamheids- en participatiepro-
blemen dan andere. Zo hebben aanvragers met een langdurige psychische klacht of met 
psychosociale problemen meer moeite om zich te redden in het huishouden en om deel 
te nemen aan activiteiten dan mensen zonder deze problemen. Degenen met psycho-
sociale problemen hebben bovendien vaak moeite om sociale contacten te leggen en te 
onderhouden en bevinden zich beduidend vaker in een sociaal isolement.
Een andere aandachtsgroep vormen de ‘jongere’ Wmo-aanvragers (18-54 jaar). Zij vin-
den zichzelf minder redzaam en ervaren vaker belemmeringen bij de participatie en de 
mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten dan oudere aanvragers. Ook hebben zij 
vaker moeite om de eigen bijdrage te betalen en vinden zij het vaker een probleem als 
zij niet waren geïnformeerd over de mogelijkheden van een pgb. Wie op jongere leeftijd 
met een beperking leeft, zal zich waarschijnlijk spiegelen aan leeftijdgenoten zonder 
beperkingen. Dit maakt hun beleving van hun redzaamheid en participatie vermoedelijk 
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negatiever dan die van oudere aanvragers, van wie de leeftijdsgenoten ook (ouderdoms)
beperkingen hebben.
Ten slotte vielen de mensen met een laag inkomen op in dit onderzoek: zij vinden vaak 
de eigen bijdrage te hoog en hebben vaker moeite hun huishouden draaiende te houden, 
zich buitenshuis te verplaatsen en andere mensen te ontmoeten. Mogelijk hebben zij, 
door hun lage inkomen, minder mogelijkheden om zelf voorzieningen te bekostigen 
zoals een eigen vervoermiddel of lidmaatschap van een vereniging.

Mantelzorgers van Wmo-aanvragers
Meer dan de helft (56%) van de Wmo-aanvragers heeft mantelzorg. Van deze mantelzor-
gers helpt 60% minimaal vier uur per week en langer dan drie maanden. Over deze groep 
‘intensieve mantelzorgers’ gaan de hierna beschreven bevindingen. Ongeveer twee 
derde is een huisgenoot (meestal de partner) van de Wmo-aanvrager. 90% van de mantel-
zorgers zorgt voor een direct familielid (partner, ouder of kind) en de overige 10% zorgt 
voor een vriend, buur of overig familielid. Een derde van de mantelzorgers wordt naar 
eigen zeggen belemmerd in hun maatschappelijke participatie door hun zorgtaken. Dit 
zijn vooral mantelzorgers die intensief helpen, die meerdere mensen verzorgen, die hun 
partner verzorgen en die vinden dat zij onvoldoende begrip of waardering krijgen uit 
hun omgeving.
Het merendeel (78%) van de mantelzorgers van Wmo-aanvragers deelt de zorg met 
anderen, zoals de thuiszorg of andere mantelzorgers. Ruim de helft geeft aan dat andere 
informele helpers zouden kunnen helpen als zij uitvallen door ziekte (55%); een ander 
deel (40%) verwacht dat de thuiszorg inspringt. Echter, 19% schat in dat hun uitval zal 
leiden tot tehuisopname van de aanvrager. Wellicht dat probate mantelzorgonder-
steuning in sommige gevallen tehuisopname van de hulpbehoevende kan uitstellen 
(t k 2009/2010).
Ongeveer een kwart van alle mantelzorgers in dit onderzoek zegt zwaar belast te zijn. 
Partner-verzorgers en werkenden voelen zich vaker belast. Eerdere studies toonden ook 
al aan dat huisgenoot-helpers een groter risico lopen om overbelast te raken (De Boer 
et al. 2009). Degenen die erop vertrouwen dat familie of vrienden hen opvangen als zij 
uitvallen, voelen zich minder zwaar belast.
Ongeveer een op de tien mantelzorgers zegt zo nodig meer hulp te kunnen geven dan 
nu. Ongeveer vier op de tien wil of kan dat niet. De overige helft heeft het gevoel dat 
zij in zo’n situatie geen keus hebben omdat zij hun huisgenoot verzorgen. Er lijkt bij de 
meeste niet-inwonende mantelzorgers van Wmo-aanvragers dus niet veel ruimte te zit-
ten in de wil of de mogelijkheden om meer zorg te verlenen (let wel: het ging hier steeds, 
per aanvrager, om de mantelzorger die de meeste zorg verleent). Ook de aanvragers zelf 
geven vaak aan dat zij geen groter beroep op hun mantelzorger(s) kunnen of willen doen 
(84%). Dit kan deels een kwestie zijn van vraagverlegenheid (Linders 2010), maar deels 
kan het ook werkelijk zo zijn dat er niet méér van deze mantelzorger(s) gevraagd kan 
worden.
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Mantelzorgondersteuning: kennis en gebruik
Iets meer dan de helft (55%) van de mantelzorgers van Wmo-aanvragers weet niet dat de 
mogelijkheid bestaat om via de Wmo ondersteuning te krijgen, maar zij hebben ook niet 
allemaal ondersteuning nodig. Ruim een derde (37%) had ondersteuning nodig maar 
heeft deze niet aangevraagd omdat ze niet wisten dat ze hulp konden krijgen. Degenen 
die wel een aanvraag indienden zijn tevreden over de aanvraagprocedure en de dienst-
verlening aan het loket.
Mantelzorgers (al dan niet zwaar belast) hebben vaak (44%) behoefte aan een financiële 
tegemoetkoming, zoals vergoeding van de onkosten. Slechts 12% gebruikt deze vorm 
van ondersteuning. Ook de behoefte aan respijtzorg is groot: 35% is geïnteresseerd in 
incidentele overname van de zorg thuis (oppas, vrijwilliger) en 21% in overname van de 
zorg elders (dagopvang, nachtopvang). Het gebruik van deze ondersteuningsvormen ligt 
op respectievelijk 25% en 16%.
Ongeveer vijf op de zes mantelzorgers (86%) was betrokken bij de Wmo-aanvraag van 
degene voor wie zij zorgen. Van hen zegt 68% dat hun tijdens deze aanvraagprocedure 
niet is gevraagd of ze zelf ondersteuning nodig hebben. Ruim een derde van hen zou dit 
wel op prijs hebben gesteld (dit komt neer op ongeveer 20% van alle mantelzorgers van 
Wmo-aanvragers). Als mantelzorgers ondersteuning krijgen, zijn zij vaak tevreden over 
het effect. Zo kan 89% de zorg beter aan, voelt 84% zich minder belast en zegt 60% hier-
mee een opname van degene die men helpt te kunnen uitstellen.
In totaal zegt ongeveer 58% van de mantelzorgers behoefte te hebben aan een vorm van 
Wmo-ondersteuning die zij nog niet hebben. Een gebrek aan kennis over de mogelijk-
heden die er zijn en hoe ondersteuning aan te vragen vormt een belangrijke reden voor 
dit niet-gebruik. Deze discrepantie tussen behoefte en aanbod is al eerder vastgesteld 
(onder andere De Klerk et al. 2009).

Ontwikkelingen in de tijd
In 2011 dienden minder mensen een Wmo-aanvraag in dan in 2008 (naar schatting resp. 
390.000 en 496.000 aanvragers).2 Ook in een andere bron wordt een daling over de tijd 
gevonden (sgbo 2012). Wellicht leiden minder aanmeldingen bij het Wmo-loket tot een 
aanvraag doordat meer gemeenten ‘gekanteld’ zijn gaan werken (Vonk et al. 2013).3 Een 
gekantelde werkwijze betekent onder meer dat mensen vaker, voordat ze een formele 
aanvraag indienen, worden gewezen op de mogelijke inzet van het eigen netwerk en dat 
zij eerder worden doorverwezen naar algemene voorzieningen zoals buurthuizen. Moge-
lijk loopt het aantal mensen dat zich meldt bij een Wmo-loket ook terug, omdat mensen 
zelf inschatten dat zij minder kans maken op door de gemeente betaalde ondersteuning, 
bijvoorbeeld doordat men in de media verneemt dat eigen bijdragen hoger worden of 
toekenningscriteria strenger.
In 2011 deden mensen met dezelfde achtergrondkenmerken een beroep op de Wmo als 
in 2008. In de gezondheid van mensen met beperkingen zijn wel enkele verschillen te 
zien. Zo hebben aanvragers in 20124 vaker (29%) niet-lichamelijke klachten dan in 2008 
(24%). De toename van verstandelijke beperkingen en/of psychische/psychosociale 
klachten is het grootst in de jongste leeftijdsgroep (0-54 jaar): van 42% naar 50% die 
ten minste een van deze niet-lichamelijke aandoeningen heeft. Ook de combinatie van 
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lichamelijke beperkingen en andere klachten komt in 2011 vaker voor dan in 2008. Bij 
lichamelijke beperkingen is het zwaartepunt nog sterker naar ernstige beperkingen ver-
schoven: in 2011 had 65% van de aanvragers een ernstige beperking tegen 60% in 2008. Er 
is niet meteen een toetsbare verklaring voorhanden, maar het is mogelijk dat de mensen 
met een geringe hulpbehoefte vaker een beroep (moeten) doen op hun sociale netwerk of 
hun eigen financiële middelen en daarom geen formele aanvraag indienen.
Ook de aard van de aangevraagde voorzieningen is tussen 2008 en 2011 enigszins ver-
anderd. Zo werd in 2011 vaker ondersteuning bij vervoer aangevraagd (38% vs. 32%) en 
minder vaak hulp bij het huishouden (37% vs. 43%) en woonvoorzieningen (19% vs. 25%). 
Bij dat laatste ging het vooral om minder vaste woonvoorzieningen. Een mogelijke ver-
klaring is dat bepaalde aanpassingen, zoals een verhoogd toilet of hendelkraan, nu vaker 
als ‘algemeen gebruikelijk’ worden beschouwd en daarom niet meer door gemeenten 
worden vergoed. Ook is het mogelijk dat door levensloopbestendig (ver)bouwen minder 
aanpassingen nodig zijn. In 2011 kwam het minder vaak voor dat er meerdere voorzienin-
gen tegelijk werden aangevraagd dan in 2008 (12% vs. 15%).
In het indienen van de aanvraag veranderde niet zo veel: mensen dienden hun aanvraag 
ongeveer even vaak zelf en even vaak samen met iemand anders in als voorheen en wisten 
ongeveer even vaak van te voren al wat ze dan wilden aanvragen. Wat wel veranderd is, is 
het aandeel toekenningen: in 2008 was dat ongeveer 75% en in 2011 was dat gestegen naar 
ongeveer 84% (maar in absolute aantallen waren het er in 2011 toch minder dan in 2008). 
Wellicht dat het hogere aandeel toekenningen komt door de meer ‘gekantelde’ werkwijze 
van gemeenten. Op die manier komen er mogelijk minder kansarme aanvragen bij het 
Wmo-loket binnen en is de toekenningskans groter. Ook lijken de doorlooptijden iets 
korter te zijn geworden: was in 2011 slechts 2% van de aanvragen nog in behandeling op 
het moment van het interview, in 2008 was dat 8% terwijl de periode tussen aanvraag en 
interview ongeveer hetzelfde was (zie ook sgbo 2012: 21).
Ongeveer acht op de tien Wmo-aanvragers heeft hulp bij het huishouden (deels als gevolg 
van de laatste aanvraag, deels al langer). Dit aandeel is vergelijkbaar met 2008. Er is wel 
verandering geweest in wie die hulp geeft: er is een toename van de mantelzorg en een 
afname van de thuiszorg voor hulp bij het huishouden. Mogelijk is ook dit een gevolg van 
de toegenomen gekantelde werkwijze van gemeenten, waarbij gemeenten eerst kijken 
naar de mogelijkheden van het sociale netwerk, voordat professionele hulp wordt inge-
zet. Over de verkregen ondersteuning is men in 2012 ongeveer net zo tevreden als in 2008.
Kijken we naar de redzaamheid van de aanvragers, dan is die heel vergelijkbaar in 2012 
en 2008: ongeveer 85% is tevreden over de mate waarin ze, met alle ondersteuning die ze 
mogelijk hebben, hun huishouden kunnen voeren of zich kunnen verplaatsen. Dit lijkt 
opvallend, omdat immers aanvragers met een ernstige beperking (die hun redzaamheid 
het vaakst onvoldoende vinden) een groter deel van de totale groep uitmaken dan voor-
heen. Maar uit een aanvullende analyse bleek dat de tevredenheid onder alle groepen 
van beperkingen iets was gestegen ten opzichte van 2008, en dat dit de sterkere ver-
tegenwoordiging van mensen met een ernstige beperking compenseert.
Wmo-aanvragers participeerden ongeveer even vaak in activiteiten als in 2008, zowel 
over het geheel genomen als per activiteit. Het percentage aanvragers dat belemmerin-
gen ervaart (66%) ligt hoger dan in 2008 (50%). Ook als we inzoomen op degenen die 
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vaker willen participeren, ervaren deze mensen vaker belemmeringen (76%) dan in 2008 
(72%).In overeenstemming met de resultaten in 2008 ervaren jongere aanvragers meer 
belemmeringen dan oudere (75-plussers), al zijn de gevonden verschillen minder groot.
Evenals in 2008 vormen mensen met een langdurige psychische klacht en jongere 
aanvragers in 2012 groepen die bovengemiddeld vaak moeilijkheden ervaren bij red-
zaamheid en participatie. Blijkbaar zijn hun belemmeringen minder makkelijk te com-
penseren met de soorten ondersteuning die momenteel onder de Wmo vallen.
Bij de mantelzorgers van aanvragers is het beeld over de hele linie heel vergelijkbaar in 
2008 en 2012. Er zijn in 2012 iets meer oudere mantelzorgers dan in 2008, maar het aan-
deel mantelzorgers dat participatieproblemen ervaart door het geven van mantelzorg, 
verschilt nauwelijks tussen 2012 en 2008, evenmin als het aandeel dat zich overbelast 
voelt door de mantelzorg.

Reikwijdte van het onderzoek
Dit onderzoek geeft een landelijk beeld van aanvragers van Wmo-ondersteuning 
in 2011/12. Het is belangrijk om te beseffen dat hier slechts een beperkte groep 
Wmo-gebruikers aan het woord is gekomen, namelijk aanvragers van individuele 
Wmo-voorzieningen. Gebruikers van algemene voorzieningen (zoals buurthuizen, 
maatschappelijk werk en rolstoeltoegankelijk openbaar vervoer) bleven buiten beschou-
wing, terwijl deze voorzieningen voor de redzaamheid en participatie van mensen met 
een beperking erg betekenisvol kunnen zijn. In toekomstig Wmo-evaluatieonderzoek 
zal geprobeerd moeten worden om ook het gebruik van algemene en collectieve voor-
zieningen in relatie tot het doelbereik van de Wmo (redzaamheid en participatie) in 
kaart te brengen.
Ook mensen die, om uiteenlopende redenen, de weg naar het Wmo-loket niet weten te 
vinden vallen buiten de focus van dit onderzoek. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die het 
loket niet kennen. Ook kan het gaan om mensen die zo in beslag zijn genomen door hun 
persoonlijke problemen dat zij er niet aan toe komen ondersteuning aan te vragen, of 
mensen die zich van hulpinstanties hebben afgewend, bijvoorbeeld vanwege eerdere 
negatieve ervaringen met het aanvragen van voorzieningen (Marangos et al. 2013). Een 
outreachende werkwijze van gemeenten kan ervoor zorgen dat een deel van deze mensen 
toch bereikt wordt (Van Doorn et al. 2013).
Van degenen bij wie het wel tot een aanvraag kwam, zijn de meesten tevreden over de 
Wmo-ondersteuning in hun gemeente en het nut dat zij daarvan hebben. Een ruime 
meerderheid van de Wmo-aanvragers kan zich, mede dankzij Wmo-ondersteuning, 
redden in huis en daarbuiten en de meesten hebben regelmatig sociale contacten 
en ervaren voldoende mogelijkheden om activiteiten te doen. In die zin is de Wmo-
ondersteuning dus effectief. Het overwegend positieve oordeel van aanvragers is stabiel 
 gebleven ten opzichte van 2008.
Niettemin zijn er aanvragers die naar eigen zeggen onvoldoende geholpen zijn met hun 
Wmo-ondersteuning, aanvragers die zich niet kunnen redden en aanvragers die in een 
sociaal isolement verkeren. De vraag is wie hieraan iets zou kunnen of moeten doen: de 
aanvrager zelf, zijn eventuele netwerk, een uitvoerende instelling of de gemeente. Ver-
volgonderzoek onder deze groep aanvragers zou hierin meer inzicht kunnen geven.
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Noten

1 Er zijn alleen gegevens gebruikt van aanvragers bij wie de lichamelijke beperking gedurende dat half 

jaar niet was toe- of afgenomen.

2 Deze aantallen zijn via verschillende manieren berekend waardoor ze niet helemaal vergelijkbaar 

zijn.

3 Het programma De Kanteling, geïnitieerd door het ministerie van v ws samen met de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten, is een stimuleringsprogramma voor gemeenten, op het vlak van de Wmo. 

Het is erop gericht om gemeenten te ondersteunen bij de overgang van een manier van werken die 

uitgaat van de voorziening (de rolstoel of de traplift), naar een manier van werken waarbij het resul-

taat (redzaamheid en participatie) voorop staat. Dit overgangsproces wordt ‘kantelen’ genoemd.

4 We rapporteren over het jaartal 2012 i.p.v. 2011 wanneer het gaat over de mening of omstandigheden 

van de aanvrager op het moment van het interview (dat plaatsvond in 2012).
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1 Mensen met een beperking en de Wmo

1.1 Maatschappelijke ondersteuning voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking (lichamelijk of verstandelijk, of een langdurige psychische 
klacht) hebben vaak moeite met algemene dagelijkse handelingen. Dat belemmert hun 
dagelijks leven en hun deelname aan de maatschappij. Ondersteuning kan (een deel van) 
deze belemmeringen opheffen. Mensen kunnen ondersteuning ontvangen van familie 
of bekenden, of van de overheid. Sinds 2007 voorzien gemeenten in ondersteuning, via 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deel A van dit rapport doen we ver-
slag van een onderzoek onder mensen met een beperking die een beroep hebben gedaan 
op de Wmo. We rapporteren wat zij vonden van de aanvraagprocedure; welke onder-
steuning zij hebben ontvangen en gebruiken; hoe die hun beperkingen compenseert 
en in hoeverre zij zichzelf kunnen redden en kunnen participeren in de maatschappij. 
Ook is onderzoek gedaan onder de mantelzorgers van Wmo-aanvragers: wie zijn zij; wat 
voor zorg geven zij en hoeveel; hebben zij daarbij ondersteuning nodig; en lukt het hen 
om daarnaast nog te participeren in de maatschappij. Hierover wordt gerapporteerd in 
deel B van dit rapport. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de tweede Wmo-
evaluatie op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws). 
De gegevens gaan over het jaar 2011/2012.1

De doelgroep van de Wmo is groot en divers. Het gaat om mensen met beperkingen 
van lichamelijke en niet-lichamelijke aard. In Nederland wonen ongeveer 2,3 miljoen 
mensen met een matige of ernstige lichamelijke beperking (waaronder als gevolg van 
ouderdom). Er zijn ongeveer 170.000 mensen met een ernstige of lichte verstandelijke 
beperking (De Klerk et al. 2012), 1,9 miljoen volwassenen met een langdurige psychische 
klacht2 (De Graaf et al. 2010) en een onbekend aantal mensen met psychosociale pro-
blemen (deels overlappen deze groepen). Naar schatting hebben bijna 390.000 mensen 
in 2011 een aanvraag ingediend voor Wmo-ondersteuning.3 Het aantal gebruikers van 
Wmo-ondersteuning ligt hoger, want daartoe behoren ook mensen die in eerdere jaren 
Wmo-ondersteuning hebben aangevraagd en ontvangen, maar hun precieze aantal is 
niet bekend.
De Wmo schrijft voor dat gemeenten burgers met een beperking ‘compenseren’ (zie ook 
§ 1.2) om te zorgen dat zij een huishouden kunnen voeren, zich kunnen verplaatsen in 
hun huis, zich buitenshuis kunnen verplaatsen, en andere mensen kunnen ont moeten 
(Staatsblad 2006). Dit zijn de vier zogenaamde compensatieterreinen, die moeten 
bewerkstelligen dat mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en daardoor kunnen parti-
ciperen in de maatschappij.
Gemeenten moeten mensen met een beperking in de eerste plaats aanmoedigen om zelf 
te zoeken naar oplossingen voor hun problemen, al dan niet met hulp van mensen uit 
hun eigen sociale netwerk. Als dat niet volstaat, kan de gemeente professionele onder-
steuning aanbieden. Dat kan zijn in de vorm van individuele voorzieningen, zoals hulp 
bij het huishouden en rolstoelen, maar ook collectieve voorzieningen zoals de ‘deel-
taxi’ en algemene voorzieningen zoals het welzijnswerk. In deze studie gaat het vooral 
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om aanvragers van individuele voorzieningen (meer hierover in § 1.4). Met de juiste 
ondersteuning kunnen veel mensen met een beperking zelfstandig wonen, grotendeels 
zelfstandig hun dagelijks leven inrichten en sociale verbanden aangaan. In 2008 gaf het 
overgrote deel van de Wmo-aanvragers aan dat zij gebaat waren bij Wmo-ondersteuning 
en dat die hen hielp bij hun zelfredzaamheid en hun maatschappelijke participatie 
(De Klerk et al. 2009: 42).
In het kader van de Wmo wordt onder ‘zelfredzaamheid’ verstaan ‘het lichamelijke, 
verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die 
deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken’.4 In praktische zin 
gaat het er in de eerste plaats om dat iemand een huishouden kan voeren, zijn woning 
kan gebruiken en zich in en om zijn woning kan verplaatsen. Ten tweede moet iemand 
in staat zijn zich buitenshuis te verplaatsen zodat hij naar plekken in de buurt en daar-
buiten kan gaan. Ten slotte moet hij andere mensen kunnen ontmoeten om zodoende 
deel te kunnen nemen aan het lokale maatschappelijke leven (vrij naar Staatsblad 
2006: 3/4).
Het begrip ‘maatschappelijke participatie’ is tijdens de parlementaire behandeling van 
het wetsvoorstel omschreven als ‘deelname aan het maatschappelijk verkeer’, oftewel 
‘de omgang met personen en instanties buiten het directe eigen leefverband’. Het gaat 
zowel om bezigheden die nodig zijn om in het levensonderhoud te voorzien, zoals 
boodschappen doen, als om vrijetijdsbesteding en vrienden en kennissen bezoeken (vrij 
naar ek 2005/2006: 59). Arbeidsparticipatie of onderwijsdeelname vallen hier buiten 
(al streeft de overheid wel naar verbindingen tussen de Wmo en deze beleidsterreinen). 
De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel suggereert dat de participatie van men-
sen met beperkingen of psychische of psychosociale klachten niet achter zou moeten 
blijven bij die van mensen zonder deze problemen (t k 2004/2005), maar een concrete 
streefwaarde wordt niet genoemd.

1.2 De Wmo en de plaats van mensen met beperkingen en mantelzorgers in de 
Wmo

De Wmo is ingevoerd op 1 januari 2007 en kwam in plaats van de Wet voorzieningen 
gehandicapten (Wvg), de Welzijnswet 1994, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten (aw bz) wat betreft de huishoudelijke verzorging en de Wet collectieve preventie 
volksgezondheid (Wcpv) wat betreft de openbare geestelijke gezondheidszorg. Het maat-
schappelijke hoofddoel van de Wmo is participatie van alle burgers, kortweg aangeduid 
als ‘meedoen’ (t k 2004/2005: 7). Wat hieronder wordt verstaan is niet direct gedefini-
eerd, maar is op basis van documentanalyse (De Klerk et al. 2010) vastgesteld als sociale 
samenhang, redzaamheid, maatschappelijke participatie en actief burgerschap/maat-
schappelijke inzet. Voor het bereiken van de doelen redzaamheid en maatschappelijke 
participatie hebben mensen met een beperking vaak ondersteuning nodig. De Wmo 
moet hierin voorzien als mensen dat niet zelf kunnen regelen.
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Compensatieplicht
Niet alleen voor gemeenten maar ook voor burgers betekende de Wmo een omslag. 
Onder de oude wetgeving (met name de Wvg) konden zij nog het recht op een 
 voorziening claimen, al was er ook toen een limiet aan het budget. Binnen de Wmo gaat 
het anders: gemeenten zijn verplicht om burgers met een beperking te ‘compenseren’, 
vastgelegd in het compensatiebeginsel (Staatsblad 2006). Dit compensatiebeginsel perkt 
de beleidsvrijheid van gemeenten tot op zekere hoogte in door hun de verplichting op te 
leggen een bepaald resultaat te bereiken voor mensen met een beperking (op de eerder 
genoemde compensatieterreinen). Hoe die compensatie precies vorm krijgt is aan de 
gemeente in samenspraak met de burger. Wel wordt expliciet in de wet gesteld dat de 
gemeente rekening moet houden met de persoonskenmerken en de behoeften van de 
aanvrager (art. 4 lid 2, Wmo). Als er voorzieningen nodig zijn, krijgt het gebruik van alge-
mene of collectieve (groepsgewijze) voorzieningen de voorkeur boven het verstrekken 
van individuele voorzieningen (t k 2004/2005; v ws 2010). En als gemeenten een indi-
viduele voorziening toekennen, moeten ze de aanvrager onder meer de keuze bieden 
tussen een voorziening in natura en een persoonsgebonden budget (pgb), al kan deze 
verplichting komen te vervallen als de recentste voorgestelde Wmo-wetswijziging wordt 
aangenomen (t k 2012/2013a).
Vaak krijgen mensen met een beperking zorg en ondersteuning van mantelzorgers (al 
dan niet in combinatie met Wmo-ondersteuning). Om dit potentieel van informele 
steun zo goed mogelijk aan te wenden voorziet de Wmo in ondersteuning aan mantel-
zorgers in de uitvoering van hun taak, onder andere door te zorgen voor oplossingen 
wanneer mantelzorgers tijdelijk geen zorg kunnen geven (Staatsblad 2006). Vandaar dat 
binnen dit onderzoek de mantelzorgers van Wmo-aanvragers apart zijn onderzocht.
Veel taken die onder de Wmo vallen waren voordien centraal geregeld, zoals de organisa-
tie van hulp bij het huishouden. Onder de Wmo – een decentrale wet – moeten gemeen-
ten al het Wmo-beleid zelf ontwikkelen en uitvoeren. Dit betekende voor gemeenten 
een omvangrijke nieuwe opgave. De grootste nieuwe taak was het aanbieden van hulp 
bij het huishouden en veel gemeenten hebben in de beginperiode dan ook vooral daar 
veel tijd en aandacht aan besteed (Van Beek 2007). Gemeenten kregen ruime beleids-
vrijheid in het ontwerp en de uitvoering van hun Wmo-beleid, zodat ze recht konden 
doen aan de lokale situatie. Een van de nevendoelen van het (deels) samenvoegen van 
de vier oude wetten was om gemeenten, met hun nieuwe beleidsvrijheid, meer moge-
lijkheden te geven aanpalende beleidsterreinen te integreren, waardoor ‘een sluitende 
keten van zorg en ondersteuning tot stand gebracht [kan] worden en meer maatwerk aan 
de burger geleverd [kan] worden’ (t k 2004/2005). Een ander nevendoel was maatschap-
pelijke ondersteuning tegen lagere kosten te organiseren, om zo de uitgavengroei van 
de aw bz af te remmen (t k 2003/2004). De verwachting was dat gemeenten beter in staat 
zouden zijn om deze efficiëntieslag te maken dan een centraal georganiseerd stelsel. 
De nationale overheid hoopt zo geleidelijk de aw bz weer terug te brengen tot waar hij 
oorspronkelijk voor bedoeld was: een volksverzekering voor individueel onverzekerbare 
risico’s (t k 2004/2005).
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De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl
In de Wmo is ook nadrukkelijk een rol weggelegd voor de eigen mogelijkheden van de 
burger. Zijn persoonlijke mogelijkheden en draagkracht moeten zoveel mogelijk worden 
benut, en ook de mogelijkheden in zijn eigen sociale netwerk, voordat professionele 
ondersteuning wordt ingeschakeld. Hiervoor is een mentaliteitsverandering nodig bij 
burgers, gemeenten en professionals, die als volgt door de wetgever verwoord is: ‘Voor 
de geloofwaardigheid van het stelsel is het van belang dat in de samenleving het gevoel 
bestaat dat mensen zelf en samen doen wat ze zelf en samen kunnen’ (t k 2003/2004).
Om deze nieuwe werkwijze en de achterliggende mentaliteitsverandering extra te sti-
muleren, hebben het ministerie van v ws en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(v ng) de programma’s De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl gelanceerd. Het project 
De Kanteling is erop gericht om gemeenten te ondersteunen bij de overgang van een 
manier van werken die uitgaat van de voorziening (de rolstoel of de traplift) naar een 
manier van werken waarbij het resultaat (redzaamheid en participatie) voorop staat. 
Dit overgangsproces wordt ‘kantelen’ genoemd. De nieuwe manier van werken vergt dat 
gespreksvoerders van de Wmo samen met de burger kijken welke problemen er zijn, en 
hoe die opgelost kunnen worden. Het gesprek moet erop gericht zijn de burger zoveel 
mogelijk zelf de regie over zijn leven te laten behouden, en oplossingen zo goed moge-
lijk aan te laten sluiten bij de totale leefsituatie. Oplossingen kunnen de vorm hebben 
van individuele voorzieningen, maar ook bijvoorbeeld hulp van een mantel zorger of 
vrijwilliger, of een algemene voorziening zoals een buurtrestaurant. Het project De Kan-
teling hielp gemeenten enerzijds bij hun visieontwikkeling op de Wmo en anderzijds 
bij organisatieverandering, bijvoorbeeld om het werkproces anders in te richten (v ng 
2010a).
Het programma Welzijn Nieuwe Stijl werd ingevoerd in 2010 en moest een nieuwe 
impuls geven aan de invulling van de Wmo, op een moment dat voor de meeste gemeen-
ten de meeste invoeringsperikelen achter de rug waren. ‘Dit programma wil de ingezette 
lijn van vernieuwing vasthouden en verder versterken, met als doel om de Wmo in volle 
breedte uit te voeren’, zo is te lezen in de brochure Welzijn Nieuwe Stijl (v ws 2010). Het 
programma richtte zich op bestuurders en uitvoerders, met name in het welzijnswerk. 
Het moest een impuls geven aan het ‘outreachend werken’ en ruimte maken voor een 
nieuw type professional dat ‘direct er op af’ gaat en de eigen kracht van burgers mobili-
seert.

1.3 Evaluatie van de Wmo

Hoewel de Wmo een decentralisatiewet is, behoudt de rijksoverheid systeemverant-
woordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor is het nodig dat zij goed 
geïnformeerd is over ontwikkelingen in de Wmo en het doelbereik van de Wmo in het 
land. Om dat te bewerkstelligen laat het ministerie van v ws eens in de vier jaar de Wmo 
evalueren. De eerste evaluatie is afgerond in 2010 en bestreek de periode 2007-2009 
(De Klerk et al. 2010). Dit rapport maakt deel uit van de tweede evaluatie, die de  periode 
2010-2012 bestrijkt. Beide evaluaties zijn uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel 
 Planbureau (scp) en geven antwoord op de volgende hoofdvraag:
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Biedt het systeem van de Wmo met de gekozen bestuurlijke, juridische en financiële kaders 
voldoende mogelijkheden om de doelen van het beleid (maatschappelijke participatie, zelfred-
zaamheid, actief burgerschap en sociale samenhang) op lokaal niveau te bereiken óf naderbij 
te brengen? (t k 2007/2008).

Het begrip ‘participatie’ wordt door de overheid in subjectieve zin bedoeld, dus naar 
behoefte van het individu (t k 2005/2006). Daardoor is er geen objectief ijkpunt om 
vast te stellen of een voldoende niveau van participatie in de bevolking is bereikt. Deze 
tweede Wmo-evaluatie vat de vraag naar het doelbereik dan ook op als een vraag naar de 
bijdrage van het gemeentelijk Wmo-beleid aan de participatie van burgers. Bij de be-
antwoording van deze vraag zullen de ervaringen van burgers, gemeenten, instellingen 
en organisaties een belangrijke rol spelen. Omdat de Wmo landelijk en zonder vooraf-
gaande (nul)meting is ingevoerd, kunnen ‘effecten’ in de zin van oorzaak-gevolgrelaties 
tussen de invoering van de Wmo en de mate van participatie niet wetenschappelijk wor-
den aangetoond.
Om de ontwikkelingen in de tijd te kunnen volgen, is de tweede evaluatie deels een 
herhaling van de eerste. Waar de eerste evaluatie een beeld gaf van de invoeringsfase 
(2007-2008), zal de tweede evaluatie vooral duidelijk maken hoe de Wmo na de invoe-
ringsjaren door gemeenten is doorontwikkeld, en hoe een volledig geïmplementeerde 
Wmo de redzaamheid en participatie van burgers bevordert. In het eindrapport brengen 
we de resultaten in verband met de uitkomsten van andere deelonderzoeken, waarin ook 
andere belanghebbenden aan het woord komen.
In bijlage D (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport) staan de onder-
zoeksvragen van de tweede Wmo-evaluatie vermeld en een lijst van deelonderzoeken 
die deze vragen moeten beantwoorden. Het eerste deelonderzoek van de tweede evalu-
atie, dat gaat over het gemeentelijk Wmo-beleid in 2010, is inmiddels verschenen (Vonk 
et al. 2013). Het deelonderzoek waar het onderhavige rapport verslag van doet is het 
zogenaamde ‘aanvragersonderzoek’ en, daaraan gekoppeld, het ‘mantelzorgonderzoek’. 
Het brengt in detail de ervaringen in beeld van mensen met een beperking die een indi-
viduele voorziening hebben aangevraagd bij de Wmo en van hun mantelzorgers. Het laat 
zien hoe aanvragers de Wmo in hun gemeente5 ervaren en wat voor effect die heeft op 
hun redzaamheid en participatie. Mensen met een beperking die geen beroep hebben 
gedaan op de Wmo, of die alleen gebruik maken van algemene Wmo-voorzieningen 
(waarvoor je geen aanvraag hoeft te doen), komen in dit onderzoek niet aan het woord. 
Om in die lacune te voorzien is een ander deelonderzoek uitgevoerd, over het onder-
steuningsgebruik en de participatie van alle mensen met een beperking. Het baseert zich 
op een dataverzameling onder mensen met een beperking, ongeacht of zij wel of niet 
van de Wmo gebruik maken. Maar het bevat veel minder detail over het contact met de 
Wmo en hoe mensen de Wmo in hun gemeente ervaren. Dit zijn ook meteen de grootste 
verschillen met de onderhavige studie. De rapporten over deze twee deelonderzoeken 
zullen ongeveer gelijktijdig verschijnen.
Dit rapport bevat een schat aan gegevens en biedt daarmee een rijk overzicht van de 
diverse aspecten van ervaringen van Wmo-aanvragers in Nederland. Het geeft ech-
ter geen antwoord op de vraag in hoeverre hun ervaringen een gevolg zijn van het 
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 Wmo-beleid in hun gemeente. Deze vraag komt pas aan de orde in het eindrapport, 
dat begin 2014 zal verschijnen. De hoofdstukken 2 tot en met 9, waarin in detail verslag 
wordt gedaan van alle onderzoeksbevindingen, kunnen gelezen worden als een cijfer-
matig naslagwerk. Het hoofdstuk Samenvatting en conclusie bevat een bondige beant-
woording van de onderzoeksvragen en een bespreking van de meest opvallende zaken.

1.4 Onderzoeksvragen

Dit onderzoek moet antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag:
Welke ervaringen hebben Wmo-(aan)vragers met de (aan)vraagprocedure en vinden zij dat ze 
voldoende gecompenseerd worden (op het gebied van het huishouden, het verplaatsen in en 
om het huis en in de regio, en bij hun sociale contacten en maatschappelijke participatie)?

Deze vraag is uiteengelegd in negen deelvragen, te weten:
1 Wat kenmerkt de mensen die in 2011 een Wmo-aanvraag indienden bij hun gemeente?
2 Welke ervaringen hebben Wmo-aanvragers met de manier waarop zij onder steuning 

hebben verkregen? (Tot ‘de manier waarop’ wordt ook de aanvraagprocedure 
 gerekend.)

3 Hoe ervaren aanvragers de keuzemogelijkheden die zij krijgen?
4 Welke ondersteuning gebruiken aanvragers (d.w.z. hulp bij het huishouden, rol-

stoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en algemene voorzieningen)?
5a In hoeverre kunnen Wmo-aanvragers zich redden in het huishouden, zich verplaatsen 

in en om het huis en in de regio, sociale contacten onderhouden en participeren in de 
maatschappij?

5b In hoeverre draagt de maatschappelijke ondersteuning bij aan de redzaamheid en 
participatie van aanvragers?

6 Welke ondersteuning bieden mantelzorgers aan Wmo-aanvragers, heeft dit gevolgen 
voor hun participatie en maken zij zelf gebruik van Wmo-ondersteuning?

7a Welke verschillen zijn er te constateren in de hiervoor genoemde onderwerpen tus-
sen subgroepen?6

7b Welke verschillen zijn er te constateren in de hiervoor genoemde onderwerpen tus-
sen 2008 en 2011/2012?7

1.5 Opzet van de onderzoeken

In dit rapport rapporteren we over twee deelonderzoeken: het aanvragersonderzoek en 
het mantelzorgonderzoek. Deze twee zijn in een rapport verwerkt omdat ze nauw met 
elkaar verbonden zijn. Bij het mantelzorgonderzoek gaat het namelijk om de mantel-
zorgers van de Wmo-aanvragers. In die zin verschilt de groep wezenlijk van die in andere 
mantelzorgonderzoeken zoals De Boer et al. (2012) en Oudijk et al. (2010), die alle vormen 
van mantelzorg omvatten. Daarnaast maakt de gekoppelde structuur van de gegevens 
het mogelijk om enkele kwesties gelijktijdig te bekijken vanuit het perspectief van de 
hulpontvanger (de aanvrager) en de hulpgever (de mantelzorger).
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Opzet van het aanvragersonderzoek (deel A)
Om gegevens over Wmo-aanvragers in Nederland te verzamelen, zijn gestandaar-
diseerde interviews gehouden met mensen die in het najaar van 2011 een aanvraag 
hadden ingediend bij hun gemeente voor een individuele Wmo-voorziening. Idealiter 
zouden ook mensen zijn onderzocht die algemene Wmo-voorzieningen gebruiken, 
zoals buurt huizen en maatschappelijk werk. Maar daarvan bestaan nauwelijks registra-
ties waardoor deze groep niet was op te sporen. De respondenten van het onderzoek 
waren afkomstig uit 73 gemeenten, grote en kleinere, verspreid over alle provincies. 
Per gemeente zijn aselect 100 aanvragers getrokken voor deelname aan het onderzoek, 
die van hun eigen gemeente een brief kregen waarin het onderzoek werd aangekondigd. 
Het streven was dat er ongeveer 50 personen per gemeente deelnamen. In totaal zijn 
5610 mensen uitgenodigd voor een interview, van wie er 4041 deelnamen (een respons 
van 72%). De interviews zijn bij de mensen thuis gehouden door ervaren interviewers 
van GfK Panelservices, in de periode april-juli 2012. Dit betekent dat er ongeveer zes 
tot acht maanden zaten tussen de aanvraag en het interview. De interviews vonden 
plaats aan de hand van gestructureerde vragenlijsten en de gemiddelde gespreksduur 
bedroeg 52 minuten. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: de aangevraagde 
ondersteuning, het verloop van de aanvraag en het gesprek hierover met de gemeente, 
keuzevrijheid en pgb’s, eigen bijdragen, de uitkomst van de aanvraag, gezondheid en 
beperkingen, de totale aanwezige ondersteuning, redzaamheid, welbevinden, sociale 
contacten, maatschappelijke participatie (deelname aan activiteiten), inspraak in het 
Wmo-beleid en de aanwezigheid van mantelzorgers.
Om te zorgen dat de antwoorden van de deelnemers een zo goed mogelijke afspiegeling 
zijn van alle Wmo-aanvragers in Nederland, zijn de antwoorden van sommige respon-
denten voor de analyse wat zwaarder meegewogen dan andere. Zo waren jongere aan-
vragers (jonger dan 55 jaar) licht ondervertegenwoordigd in het onderzoek en daarom 
hebben hun antwoorden een wat groter gewicht gekregen in de analyse, zodat hun stem 
uiteindelijk voldoende meetelt in het totaalbeeld. Meer details omtrent de steekproef-
trekking, het veldwerk, de weegprocedure en de verzamelde data staan in bijlage C Data 
en methode (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).

Opzet van het mantelzorgonderzoek (deel B)
Tijdens de interviews kwam ook aan bod of mensen hulp kregen van mantelzorgers, 
dat wil zeggen hulp van familie of bekenden in verband met de beperking. Als dit zo 
was (54% van de aanvragers), is gevraagd of de interviewer een vragenlijst mocht achter-
laten voor de mantelzorger die het meeste hielp (hij/zij kon er ook voor kiezen om deze 
op internet in te vullen). In totaal hebben 873 mantelzorgers deelgenomen. Dit man-
telzorgonderzoek vormt deel B van dit rapport (hoofdstukken 8 en 9) en hierin wordt 
onderzoeksvraag 6 beantwoord. In paragraaf 7 van bijlage C staat meer informatie over 
de uitvoering van het mantelzorgonderzoek en de representativiteit van de gegevens.

Vergelijkingen over de tijd en tussen gemeenten
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de tweede Wmo-evaluatie. In 2008 is een 
soortgelijk onderzoek uitgevoerd, in het kader van de eerste Wmo-evaluatie. De twee 
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onderzoeken waren hetzelfde van opzet (zie ook bijlage C, § 4) en daarom kunnen de 
uitkomsten in principe vergeleken worden. Wel zijn er dit keer gedeeltelijk andere din-
gen gevraagd en is de vraagformulering soms gewijzigd, waardoor uitkomsten soms 
onvergelijkbaar waren. Voor dit rapport zijn waar mogelijk vergelijkingen tussen de uit-
komsten van 2008 en 2012 gemaakt en deze verschillen worden in de tekst beschreven. 
Als er geen verschillen zijn beschreven, is dat omdat vergelijking niet mogelijk was.
De 73 gemeenten in dit onderzoek zijn gezamenlijk representatief voor alle gemeenten 
van Nederland. In dit rapport zal alleen een landelijk beeld geschetst worden van de uit-
komsten. Natuurlijk kunnen de uitkomsten verschillen tussen gemeenten, bijvoorbeeld 
doordat het Wmo-beleid tussen gemeenten verschilt, of doordat gemeenten verschillend 
zijn van grootte. In het eindrapport – waarin het gemeentelijk Wmo-beleid en de invloed 
daarvan op redzaamheid en participatie centraal staan – zal worden gekeken naar 
gemeentelijke verschillen in ervaringen van en uitkomsten voor aanvragers, en worden 
eventueel gevonden verschillen geïnterpreteerd.

Als u de uitkomsten van dit onderzoek gaat lezen is het handig om te onthouden dat…
– er vergelijkingen met de uitkomsten over 2008 zijn gemaakt waar dat mogelijk was. Leest 

u niets over een vergelijking met 2008, dan komt dat doordat er geen vergelijking mogelijk 
was.

– er steeds getoetst is of er verschillen zijn tussen subgroepen (bijvoorbeeld mannen en 
vrouwen). Als bepaalde groepen in tabellen niet getoond worden, is dat omdat er geen 
significant verschil tussen die groepen was (zie ook § 4 in bijlage C).

– de resultaten uitsluitend gaan over mensen die een aanvraag voor individuele Wmo-
ondersteuning hebben gedaan. Mensen die geholpen zijn met andere oplossingen 
(collectieve of algemene voorzieningen of hulp van vrijwilligers of mantelzorgers) blijven 
buiten beeld. Ook blijven de mensen buiten beeld die de weg naar de Wmo niet hebben 
gevonden.

– wanneer er ‘hij’ of ‘zijn’ staat evengoed ‘zij’ en ‘haar’ bedoeld wordt.

Noten

1 De uitkomsten die gaan over de aanvraag en de aanvraagprocedure hebben betrekking op 2011 (het 

jaar waarin de aanvraag werd gedaan) en de uitkomsten die gaan over ondersteuningsgebruik, red-

zaamheid en participatie hebben betrekking op 2012 (het jaar waarin de gestructureerde interviews 

werden gehouden).

2 Stemmingsstoornissen, angststoornissen en middelenstoornissen (alcohol- en drugsverslaving).

3 Met een onzekerheidsmarge van +/- 50.000. In bijlage C is beschreven hoe deze schatting tot stand 

gekomen is.

4 Hiermee bedoelen we de redzaamheid die aanvragers zelf hebben (zelfredzaamheid), inclusief mo-

gelijke ondersteuning.

5 Dit rapport bevat geen resultaten over individuele gemeenten, omdat het onderdeel is van een lan-

delijke evaluatie. Wanneer we schrijven o ver de ervaringen van Wmo-aanvragers met hun gemeente, 

geeft dit dus een gemiddeld beeld weer over alle aanvragers in alle gemeenten van Nederland.
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6 Subgroepen zijn onderscheiden naar leeftijd, geslacht, huishoudenssamenstelling, woonvorm, 

inkomen, opleidingsniveau, ernst van de lichamelijke beperking en het al dan niet hebben van een 

langdurige psychische klacht, psychosociaal probleem of verstandelijke beperking.

7 De uitkomsten die gaan over de aanvraag en de aanvraagprocedure hebben betrekking op 2011 (het 

jaar waarin de aanvraag werd gedaan) en de uitkomsten die gaan over ondersteuningsgebruik, red-

zaamheid en participatie hebben betrekking op 2012 (het jaar waarin de enquêtegesprekken werden 

gehouden).





deel a 
Onderzoek onder Wmo-aanvragers
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2 Kenmerken van Wmo-aanvragers en de 
aangevraagde ondersteuning

Mensen die Wmo-ondersteuning aanvragen doen dat doorgaans omdat zij moeite heb-
ben om zich te redden. Men neemt deze stap vaak niet makkelijk en stelt de hulpvraag 
zo lang mogelijk uit (Omlo en Van der Maat 2012). De oorzaak van de ondersteunings-
behoefte is meestal een lichamelijke beperking, maar ook verstandelijke beperkingen 
en psychische of psychosociale klachten kunnen ervoor zorgen dat mensen voor het 
runnen van hun dagelijks leven ondersteuning nodig hebben. Om welke mensen gaat 
het precies wanneer we het hebben over Wmo-aanvragers? In dit hoofdstuk beschrijven 
we kenmerken van de groep Wmo-aanvragers en vergelijken die met de kenmerken van 
de algemene bevolking. Ook wordt een vergelijking gemaakt met 2008, om te zien of de 
Wmo tegenwoordig meer of andere doelgroepen bedient dan een paar jaar geleden.
Met het woord ‘ aanvrager’ wordt in dit onderzoek bedoeld: een persoon die een aan-
vraag doet bij het Wmo-loket van zijn gemeente voor ondersteuning van hemzelf.1 Het 
gaat bijna altijd om individuele voorzieningen (zie bijlage A voor een overzicht van Wmo-
voorzieningen, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). Er zijn zowel 
aanvragers geïnterviewd van wie de aanvraag is toegekend als van wie de aanvraag afge-
wezen, ingetrokken, of nog in behandeling is.

2.1 Achtergrondkenmerken van aanvragers

De meeste Wmo-aanvragers zijn ouderen. Tabel 2.1 laat zien dat 70% van de Wmo-aan-
vragers 65 jaar of ouder is. In de totale bevolking bedraagt het percentage 65-plussers 
slechts 16%. Dat er relatief veel ouderen een Wmo-aanvraag doen komt doordat hun 
leeftijd vaak met beperkingen gepaard gaat. De hoge gemiddelde leeftijd van de groep 
Wmo-aanvragers heeft ook invloed op veel van de andere kenmerken die we hierna nog 
bespreken. Daarom zijn in tabel 2.1 ook cijfers op genomen die percentages van kenmer-
ken laten zien binnen de 65-plussers in de Wmo-bevolking en de algemene bevolking.
Twee derde van de Wmo-aanvragers (67%) zijn vrouwen. Dat is beduidend meer dan in 
de algemene bevolking (51%). Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen en het zijn 
dan ook vooral oudere vrouwen die zo talrijk zijn onder de Wmo-aanvragers: zij maken 
46% van alle aanvragers uit, tegen 9% oudere vrouwen in de totale bevolking.
Wmo-aanvragers zijn vaak alleenstaand: bijna de helft (47%) woont alleen. Dat is veel 
meer dan in de algemene bevolking (17%), maar het verschil binnen de groep 65-plus-
sers is minder groot (54% vs. 33%). Alleenwonenden hebben eerder ondersteuning van 
de gemeente nodig dan mensen die samen met anderen wonen. Immers, mensen die 
samenwonen hebben steun aan hun huisgenoot (meestal de partner of andere gezins-
leden, zie ook deel B van dit rapport over de mantelzorgers van de aanvragers) en zijn 
daarom minder snel aangewezen op hulp van buitenaf. In 2011 woonden er relatief meer 
aanvragers samen met anderen dan in 2008.
Verreweg de meeste aanvragers wonen zelfstandig: 88%. Daarbij heeft nog eens 
9% een zelfstandige woonvorm in een wonen-met-zorgwoning, bijvoorbeeld in een 
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‘ woonservicegebied’: een gebied in een stad of dorp waar ‘wonen, welzijn en zorg 
op maat’ aangeboden wordt en dat speciaal ontwikkeld is om ‘kwetsbare mensen als 
ouderen en gehandicapten zo zelfstandig mogelijk [te laten] wonen’ (Aedes Actiz Kennis-
centrum Wonen-Zorg 2012; De Kam et al. 2012). Maar ook serviceflats en senioren-
woningen kunnen hiertoe gerekend worden. Ook onder ouderen in de algemene 
bevolking komt deze woonvorm tamelijk veel voor: van alle zelfstandig wonende 
55-plussers in Nederland woonde in 2009 84% in een reguliere woning en 16% in een 
wonen-met-zorg woning (bz k 2010). Slechts 3% van de Wmo-aanvragers woont in een 
zorginstelling (in de algemene bevolking is dit 1%). Onder instellingen vallen verpleeg- 
en verzorgingshuizen. Overigens ligt het werkelijke percentage Wmo-aanvragers dat 
in een instelling woont waarschijnlijk lager, maar is een deel van de aanvragers in de 
 periode tussen de Wmo-aanvraag en het interview naar een instelling verhuisd.2

Van de Wmo-aanvragers is 7% van niet-westerse etnische herkomst. Dit percentage ligt 
lager dan in de bevolking (11%). Toch is die 7% niet bijzonder laag, wanneer we beden-
ken dat Wmo-aanvragers vaak ouderen zijn. In de bevolking is 3% een migrant van 65 of 
ouder en onder Wmo-aanvragers ruim 2%.3 Wanneer we de vertegenwoordiging van 
migranten in dit onderzoek vergelijken met andere registratiecijfers4, lijkt het erop dat 
migranten enigszins ondervertegenwoordigd zijn in dit onderzoek. Daar komt nog bij 
dat, los van de kwestie hoe goed migranten in ons onderzoek vertegenwoordigd zijn, 
het aantal migranten sowieso erg laag is om betekenisvolle analyses op uit te voeren 
(147 personen).5 Als we bijvoorbeeld kijken welke voorzieningen migranten bij de Wmo 
hebben aangevraagd, zijn dat van sommige soorten maar enkele en de betrouwbaarheid 
van de uitkomsten komt dan in gevaar. Daarom zal in de rest van dit rapport niet naar 
etniciteit als achtergrondkenmerk gerapporteerd worden.
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Tabel 2.1

Leeftijd, geslacht, leefvorm, woonvorm en etniciteit van Wmo-aanvragers, 2012 en 2008, en van de 

Nederlandse bevolking 2011 (in procenten)

Wmo-aanvragers 2012 bevolking 2011 Wmo-aan-
vragers 2008allen 65-plussers allen 65-plussers

leeftijd
0-17 jaar 3 21 3
18-34 jaar 3 21 3
35-54 jaar 14 30 13
55-64 jaar 11 13 11
65-74 jaar 21 30 9 55 20
75-84 jaar 35 50 5 33 34
≥ 85 jaar 14 20 2 13 15

geslacht
man 33 31 49 44 32
vrouw 67 69 51 56 68
vrouw ≥ 65 jaar 46 9

huishoudenssamenstelling
alleen 47 54 17 33 49
met anderen 53 46 83 67 51

woonvorm
in zelfstandige woning 88 86 99 . 93
wonen-met-zorga 9 11 . . .
in instellingb 3 3 1 5 7

etniciteit
Nederlands of westerse migrant 93 98 89 97 97c

niet-westerse migrant 7 2 11 3 3

(n) 4007 2804 16.655.799 2.594.946 4055

a Wonen-met-zorg omvat woonvormen waarbij men in een zelfstandige woning woont, maar extra 
makkelijk zorg en dienstverlening kan aanvragen. Voorbeelden zijn aanleunwoningen, serviceflats 
en woningen in woonzorgzones of woonservicegebieden.

b Er is alleen gekeken naar zorginstellingen. Penitentiaire inrichtingen, kostscholen en kloosters zijn 
niet meegeteld.

c In 2008 is wel gevraagd naar geboorteland en hieruit is etniciteit afgeleid, maar evenals nu is toen 
besloten dat het aantal niet-westerse migranten te klein was om een zinvol onderscheid naar te 
maken in de analyses.

Bron: scp (wmo-V’12); cbs StatLine; scp (wmo-V’08)

Een ruime meerderheid (59%) van de Wmo-aanvragers heeft een laag opleidingsniveau 
(tabel B2.1 in de bijlage). Verondersteld kan worden dat opleidingsniveau invloed heeft 
op de kennis die men heeft over de Wmo, en de vaardigheden die nodig zijn om de weg 
naar het Wmo-loket te vinden (of, meer algemeen, om hulp en ondersteuning te or-
ganiseren). Hoe lager het opleidingsniveau, hoe minder kennis en vaardigheden. Een 
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 minderheid van de aanvragers tussen de 18 en 65 jaar doet betaald werk (14%). Dit lage 
aandeel  illustreert dat veel aanvragers niet alleen beperkingen hebben bij hun zelfred-
zaamheid in en om huis of bij het verplaatsen, maar ook bij betaald werken. Overigens 
waren er in deze leeftijdsgroep in 2008 meer werkenden (18%).
Ook ligt het besteedbaar inkomen van Wmo-aanvragers beduidend lager dan gemid-
deld in Nederland: 16% van de huishoudens heeft minder dan 1000 euro te besteden (zie 
tabel B2.1 in de bijlage) tegen 8% van de totale bevolking.6 Wel moet bij deze vergelijking 
bedacht worden dat Wmo-aanvragers veel vaker eenpersoonshuishoudens zijn dan 
gemiddeld. Voor een snelle vergelijking, die rekening houdt met huishoudensomvang 
is een simpele indeling gemaakt in ‘gering inkomen’ of ‘geen gering inkomen’. Eenper-
soonshuishoudens werden geclassificeerd als ‘gering inkomen’ wanneer zij minder dan 
1000 euro per maand te besteden hadden en meerpersoonshuishoudens wanneer zij 
minder dan 1500 euro per maand te besteden hadden (scp/cbs 2012). Bij deze tweede-
ling valt 35% van de Wmo-aanvragers in de categorie ‘gering inkomen’, tegen 11% van de 
totale bevolking.
Ongeveer een derde van de Wmo-aanvragers woont in een koopwoning en twee derde 
in een huurwoning (grotendeels sociale huur, zie tabel B2.1 in de bijlage). In de Neder-
landse bevolking ligt deze verdeling andersom: bijna 60% woont in een koopwoning. 
Huurwoningen zijn minder makkelijk aan te passen omdat bewoners geen volledige 
zeggenschap hebben over de woning, en daarom zijn ze misschien minder vaak geschikt 
(gemaakt) voor een bewoner met een beperking. Anderzijds hebben huurders een laag-
drempelig contactpunt bij de woningbouwvereniging, waar zij kunnen informeren 
naar de mogelijkheden van woningaanpassingen, terwijl huiseigenaren dit zelf moeten 
 regelen.
Wmo-aanvragers zijn dus vaak oud, wonen vaak alleen, hebben vaak een laag oplei-
dingsniveau en een gering inkomen, en wonen vaak in een huurwoning. Deze elemen-
ten maken dat zij in meerdere opzichten kwetsbaar zijn en dat de juiste ondersteuning 
potentieel een groot verschil maakt in hun redzaamheid en welbevinden.

2.2 Beperkingen van aanvragers

Wmo-ondersteuning is bedoeld om in een hulpbehoefte te voorzien die voortvloeit 
uit iemands beperkingen. Deze beperkingen kunnen lichamelijk of niet-lichamelijk 
van aard zijn.7 In figuur 2.1 is te zien welke beperkingen Wmo-aanvragers hebben, per 
leeftijdsgroep. Vier op de vijf jonge Wmo-aanvragers (jonger dan 55) hebben een licha-
melijke beperking. Onder oude Wmo-aanvragers (75 jaar en ouder) is dat zelfs bijna 90%. 
De meest voorkomende vorm van een lichamelijk beperking is een motorische beper-
king (82% van de respondenten).8 Ook een ernstige gehoor- of gezichtsbeperking komt 
regelmatig voor, vooral in de oudste leeftijdsgroep (resp. 27% en 17% onder mensen van 
75 en ouder). In 2008 kwamen deze lichamelijke beperkingen precies even vaak voor.

Niet-lichamelijke klachten9 doen zich voor bij 29% van alle aanvragers. Het vaakst is dat 
een langdurige psychische klacht (bv. depressie of psychose; 18% van de aanvragers) 
of een psychosociale klacht (eenzaamheid of ernstige relatieproblemen; 14% van de 
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 aan vragers). Een verstandelijke beperking (bv. als gevolg van het Downsyndroom) komt 
 relatief het vaakst voor onder jongere Wmo-aanvragers (21% van de 0-54-jarige aanvra-
gers). Mogelijk zijn jongere verstandelijk gehandicapten meer gericht op deelname aan 
de lokale samenleving en doen zij daarom een groter beroep op de maatschappelijke 
ondersteuning dan oudere verstandelijk gehandicapten (die misschien meer gebruik ma-
ken van intramurale zorg). Ook hebben mensen met een verstandelijke beperking een 
lagere levensverwachting en komen zij dus minder voor in de oudere leeftijds groepen 
(Woittiez en Crone 2005; Van Laake 2004). In 2008 kwamen al deze aandoeningen sig-
nificant minder vaak voor dan in 2012 (in totaal rapporteerde 24% een niet-lichamelijke 
beperking en nu 29%). Het aandeel mensen met deze klachten in de totale bevolking is 
waarschijnlijk niet toegenomen (De Graaf et al. 2012). Het lijkt er dus op dat mensen met 
zulke klachten zich vaker tot de Wmo wenden dan enkele jaren  geleden.
Ook zien we in onze gegevens veelvuldig een combinatie van lichamelijke en niet-licha-
melijke beperkingen. Bijna de helft (45%) van de jongere Wmo-aanvragers heeft beide 
typen klachten. Oudere Wmo-aanvragers melden vaker uitsluitend lichamelijke klachten 
(resp. 66% en 77%). Overigens betekenen deze cijfers niet per se dat al deze klachten 
aanleiding waren om Wmo-ondersteuning aan te vragen. Men kan bijvoorbeeld hulp bij 
het huishouden aanvragen vanwege een motorische beperking die het lopen bemoei-
lijkt, terwijl men ook slechthorend is maar daarvan in het dagelijks leven weinig hinder 
ondervindt.
Ten slotte geeft een op de vijfentwintig aanvragers (4%) aan geen enkele beperking te 
hebben. Waarschijnlijk gaat het hier om mensen die voor een korte periode Wmo-onder-
steuning nodig hadden, maar niet meer ten tijde van het interview. Het type klachten 
dat Wmo-aanvragers in verschillende leeftijdsgroepen rapporteren verschilt op een aan-
tal punten van 2008. Het aandeel met ernstige gezichtsproblemen is iets toegenomen 
(2 procentpunt) onder aanvragers jonger dan 75 en het aandeel met ernstige motorische 
klachten is iets afgenomen onder de oudste aanvragers (75-plus). De toename van lang-
durige psychische klachten, psychosociale problemen en verstandelijke beperkingen is 
het grootst in de jongste leeftijdsgroep (0-54 jaar) (van 42% naar 50% die ten minste een 
van deze niet-lichamelijke aandoeningen heeft).
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Figuur 2.1

Aard van de beperkingen van Wmo-aanvragers, naar leeftijdsklassea, 2012 (in procenten; n = 4007)
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a De verschillen tussen de leeftijdsklassen zijn significant, behalve bij ‘motorische beperkingen’.

Bron: scp (wmo-V’12)

Ruim de helft (57%) van de aanvragers heeft één type beperking, en dat is in de meeste 
gevallen een motorische of andere lichamelijke beperking (49% van alle aanvragers, 
zie tabel B2.2 in de bijlage). Vier op de tien aanvragers hebben twee of meer typen be-
perkingen. Van alle aanvragers heeft 3% alleen (een) beperking(en) van psychische aard 
(langdurige psychische klacht en/of psychosociaal probleem). Ten opzichte van 2008 
is het aandeel Wmo-aanvragers met een combinatie van beperkingen toegenomen (de 
combinatie van motorisch en psychisch nam toe van 10% naar 14% en de combinatie van 
motorisch en zintuiglijk nam toe van 17% naar 24%).
Ten slotte zijn beperkingen nog bekeken vanuit het functioneren, dat wil zeggen of 
mensen lichte, matige of ernstige beperkingen ervaren bij algemene dagelijkse en 
huishoudelijke handelingen (zie bijlage C voor de manier van meten). Het gaat dan 
om handelingen zoals aan- en uitkleden, traplopen, een maaltijd bereiden en het bed 
verschonen. Van alle Wmo-aanvragers ervaart 65% ernstige beperkingen, 25% matige 
beperkingen en 10% alleen lichte of geen beperkingen (tabel B2.2 in de bijlage). In 2008 
waren er minder aanvragers met ernstige beperkingen (60%) en meer met matige beper-
kingen (30%).
Bepaalde typen beperkingen komen vaker voor onder aanvragers met bepaalde achter-
grondkenmerken (tabel B2.3 in de bijlage). In 2008 was dat ook al zo (zie De Klerk et al. 
2009: 16). Het hebben van alleen een lichamelijke beperking komt vaker voor naarmate 
de aanvrager ouder en de mate van beperking ernstig is, en wanneer hij samenwoont 
of in een zelfstandige woning woont. Verstandelijke beperkingen komen vaker voor 
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 wanneer de aanvrager een man, jong en laagopgeleid is, en met anderen of in een instel-
ling woont en wanneer een eventuele lichamelijke beperking ernstig is. Een deel van 
deze kenmerken is het gevolg van de verstandelijke beperking. Zo kunnen mensen met 
een verstandelijke beperking vaak niet (of alleen met intensieve begeleiding) zelfstandig 
wonen. Aanvragers met een langdurige psychische klacht of met een psychosociaal pro-
bleem zijn bovengemiddeld vaak jong, wonen alleen, en hebben een gering inkomen. 
Het aandeel alleenwonenden onder mensen met een psychosociaal probleem is hoog 
(63%; gestegen van 49% in 2008).

2.3 Belemmeringen en aangevraagde ondersteuning

Belemmeringen
Wanneer mensen beperkingen hebben zoals zojuist beschreven, betekent dat vaak dat 
zij zich niet voldoende kunnen redden in een of meerdere levensdomeinen. Dat kan 
hun mogelijkheden voor sociale contacten en maatschappelijke participatie in de weg 
staan. In de Wmo, artikel 4 lid 1, staat beschreven op welke terreinen gemeenten hun 
burgers moeten compenseren om belemmeringen in redzaamheid en maatschappelijke 
participatie weg te nemen. In tabel 2.2 is te zien op welke van deze terreinen Wmo-
aanvragers ondersteuning nodig hadden. Bijna de helft van de aanvragers (45%) kon 
zijn huishouden niet zelfstandig draaiende houden.10 Eenzelfde percentage zei zich niet 
meer zelfstandig buitenshuis te kunnen verplaatsen (45%). Een andere veelgenoemde 
reden was dat men zich niet meer zelfstandig binnenshuis kon verplaatsen (28%). Pro-
blemen bij het ontmoeten van andere mensen en bij zichzelf verzorgen werden ook 
regelmatig genoemd (resp. 15% en 9%). Vaak waren er meerdere redenen waarom men 
om ondersteuning vroeg. Problemen bij buitenshuis verplaatsen werden vaak genoemd 
in combinatie met andere redenen (25%), evenals problemen met andere mensen ont-
moeten (15%). Tussen die twee bestaat ook overlap – vaak moet men immers de deur 
uit om anderen te ontmoeten. Het probleem dat het vaakst als enige werd genoemd als 
reden voor een aanvraag was het draaiende houden van het huishouden.
In 2008 is aanvragers ook gevraagd op welke levensterreinen zij compensatie behoef-
den en het beeld zag er grofweg hetzelfde uit, met twee uitzonderingen. Ten eerste is 
de ondersteuningsbehoefte bij zich buitenshuis verplaatsen toegenomen van 32% in 
2008 naar 45% in 2011. En de ondersteuningsbehoefte bij andere mensen ontmoeten is 
 toegenomen van 6% in 2008 naar 14% in 2011.11
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Tabel 2.2

Reden van aanvraag, 2011 (in procentena; n = 4007)

totaal als enige reden in combinatie met andere reden

kan zonder ondersteuning niet zelfstandig…
het huishouden op orde houden 45 32 14
zich in en om huis verplaatsen 28 10 18
zich buitenshuis verplaatsen 45 19 25
andere mensen ontmoeten 15 <1 15
anderen in huis verzorgen 2 <1 2
zichzelf verzorgen 9 3 5
zelfstandig wonen 5 1 4

andere reden <1 <1 <1
geen reden opgegeven 2

a De percentages tellen op tot meer dan 100 omdat mensen meer dan een reden konden noemen.

Bron: scp (wmo-V’12)

Ook is gevraagd naar de directe aanleiding om Wmo-ondersteuning aan te vragen. 
In de meeste gevallen was dat een geleidelijke verslechtering van de gezondheid (57%), 
bijvoorbeeld door ouderdom of een plotselinge verslechtering van de gezondheid, bij-
voorbeeld door een ongeluk (23%) (zie tabel B2.4 in de bijlage).

Aangevraagde ondersteuning
De ondersteuning die men aanvraagt hangt uiteraard nauw samen met de redzaam-
heidsproblemen die men ervaart. Bijna vier op de tien aanvragers vroegen hulp bij het 
huishouden aan (38%, tabel 2.3). Dit betrof in de meeste gevallen een nieuwe aanvraag 
(72%), maar soms ook een aanvraag van aanpassing van het aantal uren (14%). In even-
eens 14% van de gevallen betrof het een periodieke herindicatie, waarbij op initiatief 
van de gemeente werd gekeken of de geboden hulp bij het huishouden nog voldeed, of 
aangepast moest worden.12

Ondersteuning bij vervoer werd door 38% van de aanvragers aangevraagd. Een op de vijf 
(20%) vroeg een collectieve vervoersvoorziening aan, zoals een pasje voor de regiotaxi 
of de beltaxi. In 2008 was dit 17%. Deze toename is in lijn met de genoemde toename 
in compensatiebehoefte op het terrein van zich buitenshuis verplaatsen. Bijna een op 
de zes (15%) van de aanvragers vroeg een individuele voorziening aan, zoals een scoot-
mobiel of aangepaste fiets, en 5% een vervoerskostenvergoeding.
Hulpmiddelen en aanpassingen in huis werden door bijna een op de vijf respondenten 
(19%) aangevraagd. Het vaakst ging het dan om vaste woningaanpassingen (15%), zoals 
een traplift, aangepaste keuken of drempelaanpassing. In 2008 werd nog door 18% van 
de aanvragers een vaste woningaanpassing aangevraagd. Mogelijke verklaring voor deze 
significante daling is dat sindsdien bepaalde aanpassingen ‘algemeen gebruikelijk’ ofwel 
gewoon zijn geworden, zoals een verhoogd toilet of hendelkraan, waardoor ze niet meer 
door gemeenten worden vergoed. Losse woonhulpmiddelen, zoals een douchestoel of 
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verrijdbare tillift, zijn door 9% van de aanvragers aangevraagd (hetzelfde aandeel als in 
2008). Ten slotte vroeg 12% een rolstoel aan. Dit is bijna gelijk aan 2008 (13%).
Minder dan 1% van de aanvragers heeft ondersteuning aangevraagd bij het ontmoeten 
van andere mensen (zoals een maatje, een cursus of lotgenotencontact). Dit is opmerke-
lijk, omdat de ondersteuningsbehoefte op dit terrein aanzienlijk is (14%; zie tabel 2.2). 
Misschien dat men deze behoefte vooral vaak probeert te vervullen met een vervoers-
voorziening. Die draagt er immers aan bij dat men naar andere mensen toe kan gaan.
Ten opzichte van 2008 is in 2011 vaker ondersteuning bij vervoer aangevraagd (38% vs. 
32%) en minder vaak hulp bij het huishouden (37% vs. 43%) en woonvoorzieningen 
(19% vs. 25%).

Tabel 2.3

Aanvraag naar type ondersteuning, 2011 (in procentena; n = 4007)

hulp bij het huishouden 37
waarvan nieuwe aanvraag 72
waarvan aanpassing van het aantal uren 14
waarvan periodieke herindicatie 14

vervoer (totaal) 38
Beltaxi, Wmo-taxi, regiotaxi 20
individuele vervoersvoorziening (scootmobiel, aangepaste fiets, aanpassingen aan eigen auto) 15
vervoerskostenvergoeding 5
gehandicaptenparkeerkaart 2

wonen (totaal) 19
losse woonvoorziening 9
vaste woningaanpassing 15
verhuiskostenvergoeding 2

rolstoel 12
ondersteuning bij het ontmoeten van mensen <1
iets anders 4

a De percentages tellen op tot meer dan 100 omdat mensen meer dan een type ondersteuning 
konden aanvragen.

Bron: scp (wmo-V’12)

De meeste mensen (87%) vroegen één soort Wmo-ondersteuning aan. Meestal was dat 
hulp bij het huishouden (33%) of een vervoersvoorziening (30%). Een op de acht (12%) 
vroeg meer dan een soort ondersteuning aan, waarbij de combinatie van hulp bij het 
huishouden en een vervoersvoorziening of een combinatie van verschillende woonvoor-
zieningen het vaakst voorkwamen (beide 2%) (zie tabel B2.5 in de bijlage). In 2008 kwam 
het vaker voor dat er meerdere voorzieningen tegelijk werden aangevraagd (15% vs. 12%).
Er is een sterk verband tussen de reden voor een aanvraag en het type aangevraagde 
ondersteuning (figuur 2.2). Van degenen die moeite hadden om het huishouden draai-
ende te houden, vroeg 79% hulp bij het huishouden aan. Mensen die moeite hadden zich 
in en rond het huis te verplaatsen vroegen vooral vaak een woonvoorziening aan (43%) 
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maar ook vaak een rolstoel (31%) en een vervoersvoorziening (36%). Als men moeite had 
om zich buitenshuis te verplaatsen, resulteerde dat vaak (74%) in het aanvragen van een 
vervoersvoorziening. Ook mensen die moeite hadden om andere mensen te ontmoeten 
vroegen het vaakst een vervoersvoorziening aan (71%), maar ook wel een rolstoel (20%).

Figuur 2.2

Aard van de aangevraagde ondersteuning naar reden voor aanvraag, 2011 (in procentena; n = 4007)
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a Percentages tellen per reden op tot meer dan 100 omdat men meerdere soorten ondersteuning 
kon aanvragen.

Bron: scp (wmo-V’12)

Het profiel van aanvragers verschilt tussen typen aangevraagde ondersteuning 
( tabel 2.4). Wanneer we een grove tweedeling maken in hulp bij het huishouden en an-
dere Wmo-ondersteuning, zien we dat er een aanzienlijk verschil is tussen mannen en 
vrouwen in het aanvragen van hulp bij het huishouden: 39% van de vrouwen doet dit en 
23% van de mannen. Als mannen minder redzaam worden in het huishouden, kan hun 
vrouw dat vaak opvangen. Dit is te zien bij het lage percentage samenwonende mannen 
dat hulp bij het huishouden aanvraagt (11%). Andersom is dat minder vaak het geval. 
Van de vrouwen wier man nog leeft (‘vrouw, met anderen’) vraagt 35% hulp bij het huis-
houden aan, waarschijnlijk omdat hun man het huishouden niet kan overnemen, ofwel 
omdat hij zelf ook een beperking heeft, ofwel omdat hij te weinig huishoudelijke vaar-
digheden heeft (al zou dit laatste niet door de Wmo gecompenseerd hoeven te worden, 
als gemeenten het protocol gebruikelijke zorg hanteren; negen op de tien gemeenten 
hanteren dit protocol, zie Vonk et al. 2013). Alleenstaande mannen en vrouwen vragen 
even vaak hulp bij het huishouden aan (43%).
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Tabel 2.4

Aard van de aangevraagde ondersteuning naar achtergrondkenmerken,a 2011 (horizontaal 

 gepercenteerd; n = 3963b)

alleen hulp bij  
het huishouden

alleen andere  
Wmo-onder-
steuningsvormen

hulp bij het huis houden 
+ andere Wmo-   
onder steuningsvormen

totaal 34 62 4
geslacht

man 23 74 4 
vrouw 39 56 5 

huishoudenssamenstelling
met anderen 26 71 4
alleen 43 52 5

geslacht * huishoudenssamenstelling
man, met anderen 11 87 2
man, alleen 43 50 6
vrouw, met anderen 35 60 5
vrouw, alleen 43 53 4

woonvorm
zelfstandig 35 60 4
wonen-met-zorg 26 70 4 (n.s.)
in instelling 6 94 <1

ernst van beperkingen
geen/licht 51 47 2 (n.s.)
matig 49 (n.s.) 48 (n.s.) 3 (n.s.) 
ernstig 25 70 5 (n.s.) 

langdurige psychische klacht
geen 32 64 4 (n.s.) 
wel 39 55 5 (n.s.) 

verstandelijke beperking
geen 35 61 4 (n.s.) 
wel 14 81 4 (n.s.) 

a De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis van 
multivariate modellen. Alleen kenmerken die voor minstens een van de typen aangevraagde 
voorziening significant waren, zijn getoond. Niet-significante verbanden zijn aangeduid met ‘n.s.’. 
Leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en psychosociaal probleem hingen niet samen met de aard 
van de aangevraagde ondersteuning.

b De overige 44 respondenten vroegen noch hulp bij het huishouden, noch een andere Wmo-
ondersteuningsvorm aan (maar wel iets anders, bij een aanpalend gemeentelijk loket).

Bron: scp (wmo-V’12)

Voor instellingsbewoners wordt het huishouden gedaan door het tehuis. Dat er toch nog 
6% instellingsbewoners hulp bij het huishouden aanvroegen, ligt waarschijnlijk aan het 
moment van ondervraging. Op dat moment woonden zij in een instelling, maar hun 
Wmo-aanvraag hadden zij gedaan toen zij nog zelfstandig woonden.
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Mensen met lichte beperkingen vragen veel vaker alleen hulp bij het huishouden aan 
dan mensen met ernstige beperkingen (51% vs. 25%). De laatstgenoemden vragen vaker 
andere typen Wmo-ondersteuning aan (70%). Onder ‘andere Wmo-ondersteuning’ vallen 
hulpmiddelen die mensen met lichtere beperkingen vaak (nog) niet nodig hebben, zoals 
rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen. Het is daarom aannemelijk dat voor-
al mensen met ernstiger beperkingen Wmo-ondersteuning uit deze categorie aanvragen 
(en velen van hen hebben waarschijnlijk al hulp bij het huishouden, voort gekomen uit 
een eerdere aanvraag; zie ook hoofdstuk 5).
Mensen met bepaalde typen beperkingen vragen vaker bepaalde typen voorzieningen 
aan (zie tabel B2.6 in de bijlage). Mensen met alleen maar lichamelijke beperkingen 
vragen vaker woonvoorzieningen aan dan mensen die geen lichamelijke beperkingen of 
lichamelijke beperkingen in combinatie met andere beperkingen hebben (21% vs. 17%), 
maar niet vaker rolstoelen, vervoersvoorzieningen of hulp bij het huishouden. Mensen 
met langdurige psychische klachten en mensen met psychosociale klachten vragen vaker 
hulp bij het huishouden aan dan mensen zonder deze klachten (beide 44% vs. 39%).

2.4 Samenvatting

Voordat we naar het gebruik en het doelbereik van de Wmo gaan kijken, is het goed om 
te weten wat de groep Wmo-aanvragers in Nederland kenmerkt. Het blijkt dat zij relatief 
oud zijn (70% is 65 jaar of ouder), vaak vrouw zijn (67%), vaak alleen wonen (47%) en vaak 
een gering inkomen hebben (35%, gecorrigeerd voor huishoudensomvang), in vergelij-
king met de algemene bevolking. Het aandeel instellingsbewoners is groter dan in de 
algemene bevolking, maar toch nog altijd laag (3%). Dit beeld is hetzelfde als in 2008.
Veruit de meeste aanvragers hebben een lichamelijke beperking (86%). Meestal hebben 
ze alleen (een) lichamelijke beperking(en) (67%), maar vaak ook een combinatie van 
lichamelijke en verstandelijke, psychische of psychosociale beperkingen (27%). Wmo-
aanvragers met uitsluitend niet-lichamelijke problemen vormen een kleine minder-
heid (2%).
Mensen vragen vooral Wmo-ondersteuning aan omdat ze niet zelfstandig het huis-
houden draaiende kunnen houden (45%), of omdat ze zich niet zelfstandig buitenshuis 
kunnen verplaatsen (45%). Het type aangevraagde ondersteuning reflecteert dit: het 
meest aangevraagd zijn hulp bij het huishouden (38%) en een vervoersvoorziening 
(38%). Bijna een op de vijf aanvragers (19%) vroeg een woonvoorziening of woning-
aanpassing aan.
Vrouwen vragen vaker hulp bij het huishouden aan dan mannen (39% versus 23%). Men-
sen met lichte beperkingen vragen veel vaker hulp bij het huishouden aan dan mensen 
met ernstige beperkingen (51% vs. 25%). Dat komt doordat mensen met ernstige beper-
kingen vaak al hulp bij het huishouden hebben (verkregen bij een eerdere aanvraag). 
Zij vragen vaker andere typen Wmo-ondersteuning aan (70%). Mensen met alleen maar 
lichamelijke beperkingen vragen wat vaker woonvoorzieningen aan dan mensen die 
geen lichamelijke beperkingen hebben, of lichamelijke beperkingen in combinatie met 
andere beperkingen (21% vs. 17%).
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Noten

1 Het kan zijn dat iemand anders de aanvraag heeft gedaan, bijvoorbeeld omdat de persoon hier zelf 

niet toe in staat was (bedlegerig; minderjarig; etc.), maar ook dan wordt met ‘aanvrager’ bedoeld: 

degene voor wie de Wmo-ondersteuning bestemd is. 

2 Het vergelijken van de woonvorm tussen 2008 en 2012 is niet precies mogelijk, omdat in 2008 niet 

is gevraagd naar de woonvorm ‘wonen-met-zorg’. Waarschijnlijk waren er toen ook al aanvragers in 

zo’n woonvorm, maar omdat die keuzemogelijkheid er niet was vonden sommigen zichzelf het beste 

passen in de categorie ‘zelfstandig wonend’ en anderen in de categorie ‘instelling’. 

3 Hier speelt ook nog de kwestie doorheen dat het zorggebruik van oudere migranten lager ligt dan 

van oudere niet-migranten (zie bv. Schellingerhout 2004), maar helaas zijn er geen specifieke gege-

vens bekend over het Wmo-gebruik van deze groepen.

4 Details zijn op te vragen bij de auteurs.

5 Het aandeel niet-westerse migranten in de steekproef bedraagt hiermee slechts 3,7%, maar door 

weging (zie bijlage C) wordt hun aandeel gecorrigeerd, van 3,7% naar (afgerond) 7%. 

6 Deze vergelijking klopt niet helemaal, want in dit onderzoek antwoordde 14% ‘weet niet/wil niet zeg-

gen’ en deze categorie komt in de bevolkingscijfers niet voor.

7 In bijlage C (§ 5) wordt uitgelegd wat er onder ieder type beperking verstaan wordt en hoe beperkin-

gen in dit onderzoek gemeten zijn.

8 Motorische beperkingen zijn problemen met ledematen. Motorisch beperkt wil zeggen dat iemand 

(veel) moeite heeft met de algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl), de mobiliteit, de huishou-

delijke verzorging of langdurig zitten en staan (De Klerk et al. 2012).

9 Ook mensen met dementie zijn in deze studie opgenomen, maar zij worden niet apart onderschei-

den, omdat deze aandoening niet goed meetbaar bleek. Er is gevraagd naar ‘problemen bij de organi-

satie van het dagelijks leven, bv. als gevolg van dementie’, maar dit kenmerk scoorde vrij hoog onder 

jongere aanvragers, terwijl dementie vooral voorkomt onder ouderen. Bovendien correleerde het 

vrij hoog met verstandelijke beperking, waardoor ze niet tegelijkertijd in de analyses opgenomen 

konden worden.

10 Onder ‘draaiende houden’ worden basishandelingen verstaan die nodig zijn om een huishouden te 

voeren, zoals de was doen, een maaltijd bereiden of stofzuigen.

11 Deze toenamen komen waarschijnlijk deels door gewijzigde vraagstelling. In 2008 werd gevraagd 

‘Ik heb Wmo-ondersteuning aangevraagd omdat ik hulp nodig heb bij…’ en in 2012 ‘Ik heb Wmo- 

ondersteuning aangevraagd omdat ik niet zelfstandig kan…’ De 2012-vraagstelling heeft er bij som-

mige mensen misschien toe geleid dat zij alle dingen opsomden die zij niet meer zelfstandig kunnen 

(ook al hebben ze geen behoefte aan hulp daarbij). Dit vermoeden wordt versterkt doordat men in 

2012 gemiddeld meer redenen opgaf (1,44) dan in 2008 (1,23).

12 In principe vielen mensen met een periodieke herindicatie buiten het steekproefkader, maar toch 

kunnen er enkele in het onderzoek zitten, namelijk als zij in 2011 ook een nieuwe aanvraag (voor iets 

anders) hadden gedaan.
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3 Het verloop van de aanvraag en keuzevrijheid

Als mensen met een beperking ondersteuning nodig hebben, kunnen zij een beroep 
doen op de gemeente. Ruim vier op de vijf mensen (85%) met beperkingen weten dat ze 
voor ondersteuning bij de gemeente moeten zijn (Marangos et al. 2008; 2010) en in 2008 
was ruim de helft (54%) bekend met het Wmo-loket1 (Marangos et al. 2010). Wanneer 
een burger bij het Wmo-loket komt met een ondersteuningsvraag, wordt de gemeente 
geacht met hem in gesprek te gaan over de behoefte en het te bereiken resultaat, binnen 
de persoonlijke context van zijn leven (v ng 2010b). Dit leidt dan idealiter tot passende 
ondersteuning, waar mogelijk uit de eigen omgeving en waar nodig van de gemeente. 
In dit hoofdstuk laten we zien welke ervaringen Wmo-aanvragers hebben met de aan-
vraagprocedure, en met de manier waarop zij ondersteuning hebben verkregen. In de 
aanvraagprocedure is vaak ook ruimte voor aanvragers om bepaalde aspecten van de 
ondersteuning zelf te kiezen, zoals de thuiszorginstelling van hun voorkeur. Voor wie 
zorg in natura niet voldoende op hun behoeften afgestemd kan worden, kan een per-
soonsgebonden budget (pgb) uitkomst bieden, omdat men dan precies de gewenste zorg 
kan inkopen. Vonden Wmo-aanvragers dat zij die keuzevrijheid hadden en wie maakten 
daar gebruik van?

3.1 De aanloop naar de aanvraag

Vaak dienen mensen hun Wmo-aanvraag zelfstandig in (46%), maar regelmatig ook 
samen met iemand anders (27%) (tabel 3.1). Bij ruim een op de vier Wmo-aanvragers 
(27%) doet iemand anders de aanvraag voor hen. De aanvraag werd vaker door iemand 
anders gedaan bij aanvragers met psychosociale klachten (34%), verstandelijke beper-
kingen (57%) en ernstige lichamelijke beperkingen (31%). Ook kwam dit vaker voor bij 
kinderen (60%), mensen ouder dan 75 jaar (30%) en mensen die in een instelling wonen 
(75%). Dit beeld komt overeen met dat over 2008.2 In deel B gaan we uit van het perspec-
tief van de mantelzorgers van aanvragers; 86% van hen gaf aan de aanvrager te hebben 
geholpen bij de aanvraagprocedure.



he t verlo op van de a anvr a ag en keuze vri jheid

47  

Tabel 3.1

Indiener van de Wmo-aanvraag naar achtergrondkenmerken,a 2011 (in procenten, horizontale 

 percentering; n = 4007)

aanvrager zelf
aanvrager zelf  
met iemand anders

iemand anders 
namens de aanvrager

totaal 46 27 27
leeftijd

0-17 jaar 24 16 (n.s.) 60
18-34 jaar 35 23 (n.s.) 42
35-54 jaar (ref.) 57 26 17
55-64 jaar 55 22 (n.s.) 23 (n.s.)
65-74 jaar 52 27 (n.s.) 21
75-84 jaar 44 29 28
≥ 85 jaar 33 31 35

woonvorm
zelfstandig 48 27 25
in instelling 5 19 75

opleidingsniveau 
laag (ref.) 39 29 32
midden 55 26 19
hoog 64 17 19

ernst van de beperking
geen/licht 55 26 19
matig 55 28 (n.s.) 18 (n.s.)
ernstig 42 27 (n.s.) 31

langdurige psychische klacht
wel 40 30 30 (n.s.)
geen 48 26 26

psychosociaal probleem
wel 37 28 (n.s.) 34
geen 48 27 25

verstandelijke beperking
wel 17 26 57
geen 49 27 24

a De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis 
van multivariate modellen. Alleen significante kenmerken zijn getoond. Geslacht, 
huishoudenssamenstelling en inkomen hingen niet samen met wie de Wmo-aanvraag deed.

Bron: scp (wmo-V’12)

Veel aanvragers (72%) namen zelf het initiatief tot een Wmo-aanvraag toen zij onder-
steuning nodig hadden. Anderen zijn daartoe aangespoord door een instantie, 
bijvoorbeeld een welzijnsinstelling, woningbouwvereniging of revalidatiecentrum 
(28%). Aan degenen die zelf het initiatief hadden genomen, is gevraagd uit welke bron 
zij wisten van het bestaan van de Wmo (zie tabel B3.1 in de bijlage, te vinden via  
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www.scp.nl). Het vaakst wisten zij dit via de gemeente (75%), meestal omdat zij al be-
kend waren met de Wmo of de voorlopers daarvan. Deze groep bestond dan ook voor het 
overgrote deel uit mensen die al eens eerder iets hadden aangevraagd bij de gemeente. 
Dit was bij 58% van de aanvragers het geval, 34% voor hulp bij het huishouden, 23% voor 
een vervoersvoorziening. Bijna de helft van de aanvragers (49%) hoorde over de Wmo 
van familie of bekenden. Ook werden aanvragers wel op de Wmo geattendeerd door hun 
huisarts of medisch specialist (16%), of door hun professionele verzorger (13%).

Niet iedereen die de stap naar het Wmo-loket maakt weet al precies wat hij wil aan-
vragen. Het besef dat het zelfstandig niet meer lukt is er wel, maar men heeft een 
professional nodig om helder te krijgen welke ondersteuning uitkomst biedt. Deze 
situatie gold voor ongeveer een op de vijf aanvragers: 16% wist ongeveer wat ze wilden 
aanvragen en 5% wist het nog helemaal niet. De meesten (79%) wisten het wel (geen 
significant verschil met 2008). Of men wel of niet precies weet wat men wil, hangt niet 
samen met het type of de ernst van de beperking, maar wel met de instabiliteit van de 
gezondheid (mensen met een wisselende gezondheid weten minder vaak precies wat 
ze willen aanvragen dan mensen met een verslechterende gezondheid) en met de mate 
waarin mensen het gevoel hebben dat ze hun leven in eigen hand hebben (gemeten 
als hun score op de mastery-schaal (zie bv. Jonker et al. 2009). Hoe meer men dat gevoel 
heeft, hoe vaker men precies weet wat men wil aanvragen.
Bij degenen die het niet precies of helemaal niet wisten is het extra belangrijk dat de 
medewerker van de gemeente helpt bij het omschrijven van hun ondersteunings-
behoefte. Aan deze aanvragers is dan ook gevraagd of zij met iemand van de gemeente 
een gesprek hadden gehad voordat zij een aanvraag indienden. Dit was bij 56% het geval 
en bij 41% niet (3% wist het niet). De aard van deze gesprekken is niet bekend; het kan 
gaan om korte gesprekken, bijvoorbeeld om de aanvrager door te verwijzen naar andere 
personen of instanties, of om uitgebreide gesprekken, bijvoorbeeld om de onder-
steuningsbehoefte in kaart te brengen. Van degenen die zo’n gesprek hadden gehad 
vond 87% dat de gespreksvoerder behulpzaam was bij het bepalen van wat hij nodig 
had, maar 11% vond dat niet; in 2008 lag dat laatste percentage hoger, 22%. In totaal 
vond 47% van degenen die van tevoren niet precies wisten wat ze wilden aanvragen, dat 
zij niet goed geholpen waren bij het verhelderen van hun ondersteuningsvraag, hetzij 
omdat er helemaal geen gesprek was, hetzij omdat de gespreksvoerder daar niet bij 
hielp.3

Bij het Wmo-loket kan men hulp bij het huishouden aanvragen, maar geen hulp bij ver-
zorging of verpleging, want dat valt onder de aw bz. Ook sommige andere vormen van 
ondersteuning lopen vaak via andere (gemeentelijke) loketten. Sommige Wmo-aanvra-
gers hebben dus mogelijk te maken met meerdere loketten en een opeenstapeling van 
administratieve lasten. Bijna een op de drie aanvragers (31%) had al eens aanpalende vor-
men van ondersteuning aangevraagd, al dan niet bij de gemeente. In 2008 was dat 40%, 
maar destijds werden meer voorbeelden in het interview genoemd, wat kan hebben 
geleid tot een hoger percentage dan nu. Het ging dan om verzorging of verpleging (17%), 
iets anders gerelateerd aan gezondheid (10%), of (bijzondere) bijstand (6%). Bijna de helft 
van deze mensen (45%) moest bij zijn Wmo-aanvraag veel dezelfde  persoons gegevens 
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opgeven. Hier valt dus voor gemeenten nog winst te behalen in vermindering van admi-
nistratieve lasten voor de burger en mogelijk ook voor de gemeente zelf.

3.2 Het gesprek

Volgens de wetgever is het noodzakelijk dat de gemeente (of de instelling die namens de 
gemeente Wmo-aanvragen behandelt) de ondersteuningsbehoefte van burgers precies 
in kaart brengt en ‘de vraag achter de vraag’ helder krijgt (v ng 2010b). Dat vergt vaak 
een of meer gesprekken, niet alleen voor degenen die niet precies weten wat ze willen 
aanvragen (zie § 3.1) maar voor iedereen met een ondersteuningsbehoefte. Dit maakt 
het immers mogelijk voor gemeenten om beperkingen te compenseren en om daarbij 
maatwerk te leveren. Onder het programma De Kanteling zijn gemeenten aangemoe-
digd om het gesprek met burgers over hun ondersteuningsbehoefte op een bepaalde 
manier te voeren, waarbij de vraag in de context van de leefsituatie van de aanvrager 
bezien moet worden. Veel loketmedewerkers en Wmo-consulenten (maar lang niet alle) 
zijn bijgeschoold in het voeren van zulke gesprekken (Vonk et al. 2013). Driekwart (74%) 
van de aanvragers heeft een gesprek (of meerdere) gehad. Het vaakst (62%) was dat bij 
de aan vrager thuis. Ruim een op de vier aanvragers (26%) ging voor het gesprek naar de 
gemeente en een op de vijf (20%) had een telefonisch gesprek.4 12% van alle aanvragers 
heeft naar eigen zeggen geen gesprek gehad (nog eens 7% wist het niet of had op een 
andere manier een gesprek gehad en de overige 7% wist onvoldoende van de aanvraag-
procedure af om te weten of en hoe er een gesprek gevoerd was).5

Als er geen gesprek is geweest, zal de gemeente ook geen kennis hebben kunnen nemen 
van de omstandigheden van de aanvrager. Soms doen gemeenten dit bewust; sommige 
voorzieningen worden altijd toegekend aan aanvragers boven een bepaalde leeftijds-
grens, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden aan mensen van 80 jaar of ouder. Ook zal 
een gesprek niet nodig zijn als iemand al goed bekend is bij de gemeente, bijvoorbeeld 
omdat hij recent al een andere aanvraag had ingediend (of bij herindicaties). Dergelijke 
omschrijvingen zijn ook nogal eens gegeven door mensen die de antwoordcategorie 
‘anders’ kozen (onder ‘anders’ valt ook schriftelijk (per brief ), per e-mail, via een web-
site, of via een andere professional zoals een ergotherapeut of verzorg(st)er. Ook in 2008 
is naar het type gesprek gevraagd, maar op een andere manier, waardoor de percentages 
niet vergelijkbaar zijn.
Bij het zoeken naar een passende oplossing voor de ondersteuningsbehoefte moet 
allereerst gekeken worden wat de cliënt zelf nog kan voordat individuele professionele 
steun ingezet wordt: welke hulp is er in zijn sociale netwerk te mobiliseren en met 
welke algemene voorzieningen is een cliënt te helpen (v ng 2010b). Deze mogelijkheden 
moeten dus verkend worden in het gesprek tussen aanvrager en gemeente. Welke onder-
werpen zijn volgens aanvragers wel en niet aan de orde gekomen in deze gesprekken? 
In ruim vier op de tien de gesprekken is over het doel van de ondersteuning gesproken: 
wat men met ondersteuning weer zou kunnen (42%, figuur 3.1). In bijna de helft van 
de gesprekken kwam aan bod wat men zonder ondersteuning nog wel zelf kan (46%) 
en of men informele hulp krijgt (44%). In ruim een kwart van de gesprekken (24%) is 
gevraagd of de aanvrager misschien nog meer, of andere, ondersteuning nodig had dan 
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men had gevraagd (in 2008 was dit 22%). Veel gemeenten proberen naar eigen zeggen te 
kijken of algemene voorzieningen (zoals maaltijdvoorzieningen en welzijnswerk) kun-
nen  bijdragen aan passende ondersteuning (Vonk et al. 2013). Deze oplossing kwam bij 
13% van de gesprekken aan de orde. Hierbij moet wel bedacht worden dat het hier aan-
vragers van individuele voorzieningen betreft, waar de gespreksvoerder in veel gevallen 
zal vaststellen dat alleen een individuele voorziening de belemmering van de aanvrager 
kan compenseren. Bij andere soorten ondersteuningsvragen aan de gemeente (die niet 
in dit onderzoek aan bod komen) zullen algemene voorzieningen wellicht vaker soelaas 
bieden.
Dat sommige percentages laag zijn, komt doordat een deel van de aanvragers al bekend 
is bij de gemeente vanwege eerdere aanvragen. Met hen zijn, zolang hun situatie niet 
veranderd is, minder uitgebreide gesprekken nodig.

Figuur 3.1

Onderwerpen in het gesprek over de Wmo-aanvraag, selectie van aanvragers met wie een gesprek is 

gevoerd, 2011 (in procenten; n = 3067)

of algemene voorzieningen
gebruikt kunnen worden

of hulp nodig is bij ontmoeten
van andere mensena

of meer/andere ondersteuning
nodig was dan aangevraagd

of bekenden of familie meer
kunnen helpen

wat men met gemeentelijke
ondersteuning weer zou kunnen

of familie of bekenden hulp geven

wat men zonder ondersteuning
 wel kan

30 40 500 10 20

a Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die ondersteuning hebben aangevraagd bij het 
 ontmoeten van andere mensen (n = 47).

Bron: scp (wmo-V’12)

Alle zaken in figuur 3.1 kwamen significant vaker aan bod in gesprekken bij mensen 
thuis dan in gesprekken bij de gemeente of in telefonische gesprekken. Dit duidt er wel-
licht op dat gemeenten twee soorten gesprekken voeren waarvan ook het doel verschilt: 
uitgebreide gesprekken bij aanvragers thuis, waar een breed scala aan zaken aan bod 
komt en waar de gespreksvoerder de omstandigheden met eigen ogen kan zien, en bon-
diger gesprekken die ook telefonisch en op een anonieme plek gevoerd worden.
Mensen met een matige of ernstige beperking kregen vaker een huisbezoek (resp. 
49% en 51%) dan mensen met een lichte beperking (42%). Bij aanvragen van hulp bij het 



he t verlo op van de a anvr a ag en keuze vri jheid

51  

huishouden kregen nieuwe aanvragers vaker een huisbezoek (57%) dan aanvragers van 
een aanpassing (44%) of met een periodieke herindicatie (39%).
Hoe ervoeren aanvragers deze gesprekken? Het oordeel van de meesten is positief. Bijna 
negen op de tien (89%) vond dat de gespreksvoerder voldoende tijd nam. Ook vonden 
de meeste aanvragers dat de gespreksvoerder voldoende met hen meedacht over wat zij 
nodig hadden (78%) en dat hij voldoende rekening hield met hun wensen (80%). Soms 
(17%) deed de gespreksvoerder tijdens het gesprek suggesties voor ondersteuning waar 
de aanvrager zelf nog niet aan had gedacht. Al deze zaken waren vaker het geval onder 
aanvragers met een gesprek in eigen huis dan onder aanvragers met een gesprek bij de 
gemeente of per telefoon. Aan aanvragers die informele hulp krijgen uit hun sociale 
netwerk, werd bij een kwart gevraagd of hun helpers ondersteuning nodig hadden en bij 
70% niet (de overigen wisten het niet meer). Gemeenten zelf beweren veel vaker (78%) 
dat de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers aan bod komt in gesprekken met aan-
vragers (Vonk et al. 2013: 64). Van de mantelzorgers die betrokken waren bij de aanvraag 
zegt 68% dat hun niet is gevraagd of ze ondersteuning nodig hadden (zie § 9.3).

Als de hulp van bekenden in het gesprek aan bod was gekomen, dacht een op de vijf aan-
vragers dat dat invloed had op hoe de aanvraag beoordeeld werd. Soms kon dat positief 
zijn, zoals wanneer de gespreksvoerder ervoor zorgde dat de aanvrager bij deze helpers 
in de buurt kon wonen, bijvoorbeeld door de toekenning van woningaanpassingen 
(6% van iedereen bij wie informele hulp aan bod was gekomen in het gesprek). Maar het 
kon ook een negatieve invloed hebben, bijvoorbeeld doordat er minder ondersteuning 
werd toegekend dan de aanvrager vroeg (7%) of doordat de aanvraag werd afgewezen 
(2%). Andere manieren die werden genoemd waren: de gespreksvoerder wees op het be-
staan van mantelzorgondersteuning en de gespreksvoerder zorgde dat er hulp middelen 
werden toegekend die het werk van de mantelzorger vergemakkelijkten.

3.3 Keuzevrijheid

Keuzevrijheid is een belangrijk begrip in de Wmo. Gemeenten moeten in hun beleids-
plannen aangeven hoe zij keuzevrijheid bieden aan mensen die ondersteuning nodig 
hebben (Staatsblad 2006 artikel 3). De mensen aan wie zij een individuele voorziening 
toekennen, moeten volgens artikel 6 (Staatsblad 2006) kunnen kiezen tussen een voor-
ziening in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).
Het pgb bestaat langer dan de Wmo. In 1995 is het pgb ingevoerd binnen de aw bz. 
Met het budget kunnen mensen zelf ondersteuning inkopen. Het pgb in de aw bz bleek 
populair en groeide van 5400 gebruikers in 1996 naar ruim 139.000 gebruikers eind 2011 
(Van der Torre et al. 2013).De laatste jaren was er veel aandacht voor de mogelijke fraude 
en een aanzuigende werking op mensen die geen beroep op zorg zouden doen als er 
alleen zorg in natura voorhanden zou zijn (t k 2012/2013b; Sadiraj et al. 2011). Mantel-
zorgers die voorheen ‘gratis’ hielpen kregen nu betaling uit dit budget (Sadiraj et al. 
2011). Gemeenten bieden sinds de invoering van de Wmo pgb’s voor hulp bij het huis-
houden, rolstoelen, scootmobielen en douchestoelen. Ze verschillen in de mate waarin 
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ze pgb’s actief dan wel passief aanbieden, aan wie ze dat doen en hoe ze mensen de 
besteding ervan laten verantwoorden (Vonk et al. 2013).
Aan de verplichting van gemeenten om keuze te bieden tussen voorzieningen in natura 
en een pgb wordt inmiddels getornd. Zo pleitte de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten (v ng) in 2010 voor een zogenaamde ‘kan-bepaling’: gemeenten moeten kunnen 
bepalen aan wie en voor welke vormen van ondersteuning zij pgb’s verstrekken (v ng 
2011). In 2013 wordt in de kamerbrief Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst 
vermeld dat het kabinet het recht op een pgb creëert in de nieuwe Wmo en de kern-aw bz 
onder stringente voorwaarden (t k 2012/2013a). Naast de keuze tussen ondersteuning in 
natura of via een pgb kunnen er ook keuzes zijn tussen aanbieders van hulp bij het huis-
houden, leveranciers en de uitvoering van hulpmiddelen.
Hoe ervaren aanvragers deze keuzemogelijkheden? Zijn er verschillen tussen sub-
groepen? En mist men keuzemogelijkheden?

Keuze en aanbod pgb’s
Hoeveel mensen kozen bij hun Wmo-aanvraag in 2011 voor een pgb en wie waren dat? 
Om het aantal mensen dat voor een pgb koos in kaart te brengen, is het eerst nodig om 
te weten wie in aanmerking kwamen voor een pgb. Dat waren degenen met een toe-
kenning voor hulp bij het huishouden (24% van alle aanvragers) en degenen met een 
toekenning voor een overige individuele voorziening zoals een rolstoel, scootmobiel of 
woonvoorziening (35% van alle aanvragers).
In principe zou iedereen met zo’n toekenning naast zorg in natura ook voor een pgb 
moeten kunnen kiezen. Zijn deze aanvragers geïnformeerd over de mogelijkheid om een 
pgb aan te vragen? In tabel 3.2 is te zien dat 75% van hen aangaf niet geïnformeerd te zijn 
over het pgb (of het niet te weten). Het is niet duidelijk of deze mensen daad werkelijk 
geen informatie hebben gekregen. Het is ook mogelijk dat informatie niet door hen 
werd begrepen of dat het om andere redenen niet door hen werd opgepikt. Vooral vrou-
wen, mensen tot 55 jaar en mensen met een ernstige lichamelijke beperking hadden 
informatie over een pgb ontvangen (tabel B3.2 in de bijlage). Van degenen die die infor-
matie wel hadden, kunnen we kijken wie er kozen voor een pgb.
Zowel van de mensen met een toekenning voor hulp bij het huishouden als van degenen 
met een toekenning voor een andere individuele voorziening koos 9% voor een pgb6 
(tabel 3.2). Relatief jonge mensen en mensen met een ernstige lichamelijke beperking 
kozen vaker een pgb dan 75-plussers en mensen met een lichte of matige lichamelijke 
beperking (tabel B3.2 in de bijlage). Ook in ander onderzoek blijken jongere mensen 
en mensen met een ernstige beperking vaker een pgb te hebben (Ramakers et al. 2011; 
Sadiraj et al. 2011). Opmerkelijk is dat mensen die een hoge mate van regie over het eigen 
leven ervaren en initiatiefrijke mensen niet vaker een pgb kiezen dan mensen die vinden 
dat het leven hen overkomt en degenen die weinig initiatieven nemen.7 In eerder onder-
zoek bleken juist tamelijk autonome mensen vaak pgb-houder te zijn (Oostrik 2008).8
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Tabel 3.2

Geïnformeerd zijn over een pgb en keuze voor een pgb, selectie van aanvragers met een toekenning 

voor hulp bij het huishouden of andere individuele voorziening, 2011 (in procenten; n = 2376)a

geïnformeerd over pgb

ja nee / weet niet totaal

totaal 25 75 100 

koos wel pgb 37 9 
koos geen pgb 62 16 
weet niet 1 <1

vond niet-geïnformeerd zijn een probleem 13 10 
vond niet-geïnformeerd zijn geen probleem 78 58 
weet niet 9 7 

a Voorzieningen waarvoor een pgb kan worden verkregen zijn hulp bij het huishouden, een 
rolstoel, een losse woonvoorziening, een vaste woningaanpassing en een vervoermiddel (bv. een 
scootmobiel).

Bron: scp (wmo-V’12)

Een grote meerderheid gaf dus aan niet over het pgb geïnformeerd te zijn. Voor de mees-
ten (78%) was dat niet erg; zij zeiden geen belangstelling voor deze informatie te hebben. 
13% had echter wél informatie willen hebben over een pgb. Mannen en mensen tot 
55 jaar behoren relatief vaak tot deze groep (tabel B3.2 in de bijlage). In totaal gaf 10% van 
alle aanvragers die in principe in aanmerking kwamen voor een pgb aan geen informatie 
te hebben ontvangen terwijl ze die wel hadden willen krijgen.

Kennis en gebruik van het pgb
Hoe kwamen aanvragers die kozen voor een pgb aan informatie over de mogelijkheid 
om dit budget aan te vragen? Grofweg een derde vroeg hier zelf om bij de gemeente 
en bijna een kwart was al op de hoogte van de pgb-mogelijkheid. Eveneens ongeveer 
een derde zei door de gemeente geïnformeerd te zijn, meestal tijdens een persoonlijk 
gesprek (29% van degenen met een pgb voor hulp bij het huishouden noemde dit en 
16% van degenen met een pgb voor een overige individuele voorziening) en een klein 
deel (5%) noemde als informatiebron een folder van de gemeente. Anderen (4%) werden 
op de mogelijkheid van een pgb geattendeerd door ziekenhuis, revalidatiecentrum, 
maatschappelijk werk of familieleden.
De aanvragers met een pgb voor hulp bij het huishouden hebben zelf iemand in de arm 
genomen die de werkzaamheden bij hen verricht.9 Ruim een derde betaalt met het pgb 
informele helpers als familie of bekenden, bijna een derde betaalt er een particuliere 
werkster mee en een vijfde betaalt zijn vroegere vaste hulp van de thuiszorg met het pgb. 
De overigen betalen over het algemeen professionals of specificeren niet wie ze met het 
pgb betalen. In totaal doet een derde (19% voor mantelzorg en 14% voor een werkster) 
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een beroep op het pgb terwijl zij vóór het indienen van de aanvraag door dezelfde hulp-
verleners zonder Wmo-financiering geholpen werden. Onbekend is of het aantal uren 
hulp dat deze mensen kregen is veranderd.
Ongeveer twee derde van de aanvragers die kozen voor een pgb voor hulp bij het huis-
houden vindt het belangrijk zelf te kunnen kiezen wie hen helpt, wanneer en bij welke 
werkzaamheden.
Wat waren overwegingen van mensen om een pgb voor overige individuele voor-
zieningen te kiezen? Het merendeel (63% van de aanvragers met een pgb) koos hiervoor 
omdat ze van het geld de gewenste voorziening konden kopen. De mogelijkheid om 
voor een andere leverancier te kiezen dan met wie de gemeente samenwerkt was voor 
15% van deze aanvragers een reden. Zelf noemden enkele aanvragers nog dat ze voor een 
pgb kozen omdat ze anders een gebruikte voorziening van de gemeente zouden krijgen. 
Ook wisten enkele mensen niet meer waarom ze een pgb gekozen hadden. In een onder-
zoek onder pgb-budgethouders (aw bz) worden keuzevrijheid en eigen regie ook als 
belangrijkste voordelen van het pgb genoemd (Ramakers et al. 2011).

Redenen om van een pgb af te zien
Aanvragers die geen pgb kozen voor hulp bij het huishouden noemden als voornaamste 
redenen de administratieve rompslomp (32%), het feit dat ze er geen aangeboden kregen 
(32%), de onbekendheid met het pgb en de moeilijkheid en tijdsinvestering om zelf een 
hulp te zoeken (beide 23%). Een enkeling koos niet voor een pgb omdat een medewerker 
van de gemeente het afraadde, omdat het pgb-bedrag te laag bevonden werd of omdat 
een eerder verkregen pgb niet beviel.
De redenen van aanvragers van overige Wmo-voorzieningen om geen pgb te kiezen, zijn 
anders verdeeld.10 Onbekendheid met de mogelijkheid hiertoe was voor de meeste van 
deze aanvragers (80%) de voornaamste reden. Deze grotere onbekendheid dan met het 
pgb voor hulp bij het huishouden komt mogelijk doordat een pgb voor de overige Wmo-
voorzieningen nog niet zo lang bestaat. Het kan ook zijn dat gemeenten terughoudend 
zijn in de informatie over pgb’s voor deze voorzieningen. Verder zag 7% van een pgb voor 
overige Wmo-voorzieningen af vanwege de administratieve rompslomp en 4% omdat het 
te lastig of tijdrovend werd gevonden om zelf voorzieningen uit te zoeken. Een enkele 
aanvrager vond het pgb-bedrag te laag of had eerder slechte ervaringen met een pgb. 
De administratieve lasten en het beheer van een pgb worden ook in een onderzoek over 
pgb’s in de aw bz genoemd als grote bezwaren (Ramakers et al. 2011).

De keuze voor aanbieders en de uitvoering van voorzieningen in natura
De meeste mensen met een toekenning van hulp bij het huishouden kregen deze hulp 
‘in natura’. Daarmee wordt bedoeld dat de gemeente de hulp regelde via hun afspraken 
met thuiszorgaanbieders of andere aanbieders, bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven. Veel 
gemeenten (97%) sluiten contracten met meerdere organisaties (Vonk et al. 2013: 86). 
Dat wil nog niet zeggen dat aanvragers ook kunnen kiezen uit die organisaties. De erva-
ringen van aanvragers die hulp bij het huishouden in natura toegekend kregen (23% van 
alle aanvragers) lopen uiteen. Een derde (32%) kreeg een keuze uit twee tot vier organisa-
ties. Ruim 10% kon uit een heleboel organisaties kiezen. De helft kreeg geen keuze, maar 
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had daar ook geen behoefte aan en 7% kreeg geen keuze terwijl ze die wel hadden willen 
hebben. Vrouwen, samenwonenden, jongere aanvragers en hogeropgeleiden kregen 
relatief vaak een keuze uit thuiszorgaanbieders voorgelegd (niet in tabel).
Wat vinden aanvragers die uit meerdere thuiszorgaanbieders konden kiezen van de 
informatievoorziening daarover? Twee derde (65%) is positief: zij zijn van mening dat ze 
de juiste informatie kregen om een goede keuze te kunnen maken. Een kwart (23%) vond 
echter dat te weinig informatie voorhanden was en 6% vond de informatie onduidelijk. 
Enkele mensen gaven aan dat de informatie er niet toe deed omdat er geen tijd was om 
zich in thuiszorgorganisaties te verdiepen.
De keuze voor een thuiszorgaanbieder ging met uiteenlopende overwegingen gepaard. 
Een derde (33%) deed dat op basis van de informatie tijdens het gesprek over de aan-
vraag. Eerdere ervaringen van de aanvrager zelf werd door een kwart (24%) genoemd en 
informatie van bekenden door 22%. Een folder was voor 13% bepalend en 16% kwam met 
andere redenen, waaronder directe beschikbaarheid van de hulp of de christelijke ach-
tergrond van de organisatie. Ook gaven sommige aanvragers aan dat het ‘nattevinger-
werk’ was geweest of dat ze zomaar de bovenste van de lijst gekozen hadden.
Naast keuzes voor aanbieders van hulp bij het huishouden, zijn er mogelijk ook keuzes 
tussen leveranciers van hulpmiddelen of woningaanpassingen. In de praktijk blijkt dat 
nauwelijks het geval te zijn. De meeste mensen kregen geen keuze voor een leverancier 
en vonden dat ook meestal niet nodig (tabel 3.3). Dat geldt voor aanvragers van zowel 
rolstoelen, vervoermiddelen, losse (roerende) woonvoorzieningen als woningaanpassin-
gen. Voor aanbieders van vervoermiddelen hadden relatief veel aanvragers (27%) wel een 
keuze gehad willen hebben.

Tabel 3.3

Ervaren keuze voor een aanbieder, selectie van aanvragers met toekenning van een rolstoel, vervoer-

middel, losse woonvoorziening of woningaanpassing, 2011 (in procenten, verticale percentering)

rolstoel
(n = 390)

vervoer-
middel
(n = 394)

losse woon-
voorziening
(n = 261)

woning - 
 aanpassing
(n = 344)

keuze gehad uit verschillende aanbieders 9 15 7 11
geen keuze gehad, vond keuze niet nodig 74 58 80 79
geen keuze gehad, had wel keuze willen hebben 16 27 12 10

Bron: scp (wmo-V’12)

Ten slotte is aanvragers gevraagd of ze konden kiezen voor de uitvoering van het toe-
gekende hulpmiddel, bijvoorbeeld voor het type of de kleur van de douchestoel of 
scootmobiel. Ook hierbij kregen de meeste aanvragers geen keuze en vonden zij dat 
geen probleem (tabel 3.4). Voor de uitvoering van vervoermiddelen had bijna een derde 
(31%) wel een keuze willen hebben.
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Tabel 3.4

Ervaren keuze voor de uitvoering van hulpmiddelen of woningaanpassing, selectie van aanvragers 

met toekenning, 2011 (in procenten, verticale percentering)

rolstoel
(n = 390)

vervoer-
middel
(n = 394)

losse woon-
voorziening
(n = 261)

woning-
aanpassing
(n = 344)

tot op zekere hoogte keuze voor uitvoering gehad 32 21 14 26
geen keuze gehad, vond keuze niet nodig 52 48 72 61
geen keuze gehad, had wel keuze willen hebben 15 31 15 13

Bron: scp (wmo-V’12)

3.4 Eigen bijdragen

Afhankelijk van de gemeente kan het zijn dat de aanvrager (een deel van) de kosten van 
Wmo-ondersteuning zelf moet betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage11 is afhanke-
lijk van de vorm en intensiteit van de ondersteuning, de leeftijd van de Wmo-aanvrager,12 
het huishoudensinkomen en de eigenbijdrageregeling van de woongemeente.
Wmo-aanvragers die in 2011 ondersteuning toegekend kregen waarvoor een eigen 
bijdrage in rekening gebracht kan worden, is gevraagd of ze moesten meebetalen aan 
de ondersteuning.13 Indien dat zo was, vroegen we of ze daarvan op de hoogte waren 
voordat ze een besluit van de gemeente kregen en, zo ja, of ze ook vooraf waren geïnfor-
meerd over het bedrag dat in rekening zou worden gebracht. Meer dan de helft (52%) gaf 
aan een eigen bijdrage te moeten betalen. Dat gold vooral voor hulp bij het huishouden 
of het gebruik van een regiotaxi.14

De meeste aanvragers (81%) hadden van tevoren te horen gekregen dat ze een eigen 
bijdrage moesten betalen, 15% niet en 4% wist het niet. Net als in 2008 gaf een deel van 
de aanvragers aan dat ze voordat ze ondersteuning kregen wel wisten dat, maar niet 
hoeveel ze zelf moesten meebetalen: voor hulp bij het huishouden gold dat in 2011 voor 
49% tegen 40% in 2008. In de praktijk is het vaak zo dat een centraal administratie-
kantoor (het c a k) de eigen bijdragen berekent, waardoor mensen niet vooraf geïnfor-
meerd kunnen worden over de hoogte.

3.5 Samenvatting

De meeste aanvragers kenden de Wmo doordat zij al langer de Wmo (of voorlopers daar-
van) gebruikten, of doordat zij erover hoorden van familie of bekenden. Ongeveer een 
vijfde van de aanvragers wist toen men bij de Wmo aanklopte niet precies wat men wilde 
aanvragen. In bijna de helft van die gevallen werd men niet (voldoende) geholpen door 
de gemeente om de hulpvraag te verhelderen.
Met driekwart van de aanvragers heeft de gemeente een gesprek gevoerd over de onder-
steuningsbehoefte, meestal bij de aanvrager thuis. De meeste aanvragers waren tevre-
den over deze gesprekken (de manier waarop ze bejegend werden en de inhoud van het 
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gesprek). Vaak, maar zeker niet altijd, waren die gesprekken breed, zodat de leefsituatie 
van de aanvrager in beeld kon worden gebracht. Gesprekken bij de aanvrager thuis had-
den vaker dit karakter dan gesprekken aan het loket of aan de telefoon. In iets minder 
dan de helft van de gesprekken kwamen zaken aan bod zoals of de aanvrager mantelzorg 
had (44%), wat de aanvrager zonder ondersteuning wel zelf kan (45%) en wat hij weer zou 
kunnen als hij ondersteuning van de gemeente zou krijgen (42%).
Driekwart van de aanvragers met een toekenning voor een individuele voorziening waar 
een pgb voor mogelijk is, is naar eigen zeggen niet geïnformeerd over het pgb tijdens 
de aanvraagprocedure. De meeste mensen vonden dat niet erg, maar 10% had wel infor-
matie willen hebben. Ruim 9% koos voor het pgb. Een derde van de aanvragers deed een 
beroep op het pgb om mensen (mantelzorgers en particuliere werksters) te betalen die 
hen voorheen zonder Wmo-ondersteuning hielpen.
Keuzevrijheid bij zorg in natura wordt minder vaak geboden, maar dat vinden aanvragers 
ook minder vaak een probleem. Zo kreeg de helft van de mensen met een toekenning 
voor hulp bij het huishouden in natura geen keuze en vond dat ook niet erg. Tussen de 
58% en 79% kreeg geen keuze uit aanbieders van hulpmiddelen of woningaanpassingen 
en vond dat ook geen probleem.
Meer dan de helft van de aanvragers die een individuele voorziening toegekend kre-
gen, moest daarvoor een eigen bijdrage betalen (vooral voor hulp bij het huishouden). 
De meesten van hen waren vooraf geïnformeerd over dit feit, maar niet over de hoogte 
van het bedrag.

Noten

1 Met het Wmo-loket bedoelen we het fysieke Wmo-loket in gemeentehuizen en stadsdeelkantoren. 

De Wmo kan echter ook een loket hebben bij welzijnsinstellingen, wijksteunpunten, of via profes-

sionals die mensen thuis bezoeken, zoals welzijnswerkers en ouderenconsulenten (al dan niet via 

een outreachende werkwijze). Ook kan de Wmo een telefonisch of digitaal loket hebben (Vonk et al. 

2013).

2 Bij de berekening van de overige cijfers in deze paragraaf zijn de Wmo-aanvragers die bijna niets 

afwisten van het verloop van hun aanvraag (7%) buiten beschouwing gelaten.

3 Deze 47% bestaat uit mensen die geen gesprek kregen (41%) en mensen die wel een gesprek hadden 

maar de gespreksvoerder niet behulpzaam vonden (11% van 56% = 6%).

4 De percentages tellen op tot meer dan 100% omdat mensen meer dan een gesprek konden hebben.

5 De overige cijfers in deze paragraaf hebben betrekking op een selectie van aanvragers die (minstens) 

een gesprek gehad hebben.

6 In 2008 koos 13% van de Wmo-aanvragers voor een pgb, waarvan 15% voor hulp bij het huishouden 

en 10% voor overige individuele voorzieningen. Dat er in 2011 minder mensen voor een pgb kiezen 

hangt deels samen met een verschil in vraagstelling: de pgb-vraag over hulp bij het huishouden in 

2011 is alleen gesteld aan degenen die nieuwe hulp bij het huishouden toegekend kregen. In 2008 

was er geen sprake van deze selectie. 

7 Voor de mate van regie is de mastery-schaal gebruikt; voor ‘initiatieven’ een gevalideerde subschaal 

van self-efficacy (Sherer et al. 1982). 
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8 Autonomie is hier geconstrueerd op basis van deelitems van de f f pi (Five Factor Personality Inventory) 

en het ging hier om pgb’s vanuit de aw bz.

9 Uit onze steekproef (n = 81) betaalt 19% van degenen die bij de laatste aanvraag in 2011 een pgb kozen 

familie of bekenden die ook al voor de aanvraag hielpen bij het huishouden, 19% betaalt familie of 

bekenden die sinds de aanvraag helpen bij het huishouden, 14% betaalt er de particuliere werkster 

van die al voor de aanvraag hielp, 17% betaalt een particuliere werkster die het huishouden doet sinds 

de aanvraag voor ondersteuning en 20% betaalt er de vaste hulp van de thuiszorg van, bijvoorbeeld 

nadat de gemeente een andere thuiszorgaanbieder gecontracteerd heeft. Tenslotte kruiste 12% de 

categorie ‘anders’ aan. 

10 Bij de vraag over hulp bij het huishouden was het mogelijk om meerdere antwoorden aan te kruisen; 

bij overige Wmo-voorzieningen was één antwoord mogelijk. 

11 Met ‘eigen bijdragen’ worden in deze paragraaf ook eigen betalingen en besparingsbijdragen be-

doeld. Een besparingsbijdrage is een eigen bijdrage die iemand betaalt omdat de Wmo-voorziening 

een gebruikelijke voorziening vervangt (iemand die een scootmobiel heeft bespaart bijvoorbeeld op 

de kosten van een fiets).

12 Aan mensen onder de 18 jaar mag bijvoorbeeld geen eigen bijdrage in rekening worden gebracht.

13 Hulp bij het huishouden, individuele vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en ondersteuning 

bij het ontmoeten van andere mensen.

14 Voor hulp bij het huishouden en de regiotaxi moest respectievelijk 93% en 90% een eigen bijdrage 

betalen; voor vervoermiddelen 31%, voor woningaanpassingen 24% en voor roerende woon-

voorzieningen 14%.
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4 De uitkomsten van de aanvraag

4.1 Het besluit

Besluiten over de aanvraag
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, vroeg 87% van de aanvragers één Wmo-voorziening 
aan en 12% twee of meer. Veruit de meeste aanvragen zijn volledig toegekend (84%, zie 
tabel 4.1). Als de categorieën ‘afwijzing maar kreeg wel iets anders’ en ‘gedeeltelijke 
toekenning’ ook worden meegerekend, kunnen we concluderen dat bijna negen op 
de tien aanvragers een Wmo-voorziening toegekend kregen. Aanvragen werden vaker 
toegekend naarmate de aard van de beperking ernstiger was, als men een verstandelijke 
beperking had, of alleenwonend was. Minder vaak gebeurde dat bij een psychosociaal 
probleem.
Weinig aanvragers kregen dus een afwijzing (7%). Dat gebeurde relatief vaker bij mensen 
met lichtere beperkingen en mensen die samenwoonden en relatief minder bij ouderen 
(75-plussers) en mensen met een verstandelijke beperking.

Tabel 4.1

Uitkomst van de Wmo-aanvraag, 2011 (in procenten; n = 3886)

alles toegekend 84
afwijzing maar kreeg iets anders 2
alles afgewezen 7
alles ingetrokken 2
alles in behandeling 2
aanvraag ten dele toegekend (= deels toegekend, deels afgewezen / ingetrokken / in behandeling) 2
andere combinatie van uitkomsten 2

Bron: scp (wmo-V’12)

Het percentage ‘alles toegekend’ is in 2011 met 84 beduidend hoger dan bij de eerste 
Wmo-evaluatie (75%). Een mogelijke verklaring is de ontwikkeling naar meer ‘gekanteld’ 
werken in gemeenten (zie ook Vonk et al. 2013). Dat wil zeggen dat mensen vaker, voor-
dat ze een formele aanvraag indienen, worden geholpen met oplossingen in het eigen 
sociale netwerk of via algemene voorzieningen zoals het welzijnswerk. (Helaas hebben 
we geen inzicht in het percentage meldingen die niet tot een aanvraag leidden). Ook kan 
het zijn dat mensen bijtijds worden doorverwezen naar een geschiktere instantie (bij-
voorbeeld het Centrum indicatiestelling zorg, ci z). Bij zo’n werkwijze komen er minder 
kansarme aanvragen bij het Wmo-loket binnen1 en is de toekenningskans dus groter.

Slechts 2% van de aanvragen was nog in behandeling op het moment van het interview; 
in 2008 was dat 8%. Dit lijkt erop te wijzen dat gemeenten aanvragen sneller afhandelen 
dan in 2008. In dat jaar was de Wmo nog relatief nieuw en de gewenning aan het nieuwe 
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Wmo-beleid (voor gemeenteambtenaren en aanvragers) zal wellicht hebben geleid tot 
relatief lange doorlooptijden van aanvraagprocedures. Bovendien hadden gemeenten in 
het invoeringsjaar (2007) te maken met de overheveling van de hulp van het huishouden 
vanuit de aw bz, waardoor ze veel gebruikers moesten herindiceren, wat de aanvraag-
druk eveneens verhoogde. Ten slotte kan het voorkómen van kansarme aanvragen 
bijdragen aan kortere doorlooptijden van aanvraagprocedures.
Hulp bij het huishouden wordt het vaakst toegekend (91%), gevolgd door rolstoelen 
en losse woonvoorzieningen (beide 90%) en collectief vraagafhankelijk vervoer (89%) 
(tabel B4.1 in de bijlage, te vinden via www.scp.nl). Aanvragen voor verhuiskosten-
vergoedingen worden relatief vaak afgewezen (18%) evenals aanvragen voor andere 
vervoer middelen en gehandicaptenparkeerkaarten (beide 14%). Het uitkomstpatroon 
per type voorziening sluit aan bij het algemene patroon van tabel 4.1. Wel week het 
significant af van dat in 2008 (meer toekenningen maar ook meer afwijzingen; minder 
aanvragen nog in behandeling ten tijde van het interview).

Besluiten over aanvragen van hulp bij het huishouden
Van degenen aan wie hulp bij het huishouden was toegekend kreeg 24% twee uur of 
minder per week, 60% tussen de twee en vier uur en de overige 16% meer dan vier uur 
en een enkeling wist het niet. De meeste aanvragers van hulp bij het huishouden (76%) 
kregen het aantal uren toegekend dat ze hadden aangevraagd; 10% kreeg minder en 
13% kreeg meer. Ruim een kwart van de aanvragers van hulp bij het huishouden had vóór 
de aanvraag al hulp bij het huishouden via de gemeente. Hun aanvraag betrof dan een 
verzoek tot aanpassing van het aantal uren (14%) of een herindicatie op initiatief van de 
gemeente (14%). Van degenen die een verzoek om aanpassing van het aantal uren indien-
den, vroeg 33% een vermindering (variërend van een tot zeven uur minder) en 67% een 
uitbreiding (variërend van een tot negen uur). Uitbreiding van het aantal uren werd in 
77% van de gevallen toegekend; 20% kreeg minder uren toegekend dan aangevraagd 
(vaak werd het originele aantal uren gehandhaafd).

4.2 Afwijzing van de aanvraag

Aanvragers die te maken kregen met een (gedeeltelijke) afwijzing (7%), waren het daar in 
merendeel niet mee eens (91%), maar er zijn verschillen per type voorziening. Bij de cate-
gorie ‘ander vervoermiddel’ was 90% het niet met de afwijzing eens en bij hulp bij het 
huishouden 84%. Bij verhuiskostenvergoedingen en rolstoelen was men het relatief vaak 
gedeeltelijk eens met de afwijzing (resp. 31% en 23%).
Aan aanvragers met een afwijzing is gevraagd welke reden de gemeente hiervoor opgaf. 
De meest genoemde reden was een te lichte beperking (tabel 4.2). Het kwam ook regel-
matig voor dat er geen (duidelijke) reden werd opgegeven.
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Tabel 4.2

Reden voor afwijzing van de Wmo-aanvraag, 2011 (in procentena; n = 347)

beperking te licht 25
geen reden opgegeven 13
sociaal netwerk kan meer helpen 11
inkomen te hoog 5
kan algemene of collectieve voorzieningen gebruiken 3
anders 51

a Het totaal telt op tot meer dan 100% omdat meer dan een reden genoemd kon worden.

Bron: scp (wmo-V’12)

De helft van de aanvragers met een afwijzing noemde een andere reden. Voorbeelden 
zijn:
– de gemeente moest bezuinigen;
– het maximum was bereikt (vaak van het aantal uren hulp bij het huishouden);
– een andere voorziening werd geschikter geacht (en dus aangevraagd);
– de aanvrager had algemene ouderdomsbeperkingen kunnen voorzien en daarom zelf 

tijdig maatregelen moeten nemen (bij afwijzing woningaanpassing);
– de aanvrager had hier volgens de gemeente al een voorziening voor (die niet in ge-

bruik was);
– de gevraagde woningaanpassing was technisch niet mogelijk.
Enkele afwijzingen hadden voorkomen kunnen worden als bij het eerste contact was 
gecheckt of Wmo-ondersteuning wel aangewezen was. Zo ontvingen enkele perso-
nen een afwijzing omdat de voorziening via de ziektekostenverzekering of een andere 
verzekering aangevraagd had moeten worden of omdat de aanvrager in een instelling 
woonde.

Gevolgen van een afwijzing
Als een aanvraag volledig wordt afgewezen (7%), heeft dat mogelijk gevolgen voor de 
aanvrager. Ruim een op de drie aanvragers met een afwijzing (36%) geeft aan dat ze het 
zonder de ondersteuning toch wel redden, maar dat dit hen veel moeite kost (figuur 4.1). 
Dit antwoord kwam vooral vaak van mensen wier aanvraag voor een vaste woning-
aanpassing was afgewezen (49%). Regelmatig betekent een afwijzing ook dat mensen 
hun huishouden niet zo goed op orde kunnen houden als ze zouden willen (15% van 
het totaal; 43% van degenen bij wie hulp bij het huishouden was afgewezen). Een ander 
gevolg is dat huisgenoten (meestal partners en andere gezinsleden) meer gaan helpen 
(17%). Dit gebeurt bij een op de vier aanvragers bij wie hulp bij het huishouden was afge-
wezen. Ten slotte geven velen aan dat ze meer aan huis gebonden zijn dan ze zouden 
willen (21%). Dit is vooral vaak een gevolg van een afwijzing van een pasje voor het col-
lectief vraagafhankelijk vervoer (38%) en vervoermiddel (41%). Ook leidt een  afwijzing 
van een vervoersvoorziening er vaak toe dat aanvragers minder sociale contacten 
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 hebben dan ze zouden willen (11% van het totaal; resp. 21% en 15% van afgewezenen van 
het cvv en vervoermiddelen).

Figuur 4.1

Gevolgen van afwijzing van de Wmo-aanvraag, 2012 (in procentena; n = 347)

ik heb minder contacten dan ik zou
willen

ik/mijn familie hee
 het zelf betaald

mijn huishouden is niet op orde

mijn huisgenoten helpen meer

ik blijf vaker thuis dan ik zou willen

ik red het toch, als kost me dat
soms veel moeite

3020100 40 50 60

totaal

vaste woning-
aanpassing
vervoermiddel

coll. vraaga�. 
vervoer
hulp bij het 
huishouden

a Het totaal per voorziening telt op tot meer dan 100% omdat meer dan een gevolg genoemd kon 
worden.

Bron: scp (wmo-V’12)

Veel aanvragers (29%) noemden nog andere gevolgen van een afwijzing. Zo zei men dat 
men een groter beroep moet doen op familie/bekenden, dat men een ander type voor-
ziening (geschikter) heeft gekregen, of dat men minder te besteden heeft aan sociale 
uitjes. Het komt veel voor dat mensen meerdere consequenties noemen, vooral bij af-
wijzing van ondersteuning bij vervoer of woningaanpassing. In 2008 lag het zwaartepunt 
bij andere gevolgen dan in 2011. Toen waren de meeste genoemde gevolgen dat men 
de ondersteuning zelf had betaald (33%), dat men vaker thuisbleef dan men zou willen 
(30%) en dat huisgenoten meer gingen helpen (27%). Die laatste twee scoorden ditmaal 
ook hoog (figuur 4.1), maar de ondersteuning zelf betalen werd dit keer beduidend min-
der vaak genoemd (12%).
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Gevolgen van eigen bijdragen
Zoals beschreven in paragraaf 3.4, moest ruim de helft van de aanvragers een eigen bij-
drage betalen. Wat vonden zij van de opgelegde eigen bijdrage en had die gevolgen voor 
hen? De meeste aanvragers vonden het bedrag redelijk in verhouding tot het type onder-
steuning. De bijdrage voor het collectief vervoer werd door de meeste aanvragers (93%) 
als redelijk gezien en de bijdrage voor losse woonvoorzieningen door de minste (59%).2 
Aan alle aanvragers die meebetalen aan ondersteuning op het terrein van de Wmo en/
of aw bz is gevraagd wat ze vinden van het totale bedrag aan eigen bijdragen, voor alle 
voorzieningen bij elkaar. Ongeveer twee derde vond het bedrag goed, ruim 20% vond 
het bedrag hoog maar wel te betalen en bijna 14% vond het totale bedrag zo hoog dat 
rondkomen problematisch was. Vooral relatief jonge mensen (tot 55 jaar), mensen met 
een gering inkomen, mensen met een ernstige lichamelijke beperking, een langdurige 
psychische klacht of een psychosociaal probleem gaven aan problemen te hebben met 
rondkomen vanwege de eigen bijdragen (tabel B4.2 in de bijlage). Er zijn niet meer men-
sen die problemen hebben met rondkomen door de eigen bijdrage dan in 2008. Mensen 
met een verstandelijke beperking hebben minder vaak problemen met rondkomen door 
de eigen bijdragen dan toen. Het is onduidelijk wat de reden hiervan is.

4.3 Klachten en bezwaren

Over de toegekende ondersteuning zijn de meeste aanvragers, wanneer zij die eenmaal 
ontvangen hebben, in ruime meerderheid tevreden. De tevredenheid is zeer hoog over 
woonvoorzieningen (93% is tevreden over losse woonvoorzieningen en 90% over vaste 
woningaanpassingen), maar ook over hulp bij het huishouden (87%). De tevredenheid 
was het laagst over vervoerskostenvergoedingen, maar bedroeg ook daarover nog altijd 
75% (zie voor een volledig overzicht tabel B4.3 in de bijlage).
Al is men overwegend tevreden, toch is het interessant te weten waarom men in 
sommige gevallen niet tevreden is. Onder aanvragers van hulp bij het huishouden 
(13%  ontevreden) waren er diverse redenen. Vaak hadden die te maken met het aantal 
uren (te laag) en de kwaliteit van de hulp. Over dit laatste klonken uiteenlopende klach-
ten: de hulp deed het werk niet op de manier die de aanvrager prettig vond, de hulp nam 
te lange pauzes, de hulp sprak niet goed Nederlands wat het communiceren bemoeilijkte 
of het klikte niet. Overigens gaven meerdere aanvragers aan dat zij ontevreden waren 
geweest over een eerdere hulp, maar dat zij nu een nieuwe hulp hadden die wel beviel. 
Andere bronnen van ontevredenheid waren de hoge eigen bijdrage en de lange tijd die 
het in beslag nam voordat de hulp geregeld was. Bij individuele vervoersvoorzieningen, 
zoals scootmobielen en aangepaste fietsen, was men vaak niet tevreden over de uit-
voering of de instellingen van de apparaten. Maar ook werd veel genoemd dat men niet 
met het hulpmiddel kon omgaan of het eng vond om te gebruiken.
Wie ontevreden is over de ondersteuning, over de aanvraagprocedure of de manier waar-
op hij is behandeld, kan een klacht of bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Ruim de 
helft van de aanvragers (54%) weet niet waar zij een klacht kunnen indienen. In sommige 
gemeenten bestaat die mogelijkheid ook niet; in 2010 was dat bij ongeveer een op de vijf 
gemeenten het geval (Vonk et al. 2013: 90).3 De meeste mensen (81%) zijn tevreden over 



64

de onder steuning van wmo-a anvr ager s en hun m antel zorger s in 2012

hun behandeling en 17% is niet tevreden (de rest wist het niet). Aan degenen die niet 
tevreden zijn en die weten waar ze met klachten terecht kunnen, is gevraagd of zij een 
schriftelijke klacht hebben ingediend. De meesten (82%) hadden dat niet gedaan, maar 
een aantal (17%) ook wel. Dit is iets meer dan 1% van alle aanvragers.
Het vaakst gingen klachten over de manier waarop de gemeente beoordeelde of iemand 
in aanmerking kwam voor ondersteuning (55%) en over het besluit zelf (52%). Ook 
werden wel klachten ingediend over de lange wachttijd tussen het gesprek over onder-
steuning en het besluit (15%). De meeste mensen (70%) waren (helemaal) niet tevreden 
over de afhandeling van hun klacht en 21% was wel tevreden; bij de overige 9% liep de 
klachtenprocedure nog. Mensen van wie de Wmo-aanvraag wordt afgewezen hebben de 
mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken nadat het besluit 
van de gemeente aan hen is verstuurd. Van iedereen die een afwijzing had gekregen en 
het daar (gedeeltelijk) niet mee eens was (304 personen) heeft 11% een bezwaarschrift 
ingediend en 8% is dat van plan. De overige 81% heeft dit niet gedaan en is het ook niet 
van plan.

4.4 Samenvatting

Een ruime meerderheid van de aanvragen is volledig toegekend (84%) en dit is een toe-
name ten opzichte van 2008 (75%). Aanvragen werden vaker toegekend aan mensen met 
een ernstige beperking of een verstandelijke beperking en aan mensen die alleen woon-
den. Ouderen kregen minder vaak een afwijzing dan jongere aanvragers. Aanvragen voor 
hulp bij het huishouden werden het vaakst toegekend (91%) en aanvragen voor verhuis-
kostenvergoedingen het vaakst afgewezen (18%).
Negen van de tien mensen van wie de aanvraag was afgewezen waren het daar niet mee 
eens. De redenen voor een afwijzing die gemeenten volgens aanvragers opgaven waren 
divers. Vaak genoemde redenen waren dat de gemeente de beperking te licht vond (24%) 
en dat mensen uit het sociale netwerk van de aanvrager meer konden helpen (10%). Het 
kwam ook regelmatig voor dat de gemeente geen (duidelijke) reden opgaf (14%). Ruim 
een op de drie aanvragers met een afwijzing (36%) gaf aan dat ze het zonder de aange-
vraagde ondersteuning toch wel redden, maar dat dit hen veel moeite kost. Een op de 
vijf (20%) gaf aan dat zij, doordat hun aanvraag was afgewezen, vaker thuis bleven dan ze 
wilden (vooral bij afwijzing van een vervoersvoorziening). Bij 16% van de mensen met 
een afwijzing zijn huisgenoten meer gaan helpen.
De meeste aanvragers die een eigen bijdrage moesten betalen voor hun voorziening(en) 
vonden de eigen bijdrage redelijk (variërend van 68% tot 93%) en konden deze redelijk 
goed betalen. Maar ongeveer een op de zeven (14%) vond het totale bedrag zo hoog dat 
zij moeilijk konden rondkomen.
De tevredenheid over de ontvangen ondersteuning was in de meeste gevallen groot (uit-
eenlopend tussen voorzieningen van 75% tot 93%). Aanvragers waren niet altijd tevreden 
over het verloop van de aanvraagprocedure en de afhandeling van hun aanvraag (17% was 
ontevreden). Klachten gingen het vaakst over de manier waarop de gemeente beoor-
deelde of iemand in aanmerking kwam voor ondersteuning (55%) en over het besluit zelf 
(52%).
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Noten

1 De geschatte daling in het aantal aanvragen over de afgelopen jaren ondersteunt deze interpretatie 

(zie § ‘Ontwikkelingen in de tijd’ in de Samenvatting & conclusies; zie ook sgbo 2012).

2 De bijdrage voor hulp bij het huishouden, vervoermiddelen en vaste woningaanpassingen vinden 

respectievelijk 82%, 77% en 68% van de aanvragers redelijk. 

3 In 2008 was dit minder dan de helft, maar toen was de vraag breder gesteld: ‘Weet u waar u terecht 

kunt als u het niet eens bent met de behandeling of beslissing van de gemeente, of niet tevreden bent over 

uw voorziening?’
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5 Aanwezige ondersteuning en onvervulde 
ondersteuningsbehoefte

Vaak zullen mensen met een beperking meerdere malen in aanraking komen met de 
Wmo, omdat zij meer dan eens ondersteuning nodig hebben, of omdat de ontvangen 
ondersteuning herzien moet worden. Zo heeft 58% van de Wmo-aanvragers al eens 
eerder iets aangevraagd bij de Wmo (zie § 3.1). Veel aanvragers zullen dus meer Wmo-
ondersteuning in gebruik hebben dan die ze bij de laatste aanvraag hebben ontvangen. 
We brengen nu in kaart welke ondersteuning (hulp bij het huishouden, rolstoelen, ver-
voersvoorzieningen, woonvoorzieningen en algemene voorzieningen) mensen hebben 
en gebruiken ten tijde van het interview. Deze informatie dient als achtergrond bij de 
vraag of mensen voldoende gecompenseerd worden, die in hoofdstukken 6 en 7 aan bod 
komt.

5.1 Hulp door personen

In totaal heeft 85% van de Wmo-aanvragers een vorm van persoonlijke hulp of zorg 
(zie tabel B5.2 in de bijlage, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). 
In 2008 was dit 81%. Het aandeel aanvragers dat helemaal geen hulp van personen heeft 
is dus gedaald. Ongeveer acht op de tien Wmo-aanvragers (81%) heeft hulp bij het huis-
houden (tabel 5.1). Mensen die alleen wonen hebben vaker hulp bij het huishouden 
(88%) dan mensen die samenwonen (75%, zie tabel B5.1 in de bijlage). Ongeveer twee 
derde (65%) van de aanvragers met hulp bij het huishouden krijgt deze van de thuiszorg. 
Dit komt vaker voor onder alleenwonenden (64%) dan onder samenwonenden (42%, zie 
tabel B5.1 in de bijlage). Mantelzorgers verlenen aan 38% van de aanvragers hulp bij het 
huishouden. Mensen die samenwonen krijgen vaker hulp bij het huishouden van man-
telzorgers dan mensen die alleen wonen (41% vs. 20%). Het zwaartepunt van hulp bij het 
huishouden ligt dus bij de thuiszorg.
Ongeveer drie op de tien Wmo-aanvragers (29%) ontvangen persoonlijke verzorging of 
verpleging. Van hen krijgt 68% die van de thuiszorg (aw bz)1 en 39% van mantelzorgers. 
Net als bij hulp bij het huishouden krijgen alleenwonenden deze vaker van de thuiszorg 
dan samenwonenden (tabel B5.1 in de bijlage).
Bijna een op de vier Wmo-aanvragers (23%) krijgt begeleiding bij het organiseren van het 
dagelijks leven (tabel 5.1). Deze wordt veel vaker door mantelzorgers gegeven dan door 
de thuiszorg:2 77% versus 36%. Dat dit aandeel mantelzorgers zo hoog is, wordt waar-
schijnlijk mede veroorzaakt door het karakter van de functie ‘begeleiding’. Begeleiding is 
namelijk verweven met dingen die hulpbehoevende en familie/bekenden sowieso vaak 
samen doen (zeker wanneer de partner de mantelzorger is), zoals naar de dokter gaan 
en boodschappen doen. Alleenwonenden krijgen even vaak begeleiding door mantel-
zorgers als samenwonenden. Overigens geven de mantelzorgers zelf aan dat zij bij meer 
taken helpen dan de aanvragers beweren (zie deel B van dit rapport). Zo’n verschil in 
perspectief wordt vaker geconstateerd (De Boer en De Klerk 2013).
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Tabel 5.1

Totaal aan hulp en type hulpverleners van Wmo-aanvragers, selectie van volwassen aanvragers die 

zelfstandig wonen, 2012 (in procenten; n = 3760)

hulp bij het 
huishoudena

persoonlijke 
verzorging of 
verpleginga begeleidinga

combinatie hulp bij het 
huishouden en andere 
hulp (pers. verz. of beg.)

ja 81 29c 23c 37
selectie mensen met hulp

thuiszorg 65 68 36b 46
familie / bekenden (mantelzorg) 38 39 77 25
particuliere zelfbetaalde hulp 13 7 .c 3
vrijwilliger 2 1 .c <1
anders / onbekend 19 1

a De percentages tellen op tot meer dan 100, omdat mensen verschillende hulpvormen en van 
verschillende typen hulpgevers kunnen ontvangen.

b In het interview zijn particuliere hulp en hulp van vrijwilligers niet apart uitgevraagd, maar 
samengevoegd met thuiszorg. Hierdoor is het percentage van 36% voor thuiszorg een overschatting 
en ontbreken de percentages voor particuliere hulp en vrijwilligershulp.

c Percentage heeft alleen betrekking op reeds aanwezige persoonlijke verzorging, verpleging of 
begeleiding (niet die verkregen is bij de laatste aanvraag).

Bron: scp (wmo-V’12) 

Verschillende typen hulp
Ruim een op de drie Wmo-aanvragers (37%) heeft zowel hulp bij het huishouden als 
persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. Zij hebben dus op meerdere 
levensterreinen ondersteuning en hun redzaamheid en vermogen om thuis te blijven 
wonen lijkt daarmee sterk afhankelijk van hulp aan huis. Wanneer Wmo-aanvragers 
een combinatie van hulp bij het huishouden en aw bz-gefinancierde zorg krijgen, krijgt 
46% dat volledig van de thuiszorg. Maar liefst een op de vier aanvragers heeft op meer-
dere levensterreinen ondersteuning aan huis nodig en ontvangt die uitsluitend van 
mantelzorgers.
Ten opzichte van 2008 (zie De Klerk et al. 2009) neemt de mantelzorg toe bij alle soorten 
verleende hulp. Het gebruik van de thuiszorg daalde3 voor hulp bij het huishouden (van 
73% naar 65%) en dat van mantelzorg steeg (van 33% naar 38%). Mogelijk is dit een gevolg 
van de toegenomen gekantelde werkwijze van gemeenten, waarbij gemeenten in eerste 
instantie een oplossing zoeken binnen het sociale netwerk, voordat professionele hulp 
wordt ingezet (Vonk et al. 2013).
Bijna de helft van de Wmo-aanvragers gebruikt uitsluitend hulp bij het huishouden (45%; 
zie tabel B5.2 in de bijlage). Dit is iets hoger dan in 2008 (48%). Ruim een derde (36%) 
heeft een combinatie van Wmo- en aw bz-gefinancierde hulp.4 Met de kabinetsplannen 
om op termijn begeleiding en verzorging over te hevelen van de aw bz naar de Wmo 
krijgen deze mensen te maken met één aanspreekpunt.
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Ervaringen met hulp bij het huishouden
Het is de bedoeling dat gemeenten hulp bij het huishouden bieden van goede kwali-
teit (Actiz et al. 2009). Om een idee te krijgen van de kwaliteitsbeleving is aan mensen 
die hulp bij het huishouden krijgen van de thuiszorg gevraagd hoe zij deze ervaren. 
De meeste aanvragers hebben positieve ervaringen: 90% geeft aan dat de hulp de dingen 
doet die de aanvrager graag ziet gebeuren en in 79% van de gevallen doet de hulp de din-
gen op de manier waarop de aanvrager dat graag wil. Vervanging bij afwezigheid is lang 
niet altijd goed geregeld: 9% krijgt nooit geschikte vervanging, 24% soms en 43% vaak 
(bij de resterende 25% is het niet van toepassing, waarschijnlijk omdat de hulp nog nooit 
afwezig was). Vaak vervult de hulp van de thuiszorg ook een sociale functie. Bij 71% biedt 
de hulp een luisterend oor (bij 15% soms en bij 8% nooit). Twee derde (64%) van de aan-
vragers zegt dat de hulp goed aanvoelt of ze extra ondersteuning nodig hebben. Maar 
bij 17% is dat maar af en toe het geval en bij 10% nooit. Vooral bij aanvragers die verder 
weinig sociale contacten hebben kan het ontbreken van zo’n signaleringsfunctie door de 
thuiszorg een gemis zijn.

Typen hulpverleners
Mensen kunnen van meerdere soorten hulpverleners hulp krijgen (zie tabel B5.3 in de 
bijlage, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). Ongeveer een kwart 
(28%) krijgt alleen hulp van de thuiszorg, 12% alleen van mantelzorg en 38% van meer-
dere typen hulpverleners. De combinatie van thuiszorg en mantelzorg komt het meeste 
voor (18%).
Ongeveer 20% van de mensen met thuiszorg krijgt meerdere hulpverleners van de 
thuiszorg over de vloer en dat kan tot afstemmingsproblemen leiden (dingen dubbel 
doen, niet van elkaars werk op de hoogte zijn, werktijden onderling niet afspreken). 
Desgevraagd geeft 81% aan dat dergelijke afstemmingsproblemen nooit voorkomen. 
Bij 17% komt het soms voor en bij 2% regelmatig.

Hoe mensen denken over hulp
Om meer inzicht te krijgen in hoe mensen denken over hulp van professionals enerzijds 
en bekenden anderzijds is een aantal stellingen voorgelegd. Aanvragers zijn verdeeld 
in hun voorkeur voor mantelzorg of thuiszorg. Ruim vier op de tien aanvragers heeft 
het liefst mantelzorg en wil pas hulp van de thuiszorg als mantelzorgers onvoldoende 
hulp kunnen geven (zie tabel 5.2). Voor 47% maakt het niet uit, of zij hebben zelfs liever 
thuiszorg dan mantelzorg. Van degenen die mantelzorg krijgen, vindt bijna een op de 
vijf (19%) dat ze te veel een beroep moeten doen op hun mantelzorgers, omdat ze niet 
genoeg hulp van de thuiszorg kunnen krijgen. Dit betekent dat de ruime meerderheid 
vindt dat hun beroep op hun mantelzorgers momenteel niet te groot is. Wel vindt een 
grote meerderheid dat hun mantelzorgers nu het maximale geven, want 84% van de aan-
vragers stelt dat familie en vrienden niet méér hulp kunnen bieden. Ook een aanzienlijk 
deel van de mantelzorgers zelf geeft aan dat ze niet meer hulp kunnen of willen bieden 
dan ze nu al doen (zie deel B van dit rapport, § 9.2).
Een alternatief voor mantelzorg en thuiszorg is particuliere hulp die men zelf moet 
betalen. Niet veel mensen vinden dit een aantrekkelijk alternatief: nauwelijks een op de 
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vier aanvragers zou graag gebruik maken van een particuliere hulp, zodat ze zelf kunnen 
bepalen hoe en wat er gebeurt. Dit kan natuurlijk een kwestie zijn van betaalbaarheid.

Tabel 5.2

Mening over het ontvangen van hulp door verschillende typen hulpverleners, 2012 (in procenten, 

horizontale percentering; n = 4007)

eens oneens
weet niet / 
n.v.t.

‘Ik wil alleen hulp van de thuiszorg als familie / vrienden geen hulp 
 kunnen geven.’ 42 47 11

‘Ik moet te veel een beroep doen op mijn familie of vrienden omdat ik 
onvoldoende hulp van de thuiszorg kan krijgen.’a 19 81

‘Mijn familie en vrienden kunnen meer hulp bieden'. 8 84 9

‘Ik zou graag gebruik maken van een particuliere hulp omdat ik dan zelf 
kan bepalen hoe en wat er gebeurt.’ 23 64 13

a Deze stelling is alleen beantwoord door aanvragers die mantelzorg hebben (n =1839).

Bron: scp (wmo-V’12)

5.2 Overige ondersteuning

Hulpmiddelen
Veel Wmo-aanvragers hebben hulpmiddelen om zich te verplaatsen in en om het huis, 
bij het gebruik van hun woning en bij het verplaatsen buitenshuis. Zo heeft bijna een op 
de vier aanvragers een rolstoel (23%, zie tabel 5.3) en ruim 60% heeft woonvoorzieningen 
(zoals een douchestoel of een verrijdbare tillift) en/of woningaanpassingen (zoals een 
traplift of aangepast toilet). Ook heeft bijna driekwart van de Wmo-aanvragers (71%) 
hulpmiddelen om zich buitenshuis te verplaatsen (zoals een aangepaste auto of fiets, of 
een pasje voor de deeltaxi), al ligt het feitelijke gebruik iets lager (66%, niet in tabel).
Vaak heeft men een combinatie van hulpmiddelen (64%). Slechts 15% van de Wmo-
aanvragers heeft helemaal geen hulpmiddelen. Het bezit en gebruik van alle typen hulp-
middelen ligt hoger naarmate de beperking ernstiger is (niet in tabel).



70

de onder steuning van wmo-a anvr ager s en hun m antel zorger s in 2012

Tabel 5.3

Totaal aan type hulpmiddelen dat Wmo-aanvragers hebben, 2012 (in procentena; n = 4007)

rolstoel (Wmo) 23
hulpmiddelen bij verplaatsen binnenshuis (awbz) 45
woonvoorzieningen en woningaanpassingen (Wmo) 63
hulpmiddelen bij verplaatsen buitenshuis (Wmo en awbz) 71 
combinatie van hulpmiddelen

geen hulpmiddelen 15
één type hulpmiddel 21
combinatie van hulpmiddelen 64

a De percentages tellen op tot meer dan 100, omdat mensen meer dan een type hulpmiddel kunnen 
hebben.

Bron: scp (wmo-V’12)

Algemene en collectieve voorzieningen
Gemeenten worden aangemoedigd om mensen met beperkingen zoveel mogelijk te hel-
pen met algemene en collectieve voorzieningen (v ng 2010a) en veel gemeenten volgen 
die koers ook (Vonk et al. 2013: 68). In totaal gebruikt 33% van de Wmo-aanvragers (excl. 
degenen die in een instelling wonen) een of meer algemene voorzieningen. Dit varieert 
van wasserette met haal- en brengservice (1%) tot sociale alarmering (22%), zie tabel 5.4. 
In vergelijking met hulp bij het huishouden of hulpmiddelen maken mensen minder 
gebruik van algemene en collectieve voorzieningen.

Tabel 5.4

Bekendheid met, gebruik van en behoefte aan algemene en collectieve voorzieningen, selectie van 

zelfstandig wonende aanvragers, 2012 (in procenten; n = 3883)

weet dat dat 
in gemeente 
bestaat

gebruikt (als % van 
degenen die weten 
dat het in gemeente 
bestaat)

gebruikt (als 
% van totaal)

heeft nodig 
(indien geen 
gebruik)

maaltijdenservice 84 11 9 4
klussenhulp 55 18 10 15
boodschappendienst 43 5 2 8
wasserette met haal- en brengservice 22 6 1 2
sociale alarmering 82 27 22 12
telefooncirkel 34 3 1 2

Bron: scp (wmo-V’12)
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5.3 Onvervulde ondersteuningsbehoefte en voorkeur voor type hulpgever

Aan mensen die geen hulp bij het huishouden hebben, is gevraagd of zij die wel nodig 
hebben en aan mensen die het wel hebben is gevraagd of zij meer nodig hebben. Van 
de personen die geen hulp bij het huishouden krijgen (19%, af te leiden uit tabel 5.1) 
geeft 21% aan dat zij die wel nodig hebben en van de mensen die wel hulp hebben zegt 
30% meer nodig te hebben (tabel B5.4 in de bijlage). In totaal gaat het om 29% van de 
zelfstandig wonende Wmo-aanvragers. Een ruime meerderheid (87%) zou deze hulp het 
liefst van de thuiszorg of een particuliere hulp krijgen. De overige 13% (4% van alle zelf-
standig wonende aanvragers) zou deze hulp liever van gezinsleden, familie of bekenden 
krijgen.
Ongeveer 5% van de aanvragers geeft aan meer persoonlijke verzorging/verpleging of 
begeleiding nodig te hebben. Ook voor deze hulpvormen heeft de meerderheid het liefst 
professionele ondersteuning (zie tabel B5.4 in de bijlage), al is de voorkeur voor infor-
mele ondersteuning groter dan bij hulp bij het huishouden
Ook voor hulpmiddelen is gevraagd of men deze (meer) nodig heeft. Voor hulpmiddelen 
bij het verplaatsen en zich redden binnenshuis beantwoordt 11% deze vraag bevestigend 
(13% van degenen die momenteel al ondersteuning hebben en 5% van degenen die die 
niet hebben). Voor verplaatsen buitenshuis gaf 21% aan (meer) ondersteuning nodig te 
hebben (21% van degenen die momenteel al ondersteuning hebben en 20% van degenen 
die die niet hebben).
In totaal geeft 45% van alle aanvragers aan dat ze op een of meerdere compensatie-
terreinen meer ondersteuning wensen (niet in tabel). Als we de behoefte aan (meer) 
persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding buiten beschouwing laten (die val-
len immers onder de aw bz), dan ligt het percentage op 43%. Aan deze laatstgenoemde 
groep is ook gevraagd waarom zij geen (extra) ondersteuning hebben. Van ongeveer 
twee op de vijf (21%, zie tabel B5.5 in de bijlage) is de aanvraag afgewezen; van 10% is die 
nog in behandeling. Een grote groep geeft aan dat ze er nog niet aan toe is zulke onder-
steuning daadwerkelijk te vragen of te ontvangen (16%), of dat ze van plan zijn binnen-
kort een aanvraag in te dienen (18%). Bij de antwoordcategorie ‘anders’ gaven meerdere 
mensen aan dat hun probleem of beperking moeilijk te compenseren is. Ondersteuning 
om hun belemmeringen op te heffen bestaat dus niet, noch binnen noch buiten de 
Wmo.

5.4 Samenvatting

Van alle Wmo-aanvragers heeft 85% een vorm van persoonlijke hulp (uit de laatste of eer-
dere aanvragen). Dit is iets meer dan in 2008 (toen 81%). Ongeveer een kwart (28%) krijgt 
alleen hulp van de thuiszorg, 12% krijgt alleen mantelzorg en 38% meerdere typen hulp.
Ruim acht op de tien (81%) heeft hulp bij het huishouden (van wie 65% van de thuiszorg), 
29% persoonlijke verzorging of verpleging en 23% krijgt begeleiding bij het organise-
ren van het dagelijks leven. Dit laatste wordt vaker door mantelzorgers gedaan (77%) 
dan door de thuiszorg (36%). Alleenwonenden krijgen vaker hulp van de thuiszorg dan 
samenwonenden.
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Ruim een op de drie Wmo-aanvragers (37%) heeft zowel hulp bij het huishouden als per-
soonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. Van hen krijgt 46% dat volledig van 
de thuiszorg en 25% uitsluitend van mantelzorgers.
De meeste mensen die hulp bij het huishouden van de thuiszorg krijgen zijn positief over 
de dingen die de hulp doet en de manier waarop deze helpt. Echter, een derde krijgt niet 
altijd geschikte vervanging bij afwezigheid van de hulp. Een derde zegt dat de hulp het 
goed aanvoelt wanneer extra ondersteuning nodig is.
Bijna een op de vijf aanvragers met mantelzorg (19%) vindt dat ze te veel een beroep 
moeten doen op hun mantelzorgers, omdat ze niet genoeg hulp van de thuiszorg kun-
nen krijgen. Ook geeft 84% van de aanvragers aan dat hun netwerk niet méér hulp kan 
bieden.
Veel Wmo-aanvragers hebben hulpmiddelen: 23% heeft een rolstoel, ruim 60% een 
woonvoorziening en 71% hulpmiddelen om zich buitenshuis te verplaatsen. Slechts 
15% heeft helemaal geen hulpmiddelen. In totaal gebruikt 33% van de zelfstandig wonen-
de aanvragers een of meer algemene voorzieningen, zoals sociale alarmering.
Bijna drie op de tien (29%) aanvragers zegt zelf meer hulp bij het huishouden nodig te 
hebben, van wie 87% deze hulp het liefst van de thuiszorg of een particuliere hulp zou 
krijgen. Circa 20% zegt (meer) ondersteuning hij het verplaatsen buitenshuis nodig te 
hebben. In totaal geeft 43% van alle Wmo-aanvragers aan dat ze naar eigen zeggen op 
een of meerdere compensatieterreinen meer ondersteuning nodig hebben. Van hen is 
bij 21% de aanvraag afgewezen, bij 10% nog in behandeling, bij 16% de urgentie nog niet 
hoog en 18% is van plan binnenkort een aanvraag in te dienen.

Noten

1 Let wel: mensen die alleen aw bz-zorg ontvangen blijven in deze analyse buiten beeld, omdat die 

buiten onze onderzoeksgroep (aanvragers van een individuele Wmo-voorziening) vallen.

2 Eventueel in combinatie met particuliere zorg of vrijwilligers.

3 Ook onderzoek van het Nivel naar zorggebruik onder chronisch zieken met een beperking laat een 

daling zien in het gebruik van thuiszorg, van 42% in 2006 naar 28% in 2011 (al betrof het hier alle 

vormen van thuiszorg, niet alleen hulp bij het huishouden) (Lemmens et al. 2008; Jansen et al. 2012).

4 15% heeft zowel hulp bij het huishouden als persoonlijke verzorging/verpleging, 9% heeft hulp bij 

het huishouden en begeleiding en 12% heeft alle drie de vormen van hulp.
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6 Redzaamheid, sociale contacten en welbevinden

Gemeenten moeten op grond van de compensatieplicht ervoor zorgen dat mensen hun 
huishouden draaiende en op orde kunnen houden, zich kunnen verplaatsen in en om de 
woning, zich lokaal kunnen verplaatsen, andere mensen kunnen ontmoeten en sociale 
contacten kunnen leggen. In dit hoofdstuk staat de redzaamheid van Wmo-aanvragers 
centraal en worden de vragen beantwoord: in hoeverre kunnen Wmo-aanvragers zich 
redden in het huishouden, zich verplaatsen in en om het huis en in de regio en sociale 
contacten onderhouden? En in hoeverre draagt de maatschappelijke ondersteuning 
hieraan bij? Mensen is gevraagd naar hun eigen oordeel over hun redzaamheid in het 
algemeen en of zij zichzelf voldoende kunnen redden op de vier compensatieterreinen. 
Om volledig inzicht te krijgen in het ‘aangaan van sociale verbanden’ is zowel gevraagd 
naar de kwantiteit als naar de kwaliteit van de sociale contacten. Een totaalbeeld van hoe 
het met de aanvragers gaat, krijgen we door in te gaan op de mate van welbevinden.

6.1 Algehele redzaamheid

Wmo-aanvragers gaven op een schaal van 0-10 een score voor de mate waarin ze zich in 
het algemeen konden redden voor- en nadat ze ondersteuning van de gemeente kregen. 
Het gaat om aanvragers die de toegekende ondersteuning ook hadden ontvangen ten 
tijde van het interview1 (94% van alle aanvragers). Gemiddeld gaven zij een 5,2 voor hun 
redzaamheid vóór en een 7,9 voor hun redzaamheid na de verkregen ondersteuning 
(tabel 6.1).
Er zijn verschillen in de mate van redzaamheid tussen aanvragers (tabel 6.1). De ernst 
en soort beperking hangen samen met de redzaamheid: mensen met een matige en 
ernstige lichamelijke beperking en/of met een psychosociaal probleem vonden zichzelf 
minder redzaam dan mensen zonder deze beperkingen. Leeftijd en opleidingsniveau 
hangen eveneens samen met de redzaamheid, ook als rekening wordt gehouden met de 
beperkingen: relatief jonge mensen en mensen met een lage opleiding hadden voordat 
ze ondersteuning kregen gemiddeld een slechtere redzaamheid dan ouderen en mensen 
met een middelhoog opleidingsniveau.
Kijken we naar de redzaamheid mét ondersteuning, dan hebben niet alleen mensen met 
een ernstige lichamelijke of een psychosociaal probleem een geringere redzaamheid, 
maar ook mensen met een verstandelijke beperking. Ook de huishoudsamenstelling 
is van invloed: samenwonenden hebben een iets geringere redzaamheid (met onder-
steuning) dan alleenwonenden. Mogelijk heeft dit verschil te maken met de veronder-
stelling dat huisgenoten voor elkaar zorgen waardoor samenwonenden mogelijk niet 
altijd of soms voor minder ondersteuning vanuit de Wmo in aanmerking komen.2 Hoger 
opgeleiden vinden hun redzaamheid slechter dan middelhoog en lager opgeleiden. Het 
is onduidelijk wat de reden hiervan is. Mogelijk komt het door het minder grote belang 
dat hoger opgeleiden aan (zelf )redzaamheid hechten, zoals in een andere studie werd 
gevonden (Galenkamp et al. 2012). De onderzoekers van die studie noemen als  mogelijke 
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verklaring hiervoor dat hoger opgeleiden stellingen over zelfredzaamheid wellicht 
 vanzelfsprekend vonden en daarom minder belangrijk.
Als we kijken naar de verschillen in redzaamheid voor en na verkregen ondersteuning, 
dan valt op dat relatief jonge aanvragers er het meest op vooruit zijn gegaan, van een 
4,6 voor naar een 7,8 met ondersteuning. Zij lijken bij hun algehele redzaamheid het 
meeste baat te hebben bij de Wmo-ondersteuning.

Tabel 6.1

Gemiddelde zelfgerapporteerde scorea voor algehele redzaamheid voor en met Wmo-ondersteuning, 

naar achtergrondkenmerken, selectie van zelfstandig wonende volwassenen die bij laatste aanvraag 

ondersteuning ontvingen, 2012 (gemiddelde scores; n = 3622)b

voor ondersteuning met ondersteuning

totaal 5,2 7,9
geslacht

man 5,1 7,9
vrouw 5,3 7,9 (n.s.)

leeftijd
18-54 jaar (ref.) 4,6 7,8
55-74 jaar 5,0 7,9 (n.s.)
≥ 75 jaar 5,6 7,9 (n.s.)

huishoudenssamenstelling
met anderen 5,1 7,8
alleen 5,4 (n.s.) 8,0

opleidingsniveau
laag (ref.) 5,2 7,9
midden 5,4 8,0 (n.s.)
hoog 5,3 (n.s.) 7,7

ernst van de lichamelijke beperking
geen / licht (ref.) 6,2 8,4
matig 5,7 8,1 (n.s.)
ernstig 4,9 7,7

verstandelijke beperking
geen 5,3 7,9
wel 4,7 (n.s.) 7,3

psychosociaal probleem
geen 5,3 8,0
wel 4,8 7,3

a Score van 0 (helemaal niet) tot 10 (uitstekend).
b De gemiddelden zijn gebaseerd op bivariate analyse. Significanties zijn getoetst op basis van 

multivariate modellen. Alleen kenmerken die in minstens een kolom significant waren, zijn 
getoond. Niet-significante verbanden zijn aangeduid met ‘n.s.’. Geslacht, inkomen en langdurige 
psychische klacht hingen niet samen met redzaamheid.

Bron: scp (wmo-V’12)
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Om meer inzicht te krijgen in de redzaamheidsscores en de baten van de Wmo-
ondersteuning zijn de aanvragers ingedeeld in drie groepen (tabel 6.2). De grootste 
groep (48%) bestaat uit mensen die hun redzaamheid een score lager dan 6 gaven voor-
dat ze ondersteuning kregen en een 6 of hoger nadien. Een bijna even grote groep (46%) 
beoordeelde hun redzaamheid zowel voor als na de ondersteuning met een 6 of hoger. 
De derde groep, zo’n 6% van alle aanvragers, scoorde na de ondersteuning lager dan 6.3 
Afkappunt bij een 6 is gekozen omdat het als rapportcijfer ongeveer op de grens ligt tus-
sen voldoende en onvoldoende.4

Aanvragers die (veel) baat hebben bij de Wmo-ondersteuning als het gaat om redzaam-
heid, zijn degenen die vóór ondersteuning lager dan een 6 scoorden en nadien een 6 of 
hoger. Dit komt vooral veel voor bij mannen, relatief jonge mensen, mensen met een 
matige of ernstige lichamelijke beperking en mensen met een psychosociaal probleem.
Vooral vrouwen, ouderen en mensen met hooguit een lichte lichamelijke beperking 
geven zowel voor als na de verkregen ondersteuning een 6 of hoger voor hun redzaam-
heid. Van hen kan men zich afvragen wat de reden was van hun Wmo-aanvraag. Uit een 
nadere analyse blijkt dat zij relatief vaak een vervoersvoorziening aanvroegen. Mogelijk 
kunnen zij zich nog wel redelijk redden in en om de woning en vinden zij zichzelf daar-
om nog redelijk redzaam. Een andere verklaring is dat zij redzamer willen zijn dan (net) 
voldoende. Aanvragers met een psychosociaal probleem hebben minder vaak een goede 
redzaamheid voor en na de ondersteuning dan anderen.
Er zijn aanvragers die zichzelf ook met ondersteuning weinig redzaam vinden; samen-
wonenden en mensen met een verstandelijke beperking of een psychosociaal probleem 
gaven vaker na de Wmo-ondersteuning een 6 of lager voor hun algehele redzaamheid 
dan alleenwonenden of mensen zonder deze beperkingen. Mogelijk hebben mensen met 
een verstandelijke beperking of een psychosociaal probleem (tevens) andere vormen van 
ondersteuning nodig, zoals persoonlijke verzorging of begeleiding. Ook zullen er men-
sen zijn die zulke ernstige beperkingen hebben dat zij nooit een hoge mate van redzaam-
heid bereiken, met welke soort of mate van ondersteuning dan ook.
In hoofdstuk 5 is beschreven welke ondersteuning mensen hebben. Aan aanvragers met 
Wmo-hulpmiddelen is gevraagd wat het effect daarvan is op hun zelfredzaamheid. Voor 
de meesten is dat positief: 49% zegt dankzij deze hulpmiddelen veel minder afhankelijk 
te zijn van anderen en 36% een beetje minder afhankelijk. Voor 12% is het effect neu-
traal (zij voelen zich nog even afhankelijk als voorheen) en iets meer dan 1% voelt zich 
juist (veel) afhankelijker dan voordat ze hulpmiddelen hadden. Ook is gevraagd of zij 
denken dat zij zelfstandig zouden kunnen blijven wonen zonder ondersteuning. Daarop 
antwoordde 26% ‘ja’, 17% ‘misschien’ en 57% ‘nee’. Hulpmiddelen maken dus voor bijna 
zes op de tien gebruikers van Wmo-hulpmiddelen naar hun idee het verschil tussen zelf-
standig en onzelfstandig wonen. Van de groep die ‘nee’ of ‘misschien’ antwoordde, heeft 
12% een indicatie voor opname in een instelling (2% voor tijdelijk verblijf en 10% voor 
permanent verblijf ).
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Tabel 6.2

Verschillen in zelfgerapporteerde redzaamheidsscore voor en na Wmo-ondersteuning naar 

 achtergrondkenmerken, selectie van volwassen zelfstandig wonenden die bij laatste aanvraag 

 ondersteuning ontvingen, 2012 (in procenten, horizontale percentering; n = 3622)a

voor < 6; na ≥ 6 (ref.) voor en na ≥ 6 na < 6

totaal 48 46 6
geslacht

man 51 42 7
vrouw 46 48 6 (n.s.)

leeftijd
18-54 jaar (ref.) 59 33 9
55-74 jaar 53 41 6 (n.s.)
≥ 75 jaar 41 54 6 (n.s.)

huishoudenssamenstelling
met anderen 49 43 8
alleen 46 (n.s.) 50 (n.s.) 4

ernst van de lichamelijke beperking
geen/licht (ref.) 30 67 3
matig 39 57 3 (n.s.)
ernstig 53 39 8 (n.s.)

verstandelijke beperking
geen 47 47 6
wel 48 (n.s.) 36 (n.s.) 15

psychosociaal probleem
geen 47 48 5
wel 54 34 12

a De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis van 
multivariate modellen. Alleen kenmerken die voor minstens een van de redzaamheidscategorieën 
significant waren, zijn getoond. Niet-significante verbanden zijn aangeduid met ‘n.s.’. Geslacht, 
opleidingsniveau, inkomen, vermoeidheid, verslechtering van de gezondheid en langdurige 
psychische klacht hingen niet samen met redzaamheid.

Bron: scp (wmo-V’12)

6.2 Huishouden draaiende en op orde houden

Het eerste compensatieterrein dat in de wet genoemd wordt, is het kunnen voeren van 
een huishouden. Om een idee te krijgen in hoeverre Wmo-aanvragers compensatie bij het 
huishouden nodig hebben, vroegen we hen eerst specifiek naar eventuele beperkingen 
bij activiteiten als de warme maaltijd bereiden, boodschappen doen, het bed verschonen, 
de was doen, stof afnemen, afwassen en ramen zemen. Indien mensen moeite hebben 
met deze handelingen, worden zij beschouwd als mensen met een ‘ matige’ beperking 
bij het huishouden. Een ernstige beperking hebben zij die minimaal een van deze 
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 huishoudelijke activiteiten niet zelf kunnen doen vanwege gezondheidsproblemen (vgl. 
De Klerk et al. 2006).
De meeste Wmo-aanvragers (82%) hebben een ernstige beperking bij het doen van 
huishoudelijke activiteiten, 12% heeft een matige beperking en 6% heeft geen beper-
king. Oudere aanvragers hebben vaker zo’n ernstige beperking dan jongere aanvragers 
(tabel B6.1 in de bijlage, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). De 
genoemde percentages komen vrijwel overeen met die van 2008.
Om inzicht te krijgen in de redzaamheid op het gebied van het huishouden werd aan-
vragers gevraagd een oordeel te geven over de mate waarin ze, met alle ondersteuning 
die ze mogelijk hebben, hun huishouden draaiende en op orde kunnen houden.5 De 
overgrote meerderheid (88%) van de Wmo-aanvragers met een beperking bij huishoude-
lijke activiteiten vindt zichzelf (ruim) voldoende redzaam in het voeren van een huishou-
den. In 2008 gold dat voor 87%.
Een groot deel van deze redzame mensen met een beperking heeft hulp bij het huis-
houden: 43% alleen thuiszorg, 21% alleen mantelzorg en 18% zowel thuiszorg als mantel-
zorg. Bijna een vijfde (18%) heeft geen ondersteuning (niet in tabel). Het is opmerkelijk 
dat er mensen zijn met een beperking bij huishoudelijke taken die hierbij geen onder-
steuning hebben en toch vinden dat ze voldoende in staat zijn om hun huishouden op 
orde te houden. Ruim twee derde van hen woont samen of is getrouwd. Mogelijk krijgen 
ze wel ondersteuning van hun partner, maar zien ze dat zelf niet als hulp.
In hoeverre draagt de hulp bij het huishouden via de gemeente bij aan het functioneren 
van het huishouden? Twee derde van de mensen die dergelijke ondersteuning van de 
gemeente krijgen (meer dan de helft van de aanvragers) vindt dat die veel bijdraagt en 
een derde vindt dat enigszins (tabel B6.2 in de bijlage). Vooral mensen met een ernstige 
beperking bij huishoudelijke activiteiten en mensen met een plotseling verslechterde 
gezondheidssituatie of een langdurige psychische klacht zijn van mening dat de onder-
steuning veel bijdraagt. Vrouwen, relatief jonge aanvragers (18-54 jaar), samenwonenden 
en mensen met geringe inkomens vinden vaker dat ze onvoldoende hun huishouden 
op orde kunnen houden dan anderen (tabel 6.3). De aard van de beperking is ook van 
invloed: personen met een ernstige beperking bij het huishouden, mensen met een 
langdurige psychische klacht of met een psychosociaal probleem zijn vaker van mening 
dat ze zich onvoldoende in het huishouden kunnen redden dan mensen zonder deze 
problemen. Ook mensen van wie de gezondheidssituatie plotseling verslechterde zijn 
deze mening relatief vaak toegedaan. Ten slotte vinden mensen die geen hulp bij het 
huishouden krijgen zich vaker onvoldoende redzaam dan de mensen die hulp van de 
thuiszorg krijgen en degenen die een combinatie van formele hulp (van de thuiszorg) en 
informele hulp krijgen.
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Tabel 6.3

Onvoldoende mogelijkheden om het huishouden op orde te houden, naar achtergrondkenmerken, 

selectie van volwassen zelfstandig wonende aanvragers met een huishoudelijke beperking, 2012  

(in procenten; n = 3554)a

totaal 12 
geslacht

man 11
vrouw 13

leeftijd
18-54 jaar 27
55-74 jaar 14
≥ 75 jaar 6

huishoudenssamenstelling
met anderen 15
alleen 8

inkomen
gering 18
niet gering 9

verslechtering van de gezondheid
geleidelijk 10
plotseling 14

beperking bij huishoudelijke taken
matig 9
ernstig 12

langdurige psychische klacht
geen 9
wel 23

psychosociaal probleem
geen 10
wel 22

ontvangen van hulp bij het huishouden
geen hulp (ref.) 14
alleen informele hulp 15 (n.s.)
alleen thuiszorg 10
combinatie van thuiszorg en informele hulp 11

a De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis van 
multivariate modellen. Alleen significante kenmerken zijn getoond. Niet-significante verbanden 
zijn aangeduid met ‘n.s.’. Opleidingsniveau, vermoeidheid en verstandelijke beperking hingen niet 
samen met redzaamheid bij het huishouden.

Bron: scp (wmo-V’12)
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Hebben mensen die vinden dat ze hun huishouden onvoldoende draaiende en op orde 
kunnen houden, meer of andere ondersteuning nodig? De meesten vinden van wel: twee 
derde (63%) vindt (meer) hulp bij het huishouden van de thuiszorg of van bekenden no-
dig (figuur 6.1). Ook vinden aanvragers andere werkzaamheden of een andere werkwijze 
door de huidige thuishulp nodig, evenals (meer of andere) hulpmiddelen of woning-
aanpassingen. Niet iedereen vindt ondersteuning nodig: 8% zegt te weinig te kunnen 
en hulp kan dat niet oplossen; 4% zegt te weinig energie te hebben en hulp kan dat niet 
oplossen. Circa een op de twaalf mensen (7%) weet zelf niet of ze iets nodig hebben.

Figuur 6.1

Benodigde ondersteuning bij het huishouden, selectie van volwassen zelfstandig wonende 

 aanvragers die vinden dat ze hun huishouden onvoldoende op orde kunnen houden, 2012  

(in procenten; n = 395)

geen (weinig energie; hulp helpt niet)

geen (kan weinig zelf; hulp helpt niet)

anders (bijv. maatschappelijk werk/coach)

hulp met wie ik beter op kan schieten

andere werkwijze thuishulp

meer/andere hulpmiddelen/woningaanpassingen

andere werkzaamheden  door hulp

(meer) hulp bij huishouden
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Bron: scp (wmo-V’12)

6.3 Verplaatsen in en om de woning

Het tweede compensatieterrein is het verplaatsen in en om de woning. Het gaat dan bij-
voorbeeld om traplopen, zich verplaatsen naar een andere kamer op dezelfde verdieping 
en het verlaten en binnengaan van de woning. Bijna 39% van alle aanvragers heeft een 
ernstige beperking, ruim 41% een matige en 20% geen beperking bij het verplaatsen in 
en om de woning.6 Oudere aanvragers hebben vaker zo’n ernstige beperking dan jongere 
aanvragers (tabel B6.2 in de bijlage).
Gevraagd naar het oordeel over de mate waarin ze zich in en om hun woning konden 
verplaatsen met alle ondersteuning die ze mogelijk hebben, antwoordt 91% van de aan-
vragers met een beperking op dit terrein dat zij hiertoe (ruim) voldoende in staat te zijn. 
In 2008 ging het om 88%. Van degenen die zich voldoende redzaam vinden heeft 25% een 
rolstoel en 72% een woonvoorziening (bv. een douchestoel of traplift). Bijna 26% heeft 
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noch een rolstoel noch een woonvoorziening. Ondanks hun (soms ernstige) beperking 
vinden zij toch dat ze zich voldoende in en om huis kunnen verplaatsen. Mogelijk wonen 
zij in een gelijkvloerse woning of hebben zij andere vormen van ondersteuning, zoals 
een rollator die niet onder de Wmo valt. Het kan ook zijn dat mensen die zich moeizaam 
verplaatsen, toch een voldoende geven omdat het nog (net) lukt. Van de mensen die 
zichzelf voldoende redzaam vinden en die gebruik maken van een rolstoel en/of woon-
voorziening vindt 62% dat deze ondersteuning veel bijdraagt aan hun redzaamheid en 
een derde enigszins (tabel B6.3 in de bijlage). Vooral relatief jonge aanvragers, mensen 
met een hoog inkomen en mensen met een ernstige beperking bij het verplaatsen in en 
om de woning vinden dat de ondersteuning veel bijdraagt aan hun redzaamheid.

Tabel 6.4

Onvoldoende mogelijkheden om zich te verplaatsen in en om de woning, naar achtergrond-

kenmerken, selectie van zelfstandig wonende volwassen aanvragers met deze beperking, 2012  

(in procenten; n =3427)a

totaal 9
opleidingsniveau

laag (ref.) 10
midden 7
hoog 10 (n.s.)

vermoeidheid
niet 5
vaak 12

verslechtering van de gezondheid
geleidelijk 6
plotseling 12

beperking bij verplaatsingen in en om de woning
matig 5
ernstig 14

verstandelijke beperking
geen 9
wel 23

psychosociaal probleem
geen 8
wel 16

gebruik maken van een rolstoel
niet 7
wel 16

a De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis van 
multivariate modellen. Alleen significante kenmerken zijn getoond. Niet-significante verbanden 
zijn aangeduid met ‘n.s.’. Geslacht, leeftijd, huishoudenssamenstelling, inkomen, langdurige 
psychische klacht en gebruik van woonvoorzieningen (zoals aangepaste drempels of een traplift) 
hingen niet samen met redzaamheid bij het zich verplaatsen in en om de woning.

Bron: scp (wmo-V’12)
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Met name mensen met een laag opleidingsniveau, met een ernstige beperking bij het in 
en om de woning verplaatsen, met ernstige vermoeidheidsklachten, met een plotseling 
verslechterde gezondheidssituatie, met een verstandelijke beperking of met een psycho-
sociaal probleem vinden zichzelf vaker onvoldoende redzaam bij het in en om de woning 
verplaatsen dan anderen (tabel 6.4). Dit geldt ook voor mensen die gebruik maken van 
een rolstoel. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat ook verplaatsingen met 
een rolstoel lastig kunnen zijn. Van deze niet-redzame mensen heeft 45% een rolstoel en 
72% een woonvoorziening. Een vijfde heeft helemaal geen ondersteuning (niet in tabel).

Ruim een kwart van de aanvragers die vinden dat ze zich niet voldoende in en om de 
woning kunnen verplaatsen, heeft weinig behoefte aan (meer of andere) ondersteuning 
(figuur 6.2). Zo’n 17% vindt het niet nodig omdat ze zich nooit zelfstandig kunnen ver-
plaatsen. Er zijn ook mensen die zich wel geholpen zien met ondersteuning zoals een 
gelijkvloerse woning, woningaanpassingen of een rolstoel of loophulpmiddel (tussen 
11% en 15%) of een beter werkende of bedienbare voorziening (3%).

Figuur 6.2

Benodigde ondersteuning van Wmo-aanvragers om beter in en om de woning te kunnen verplaatsen, 

selectie van volwassen zelfstandig wonende aanvragers, 2012 (in procenten; n = 304)
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Bron: scp (wmo-V’12)

6.4 Lokaal verplaatsen

Gemeenten dienen mensen met een beperking in staat te stellen zich in de buurt en 
regio te kunnen verplaatsen (derde compensatieterrein). Aan Wmo-aanvragers is 
gevraagd in hoeverre ze moeite hebben met buitenshuis verplaatsen, tien minuten 
lopen zonder te stoppen en gebruik maken van het openbaar vervoer. Ruim 65% van alle 
aanvragers heeft daarin een ernstige beperking, 20% een matige en 15% geen (tabel B6.1 
in de bijlage).7
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Op de subjectieve vraag in hoeverre mensen zichzelf in staat achten om zich buitenshuis te 
kunnen verplaatsen met alle ondersteuning die ze mogelijk hebben, antwoordt 81% van de 
Wmo-aanvragers met een beperking op dit gebied hiertoe (ruim) voldoende in staat te zijn. 
In 2008 was gold dat voor 80%. Van de groep redzame aanvragers bij lokale verplaatsingen 
heeft 74% ondersteuning in de vorm van een beltaxi, vervoers kostenvergoeding, rolstoel, 
scootmobiel, aangepaste fiets of aangepaste auto. De mensen met beperkingen die geen 
ondersteuning hebben (26%), kunnen wellicht gebruik maken van een eigen vervoermiddel, 
zoals een auto of bromfiets.
Twee derde van degenen die zichzelf voldoende in staat achten om zich lokaal te verplaatsen 
met gebruik van ondersteuning, is van mening dat de ondersteuning daaraan veel bijdraagt; 
een derde vindt dat enigszins (tabel B6.4 in de bijlage). Aanvragers die vinden dat de onder-
steuning veel bijdraagt hebben vaker een ernstige beperking en zijn vaker laag opgeleid. 
75-plussers en mensen met een verstandelijke beperking vinden daarentegen minder vaak 
dat de ondersteuning veel bijdraagt aan hun redzaamheid bij lokaal verplaatsen. Mogelijk 
kan een deel van hen zich niet zelfstandig of niet flexibel (bv. omdat eerst een afspraak 
gemaakt moet worden met een taxibedrijf ) verplaatsen en heeft daar moeite mee.

Tabel 6.5

Onvoldoende mogelijkheden om zich lokaal te verplaatsen, naar achtergrondkenmerken, selectie van 

volwassen zelfstandig wonende aanvragers met zo’n beperking, 2012 (in procenten; n = 3555)a

totaal 19
inkomen

gering 23
niet gering 16

vermoeidheid
niet of soms 13
vaak 23

verslechtering van de gezondheid
geleidelijk 16
plotseling 22

beperking bij lokale verplaatsingen 
matig 13
ernstig 21

psychosociaal probleem
geen 17
wel 33

ondersteuning bij lokale verplaatsingen
geen 29
wel 15

a De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis van 
multivariate modellen. Geslacht, leeftijd, huishoudenssamenstelling, opleidingsniveau, langdurige 
psychische klacht en verstandelijke beperking hingen niet samen met de mogelijkheden om zich 
lokaal te verplaatsen.

Bron: scp (wmo-V’12)
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Mensen met een gering inkomen voelen zich relatief vaak onvoldoende redzaam (zie 
tabel 6.5). Zij zullen financieel vaak niet in staat zijn om een eigen vervoermiddel aan te 
schaffen en als ze aangewezen zijn op collectief vervoer zijn ze minder flexibel in hun 
verplaatsingen. Gezondheid speelt ook een grote rol: mensen met ernstige vermoeid-
heidsklachten, een verslechterde gezondheidssituatie, een ernstige beperking bij lokale 
verplaatsingen of een psychosociaal probleem achten zichzelf relatief vaak minder goed 
in staat tot lokale verplaatsingen dan de mensen zonder deze problemen. De mensen 
die geen ondersteuning op dit terrein hebben, vinden zichzelf ook minder redzaam dan 
mensen die die wel hebben. Ruim de helft (55%) van deze minder redzame mensen heeft 
ondersteuning bij lokale verplaatsingen (niet in tabel).
Wat hebben mensen die vinden dat ze zich niet voldoende lokaal kunnen verplaatsen 
naar hun eigen mening nodig? Zij noemen vooral een (geschikter) vervoermiddel (29%, 
figuur 6.3). Vervolgens worden beter collectief vervoer, een vervoerskostenvergoeding 
en (meer) hulp of begeleiding bij verplaatsingen buitenshuis gewenst. Beter toegankelijk 
openbaar vervoer en meer veiligheid op straat worden nauwelijks genoemd. Meer dan 
een vijfde geeft aan geen ondersteuning nodig te hebben, bijvoorbeeld vanwege te wei-
nig energie, de ernst van de handicap of geen behoefte hebben om naar buiten te gaan.

Figuur 6.3

Benodigde ondersteuning van Wmo-aanvragers om zich beter lokaal te kunnen verplaatsen, selectie 

van volwassen zelfstandig wonende aanvragers die vinden dat ze dat onvoldoende kunnen, 2012  

(in procenten; n = 627)
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Bron: scp (wmo-V’12)
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6.5 Sociale contacten, sociaal isolement en mogelijkheden om anderen te 
ontmoeten

Bijna alle Wmo-aanvragers (96%) hebben minimaal een keer per week een contact met 
iemand; hetzij met familie, vrienden, buren, (oud-)collega’s of studiegenoten, hetzij 
met mensen die ze bij een vereniging ontmoeten (tabel B6.5 in de bijlage). Ze hebben 
vooral veel contact met familie (85%), buren (67%) en vrienden (63%). Er zijn verschillen 
in contacten. Zo hebben vrouwen vaker contact met familie en vrienden dan mannen 
en hebben alleenwonenden vaker contact met vrienden en bij verenigingen dan samen-
wonenden. Ouderen hebben minder contact met vrienden, maar juist meer met buren. 
Ook voor laagopgeleiden gaat dit op. De aard en ernst van de beperking spelen eveneens 
een rol: mensen met een langdurige psychische klacht hebben minder contact met 
vrienden en buren en mensen met een verstandelijke beperking hebben minder contact 
met vrienden en juist meer met collega’s dan mensen zonder verstandelijke beperking. 
Mensen met psychosociale problemen hebben – zoals te verwachten is – minder sociale 
contacten, zowel met familie, vrienden, buren als met mensen die ze bij verenigingen 
ontmoeten. Mensen met een ernstige lichamelijke beperking hebben minder vaak 
contact met vrienden, collega’s en bij verenigingen. Uit ander onderzoek blijkt ook dat 
het wel of niet hebben van een lichamelijke beperking en de ernst daarvan sterk samen-
hangt met de contactfrequentie met verschillende netwerkcategorieën (Oldenkamp 
et al., nog te verschijnen).
Weinig contact hebben hoeft niet problematisch te zijn. Het gaat de meeste mensen 
vooral om de kwaliteit van contacten. Mensen die graag op zichzelf zijn vinden min-
der contact misschien zelfs wenselijk. Als mensen echter het gevoel hebben dat ze te 
weinig goede contacten hebben, dan kunnen we spreken van een sociaal isolement. 
Als mensen sociaal geïsoleerd zijn kan de Wmo wellicht soelaas bieden. Om te achter-
halen of Wmo-aanvragers sociaal geïsoleerd zijn, hebben we hen de volgende zes items 
voorgelegd: er zijn mensen met wie ik goed kan praten, er zijn mensen bij wie ik terecht 
kan, er zijn mensen die me echt begrijpen, ik maak deel uit van een groep vrienden, ik 
voel me van andere mensen geïsoleerd en mijn sociale contacten zijn oppervlakkig. De 
antwoord opties waren ‘ja’, ‘soms’ en ‘nee’. Wanneer mensen op twee of meer antwoor-
den blijk geven van isolement (‘nee’ bij stelling 1 t/m 4 respectievelijk ‘ja’ bij stelling 
5 en 6) worden zij beschouwd als geïsoleerd. Op basis van deze meting is 28% van de 
Wmo-aanvragers sociaal geïsoleerd (tabel 6.6).8 Met hetzelfde meetinstrument is het 
percentage sociaal geïsoleerde mensen van de totale bevolking van Nederland vast-
gesteld: dit bedroeg 9% (Vermeij 2013). Omdat het verschil tussen Wmo-aanvragers en de 
totale bevolking aanzienlijk is, hebben we de analyses van Vermeij nader geanalyseerd. 
We maakten een selectie van 65-plussers in het bevolkingsbestand, omdat ook een groot 
deel van de Wmo-aanvragers 65 jaar of ouder is. Uit die analyse blijkt dat 15% van hen in 
een sociaal isolement verkeert. Als we vervolgens kijken naar de combinatie 65-plus en 
de mate waarin mensen belemmerd worden in het uitvoeren van dagelijkse bezigheden 
thuis, dan is 22% te typeren als sociaal geïsoleerd. In ander onderzoek worden, net als in 
het onderhavige onderzoek, hogere percentages voor sociaal isolement of eenzaamheid 
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gevonden voor mensen met een beperking (Korporaal et al. 2008; De Jong Gierveld en 
Van Tilburg 2010; Plaisier et al. 2011; Wapstra-van Damme en Van Beek 2011).
Sommige Wmo-aanvragers zijn geïsoleerder dan andere (tabel 6.6). Mannen, mensen 
met een lage opleiding en mensen met een gering inkomen zijn relatief vaak geïsoleerd. 
Leeftijd is ook van invloed. In de tabel met percentages op basis van kruistabellen lijken 
oudere aanvragers minder vaak in een sociaal isolement te verkeren dan jongere aan-
vragers. Als er rekening wordt gehouden met de andere kenmerken, zoals ernst van de 
beperking, verandert de richting van het verband. Oud zijn vergroot dan juist de kans 
op sociaal geïsoleerd zijn ten opzichte van jong zijn. De ernst en aard van de beperking 
spelen een grote rol: mensen met een ernstige lichamelijke beperking zijn relatief vaak 
geïsoleerd, evenals mensen met een langdurige psychische klacht. Mensen met psycho-
sociale problemen zijn, zoals te verwachten is, het vaakst geïsoleerd (59%).
Aan alle Wmo-aanvragers is ook een subjectieve vraag voorgelegd over de mogelijkheden 
tot het ontmoeten van anderen en het onderhouden van sociale contacten.9 Ruim vier 
vijfde (82%) vindt zichzelf hiertoe voldoende mogelijkheden hebben. In 2008 was dit 
percentage 83%. Van deze ‘sociaal redzame’ mensen krijgt 7% begeleiding van professio-
nele, particuliere of vrijwillige hulp.10 Van hen is 38% van mening dat de ondersteuning 
veel bijdraagt aan hun mogelijkheden, 28% vindt de ondersteuning enigszins bijdragen 
en 34% vindt de ondersteuning nauwelijks bijdragen of niet van toepassing. Deze laatste 
zijn mensen die wel ondersteuning kregen, maar wellicht op een heel ander terrein (bv. 
hulp bij het huishouden of een woningaanpassing).
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Tabel 6.6

Sociaal isolement van Wmo-aanvragers, naar achtergrondkenmerken, selectie van volwassen 

 zelfstandig wonende aanvragers, 2012 (in procenten; n = 3270)a,b

totaal 28
geslacht

man 32
vrouw 26

leeftijd
18-54 jaar (ref.) 29
55-74 jaar 30
≥ 75 jaarc 27

opleidingsniveau
laag 30
midden 27 (n.s.)
hoog 19

inkomen
gering 34
niet gering 25

ernst van de lichamelijke beperking
geen / licht 20
matig 23 (n.s.)
ernstig 32

langdurige psychische klacht
geen 24
wel 49

psychosociaal probleem
geen 23
wel 59

a De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis van 
multivariate modellen. Alleen significante kenmerken zijn getoond. Niet-significante verbanden 
zijn aangeduid met ‘n.s.’. Huishoudenssamenstelling en verstandelijke beperking hingen niet 
samen met sociaal isolement.

b Proxi’s kregen deze vraag niet voorgelegd vanwege het persoonlijke karakter.
c Op basis van multivariate regressieanalyse (waarbij gecorrigeerd wordt voor andere kenmerken) 

blijkt de richting van het verband precies andersom: leeftijd 75 en ouder heeft een positieve 
samenhang met sociaal isolement t.o.v. leeftijd 18-54 jaar.

Bron: scp (wmo-V’12)
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Tabel 6.7

Onvoldoende mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten en sociale contacten te onderhouden, 

naar achtergrondkenmerken, selectie van volwassen zelfstandig wonende aanvragers, 2012  

(in procenten; n = 3661)a

totaal 18
leeftijd

18-54 jaar (ref.) 30
55-74 jaar 20
≥ 75 jaar 14

ernst van de lichamelijke beperking
geen / licht (ref.) 6
matig 14
ernstig 22

langdurige psychische klacht
geen 15
wel 37

psychosociaal probleem
geen 13
wel 55

ondersteuning bij lokale verplaatsingen
geen 20
wel 18

a De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis 
van multivariate modellen. Alleen significante kenmerken zijn getoond. Geslacht, 
huishoudenssamenstelling, opleidingsniveau, inkomen, verstandelijke beperking, verslechtering 
van de gezondheid en vermoeidheid hingen niet samen met het kunnen onderhouden van sociale 
contacten.

Bron: scp (wmo-V’12)

Vooral relatief jonge mensen, mensen met een ernstige lichamelijke beperking, een 
langdurige psychische klacht en vooral een psychosociaal probleem vinden relatief vaak 
dat zij onvoldoende mogelijkheden hebben om andere mensen te ontmoeten en sociale 
contacten te onderhouden (tabel 6.7). Van alle mogelijke vormen van ondersteuning11 is 
die bij lokale verplaatsingen de enige die samenhangt met de ervaren mogelijkheden: 
zij die geen ondersteuning hebben, ervaren iets vaker onvoldoende mogelijkheden.
Hebben de mensen die onvoldoende mogelijkheden ervaren ondersteuning nodig bij 
het ontmoeten van anderen? Bijna de helft vindt van niet (figuur 6.4). Degenen die wel 
ondersteuning nodig hebben wensen vooral een maatje of vrijwilliger die hen helpt, 
meer vervoermogelijkheden en lotgenotencontact.
De mensen die moeite hebben met het ontmoeten van andere mensen en het onder-
houden van sociale contacten hebben lang niet allemaal ervaren dat daar bij hun aan-
vraag rekening mee gehouden is: 40% vond van wel, 39% niet voldoende en 21% wist het 
niet.
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Figuur 6.4

Benodigde ondersteuning om andere mensen te kunnen ontmoeten en sociale contacten te 

 onderhouden, selectie van volwassen zelfstandig wonende aanvragers die vinden dat ze hiertoe 

onvoldoende mogelijkheden hebben, 2012 (in procenten; n = 730)
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Bron: scp (wmo-V’12)

6.6 Welbevinden

Eerder in dit hoofdstuk richtten we ons op redzaamheid in zijn geheel en op deel-
terreinen, op de aanwezigheid van en de behoefte aan sociale contacten, en op sociaal 
isolement. Hoe waarderen Wmo-aanvragers hun leven echter als geheel? Met andere 
woorden: wat is hun mate van welbevinden? We vroegen hen de volgende vraag te 
beantwoorden: ‘Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven in welke mate u 
tevreden bent met het leven dat u nu leidt?’ Gemiddeld geven Wmo-aanvragers een 
score van 7,8. Dat ligt dicht in de buurt van de gemiddelden voor de totale bevolking van 
Nederland in ander onderzoek: 7,5 (Veenhoven 2011) en 7,8 (Boelhouwer 2011), maar een 
goede vergelijking is niet mogelijk vanwege een klein verschil in de vraagstelling.12 Jon-
gere aanvragers en mensen met een gering inkomen ervaren minder tevredenheid met 
het leven dan 75-plussers en mensen met een (middel)hoog inkomen. De ernst en soort 
beperking zijn ook bepalend. Mensen met een ernstige lichamelijke beperking zijn min-
der tevreden dan mensen die geen of een lichte beperking hebben. Het minst tevreden 
met hun leven zijn de aanvragers met een langdurige psychische klacht of psychosociaal 
probleem. Zij geven respectievelijk gemiddeld een 6,7 en een 6,6.
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Tabel 6.8

Mate van welbevinden,a naar achtergrondkenmerken, selectie van aanvragers die zelf aan het 

 interview deelnamen, 2012 (gemiddelde score; n = 3270)b

totaal 7,8
leeftijd

18-54 jaar (ref.) 7,4
55-74 jaar 7,6 (n.s.)
≥ 75 jaar 8,2

inkomen
gering 7,4
niet gering 8,1

ernst van de lichamelijke beperking
geen / licht (ref.) 8,6
matig 8,1
ernstig 7,6

langdurige psychische klacht
geen 8,1
wel 6,7

psychosociaal probleem
geen 8,0
wel 6,6

a Schaal van 0 (laagste) tot 10 (hoogste mate van welbevinden).
b De gemiddelden zijn gebaseerd op bivariate analyse. Significanties zijn getoetst op basis van 

multivariate modellen. Alleen significante kenmerken zijn getoond. Niet-significante verbanden 
zijn aangeduid met ‘n.s.’. Geslacht, huishoudenssamenstelling, opleidingsniveau en verstandelijke 
beperking hingen niet samen met de mate van welbevinden. Proxi’s kregen deze vraag niet 
voorgelegd vanwege het persoonlijke karakter.

Bron: scp (wmo-V’12)

6.7 Bevindingen een half jaar later

Hoe is het gesteld met de Wmo-aanvragers een half jaar na de eerste ondervraging? 
Vinden zij zichzelf, nu de meeste van hen de ondersteuning al een aantal maanden 
gebruiken, nog net zo redzaam op de vier levensterreinen en in het geheel? Zijn ze 
dezelfde mening toegedaan over de bijdrage van de ondersteuning aan hun redzaam-
heid, of is hun mening minder rooskleurig geworden toen het ‘nieuwtje’ eraf was? 
Een half jaar na het eerste interview, bevroegen we Wmo-aanvragers in een schriftelijke 
enquête nogmaals over deze thema’s in een zogenaamde ‘nameting’ (zie ook bijlage C, 
te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). Omdat we wilden voorkomen 
dat verschillen ontstaan doordat de ernst van de beperking is toe- of afgenomen, heb-
ben we alleen de bevindingen vergeleken van Wmo-aanvragers van wie de ernst van de 
 beperking stabiel is gebleven.13
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De algehele redzaamheid van aanvragers, uitgedrukt als een cijfer op een schaal van 
0 tot 10, is iets afgenomen: in de nameting was de gemiddelde score een 7,6 en in de 
hoofd meting een 7,9. Bij de vragen of men zich voldoende kon redden op de verschil-
lende levensterreinen (met alle ondersteuning die men mogelijk had) zien we een lichte 
toename: bij binnenshuis verplaatsen van 91% naar 92%, bij lokaal verplaatsen van 
81% naar 87% en bij het ontmoeten van andere mensen van 82% naar 85%. Alleen bij het 
huis houden op orde kunnen houden daalde het percentage dat vond dat zij voldoende 
redzaam waren, van 88% naar 86%.
Over de bijdrage van de verkregen ondersteuning aan hun redzaamheid waren de aan-
vragers een half jaar na het interview niet van mening veranderd, behalve over die van 
de hulp bij het huishouden. Vond in de hoofdmeting 67% van de aanvragers dat de hulp 
veel bijdroeg aan hun redzaamheid, in de nameting was 73% die mening toegedaan. Dit 
kan ook komen doordat men in de loop der maanden een persoonlijke band met de hulp 
heeft opgebouwd, of doordat de hulp beter inspeelt op de behoefte van de aanvrager 
(bv. in de manier van schoonmaken).
De algehele tevredenheid met het leven bleef gelijk: een gemiddelde score van 7,8.

6.8 Samenvatting

Gemiddeld gaven aanvragers een 5,2 voor hun redzaamheid vóór en een 7,9 voor hun 
redzaamheid na de verkregen ondersteuning. Relatief jonge aanvragers gaan er het 
meest op vooruit (van een 4,6 naar een 7,8). Mensen die voor de aanvraag lager dan een 
6 en met ondersteuning hoger dan een 6 scoorden zijn vooral mannen, relatief jonge 
mensen, mensen met een matige of ernstige lichamelijke beperking en mensen met 
een psychosociaal probleem. Mensen die al voor de verkregen ondersteuning redelijk 
redzaam zijn, zijn vooral vrouwen, oudere aanvragers en mensen met hooguit een lichte 
beperking. Zij vroegen vaak een vervoersvoorziening aan. Samenwonenden en mensen 
met een verstandelijke beperking of een psychosociaal probleem vinden zichzelf relatief 
vaak ook na de verkregen ondersteuning weinig redzaam.
Dat ondersteuning veel kan bijdragen aan de redzaamheid blijkt ook uit het feit dat 
49% zegt daardoor veel minder afhankelijk te zijn van anderen en dat 57% zegt zonder 
deze hulpmiddelen niet zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Zeven op de acht (88%) aanvragers met een beperking bij huishoudelijke activiteiten 
vinden zichzelf voldoende redzaam in het voeren van een huishouden, hetgeen ver-
gelijkbaar is met 2008. Vrouwen, relatief jonge aanvragers (18-54 jaar), samenwonen-
den, mensen met geringe inkomens, personen met een ernstige beperking bij het 
huis houden, mensen met een langdurige psychische klacht of met een psychosociaal 
probleem, mensen van wie de gezondheidssituatie plotseling verslechterde en mensen 
zonder ondersteuning vinden vaker dan anderen dat ze onvoldoende hun huishouden 
draaiende en op orde kunnen houden. Twee derde (63%) van de mensen die zichzelf 
onvoldoende redzaam vindt bij het huishouden, vindt (meer) hulp bij het huishouden 
van de thuiszorg of van bekenden nodig.
Van de aanvragers met beperkingen bij het verplaatsen in en om de woning zegt 
91% (ruim) voldoende in staat te zijn zich te verplaatsen, ongeveer evenveel als in 2008. 
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Met name mensen met een laag opleidingsniveau, met een ernstige beperking bij het 
verplaatsen in en om de woning, met ernstige vermoeidheidsklachten, met een plotse-
ling verslechterde gezondheidssituatie, met een verstandelijke beperking of met een 
psychosociaal probleem vinden relatief vaak dat zij onvoldoende in staat zijn om zich 
binnenshuis te verplaatsen.
Op de vraag in hoeverre men zichzelf in staat acht om zich buitenshuis te verplaatsen, 
antwoordt 81% van de Wmo-aanvragers met een mobiliteitsbeperking dat ze hiertoe 
(ruim) voldoende in staat is, hetgeen vergelijkbaar is met 2008. Mensen met een gering 
inkomen, ernstige vermoeidheidsklachten, een verslechterde gezondheidssituatie, een 
ernstige beperking bij lokale verplaatsingen en/of een psychosociaal probleem en dege-
nen zonder ondersteuning achten zichzelf relatief vaak minder goed in staat tot lokale 
verplaatsingen. Ongeveer 80% zou meer of betere ondersteuning willen hebben, zoals 
een (geschikter) vervoermiddel (29%), beter collectief vervoer, een vervoerskostenver-
goeding en (meer) hulp of begeleiding bij verplaatsingen buitenshuis.
Bijna alle Wmo-aanvragers (96%) hebben wel met iemand wekelijks contact. Toch is 
28% te beschouwen als sociaal geïsoleerd. Dit komt relatief vaak voor bij mensen met 
een langdurige psychische klacht, verstandelijke beperking, een psychosociaal probleem 
en een ernstige lichamelijke beperking. Vrouwen en mensen met een relatief hoog 
 inkomen zijn minder vaak sociaal geïsoleerd.
Vier vijfde (82%) van de aanvragers vindt dat ze voldoende mogelijkheden hebben om 
anderen te ontmoeten en sociale contacten te onderhouden, hetgeen vergelijkbaar is 
met 2008. Vooral relatief jonge mensen, degenen met een ernstige lichamelijke beper-
king, een langdurige psychische klacht of een psychosociaal probleem vinden dat ze 
hiertoe onvoldoende mogelijkheden hebben. Bijna de helft van degenen die onvol-
doende mogelijkheden ervaren om anderen te ontmoeten, geeft aan hierbij meer onder-
steuning nodig te hebben. Het gaat dan vooral om een maatje of vrijwilliger die hen 
helpt, meer vervoermogelijkheden en lotgenotencontact. Van de Wmo-aanvragers die 
moeite hebben met het ontmoeten van andere mensen en het onderhouden van sociale 
contacten vond 39% dat hier onvoldoende rekening mee was gehouden bij hun Wmo-
aanvraag.
Wmo-aanvragers geven zichzelf gemiddeld een score van 7,8 op de mate van tevreden-
heid met het leven. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde cijfer van de algehele bevol-
king in Nederland.
Een half jaar na het interview blijken de Wmo-aanvragers zich nog ongeveer net zo goed 
te kunnen redden op de verschillende levensterreinen. Ook hun mening over hoeveel de 
ondersteuning bijdraagt was nauwelijks veranderd, behalve over de bijdrage van de hulp 
bij het huishouden (meer mensen vonden dat die bijdraagt). Tenslotte is ook de tevre-
denheid met het leven gelijk gebleven.
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Noten

1 Het gaat hier niet alleen om de laatst ontvangen ondersteuning, maar om alle aanwezige ondersteu-

ning via de gemeente (Wmo).

2 Het voor elkaar zorgen door huisgenoten wordt in principe gebruikelijk geacht; de juridische term 

hiervoor is ‘gebruikelijke zorg’.

3 Een deel scoorde voor de ondersteuning lager dan een 6 en een deel hoger.

4 Bij score 7 als afkappunt zou de verdeling als volgt zijn: 11% scoort dan zowel voor als na ondersteu-

ning lager, 26% zowel voor als na ondersteuning gelijk of hoger, 61% switcht met ondersteuning van 

lager naar hoger dan 7, en 2% andersom.

5 Het kan dus ook gaan om mantelzorg of om ondersteuning die bij een eerdere aanvraag is verkregen.

6 Moeite met een of meerdere van de genoemde activiteiten noemen we een ‘matige’ beperking. Een 

ernstige beperking hebben zij die minimaal een van deze activiteiten niet zelf kunnen uitvoeren.

7 Indien mensen moeite hebben met een of meerdere van deze handelingen, worden zij beschouwd 

als mensen met een ‘matige’ beperking. Een ernstige beperking hebben zij die minimaal een van 

deze handelingen niet zelf kunnen uitvoeren. 

8 Dit cijfer moet met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, want het is mede bepaald door 

hoe het begrip is gemeten. In andere onderzoeken wordt sociaal isolement ook wel met andere 

indicatoren vastgesteld en het percentage valt dan vaak wat anders uit.

9 Voor andere terreinen (zoals het huishouden op orde houden of het verplaatsen) zijn er indicatoren 

beschikbaar om vast te stellen of mensen een beperking hebben. Voor het ontmoeten van andere 

mensen geldt dat niet. Het was dan ook niet mogelijk om een groep te selecteren met een beperking 

bij het ontmoeten van andere mensen.

10 Begeleiding door gezinsleden, familie of vrienden wordt hier niet toe gerekend.

11 In de analyse zijn de volgende ondersteuningsvormen meegenomen: formele en informele hulp 

bij het huishouden, rolstoel, woonvoorziening en ondersteuning voor verplaatsingen buitenshuis 

(beltaxi, vervoerskostenvergoeding, aangepaste fiets, aangepaste auto en scootmobiel). 

12 Veenhoven stelt de vraag net iets anders, namelijk: ‘Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden of on-

tevreden bent u tegenwoordig met uw leven als geheel?’ De antwoorden van zowel Veenhoven als 

Boelhouwer werden op een schaal van 1 t/m 10 gegeven. 

13 Verschillen kunnen wel beïnvloed zijn door het feit dat de nameting schriftelijk afgenomen is en de 

hoofdmeting mondeling. In mondelinge interviews zijn mensen vaak positiever over hun situatie 

(een vorm van social desirability bias (Fisher 1993). Tevens kan er sprake zijn van seizoensinvloeden (de 

hoofdmeting was in het voorjaar en de nameting in het najaar).
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7 Participatie

Een van de doelen van de Wmo is dat mensen kunnen meedoen, ofwel participeren. 
Het gaat dan om ‘maatschappelijk verkeer dat nodig is voor het levensonderhoud’ en 
recreatie in de vrije tijd (t k 2005/2006). Participatie op het werk en in het onderwijs 
wordt hier dus niet in meegenomen. Niet iedereen heeft evenveel behoefte aan par-
ticipatie, maar als meedoen onvoldoende lukt, moeten mensen tot op zekere hoogte 
worden ondersteund. Het is echter niet door de overheid omschreven wanneer dit 
kunnen meedoen onvoldoende is. De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
suggereert wel dat de participatie van mensen met beperkingen of psychische en psy-
chosociale problemen niet zou moeten achterblijven bij die van mensen zonder deze 
problemen (t k 2004/2005). De Klerk et al. (2009) zetten hier echter vraagtekens bij, want 
zij merken op dat sommige belemmeringen nauwelijks te compenseren zijn, zoals pijn, 
ernstige vermoeidheid en bedlegerigheid.
De centrale vragen in dit hoofdstuk zijn: kunnen Wmo-aanvragers participeren in de 
maatschappij en draagt maatschappelijke ondersteuning hieraan bij? Maatschappelijke 
participatie is geoperationaliseerd als deelnemen aan activiteiten. Deze vragen worden 
alleen beantwoord voor mensen van 18 jaar en ouder) omdat vooral is gevraagd naar 
participatievormen waaraan volwassenen deelnemen.

7.1 Mogelijkheden om te participeren

Verreweg de meeste aanvragers (70%) vinden dat ze voldoende mogelijkheden hebben 
om activiteiten1 te doen. Dit is significant minder dan in 2008: toen 79%. Dit komt waar-
schijnlijk door het hogere aandeel aanvragers met een ernstige beperking in 2012 (65%) 
in vergelijking met 2008 (60%). Aanvragers met een ernstige beperking ervaren namelijk 
minder vaak (63%) voldoende mogelijkheden om mee te doen dan mensen met een 
matige beperking (80%).
Aanvragers die vaker participeren vinden vaker dat ze voldoende mogelijkheden hebben 
om activiteiten te doen. Zo ervaart 82% van degenen die wekelijks participeren2 vol-
doende mogelijkheden, 72% van degenen die maandelijks participeren en 65% van hen 
die zelden participeren. Van degenen die nooit participeren ervaart nog altijd bijna de 
helft (48%) voldoende mogelijkheden daartoe; mogelijk doen zij andere activiteiten dan 
waarnaar wij vroegen of hebben zij er geen behoefte aan. Niet participeren maar er wel 
mogelijkheden toe zien komt vaker voor bij ouderen dan bij jongeren en ook vaker bij 
mensen die meer regie over het leven ervaren. Daarentegen zien de niet-participerende 
aanvragers met een psychosociaal probleem of vermoeidheidsklachten minder vaak 
voldoende mogelijkheden om deel te nemen. Iets meer dan de helft van alle aanvragers 
die nooit participeren zou dit wel vaker willen doen.

Activiteiten waaraan aanvragers deelnemen
 Activiteiten die aanvragers regelmatig (gemeten als wekelijks) doen zijn deelname aan 
een vereniging (25%), bezoek aan een buurthuis, dorpshuis of dienstencentrum (19%) of 
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meedoen aan een godsdienstige bijeenkomst (14%). Wekelijks godsdienstige bijeenkom-
sten bezoeken ligt in deze groep iets hoger dan in de Nederlandse bevolking in 20093 
(10%). Mogelijk komt dit doordat de groep Wmo-aanvragers grotendeels uit ouderen 
bestaat, en die zijn vaker kerkgaand dan jongeren (cbs 2009). Een groot deel van de 
aanvragers neemt echter nooit deel aan een vereniging en bezoekt nooit een buurthuis 
of een godsdienstige bijeenkomst (resp. 65%, 80% en 71%) (figuur 7.1). Deels heeft deze 
lage participatiegraad waarschijnlijk te maken met de beperking die men heeft (De Klerk 
2007; Van den Hoogen et al. 2010). De lage participatie in godsdienstige bijeenkomsten 
strookt daarnaast ook met het algemene beeld in de Nederlandse bevolking in 2009, 
toen 82% minder dan eens per maand tot nooit daaraan deelnam (cbs 2009).
Activiteiten die door een groter deel van de aanvragers worden gedaan zijn: uitgaan naar 
een restaurant of café (58%), een dagtocht ondernemen (42%) of een culturele activiteit 
bezoeken (film, theater, lezing, museum of concert, 32%). Deze activiteiten doet men 
gemiddeld echter minder vaak (maandelijks of nog minder). Dit lijkt logisch gezien de 
aard van de activiteiten en de relatief hoge kosten. Zo geeft 40% van de aanvragers aan 
niet genoeg geld te hebben om eens in de maand uit te gaan.
Nemen we alle activiteiten samen, dan neemt 81% van de volwassen Wmo-aanvragers 
aan minstens één activiteit wel eens deel. Wat betreft de frequentie participeert 
44% wekelijks in een of meer activiteiten, 12% maandelijks, 25% zelden en 19% nooit 
(figuur 7.1 en tabel B7.1 in de bijlage, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende 
rapport). Hoogopgeleiden, mensen met een hoog inkomen, mensen met weinig of geen 
beperkingen en mensen zonder psychosociaal probleem participeren vaker dan hun 
tegenpolen. Hoe meer regie mensen over het eigen leven ervaren, hoe meer ze partici-
peren.4 Het percentage aanvragers dat in minimaal een van de activiteiten participeert 
verschilt niet significant tussen 2008 (83%) en 2012 (78%).5 Dit komt overeen met de 
bevinding uit een andere landelijke studie onder mensen met een beperking, bij wie de 
participatie ook stabiel is gebleven (Meulenkamp et al. 2011).
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Figuur 7.1

Deelname aan diverse activiteiten, selectie van volwassen aanvragers, 2012 (in procenten; n = 3897)
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Bron: scp (wmo-V’12)

7.2 Belemmeringen om te participeren

Men kan belemmeringen in participatie ervaren door (lichamelijke of niet-lichamelijke) 
beperkingen, maar ook door bijvoorbeeld geldgebrek, werk- of opvoedverplichtingen, 
niemand hebben om mee te gaan of geen vervoer hebben. Voor belemmeringen door 
beperkingen kan Wmo-ondersteuning soelaas bieden. De wet schrijft immers voor dat 
dit soort belemmeringen gecompenseerd moet worden om participatie mogelijk te 
maken. In hoofdstuk 2 is beschreven welke beperkingen aanvragers hebben. In deze 
paragraaf gaan we verder in op de belemmeringen door beperkingen bij deelname 
aan activiteiten die we tot de maatschappelijke participatie rekenen. Belemmeringen 
als gevolg van iets anders vallen buiten bereik van de Wmo en worden daarom buiten 
beschouwing gelaten.6

Bijna zeven op de tien aanvragers (69%) ervaren bij minimaal één van de voorgelegde 
activiteiten belemmeringen (tabel 7.2). Belemmeringen worden het vaakst ervaren bij 
vrijwilligerswerk (44%) en het ondernemen van een dagtocht (43%). Bij deelname aan 
verenigingen en culturele activiteiten ervaart ruim een derde belemmeringen. Bij deel-
name aan godsdienstige bijeenkomsten ervaren de minste aanvragers belemmeringen 
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(22%). Belemmeringen bij minimaal één van de activiteiten worden vaker ervaren door 
vrouwen, ouderen, alleenwonenden, mensen met een matige of ernstige lichamelijke 
beperking, mensen met een langdurige psychische klacht en mensen die vermoeid zijn 
of van wie de lichamelijke beperking is verslechterd in de afgelopen tijd, dan door hun 
tegenpolen (tabel B7.3 in de bijlage).7

Het percentage aanvragers dat belemmeringen ervaart (66%) ligt hoger dan in 2008 
(50%). Zoomen we in op degenen die vaker willen participeren, dan zien we ook daar dat 
men in 2012 vaker belemmeringen ervoer (76%) dan in 2008 (72%).8 In overeenstemming 
met de resultaten in 2008 ervaren jongere aanvragers meer belemmeringen dan oudere 
(75-plus) (zie tabel B7.2 in de bijlage), al zijn de gevonden verschillen minder groot.

Tabel 7.2

Belemmeringen in maatschappelijke participatie door beperkingen, naar activiteit, selectie van 

 volwassen aanvragers, 2012 (in procenten; n = 3952)

belemmering 
door beperking 

wil vaker 
 participeren 

wil vaker en ervaart 
belemmering door 
beperking

dagtocht 43 36 59
uitgaan naar restaurant, café 30 35 39
culturele activiteiten 38 31 53
deelname aan verenigingen 38 20 56
vrijwilligerswerk 44 16 73
kerkbezoek 22 14 66
bezoek aan buurthuis, dorpshuis 25 11 47
cursus (niet schriftelijk) 24 11 50
participeert in minimaal één van de activiteiten 69 68 76

Bron: scp (wmo-V’12)

Participatie naar behoefte en ervaren belemmeringen
Bij het onderzoeken van participatie en belemmeringen is het vooral relevant om te 
kijken naar de subjectieve behoefte. Mensen die graag meer zouden willen participe-
ren dan ze feitelijk doen, zouden belemmeringen als storender kunnen ervaren en ook 
meer ondersteuning nodig kunnen hebben dan mensen die hun participatie voldoende 
vinden. Daarom is onderzocht in hoeverre aanvragers meer zouden willen participe-
ren en of ze daarbij belemmeringen ervaren. Ruim twee derde (68%) van de aanvragers 
geeft aan vaker te willen deelnemen aan minstens één van de voorgelegde activiteiten 
(tabel 7.2). Van hen ervaart driekwart (76%) belemmeringen; dat is significant vaker dan 
de aanvragers die niet vaker willen participeren (24%).
Het ondernemen van een dagtocht, uitgaan naar een restaurant of café en het bezoeken 
van culturele activiteiten worden het vaakst genoemd als activiteiten die men vaker wil 
doen: om en nabij een derde. Van de aanvragers die meer willen participeren, ervaart 
meer dan de helft bij de meeste activiteiten belemmeringen (tabel 7.2). Vooral bij 
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 vrijwilligerswerk (73%) en godsdienstige bijeenkomsten (66%) ervaren veel mensen die 
meer willen meedoen belemmeringen. De ervaren belemmeringen zijn bij alle activitei-
ten, maar in het bijzonder bij deze twee, hoger wanneer we alleen kijken naar de groep 
aanvragers die meer willen participeren. Het lagere percentage in de totale groep wordt 
veroorzaakt door de aanvragers die geen behoefte hebben om nog meer te participeren 
dan ze nu doen.
Mensen die vaker willen participeren, voelen zich dus ook vaker belemmerd door beper-
kingen. Bij een vraag naar passende ondersteuning is het, om maatwerk te kunnen 
leveren, dan ook belangrijk te kijken of een wens om vaker te participeren aanwezig is. 
Bekend is dat de meerderheid van de gemeenten (86%) tijdens een eerste gesprek aan-
dacht heeft voor het functioneren op meerdere levensdomeinen (Vonk et al 2013). Het is 
echter niet duidelijk of daarbij ook aandacht is voor de wens om vaker deel te nemen aan 
activiteiten.

7.3 Benodigde en verkregen ondersteuning

Als aanvragers niet voldoende kunnen participeren maar dit wel zouden willen is het de 
bedoeling dat ze tot op zekere hoogte ondersteund worden door de omgeving en indien 
dat niet lukt door de gemeente. Als gemeentelijke Wmo-ondersteuning nodig is, heb-
ben algemene en collectieve voorzieningen de voorkeur, maar als deze niet geschikt zijn 
kan de gemeente een individuele voorziening toekennen. De vraag is nu in hoeverre de 
verkregen ondersteuning bijdraagt aan de mogelijkheden om te participeren. Het betreft 
hier de bijdrage van individuele voorzieningen, omdat het gebruik van algemene en col-
lectieve voorzieningen niet of nauwelijks wordt geregistreerd.
Van de aanvragers die ondersteuning ontvangen voor verplaatsen buitenshuis of bij het 
maken van contact en voldoende mogelijkheden ervaren om te participeren (37%), geeft 
41% aan dat de ondersteuning veel bijdraagt aan de mogelijkheden om aan activiteiten 
mee te doen. Bijna de helft (48%) geeft aan dat de ondersteuning een beetje helpt en het 
daardoor allemaal wat makkelijker gaat en 11% geeft aan dat het nauwelijks helpt.
Bijna een op de drie aanvragers (30%) ervaart onvoldoende mogelijkheden om te parti-
ciperen. Ruim de helft (57%) hiervan (ofwel 17% van alle volwassen aanvragers) geeft aan 
meer, of andere, ondersteuning nodig te hebben om de participatiemogelijkheden te 
verbeteren (figuur 7.2). Hierbij wordt de ondersteuningsvorm ‘iemand om mee te gaan’ 
door bijna een kwart genoemd. Om en nabij 15% zou geholpen zijn met beter vervoer, 
korting en meer toegankelijke activiteiten voor mensen met beperkingen. Ten slotte 
geeft 43% aan geen andere ondersteuning nodig te hebben.
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Figuur 7.2

Benodigde ondersteuning om (beter) te kunnen meedoen aan activiteiten, selectie van volwassen 

aanvragers die onvoldoende participatiemogelijkheden ervaren, 2012 (in procenten; n = 1262)

zorgen voor betere acceptatie van mensen met
een beperking

betere toegankelijkheid gebouwen
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meer activiteiten toegankelijk voor mensen met
een beperking

beter vervoer
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iemand om mee te gaan
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Bron: scp (wmo-V’12)

Aanvragers die op het moment van het interview al ondersteuning kregen van de ge-
meente is gevraagd om op een schaal van 0-10 aan te geven in welke mate ze vóór de 
ondersteuning konden participeren en hoe dat was mét ondersteuning. Gemiddeld be-
oordelen aanvragers dat vóór ontvangst van ondersteuning met een 5,7 en erna met een 
6,8 (tabel 7.3).
De mate waarin aanvragers activiteiten kunnen doen varieert naar diverse kenmerken 
(tabel 7.3). Vóór ontvangst van ondersteuning ervoeren de volgende groepen in een 
mindere mate dat ze activiteiten konden uitvoeren: jonge mensen (18-54 jaar), mensen 
met een lage opleiding, mensen die in een instelling wonen, mensen met een matige 
of ernstige lichamelijke beperking, mensen met een matige of ernstige beperking bij 
verplaatsen (lokaal of in en om de woning), mensen met een ernstige beperking bij huis-
houdelijke taken, mensen met een psychosociaal probleem en mensen die alleen infor-
mele hulp ontvingen. Ook een lagere ervaren redzaamheid hangt samen met de ervaring 
in minder mate activiteiten te kunnen doen.9

Na ontvangst van ondersteuning is de ervaren mate waarin mensen activiteiten kunnen 
doen gestegen maar blijft er variatie bestaan: mensen met een hoge opleiding of een 
gering inkomen ervaren in mindere mate dat ze aan activiteiten kunnen deelnemen 
dan mensen met een lage opleiding of een niet gering inkomen. Mensen met een hoge 
opleiding hebben wellicht een grotere behoefte aan participatie en beoordelen hun 
mogelijkheden dus als negatiever als dat niet lukt. Mensen met een gering inkomen 
zullen wellicht vaker belemmerd worden door een gebrek aan geld om bepaalde typen 
activiteiten te doen. Ook blijven mensen met een ernstige lichamelijke beperking, een 
psychosociaal probleem of matige of ernstige beperkingen bij verplaatsen in en om de 
woning ervaren dat ze in mindere mate activiteiten kunnen doen in vergelijking met hun 
tegenpolen. Ondersteuning bij het lokaal verplaatsen verhoogt de ervaren mate dat men 
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activiteiten kan doen. De andere ondersteuningsvormen (woningaanpassingen en rol-
stoelen) hadden geen significante bijdrage, wat mogelijk verklaard kan worden doordat 
de voorgelegde activiteiten veelal buitenshuis plaatsvinden.10 Een grotere redzaamheid11 
van aanvragers na ontvangst van ondersteuning en ervaren regie over het leven hangen 
samen met een positievere ervaring dat men activiteiten kan doen.
Opvallend is dat mensen met een psychosociaal probleem (14%) ook na het verkrijgen 
van ondersteuning ver beneden het gemiddelde blijven in hun ervaring dat ze activitei-
ten kunnen doen (tabel 7.3). Een kwart van deze groep (24%) vindt dat de ondersteuning 
veel helpt, maar een groter deel vindt dat die maar een beetje (52%) of nauwelijks (23%) 
helpt. Een grote meerderheid (80%) van deze groep wil wel meer participeren dan men 
nu doet en ruim de helft (58%) ziet daar onvoldoende mogelijkheden toe. Mogelijk is 
de ondersteuning op andere aspecten gericht dan op participatie. De benodigde (extra) 
ondersteuningsvormen die het vaakst genoemd worden door aanvragers met een psy-
chosociaal probleem, zijn: iemand om mee te gaan (36%) en meer activiteiten voor men-
sen met beperkingen (25%).
Aanvragers die in vergelijking met de referentiegroep veel baat hebben bij de onder-
steuning zijn degenen met een middelhoge of hoge opleiding, een niet gering inkomen, 
alleenwonenden, aanvragers met een ernstige lichamelijke beperking en degenen die 
ondersteuning ontvingen bij het lokaal verplaatsen.

Tabel 7.3 

Eigen oordeel over participeren voor en na Wmo-ondersteuning, naar achtergrondkenmerken, 

 selectie van volwassen aanvragers met relevante ondersteuning, 2012 (gemiddelde scores; n = 2658)a

voor ondersteuning met ondersteuning

totaal 5,7 6,8
leeftijd

18-54 jaar (ref.) 5,0 6,7
55-74 jaar 5,6 6,7 (n.s.)
≥ 75 jaar 6,0 6,9 (n.s.)

opleidingsniveau
laag (ref.) 5,6 6,9
midden 5,8 6,8 (n.s.)b

hoog 6,0 (n.s.) 6,6b

inkomen 
gering 5,4 6,5
niet gering 5,9 (n.s.) 7,0b

huishoudenssamenstelling
met anderen 5,5 6,8
alleen 5,9 (n.s.) 6,9 (n.s.)b

woonvorm
zelfstandig wonend 5,8 6,8
in instelling 4,4 6,5 (n.s.)



100

de onder steuning van wmo-a anvr ager s en hun m antel zorger s in 2012

Tabel 7.3 (vervolg)

voor ondersteuning met ondersteuning

beperking
geen / licht (ref.) 7,2 8,0
matig 6,3 7,2 (n.s.)
ernstig 5,4 6,6b

psychosociaal probleem
geen 5,8 7,0
wel 5,2 5,9

beperking bij huishoudelijke taken
geen (ref.) 7,2 7,8
matig 6,6 (n.s.) 7,6 (n.s.)
ernstig 5,6 6,7 (n.s.)

beperking bij verplaatsen in en om de woning
geen (ref.) 6,6 7,4
matig 5,8 6,9
ernstig 5,3 6,6

beperking bij lokaal verplaatsen
geen (ref.) 6,9 7,6
matig 5,8 6,7 (n.s.)
ernstig 5,3 6,4 (n.s.)

hulp bij de het huishouden
geen (ref.) 6,1 7,2
alleen informele hulp 5,4 6,8 (n.s.)
alleen thuiszorg 6,0 (n.s.) 6,9 (n.s.)
combinatie van thuiszorg en informele hulp 5,5 (n.s.) 6,4 (n.s.)

ondersteuning bij lokaal verplaatsen
geen 5,7 6,3
wel 5,7 (n.s.) 6,9

a De gemiddelden zijn gebaseerd op bivariate analyse. Significanties zijn getoetst op basis van 
multivariate modellen. Alleen kenmerken die in minstens een kolom significant waren zijn 
getoond. Niet-significante verbanden zijn aangeduid met ‘n.s.’.

b In vergelijking met de referentiegroep is het oordeel over de mogelijkheden om activiteiten te 
doen in deze groep significant meer gestegen (n = 2316).

Bron: scp (wmo-V’12)

Aanvragers zonder ondersteuning scoren een 6,6 in de mate waarin ze activiteiten kun-
nen doen. Het betreft hier aanvragers die mogelijk ondersteuning hebben aangevraagd, 
maar die (nog) niet hebben gekregen of de aanvraag hebben ingetrokken. Deze aan-
vragers zitten dicht bij het gemiddelde van de aanvragers met ondersteuning.
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7.4 Participatie in het Wmo-beleid

Meedoen betreft ook burgerparticipatie. Hiermee worden alle bezigheden bedoeld 
die de overheid onderneemt om burgers bij haar activiteiten te betrekken (Tjalma-den 
 Oudsten et al. 2006). De Wmo verplicht gemeenten om belanghebbenden te betrekken 
bij de voorbereiding van het Wmo-beleid. We hebben de volwassen Wmo-aanvragers 
gevraagd of ze weten of hun gemeente mogelijkheden biedt om mee te praten over het 
Wmo-beleid. Een kwart (26%) zegt dat die mogelijkheid in hun gemeente bestaat en 
ruim de helft (53%) weet het niet (figuur 7.3).
Vaak is burgerinspraak in het Wmo-beleid geformaliseerd in een Wmo-raad (ook wel 
anders genoemd, bv. Wmo-platform of participatieraad). We vroegen ook naar de 
bekendheid van het begrip ‘Wmo-raad’ (of Wmo-platform, participatieraad, etc.). 
 Ongeveer driekwart (73%) had daar nog nooit van gehoord en de overige 27% wel.

Figuur 7.3

Kennis over mogelijkheid om mee te praten over Wmo-beleid in eigen gemeente, selectie van vol-

wassen aanvragers, 2012 (in procenten; n = 3754)

ja, dat kan 
in mijn gemeente

nee, dat kan niet 
in mijn gemeente

ik weet niet of dat
 in mijn gemeente kan

53%

26%

21%

Bron: scp (wmo-V’12)

In hoeverre willen aanvragers participeren op dit gebied? Slechts een klein deel van de 
aanvragers zou mee willen praten (13%), of praat al mee (1%) over het Wmo beleid. Dit is 
significant minder dan in 2008, toen 18% wilde meepraten en 3% dat al deed. Het is niet 
bekend waarom men niet zou willen meepraten. Van degenen die dat wel willen ervaart 
iets minder dan de helft (45%) onvoldoende mogelijkheden om deel te nemen aan activi-
teiten. Dit is een mogelijke verklaring voor het niet meepraten terwijl men wel wil. Maar 
er zijn ook andere redenen denkbaar, zoals niet gevraagd zijn om deel te nemen of een te 
hoge drempel ervaren om deel te nemen.

7.5 Bevindingen een half jaar later

Een half jaar na de het interview hebben de meeste Wmo-aanvragers al een aantal maan-
den ondersteuning. Heeft dit ook effect op de ervaren mogelijkheden om te participeren 
en de mening over de bijdrage van ondersteuning daaraan? Hiernaar is gevraagd in de 
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eerder genoemde nameting (zie bijlage C). Er is een selectie gemaakt van de mensen van 
wie de ernst van de beperking stabiel is gebleven, om zo te voorkomen dat een verande-
ring in de ernst van de beperking de bevindingen vertroebelt.
Driekwart (76%) van de aanvragers van wie de lichamelijke beperking niet was veranderd 
ervaart een half jaar na het eerste interview voldoende mogelijkheden om te participe-
ren. Dit is ongeveer evenveel als in de hoofdmeting (75%).12 De bijdrage van de onder-
steuning wordt iets extremer ervaren dan in de hoofdmeting. Bijna de helft vindt dat 
de onder steuning veel bijdraagt (49%), 33% een beetje en 18% nauwelijks; in de hoofd-
meting was dat respectievelijk 40%, 47% en 13%. Wat betreft de mate waarin ze activitei-
ten kunnen doen, uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 0 tot 10 scoren de aanvragers 
wat lager (6,4) dan in de hoofdmeting (6,8). De ervaren mogelijkheden om te participe-
ren en de positievere bij drage van de ondersteuning hieraan vertalen zich na een half 
jaar dus nog niet in een ver hoging van het cijfer waarmee men uitdrukt in hoeverre men 
activiteiten kan doen.

7.6 Samenvatting

Vier op de vijf aanvragers doen wel eens activiteiten en participeren aldus in de maat-
schappij. Bijna de helft (44%) doet wekelijks (minstens) een activiteit. Dit is het vaakst 
deelname aan een vereniging, godsdienstige bijeenkomst of bezoek aan een buurthuis. 
Uitgaan naar een restaurant of café, een dagtocht ondernemen of een culturele activiteit 
bezoeken zijn activiteiten die de meeste aanvragers wel eens doen, maar niet zo vaak 
(maandelijks of  minder).
De meeste aanvragers (70%) ervaren voldoende mogelijkheden om activiteiten te doen. 
Maar ook ervaren de meeste aanvragers (69%) belemmeringen bij minimaal een van de 
genoemde activiteiten. Men ervaart het vaakst belemmeringen bij vrijwilligerswerk, een 
dagtocht, deelname aan verenigingen en culturele activiteiten. Aanvragers die meer zou-
den willen participeren dan ze ten tijde van het interview deden, ervaren meer belem-
meringen dan degenen die dat niet vaker willen.
Van de aanvragers die voldoende mogelijkheden ervaren om activiteiten te doen vindt 
42% dat de ondersteuning13 daar veel aan bijdraagt. Bijna de helft (49%) geeft aan dat 
de ondersteuning een beetje helpt. Van de aanvragers die onvoldoende mogelijk heden 
ervaren tot participatie geeft ruim de helft van de aanvragers aan meer, of andere, 
onder steuning nodig te hebben. ‘Iemand om mee te gaan’ wordt door bijna een kwart 
genoemd, gevolgd door beter vervoer, korting en meer toegankelijke activiteiten voor 
mensen met  beperkingen.
Aanvragers ervaren na ontvangst van de ondersteuning in een iets grotere mate dat ze 
activiteiten kunnen doen (van 5,7 naar 6,8 op een schaal van 0 tot 10). Ondersteuning 
voor lokaal verplaatsen verhoogt de mate waarin de aanvragers activiteiten kunnen 
doen. Een half jaar na het interview is een selecte groep aanvragers, bij wie de lichame-
lijke beperking niet is toe- of afgenomen, positiever over hun mogelijkheden tot partici-
patie en over de bijdrage van de ondersteuning hieraan dan in de hoofdmeting.
Er zijn maar weinig Wmo-aanvragers die gebruik maken van de mogelijkheid om mee te 
praten over het Wmo-beleid in hun gemeente (1%). Het aandeel dat zegt dat ze dat zou-
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den willen ligt hoger (15%). De bekendheid met een inspraakorgaan zoals de Wmo-raad 
is beperkt (27%).

Noten

1 De activiteit ‘dagtocht’ is niet meegenomen, omdat die in 2008 niet gemeten is. Dit geldt ook voor 

de overige analyses in dit hoofdstuk waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen activiteitendeel-

name in 2008 en 2012.

2 Deelnemen aan minimaal een van de acht in de enquête genoemde activiteiten. 

3 Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 12 jaar terwijl in het onderhavige onderzoek 

alleen de volwassen aanvragers onderzocht zijn (cbs 2012).

4 Alleen de kenmerken die significant waren in een multivariate analyse zijn beschreven. Kenmerken 

die in de analyse zijn meegenomen zijn: geslacht, leeftijd, huishoudenssamenstelling, woonvorm, 

opleiding, inkomen, ernst van de beperking, wel of geen psychische, psychosociale of verstandelijke 

beperking, ervaren regie (mastery), ervaren vertrouwen bij het ondernemen van nieuwe dingen (self-

efficacy), vermoeidheid en verslechtering van de gezondheid.

5 Indien we de activiteit ‘dagtocht’ wel meenemen, dan participeert 81% van de aanvragers in mini-

maal een van de activiteiten. 

6 Die belemmering hebben we wel onderzocht, om in de analyse goed onderscheid te kunnen maken 

tussen oorzaken van participatiebelemmeringen. In de multivariate toetsing bleken ‘andere belem-

meringen’ geen invloed te hebben op de effecten van ervaren belemmeringen door beperkingen op 

participatiemogelijkheden. 

7 Multivariaat getoetst met de volgende variabelen: geslacht, leeftijd, huishoudenssamenstelling, 

woonvorm, opleiding, inkomen,ernst van de beperking, wel of geen psychische klacht, psychosoci-

aal probleem of verstandelijke beperking. 

8 In het aanvragersrapport van 2008 (De Klerk et al. 2009, tabel 6.2, 2e cijferkolom) staan andere cijfers 

genoemd. Dat komt omdat destijds per abuis geen selectie is gemaakt van degenen die meer wilden 

participeren. Zie tabel B7.4 in de bijlage voor de gerectificeerde cijfers (te vinden via www.scp.nl bij 

het desbetreffende rapport).

9 Redzaamheid is als laatste aan het multivariate model toegevoegd. Vóór de ondersteuning blijkt de 

invloed van redzaamheid op kunnen participeren sterker dan de invloed van beperkingen bij huis-

houdelijke taken, verplaatsen in en om de woning en lokaal verplaatsen. 

10 Bovendien is de vraag alleen gesteld aan mensen die relevante ondersteuningsvormen gebruiken, te 

weten ondersteuning bij verplaatsen buitenshuis en bij het leggen van contacten.

11 Ervaren redzaamheid voor en na de ondersteuning is als laatste aan het multivariate model toege-

voegd. Gecontroleerd voor de redzaamheid voor de ondersteuning geeft redzaamheid na ondersteu-

ning een significante bijdrage aan de mate waarin aanvragers ervaren activiteiten te kunnen doen. 

12 In de nameting is gevraagd naar de mogelijkheden te participeren met alle hulp en hulpmiddelen die 

men heeft, terwijl die in de hoofdmeting niet werden genoemd in de vraag. 

13 Ondersteuning bij verplaatsen buitenshuis of het aangaan/onderhouden van sociale contacten.





deel b
Onderzoek onder mantelzorgers van  
Wmo-aanvragers





m antel zorger s van a anvr ager s en hun partic ipatiemo geli jkheden

107  

8 Mantelzorgers van aanvragers en hun 
participatiemogelijkheden

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een belangrijke rol weggelegd 
voor de mantelzorg. Mensen worden geacht in eerste instantie te kijken in hoeverre 
zij zelf, met hun netwerk, hun verzorgingsproblemen kunnen oplossen voordat zij een 
beroep doen op de Wmo. Degenen die hulp bieden doen vaak veel moeite om die zorg 
te verlenen, waardoor ze mogelijk zelf problemen krijgen met deelname aan het sociale 
leven. De overheid wil mantelzorgers die deze problemen ervaren ondersteunen. In de 
komende twee hoofdstukken besteden we specifiek aandacht aan de mantelzorgers van 
Wmo-aanvragers.
De belangrijkste vraag in dit hoofdstuk is: wie zijn deze mantelzorgers, welke onder-
steuning bieden zij aan aanvragers en heeft hun zorgtaak gevolgen voor hun participatie 
in de samenleving? Het gaat dus om een deel van de zesde onderzoeksvraag (zie § 1.4). 
In hoofdstuk 9 gaan we in op de ondersteuningsbehoefte en het ondersteuningsgebruik 
van de mantelzorgers (het tweede deel van die onderzoeksvraag).
In dit rapport gaat het nadrukkelijk om mantelzorgers van mensen die in de tweede 
helft van 2011 (zie ook § 1.1) een aanvraag hebben ingediend bij het Wmo-loket van hun 
gemeente. Per aanvrager is één mantelzorger ondervraagd, te weten de persoon die de 
meeste hulp geeft. De onderzochte groep mantelzorgers is dus niet representatief voor 
alle mantelzorgers in Nederland.

8.1 Kenmerken van mantelzorgers van Wmo-aanvragers en de geboden hulp

Ruim de helft (56%) van alle Wmo-aanvragers geeft aan mantelzorg te hebben. Onder 
mantelzorg (of informele hulp) wordt hier verstaan de hulp van partner, huisgenoten, 
familie, vrienden of buren in verband met een beperking.1 Het kan gaan om hulp bij het 
huishouden, persoonlijke verzorging, vervoer, administratie of regelzaken. Van deze 
aanvragers heeft de meerderheid (60%) deze mantelzorg minimaal vier uur per week 
gedurende minimaal drie maanden (de overige helpers geven in het algemeen minder 
dan vier uur per week hulp maar wel voor een lange periode). In totaal heeft dus 34% van 
alle aanvragers vrij intensieve en langdurige mantelzorg. We vroegen hen toestemming 
om hun belangrijkste mantelzorger (degene die de meeste hulp gaf ) te benaderen voor 
een onderzoek. In totaal heeft 67% van deze mantelzorgers een korte schriftelijke of 
internetenquête ingevuld. Deze percentages zijn vergelijkbaar met die van het mantel-
zorgonderzoek in de eerste Wmo-evaluatie (zie ook tabel B8.1 in de bijlage, te vinden via 
www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).
De respondenten vormen een goede afspiegeling van de totale groep mantelzorgers van 
aanvragers (tabel B8.1 in de bijlage). Ongeveer twee derde woont bij de Wmo-aanvrager 
in hetzelfde huis; iets meer dan de helft is een partner van de aanvrager en ongeveer 
een kwart is een (uitwonend) kind (zie tabel 8.1). Verreweg de meeste mantelzorgers 
(90%) geven hulp aan een huisgenoot of een uitwonend familielid. Het aandeel dat hulp 
geeft aan een vriend, buur of overige familie is bescheiden: ongeveer 10%. Huisgenoten 
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geven vaker intensiever hulp dan niet-huisgenoten. Dit laatste werd ook gevonden door 
De Boer et al. (2009: 39).
Mensen geven heel vaak gezelschap, troost en afleiding (93%), maar ook hulp bij het 
huishouden (84%) of administratieve hulp (69%), zie tabel 8.1. Iets minder dan de helft 
biedt persoonlijke verzorging en ongeveer een derde verpleegkundige hulp. Ruim een 
derde (37%) van de intensieve helpers geeft meer dan 24 uur hulp per week.

Tabel 8.1

Kenmerkena van de relatie en de geboden hulp van mantelzorgers van Wmo-aanvragers die minimaal 

vier uur per week en minimaal drie maanden hulp geven, naar huisgenootstatus, 2012 (in procentenb)

niet- 
huisgenoot
(n = 281)

huisgenoot
(n = 592)

totaal
(n = 873)

afstand tussen hulpbehoevende en mantelzorger
woont in hetzelfde huis 66
woont in dezelfde buurt 10
woont in dezelfde gemeente 14
woont elders 10

relatie van mantelzorger tot hulpbehoevende
partner 2 83 56
kind/stiefkind/pleegkind 68 5 26
ouder 9 12 10
overig (andere familie, vriend, buur) 21 1 10

soort hulp van mantelzorger
hulp bij het huishouden 67 92 84
persoonlijke verzorging 14 63 46
verpleegkundige hulp 8 45 32
administratieve hulp, aanvragen en regelen van voorzieningen 73 (n.s.) 67 (n.s.) 69
vervoer en begeleiding bij bezoeken 73 87 82
gezelschap, troost, afleiding 92 (n.s.) 93 (n.s.) 93
regelen van alle zorg 52 64 60
anders 6 2 4

aantal uren hulp per week
4-8 uur 56 9 25
9-23 uurc 40 37 38
≥ 24 uurc 4 54 37

a Volgens aanvragers.
b De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis van 

Chi2kruistabellen (p < 0,05). Niet-significante verbanden zijn aangeduid met ‘n.s.’.
c Dit is het aantal uren dat de aanvrager noemt. Mantelzorgers zelf noemen soms een ander aantal 

uren; van hen zegt 40% minimaal 24 uur per week te helpen.

Bron: scp (wmo-V’12)
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Van de mantelzorgers die niet in huis wonen bij hun hulpbehoevende (een derde) heeft 
iets meer dan de helft (53%) minder dan tien minuten reistijd (enkele reis), 36% heeft tus-
sen de 10 en 30 minuten en 11% langer dan een half uur. Mensen reizen vooral lang als ze 
hulp geven aan ouders of kinderen. De meeste mantelzorgers (90% van de mantelzorgers 
die niet bij de hulpbehoevende in huis wonen) zijn tevreden over hun reistijd.
Vergeleken met een eerdere studie onder een veel bredere groep mantelzorgers (De Boer 
et al. 2009) zijn de mantelzorgers van aanvragers relatief vaak de partner, ook als we 
alleen vergelijken met mantelzorgers die minstens drie maanden vier uur of meer hulp 
bieden.
Van de mantelzorgers is 60% vrouw en ruim 40% 65-plusser (tabel 8.2). Onder de man-
telzorgers die huisgenoot zijn komen meer mannen voor dan onder de niet-huisgenoten 
(zie tabel 8.2). Ook zijn huisgenoten die mantelzorg geven vaker ouderen (55% is 65-plus-
ser tegenover 20% van de niet-huisgenoten). Zie voor meer achtergrondkenmerken 
tabel B8.2 in de bijlage. Ongeveer een op de zes mantelzorgers (17%) geeft ook nog hulp 
aan andere personen met gezondheidsproblemen (niet als vrijwilliger of in het kader van 
werk), van wie ongeveer een kwart aan twee of meer anderen (niet in tabel).
Deze achtergrondkenmerken zijn vrijwel gelijk met die van het vorige mantel  zorg-
onderzoek (De Klerk et al. 2009). Met een uitzondering: bij het onderhavige onderzoek 
was 66% van de mantelzorgers ouder dan 55 jaar en bij het onderzoek in 2008 betrof dat 
61% van de mantelzorgers. Ook uit eerder onderzoek blijkt dat mantelzorgers de laatste 
jaren steeds vaker ouderen zijn (Oudijk et al. 2010).

Tabel 8.2

Achtergrondkenmerken van mantelzorgers van Wmo-aanvragers die minimaal vier uur per week en 

minimaal drie maanden helpen, naar al of niet huisgenoot zijn, 2012 (in procenten)a

niet- 
huisgenoot
(n = 281)

huisgenoot
(n = 592)

totaal
(n = 854)

geslacht van de mantelzorger
man 25 49 40
vrouw 75 51 60

leeftijd
16-44 jaar 14 13 14
45-54 jaar 29 16 20
55-64 jaar 36 16 23
65-74 jaar 14 31 25
≥ 75 jaar 6 24 18

aantal personen aan wie mantelzorger hulp verleent
1 persoon 71 89 83
> 1 persoon 29 11 17

a De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis van 
Chi2kruistabellen(p < 0,05). Alle getoonde kenmerken zijn significant.

Bron: scp (wmo-m’12)
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Er is een groot verschil tussen mannelijke en vrouwelijke helpers: van de mannen geeft 
76% hulp aan zijn partner, 16% aan een kind, 3% aan een ouder en 6% aan een ander 
(andere familie, vriend of buur), terwijl bij de vrouwen 42% voor haar partner zorgt, 
33% voor een kind, 16% voor een ouder en 9% voor iemand anders (niet in tabel).

8.2 Participatie van mantelzorgers

In beleidsdocumenten over arbeid en zorg gaat veel aandacht uit naar de combinatie van 
betaalde arbeid met de zorg voor kleine kinderen. Recent krijgt de combinatie van arbeid 
en mantelzorg veel belangstelling. Sinds 2001 heeft de overheid het recht op maatschap-
pelijke participatie van de mantelzorger erkend: mantelzorgers moeten kunnen blijven 
werken en aan hun gezin en vrije tijd toekomen (t k 2000/2001).
In de nieuwste beleidsbrief over mantelzorg wordt gewezen op het grote maatschappe-
lijk belang dat mensen een goede balans kunnen vinden tussen betaald werk, zorgtaken 
en vrijwilligerswerk:

Het kabinet ziet de uitdaging om de tijd en plaats van arbeid en de bestaande maatschap-
pelijke voorzieningen zo in te richten dat deze balans wordt bereikt. Daarbij is het belangrijk 
dat ook mantelzorg en vrijwilligerswerk kunnen worden gecombineerd met betaalde arbeid. 
(vws 2012)

Mantelzorgers die dat nodig hebben kunnen een beroep doen op ondersteuning. Sinds 
de invoering van de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor deze mantelzorg-
ondersteuning (prestatieveld 4). In artikel 4 van de Wmo staat dat gemeenten bepaalde 
groepen burgers moeten compenseren als zij participatieproblemen ervaren. In de wet 
worden daarbij nadrukkelijk ook mantelzorgers genoemd. Als het gaat om de wijze waar-
op gemeenten die ondersteuning bieden, geldt daarbij dat er – conform de bedoeling 
van de Wmo – ruimte is voor maatwerk en lokale keuzes, afgestemd op de lokale situatie. 
Gemeenten kunnen dus op verschillende manieren aan het compensatie beginsel invul-
ling geven.
Ongeveer een derde van de mantelzorgers werkt (tabel 8.3). Van de 18-65-jarigen (onge-
veer 57% van de mantelzorgers in dit onderzoek) werkt ongeveer 60%, gemiddeld ruim 
28 uur per week.2 Ruim een vijfde (21%) doet aan vrijwilligerswerk, gemiddeld bijna vijf 
uur per week.
We hebben de respondenten een aantal vormen van participatie (zoals vrijetijds-
besteding buitenshuis of het doen van vrijwilligerswerk) voorgelegd met de vraag of zij 
deze activiteiten minder vaak doen door de mantelzorg die zij verlenen. Ruim een vierde 
ervaart vaak belemmeringen bij de vrijetijdsbesteding buitenshuis en bijna 30% soms 
(tabel 8.4). Ongeveer een zesde ervaart vaak belemmeringen bij het doen van hun eigen 
huishouden en eveneens een zesde ontmoet minder familie, vrienden en kennissen. 
Deze gegevens bevestigen de uitkomsten van sgbo (2011: 9). Hierin gaven mantelzorgers 
ook aan dat ze vooral belemmeringen ervaren in hun sociale contacten en vrijetijds-
besteding. Circa een op de acht komt minder aan hobby’s thuis toe of heeft onvoldoende 
aandacht voor gezinsleden. Circa 10% ervaart belemmeringen bij betaald werk. Dit zijn 
zowel mensen die niet werken (en dus mogelijk hun baan hebben opgezegd om mantel-
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zorg te geven) als mensen die wel werken (maar moeite hebben om werk en mantelzorg 
te combineren).

Tabel 8.3

Betaald werk en vrijwilligerswerk door mantelzorgers die minimaal vier uur per week en minimaal 

drie maanden Wmo-aanvragers helpen, naar alle mantelzorgers en 18-65-jarige mantelzorgers, 2012 

(in procenten en gemiddeld aantal uren)

alle mantelzorgers
(n = 864)

18-65 jarige mantelzorgers
(n = 486)

aantal uren betaald werk (%)
geen 63 37
1-11 uur 4 6
12-27 uur 13 23
≥ 28 uur 20 35

gemiddeld aantal uren per week 27,5 28,3
aantal uren vrijwilligerswerk (%)

geen 79 80
1-4 uur 15 14
≥ 5 uur 7 6

gemiddeld aantal uren per week 5,1 4,7

Bron: scp (wmo-m’12)

Het beeld uit dit onderzoek komt sterk overeen met dat van het vorige mantelzorg-
onderzoek (De Klerk et al. 2009: 57). Als we kijken naar de terreinen waarbij gemeenten 
mensen moeten compenseren, dan zijn dat vooral de vrijetijdsbesteding buitenshuis, 
het onderhouden van de sociale contacten en het voeren van het huishouden. Mensen 
ervaren deze problemen weliswaar vaker dan voorheen, maar als we naar het totaal kij-
ken dan is er geen verschil in het aandeel mensen dat belemmeringen ervaart. Ongeveer 
een op de drie ondervraagde mantelzorgers ondervindt vaak belemmeringen in hun 
participatie door het geven van mantelzorg en nog eens een derde soms.
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Tabel 8.4

Ervaren belemmeringen in participatie door het geven van mantelzorg, naar type tijdsbesteding, 2008 

en 2012 (in procenten)a

2008
(n = 868)

2012
(n = 808)

komt
soms
voor

komt
vaak
voor

komt 
soms 
voor

komt 
vaak 
voor

vrijetijdsbesteding buitenshuis (uitgaan, sporten, hobby’s beoefenen) 35 21 29 26b

huishoudelijk werk (schoonmaken, koken) in eigen huis 30 19 35 17b

vrienden, familie, kennissen ontmoeten 28 15 36 18b

minstens een van de bovengenoemde drie activiteiten 38 35 38 36
hobby’s thuis 33 15 32 13
aandacht en tijd aan gezinsleden (niet degene aan wie men mantelzorg geeft) 30 10 29 12
vrijwilligerswerk 11 8 13 9
betaald werk 11 8 9 11b

a De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis van Chi2kruistabellen 
(p < 0,05).

b Significant verschil tussen 2008 en 2012.

Bron: scp (wmo-m’12)

Belemmeringen bij de participatie door het geven van mantelzorg hangen vooral samen 
met de ernst van de zorgsituatie: degenen die intensieve of complexe hulp geven of men-
sen met een ernstiger lichamelijke beperking helpen, ondervinden vaker problemen 
dan anderen (zie tabel 8.5). Het zorgen voor een vriend of ouder levert minder participa-
tieproblemen op dan het zorgen voor een partner. En mantelzorgers die onvoldoende 
begrip of waardering krijgen hebben vaker moeite om te participeren.
De hier gevonden kenmerken die samenhangen met participatiebelemmeringen komen 
overeen met de factoren die in 2008 ook werden gevonden (De Klerk et al. 2009: 60). 
Niet eerder onderzocht is dat mensen die hun ouder of iemand die verder van hen afstaat 
(vriend, buur) verzorgen minder vaak participatieproblemen hebben dan mensen die 
hun partner of kind verzorgen. Mogelijk dat deze mensen alleen helpen als ze daartoe 
mogelijkheden zien en het hen geen problemen oplevert. Mantelzorgers van een partner 
of kind ervaren mogelijk minder keuzen.
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Tabel 8.5

Mantelzorgers met participatieproblemena naar achtergrondkenmerken, 2012 (in procenten; n = 836)b

kenmerken van de zorgsituatie
aantal uren verleende mantelzorg per week

4-8 uur 15
9-23 uur 31
≥ 24 uur 52

typen hulp die mantelzorger verleent
1-3 24
≥ 4 40

ernst van de beperking van de hulpbehoevende
geen / licht 6
matig of ernstig 36

kenmerken van mantelzorgers
relatie van de mantelzorger tot de hulpbehoevende

partner van de hulpbehoevende 40
kind/stiefkind/pleegkind van de hulpbehoevende 24
ouder van de hulpbehoevende 49
overig (andere familie, vriend, buur) 14

kenmerken van de ondersteuning
ontvangst van begrip of waardering voor gegeven hulp

onvoldoende 58
voldoende 29

totaal 35

a Dat wil zeggen: minstens een keer aangegeven dat zij vaak problemen ervaren bij 
vrijetijdsactiviteiten buitenshuis, huishoudelijk werk in eigen huis of ontmoeten van familie, 
vrienden of kennissen.

b De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis van 
multivariate modellen (p < 0,05). Alleen significante kenmerken zijn getoond.

Bron: scp (wmo-m’12)

8.3 Samenvatting

Meer dan de helft (56%) van de Wmo-aanvragers heeft mantelzorg (hier gedefinieerd als 
de hulp van partner, huisgenoten, familie, vrienden of buren in verband met het hebben 
van een beperking), van wie 60% minimaal vier uur per week helpt en langer dan drie 
maanden hulp geeft. Onder deze intensieve helpers heeft onderzoek plaatsgevonden. 
Ongeveer twee derde van de mantelzorgers is een huisgenoot van de Wmo-aanvrager, 
iets meer dan de helft is een partner en ongeveer een kwart een kind van de aanvrager. 
In totaal geeft 90% hulp aan een familielid en 10% aan een vriend, collega of buur.
Ongeveer een derde van de mantelzorgers van Wmo-aanvragers kan vaak minder partici-
peren bij de vrijetijdsbesteding buitenshuis, het onderhouden van de sociale contacten 
of het voeren van het huishouden. Dit aandeel is vergelijkbaar met dat in het vorige 



114

de onder steuning van wmo-a anvr ager s en hun m antel zorger s in 2012

onderzoek (De Klerk et al. 2009). De kans op belemmeringen in de participatie is vooral 
hoog bij mantelzorgers die intensief helpen, bij verzorgers van partners of kinderen en 
bij mensen die onvoldoende begrip krijgen uit hun eigen omgeving.

Noten

1 In paragraaf 5.1 wordt een lager percentage genoemd. Dit hangt samen met het feit dat daar specifiek 

werd gevraagd of mensen vanwege hun beperkingen hulp bij het huishouden, persoonlijke verzor-

ging enzovoort hadden en vervolgens werd gevraagd van wie ze dat dan kregen.

2 Gemiddeld werkt in Nederland 62% van de potentiële beroepsbevolking (15-65-jarigen), maar dan ligt 

de grens van betaald werk op minimaal twaalf uur. 
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9 Ondersteuning van mantelzorgers door de gemeente

Met de invoering van de Wmo in 2007 kregen gemeenten de taak om mantelzorgonder-
steuning te organiseren, zodat mantelzorgers kunnen deelnemen aan de samenleving 
zonder dat zij overbelast raken. In hoofdstuk 4 was te lezen dat verreweg de meeste 
gemeenten een of meer vormen van mantelzorgondersteuning aanbieden, vooral infor-
matie, advies, ondersteuning en begeleiding. Hier gaan we na of mantelzorgers van 
Wmo-aanvragers ondersteuning nodig hebben en voldoende kunnen krijgen. Het gaat 
dan om een deel van onderzoeksvraag 6 (zie § 1.4).

9.1 Beleidslijnen

Gemeenten hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de opbouw van een lokale 
ondersteuningsstructuur. Zo zijn er steunpunten mantelzorg, lokale welzijnsorganisa-
ties, mee-organisaties en zorginstellingen die mantelzorgers ondersteunen.
Sinds 2009 hebben beleidsmakers in het kader van de mantelzorgondersteuning ook 
belangstelling voor de rol van professionals en eventueel aanwezige vrijwilligers. Pro-
fessionals moeten er oog voor hebben dat het ‘systeem’ rond een hulpbehoevende in 
balans blijft en dat de mantelzorger niet overbelast raakt. Indien noodzakelijk moeten zij 
doorverwijzen naar het beschikbare ondersteuningsaanbod. In de nota Naast en met elkaar 
(t k 2009/2010) wordt het belang van de aansluiting en samenwerking tussen professio-
nals, vrijwilligers en mantelzorgers als volgt onderstreept:

Een goed samenspel tussen informele en formele zorg is noodzakelijk om mensen in staat te 
stellen hun autonomie en zelfredzaamheid zo lang mogelijk te bewaren. Wederkerigheid en 
sociale contacten spelen hierbij een grote rol. Een goed samenspel tussen informele en formele 
zorg is ook van belang om mantelzorgers, vrijwilligers én professionals in staat te stellen ‘hun’ 
taken goed en met voldoening te doen.

Het mantelzorgbeleid kreeg recent een nieuwe impuls door de publieke discussie over 
eigen verantwoordelijkheid van burgers en de kosten van de langdurige zorg. In het 
regeerakkoord uit 2012 is te lezen dat er nog meer nadruk op de mantelzorg komt: de 
overheid zal prioriteit geven aan medische zorg boven niet-medische zorg (dus ver-
zorging en verpleging), omdat mensen bij dat laatste meer beroep kunnen doen op het 
informele netwerk. In de beleidsbrief Mantelzorg van 2012 wordt expliciet ingezet op 
een groter beroep op het informele circuit (v ws 2012). Er is te lezen dat de informele 
zorg als het fundament van de langdurige zorg wordt beschouwd; dit dient versterkt te 
worden om de zorg toekomstbestendig te kunnen organiseren. Alleen als het sociale 
netwerk onvoldoende hulp kan bieden kunnen mensen hulp aanvragen bij de gemeente. 
Gemeenten moeten helpen bij het vinden van adequate oplossingen indien mantel-
zorgers hun taken niet aankunnen.
Uit onderzoek onder 29 gemeenten is bekend dat zij sinds 2007 het aanbod voor mantel-
zorgondersteuning steeds verder hebben ontwikkeld (hh m 2011). In de praktijk blijkt het 
aanbod sterk te variëren, van individuele tot collectieve voorzieningen, van algemeen tot 
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doelgericht aanbod en van vrijwillige tot professionele hulp. Ongeveer de helft van de 
onderzochte gemeenten past de werkwijze vanuit de programma’s Kanteling en Welzijn 
Nieuwe Stijl (zie hoofdstuk 1) toe op de mantelzorgondersteuning. Slechts een derde van 
de gemeenten legt voor het signaleren van dreigende overbelasting van mantelzorgers 
een verbinding tussen mantelzorgondersteuning en het Wmo-loket. Ouderenadviseurs, 
maatschappelijk werkers, mee-organisaties en aw bz-aanbieders zijn meer gaan letten 
op mogelijke overbelasting van mantelzorgers, maar de samenwerking met huisartsen 
verloopt nog moeizaam. De auteurs concluderen dan ook dat er nog een belangrijke 
opgave ligt om mantelzorgondersteuning te versterken.

9.2 Het delen van de zorg

Veel mantelzorgers staan er alleen voor in de hulpverlening. In het onderzoek Op zoek 
naar weerkaatst plezier (Tonkens et al. 2008) worden zij de ‘spilzorgers’ genoemd. Uit deze 
studie bleek ook dat verschillende formele en informele helpers de hulpbehoevende 
kunnen omringen. Een netwerk kan uit een of meerdere mantelzorgers bestaan, of uit 
een combinatie van informele en professionele hulpverleners, maar ook overwegend uit 
professionals. Met wie delen mantelzorgers van Wmo-aanvragers de zorg (figuur 9.1)? 
Ongeveer een vijfde (22%) verleent als enige hulp. Nog eens een vijfde deelt de zorg met 
andere mantelzorgers, maar niet met professionele hulp. Hilhorst spreekt in dit verband 
over ‘samenredzaamheid’, als indicatie van het vermogen van mensen om met hun 
 sociale netwerk tegenslagen op te vangen (Hilhorst 2012). Weer anderen hebben het over 
een ‘informeel zorgnetwerk’ of ‘redzaam met een sociaal vangnet’ (Broese van Groenou 
2009; Luijkx 2001).

Figuur 9.1

Delen van de zorg door mantelzorgers van Wmo-aanvragers, 2008 en 2012 (in procenten)
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De meerderheid van de mantelzorgers (57%) wordt bijgestaan door professionals, zoals 
de thuiszorg, personeel van de zorginstelling waar iemand woont, een maatschappe-
lijk werkster of een particuliere hulp. 26% deelt de zorg uitsluitend met professionele, 
31% daarnaast ook met andere mantelzorgers.1 In de laatste twee gevallen wordt in de 
literatuur wel gesproken van ‘redzaam met een professioneel vangnet’ (Luijkx 2001) of 
een ‘gemengd zorgnetwerk’ (Broese van Groenou 2009).
Een vergelijking in de tijd laat zien dat het aandeel mantelzorgers in 2008 en 2012 dat 
alleen helpt of de hulp met anderen deelt vrijwel gelijk is gebleven; de verschillen zijn 
niet significant.
Mantelzorgers van hulpbehoevenden met ernstige motorische beperkingen delen vaker 
de zorg met andere mantelzorgers en/of professionals dan mantelzorgers van mensen 
met lichtere beperkingen (tabel 9.1). Deze uitkomst komt overeen met ander onderzoek 
(Broese van Groenou 2009: 106), dat uitwees dat het gemengde zorgnetwerk actief is bij 
hulpbehoevenden met ernstige beperkingen.

Tabel 9.1

Delen van de zorg naar achtergrondkenmerken van mantelzorger en hulpbehoevende, 2012  

(in procenten, horizontaal gepercenteerd; n = 828)a

alleen
met andere 
mantelzorgers

met 
 professionals

met mantel-
zorgers en 
 professionals 

kenmerken hulpbehoevende
ernst van de lichamelijke beperking

geen, licht of matig 31 21 23 25
ernstig 21 21 26 32

kenmerken mantelzorger
geslacht

man 24 13 35 28 
vrouw 21 26 20 34

betaald werk
geen 25 18 30 26
wel 15 26 18 40

relatie van mantelzorger tot hulpbehoevende
partner 29 21 29 22
kind 15 17 23 44
(schoon)ouder 6 32 12 50
overig (andere familie of vrienden, buren) 16 14 35 35

a De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis van 
multivariate modellen. Alle getoonde kenmerken zijn significant (p < 0,05).

Bron: scp (Wmo-m’12)
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Mannelijke mantelzorgers, vooral mannen die hun partner verzorgen, delen de zorg vaak 
met professionals (niet in tabel). Vrouwen maken vaker deel uit van een hulpnetwerk 
met andere mantelzorgers, eventueel met professionals. Bij vrouwen die de zorg delen 
gaat het vooral om de verzorging van (schoon)ouders.
Niet-werkenden verlenen nogal eens als enige hulp, maar ook vaak in combinatie met 
professionele hulpverleners. Werkenden zijn vooral aanwezig in hulpsituaties met zowel 
informele als professionele zorg. Het gaat dan vaak om kinderen die hun ouders ver-
zorgen. Deze uitkomst is ook aangetroffen in ouder onderzoek (Broese van Groenou 
2005).
Mantelzorgers van partners helpen vaak alleen, vergeleken met mensen die bijvoorbeeld 
hun ouders verzorgen. In eerder onderzoek met groepsgesprekken is dit beeld bevestigd: 
helpers van partners krijgen niet vaak steun uit hun sociale omgeving (Van Male et al. 
2010; Tonkens et al. 2008). Het kan zijn dat zij zelf hun omgeving niet willen belasten, 
maar het is ook mogelijk dat eventuele kinderen op afstand wonen of zelf al op leeftijd 
zijn waardoor hun zorgmogelijkheden beperkt zijn.

Vangnet
Een belangrijk voordeel van delen van de zorg is dat er een vangnet is als iemand uitvalt. 
Uit onderzoek blijkt dat een substantiële groep (22%) mantelzorgers niemand heeft om 
op terug te vallen (sgbo 2011: 9). Ook een andere studie, onder zelfstandig wonende 
volwassenen met langdurige beperkingen toonde aan dat de helft bij het uitvallen van 
de belangrijkste mantelzorger het zonder informele hulp zou moeten stellen en wellicht 
een beroep op de thuiszorg moet doen (De Klerk en Schellingerhout 2006: 88).
Aan de respondenten is gevraagd of iemand de zorg van hen zou kunnen overnemen als 
zij zelf, bijvoorbeeld door ziekte, uitvallen. Het gaat hier nadrukkelijk om een hypothe-
tische situatie en om de mening van de mantelzorger. Niet bekend is of de hulpbehoe-
vende dan daadwerkelijk door deze persoon of iemand anders zal worden geholpen en of 
hij bijvoorbeeld een Wmo- of aw bz-indicatie zal krijgen. Wel kan worden verwacht dat 
mantelzorgers goed kunnen inschatten welke praktische maatregelen moeten worden 
getroffen als zij uitvallen.
Ruim de helft (55%) van de mantelzorgers geeft aan dat andere mantelzorgers (familie-
leden, huisgenoten, vrienden) kunnen bijspringen als zij uitvallen (tabel 9.2) en 40% ver-
wacht dat de thuiszorg de zorg zou moeten overnemen. Een op de vijf (19%) denkt dat 
opname in een zorginstelling onvermijdelijk is. Uitstel van ontslag uit het ziekenhuis 
komt weinig voor (4%). Al met al denkt dus een substantiële groep mantel zorgers dat 
hun eventuele uitval tot een beroep op collectief gefinancierde zorg leidt.
Mantelzorgers die er alleen voor staan en mantelzorgers die de hulp met professionals 
delen zien andere mantelzorgers niet vaak als achterwacht. Kennelijk zijn er lang niet 
altijd mensen in het netwerk beschikbaar op wie de mantelzorger een beroep kan doen 
om de zorg over te nemen. Wie de zorg al met de thuiszorg deelt denkt dat deze even-
tueel nog meer zorg zal geven. Deze uitkomsten laten zien dat de solitaire helper en 
de mantelzorger met professionele hulp zich in een kwetsbare zorgsituatie bevinden. 
Zij zijn – als de situatie hen daartoe dwingt – afhankelijk van professionele zorg. Dege-



onder steuning van m antel zorger s d o or de gemeente

119  

nen die in een informeel zorgnetwerk actief zijn, verwachten dat dit netwerk ook bij 
uitval van de mantelzorger taken zal overnemen.
Bij 19% van de mantelzorgers leidt uitval naar verwachting tot tehuisopname, maar bij 
mantelzorgers die de hulp met andere mantelzorgers delen ligt dit aandeel lager, op 12%. 
Dit duidt er op dat het informele netwerk als vangnet fungeert en ook samengaat met 
uitstel van opname in een zorginstelling.
Dit onderzoek bevestigt het beeld uit ander onderzoek waaruit blijkt dat anderen uit het 
sociale netwerk de grootste achterwacht vormen als mantelzorgers uitvallen (De Boer 
2003; Broese van Groenou 2009). Toch lijkt het percentage mantelzorgers van Wmo- aan-
vragers dat op het netwerk kan terugvallen relatief klein (in vergelijking met dat andere 
onderzoek (ibid)). Mogelijk speelt het feit dat het in dit onderzoek relatief vaak om hulp 
aan huisgenoten gaat een rol.

Tabel 9.2

Mogelijke oplossingen bij uitval van de mantelzorger, naar delen van de zorg, 2012  

(in procenten; n = 856)

alleen met mantelzorg
met 
 professionals

met mantelzorg 
en professionals totaal

overname door familie, 
 huisgenoten vrienden of bekenden 36 80 31 72 55
overname door thuiszorg 34 25 53 43 40
opname tehuis was dan 
 onvermijdelijk geweest 12 12 27 23 19
inschakelen van particuliere hulp 8 4 6 10 8
overname door personeel van het 
tehuis waar de persoon nu woont 4 2 8 8 6
ontslag uit ziekenhuis was dan niet 
mogelijk geweest 3 1 7 5 4

a De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis van 
Chi2kruistabellen. De getoonde verbanden zijn significant (p < 0,05), met uitzondering van het 
inschakelen van particuliere hulp, ontslag uit ziekenhuis en overname door personeel tehuis.

Bron: scp (Wmo-m’12)

Meer hulp geven
Het overheidsbeleid wil mantelzorg bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat de helft van 
de gemeenten meer uitgaat van de inzet van informele zorg dan van professionele 
zorg (Vonk et al. 2013: 83). Een vergroting van het aanbod is te realiseren door een 
appel te doen op mensen die nog geen hulp geven. Meer mantelzorg kan ook worden 
gerealiseerd door de huidige mantelzorgers te vragen meer hulp te bieden. Aan de 
mantelzorgers van Wmo-aanvragers hebben wij gevraagd naar hun mogelijkheden en 
bereidheid om meer hulp te geven als dat nodig is.2 Deze hypothetische situatie geeft 
een globaal inzicht in de ‘rek’ in het informele netwerk.
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Bijna een op de tien mantelzorgers denkt meer hulp te willen en kunnen geven als de 
zorgsituatie daarom vraagt (figuur 9.2). Ongeveer een op de vier (24%) wil wel meer 
hulp geven maar ziet geen mogelijkheden dit te doen. Een minderheid (4%) zou wel 
de gelegenheid hebben, maar is niet bereid om meer hulp te geven. Een op de tien 
(11%) zegt geen intensievere hulpverlening te kunnen en willen geven. De helft van de 
 mantelzorgers (52%) meldt dat zij wel hulp zullen moeten geven als de situatie zich 
voordoet, omdat zij met de hulpbehoevende samenwonen. Van degenen die vinden dat 
ze een keuze hebben (ongeveer de helft van de mantelzorgers), zegt circa 80% dat ze 
verwachten geen hulp te kunnen of willen geven. Een grote groep geeft dus aan dat hun 
grenzen zijn bereikt.

Figuur 9.2

Meer mantelzorg willen en kunnen geven als de situatie zich voordoet, mantelzorgers van Wmo-

aanvragers, 2012 (n = 852)

willen en kunnen

willen, niet kunnen

niet willen, wel kunnen

niet willen en niet kunnen

geen keuze (huisgenoot) 52%

9%

24%

11%

4%

Bron: scp (Wmo-m’12)

Eerder onderzoek onder Wmo-aanvragers liet zien dat ook een groot deel van hen niet 
meer mantelzorg zou willen hebben: bijna twee derde (De Klerk et al. 2009; zie ook 
hoofdstuk 5).
Een logische vervolgvraag is: wie zijn deze mantelzorgers die geen keus hebben om 
meer te gaan helpen als de hulpbehoevende dat nodig heeft? Het gaat vooral om man-
telzorgers die intensieve hulp bieden of hun partner verzorgen (niet in tabel of figuur). 
Zij verwachten hoe dan ook meer hulp te gaan geven omdat zij met de hulpbehoevende 
samenwonen. Deze groep krijgt minder dan gemiddeld professionele ondersteuning.
Bij degenen die vinden dat zij wel een keuze hebben is onderzocht welke mantelzorgers 
mogelijkheden zien en bereid zijn om meer gaan te helpen indien nodig en welke niet 
(tabel 9.3). Mantelzorgers met een grote draagkracht (mensen die kort of niet intensief 
hulp bieden), mantelzorgers die zelf geen last hebben van gezondheidsproblemen, ver-
zorgers van ouders en degenen die hulp krijgen van andere mantelzorgers (familie of 
vrienden) zeggen relatief vaak dat zij meer hulp willen en kunnen geven als de situatie 
zich voordoet.
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Tabel 9.3

Mantelzorgers die zo nodig meer hulp willen of kunnen geven, naar achtergrondkenmerken, selectie 

van mantelzorgers die zeggen dat ze een keus hebben, 2012 (in procenten; n = 403)a

willen en 
kunnen

wel willen, 
niet kunnen

niet willen, 
wel kunnen

niet willen, 
niet kunnen

kenmerken van de zorgsituatie
aantal uur verleende mantelzorg per week

4-8 uur 23 41 17 18
9-23 uur 15 58 7 20
≥ 24 uur 11 49 1 39

aantal jaar dat mantelzorger al zorgt
< 5 jaar 21 45 9 25
≥ 5 jaar 15 52 10 23

kenmerken van mantelzorgers
lichamelijke belemmering

geen 20 42 12 26
licht of matig 11 65 4 20

relatie van mantelzorger tot hulpbehoevende
partner 14 51 6 27
kind 22 43 13 23
ouder 11 54 5 30
anders 15 63 6 15

met wie de zorg gedeeld wordt
alleen 20 40 3 36
met andere mantelzorgers 24 45 3 28
met professionals 12 55 8 24
met andere mantelzorgers en professionals 18 51 16 14

a De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. De significanties zijn getoetst op basis van 
multivariate modellen. Alle getoonde verbanden zijn significant (p < 0,05).

Bron: scp (Wmo-m’12)

Mantelzorgers die zelf gezondheidsproblemen hebben, langdurig hulp geven en reeds pro-
fessionele ondersteuning ontvangen zouden relatief vaak wel meer hulp willen geven maar 
zeggen dat zij geen mogelijkheden hebben. Deze optie van ‘wel willen maar niet kunnen’ 
wordt ook vaak genoemd door mensen die iemand helpen die verder van hen afstaat.
Niet-intensieve helpers, verzorgers van ouders en mensen die de zorg delen met andere 
mantelzorgers en professionals zouden wel meer kunnen helpen, maar willen dat niet.
Vooral verzorgers van partners of kinderen met een intensieve zorgtaak die er alleen 
voor staan melden dat zij niet meer willen en kunnen helpen als de hulpsituatie daarom 
vraagt.
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9.3 Professionele ondersteuning van mantelzorgers

Paragraaf 9.2 liet zien dat driekwart van de respondenten de zorg deelt met andere 
mantelzorgers of de thuiszorg. De mantelzorger kan uiteraard baat bij deze zorg heb-
ben, maar deze richt zich in eerste instantie op de hulpvrager. We gaan nu in op de 
professionele ondersteuning die speciaal ontwikkeld is voor mantelzorgers, ook wel 
mantelzorgondersteuning genoemd. Dit wordt omschreven als ‘het geheel aan voor-
zieningen dat direct of indirect gericht is op het verminderen van de draaglast en het 
vergroten van de draagkracht van helpers’ (Tjadens en Duijnstee 1999). De hulp wordt 
onder andere aangeboden door steunpunten mantelzorg.
De overheid geeft aan dat de verantwoordelijkheid voor het inschakelen van deze hulp 
bij de mantelzorger ligt. In de nota Naast en met elkaar (t k 2009/2010: 6) staat hierover:

Op tijd de juiste hulp inroepen kan een zwaarder beroep op zorg voorkomen of uitstellen. 
Mensen zijn hier in principe zelf verantwoordelijk voor, maar overheden die zorg en onder-
steuning bieden moeten condities scheppen voor mensen om goede keuzes te maken.

Welke stappen moeten mantelzorgers zetten om voor zichzelf professionele onder-
steuning te krijgen? Allereerst moeten zij op de hoogte zijn van de beschikbare 
ondersteuning. Daarna volgt de vraag of zij behoefte hebben aan ondersteuning. 
Realiseren mantelzorgers zich dat zij een zorgvraag hebben dan volgen de stappen naar 
aanvraag van voorzieningen en gebruik. Als uiteindelijk de gewenste ondersteuning is 
verkregen, dan kunnen effecten zichtbaar worden.

Bekendheid van mantelzorgondersteuning
Uit de literatuur is bekend is dat mantelzorgers slecht op de hoogte zijn van mogelijke 
ondersteuning voor zichzelf (De Boer et al. 2009). Respijtzorg is relatief bekend; moge-
lijkheden om emotionele steun in de regio te krijgen veel minder. Ook onderzoek van 
sgbo (2011) toont aan dat velen niet weten dat ze ondersteuning kunnen krijgen als het 
hen teveel wordt. Ook in kwalitatieve interviews komt naar voren dat mantelzorgers 
vaak geen idee hebben waar ze informatie of ondersteuning kunnen krijgen. Vaak weten 
ze wel dat er een steunpunt is in de gemeente maar niet welke mogelijkheden die bieden.
Ook mantelzorgers van Wmo-aanvragers, die vaak betrokken zijn bij de Wmo-aanvraag 
en dus in ieder geval de Wmo kennen, zijn vaak niet bekend met voorzieningen voor 
henzelf. Ruim de helft (55%) weet niet dat zij zelf ondersteuning kunnen krijgen, zoals 
een adviesgesprek over hoe om te gaan met de situatie, een cursus of reiskosten-
vergoeding. Mantelzorgers weten ook niet altijd bij wie en waar de ondersteuning te 
verkrijgen is. Een vijfde (20%) heeft wel eens gezocht naar informatie over hoe zulke 
ondersteuning te krijgen is en heeft die informatie ook gevonden. 6% heeft de informa-
tie wel eens gezocht maar niet gevonden. Als mantelzorgers ondersteuning nodig zou-
den hebben, dan weet 41% niet waar zij terecht kunnen; 24% weet dat wel en 35% weet 
dat ongeveer.
We hebben ook gevraagd of mantelzorgers weten of er in hun gemeente of regio een 
plek is waar mensen die familieleden of bekenden helpen ondersteuning kunnen aan-
vragen of terecht kunnen met vragen over ondersteuning. Opvallend is dat 46% niet 
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weet of er zo’n plek in de regio of gemeente is. Iets meer dan de helft (51%) weet dat in 
zijn gemeente een loket of een balie is. Een kleine groep, 1%, weet dat zoiets niet in de 
gemeente maar wel in de regio is en 1% rapporteert dat er in de gemeente en regio alleen 
een telefoonnummer of internetpagina beschikbaar is.

Behoefte en gebruik
Ondersteuning is er in soorten en maten. Het kan gaan om erkenning voor de hulp die 
wordt geboden maar ook om praktische ondersteuning. Beleidsstukken over mantelzorg 
beginnen vaak met het uitspreken van een expliciete waardering voor de onbaatzuchtige 
inzet van mensen. Zo is in de nota over de toekomst van de aw bz (t k 2010/2011) te lezen:

Dag in dag uit zetten vele zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers zich met hart en ziel in 
voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Dat verdient waardering. Door hun inzet en 
betrokkenheid krijgen mensen die hulpbehoevend zijn de zorg en ondersteuning die zij nodig 
hebben.

De rijksoverheid biedt elk jaar mantelzorgers 200 euro, als steun in de rug. Voorwaarde 
voor zo’n ‘mantelzorgcompliment’ is dat de hulpbehoevende een aw bz-indicatie heeft 
van minimaal 53 weken, aw bz-zorg ontvangt en zelfstandig woont.
Aan mantelzorgers van Wmo-aanvragers is gevraagd of zij voldoende begrip en waarde-
ring ontvangen voor de hulp die zij bieden. Ongeveer een op de vijf vindt dat ze onvol-
doende waardering krijgen: 14% krijgt volgens eigen zeggen niet veel waardering of 
begrip van anderen, maar vindt dat ook niet nodig en 8% zou deze vorm van steun graag 
ontvangen. Bij deze laatste groep is gevraagd van wie men meer begrip of waardering 
zou willen krijgen: 64% wil deze steun van de overheid, 41% van de hulpbehoevende, 
32% van de directe omgeving, 23% van professionals en 15% van de werkgever. Deze uit-
komst sluit aan bij eerder landelijk onderzoek (De Boer en van Campen 2009: 140). Toen 
bleek ook dat mantelzorgers de waardering van de overheid en de gemeente als knelpunt 
ervaren. Een Fries kwalitatief onderzoek toont eveneens aan dat ‘begrip een grote steun-
factor is’ (Partoer 2012).
Gemeenten bieden mantelzorgers de mogelijkheid diverse soorten ondersteuning aan te 
vragen. Het gaat om de volgende functies, ook wel basisfuncties mantelzorg genoemd: 
informatie, advies en begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp, respijt-
zorg, financiële tegemoetkoming en materiële hulp. Eerder onderzoek laat zien dat in 
2011 gemeenten de volgende ondersteuningsfaciliteiten vaak boden: respijtzorg, cursus-
sen, lotgenotencontact en activiteiten gericht op ontspanning (sgbo 2012). Een andere 
studie liet zien dat in 2010 mantelzorgers in verreweg de meeste gemeenten werden 
ondersteund in de vorm van informatie, advies, respijtzorg, voorlichting en emotionele 
ondersteuning (Vonk et al. 2013). (Zeer) sterk stedelijke gemeenten bieden meer vormen 
van mantelzorgondersteuning dan weinig tot niet-stedelijke gemeenten. Naarmate de 
stedelijkheid toeneemt, is er vaker praktische hulp, voorlichting en training aanwezig.
De meest genoemde vorm van ondersteuning die mantelzorgers willen hebben is 
een financiële tegemoetkoming, zoals een vergoeding van onkosten (44% van de hel-
pers, tabel 9.4). Het gebruik van deze vorm van ondersteuning ligt veel lager dan de 
behoefte (12%), hetgeen duidt op een grote onvervulde behoefte. Uit andere studies 
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blijkt  eveneens dat mantelzorgers financiële knelpunten signaleren (Borsboom et al. 
2011). Ruim de helft van de mantelzorgers zegt extra uitgaven te hebben door de zorg. 
36% geeft een bedrag tot 100 euro per maand uit, 13% tussen 100-300 euro en 7% meer 
dan 300 euro. Ook het onderzoek Mantelzorg in beeld van sgbo toont aan dat velen 
behoefte hebben aan financiële ondersteuning (sgbo 2011: 12).

Tabel 9.4

Behoefte aan en gebruik van mantelzorgondersteuninga, mantelzorgers van Wmo-aanvragers, 2012 

(in procenten; n = 800-853)

nodig (incl.
gebruik) gebruik

financiële tegemoetkoming, zoals een vergoeding van onkosten 44 12

geschreven informatie over voorzieningen voor mantelzorgers in uw regio 43 17

materiële hulp (zoals parkeerpas tillift) 40 25

respijtzorg: zorg wordt deels overgenomen (oppas, vrijwilliger of professionele 
 hulpverlener) 35 25

persoonsgebonden budget (pgb) 36 18

praktische hulp (kinderopvang, huishoudelijke hulp of regelhulp zodat de 
 mantelzorger meer tijd heeft om te helpen) 28 13

adviesgesprek (hoe omgaan met situatie hulp, bepalen beste oplossing) 28 12

respijtzorg: zorg wordt elders overgenomen (dagopvang, nachtopvang  
of tijdelijk verblijf) 21 16

emotionele steun in persoonlijk gesprek 19 10

cursus of training (voorlichtingsbijeenkomst over ziekte, tiltraining) 13 3

mogelijkheden om werk en zorg te combineren (verlofregelingen, minder uur 
 werken, meer vrije dagen) 13 2

emotionele steun in groep (bv. lotgenotengespreksgroep) 11 4

mogelijkheid (tijdelijk) dicht bij elkaar te wonen (bv. voorrang wachtlijst) 8 5

vrijstelling sollicitatieplicht voor uitkeringsgerechtigden 5 2

a ‘Hieronder staan enkele vormen van ondersteuning voor mensen die familieleden of bekenden 
helpen (mantelzorgers). Vaak wordt deze ondersteuning aangeboden door een organisatie, 
bijvoorbeeld een steunpunt mantelzorg. Kunt per onderstaande vorm van ondersteuning 
aangeven of u deze nodig heeft en of u deze ook heeft gekregen? Het gaat steeds om 
ondersteuning die bedoeld is voor uzelf als mantelzorger. Meerdere antwoorden mogelijk.’

Bron: scp (Wmo-m’12)
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Een andere vorm van financiële ondersteuning is het persoonsgebonden budget (pgb). 
Vanaf 1995 kunnen mensen met een positief indicatiebesluit via de aw bz en vanaf 2007 
ook via de Wmo besluiten om zorg te ontvangen in natura of in de vorm van een zelf te 
besteden pgb. Met het pgb kan bij elk type hulpverlener zorg worden ingehuurd. Voor 
mantelzorgers betekent vergoeding uit een pgb vaak dat zij zich meer gewaardeerd 
voelen, maar het betekent voor sommigen ook dat zij grotere druk voelen om zorg van 
hoogwaardige kwaliteit (gelijk aan professionele zorg) te leveren (Grootegoed et al. 
2010). In 2012 waren er ruim 139.000 aw bz-budgethouders (Van der Torre et al. 2013). Het 
landelijke aantal mensen met een pgb-Wmo is onbekend. Uit dit onderzoek blijkt dat een 
op de drie mantelzorgers van Wmo-aanvragers behoefte heeft aan een vergoeding via 
het pgb; 18% krijgt zo’n vergoeding al.
Respijtzorg is de tijdelijke of volledige overname van de zorg om de mantelzorger even 
vrijaf te geven. Eerder onderzoek laat zien dat het daadwerkelijke gebruik achterblijft bij 
de behoefte (De Boer et al. 2009; sgbo 2011:12). Bij mantelzorgers van Wmo-aanvragers 
bestaat er een relatief grote behoefte aan overname van de zorg thuis (35%) en elders 
(21%). Het gebruik van respijtzorg ligt op respectievelijk 25% en 16%.
Een op de vier mantelzorgers (25%) krijgt materiële ondersteuning, zoals een parkeerpas 
of een tillift. Van de veertien voorzieningen worden de aan arbeid en wonen gerelateerde 
voorzieningen het minst vaak ontvangen (2-5%). Ook voor deze voorzieningen geldt dat 
de behoefte hoger ligt dan het gebruik. Niet elke mantelzorger maakt gebruik van onder-
steuning: 64% van de mantelzorgers ontvangt minstens een vorm van ondersteuning en 
36% van geen enkele.
Om inzicht te krijgen in de prioritering is mantelzorgers van aanvragers gevraagd aan 
welke ondersteuning zij het meest behoefte hebben (tabel 9.5). Het meest noemen zij 
een financiële tegemoetkoming (23%), praktische hulp zoals kinderopvang of huis-
houdelijke hulp (10%) en een pgb (10%).
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Tabel 9.5

Behoefte aan vormen van ondersteuning, mantelzorgers van Wmo-aanvragers, 2012  

(in procenten; n 291)a

financiële tegemoetkoming, zoals een vergoeding van onkosten 23

persoonsgebonden budget (pgb) via de hulpbehoevende 10

praktische hulp (kinderopvang, huishoudelijke hulp of regelhulp zodat de mantelzorger meer tijd 
heeft om te helpen) 10

adviesgesprek (hoe omgaan met situatie hulp, bepalen beste oplossing) 8

emotionele steun in persoonlijk gesprek 7

geschreven informatie over voorzieningen voor mantelzorgers in uw regio 7

zorg wordt deels overgenomen (oppas, vrijwilliger of professionele hulpverlener) 6

materiële hulp (zoals parkeerpas tillift) 5

mogelijkheden om werk en zorg te combineren (verlofregelingen, minder uur werken, 
meer vrije dagen) 4

emotionele steun in groep (bv. lotgenotengespreksgroep) 3

zorg wordt elders overgenomen (dagopvang, nachtopvang of tijdelijk verblijf) 2

mogelijkheid (tijdelijk) dicht bij elkaar te wonen (bv. voorrang wachtlijst) 2

vrijstelling sollicitatieplicht voor uitkeringsgerechtigden 1

cursus of training (voorlichtingsbijeenkomst over ziekte, tiltraining) 1

a ‘Aan welke ondersteuning heeft u het meest behoefte? Kies de ondersteuningsvorm waar u het 
meeste behoefte aan heeft uit de lijst. Noteer de bijbehorende letter in dit vakje.’

Bron: scp (Wmo-m’12)

Aanvraag van ondersteuning
Ondersteuning moeten mantelzorgers meestal aanvragen bij een loket van de gemeente 
of een steunpunt mantelzorg. Soms is er geen loket maar kan men wel telefonisch, 
schriftelijk of via internet ondersteuning aanvragen. We hebben gevraagd of mantel-
zorgers voor zichzelf in de twee jaar voorafgaand aan de enquête ondersteuning hebben 
aangevraagd zoals een onkostenvergoeding of respijtzorg. Het gaat dus nadrukkelijk 
niet om ondersteuning van de hulpbehoevende maar om ondersteuning van de mantel-
zorger.
Bijna de helft (42%) heeft geen ondersteuning aangevraagd, maar had deze ook niet 
nodig. Ruim een derde (37%) heeft deze ondersteuning niet aangevraagd omdat ze niet 
wisten dat dat kon, maar had er wel behoefte aan. Ongeveer een op de acht (13%) heeft 
deze ondersteuning wel aangevraagd en ook gekregen. Een heel kleine groep (4%) vroeg 
ondersteuning aan maar heeft deze (nog) niet gekregen. De overige 4% vroeg een andere 
voorziening aan, zoals het ‘mantelzorgcompliment’.
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Het bieden van voldoende en laagdrempelige ondersteuning staat hoog op de politieke 
agenda. In de landelijke nota Gezondheidsbeleid 2011 is te lezen dat de informatie over voor-
zieningen voor burgers, dus ook voor mantelzorgers, niet alleen in de buurt beschikbaar 
maar ook toegankelijk moet zijn (v ws 2011).
Aan mantelzorgers van Wmo-aanvragers die in de afgelopen twee jaar een aanvraag voor 
mantelzorgondersteuning hebben ingediend is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de 
dienstverlening van het loket of steunpunt. Over de bejegening door het loketpersoneel 
en de snelheid van de procedure zijn zij over het algemeen erg tevreden (resp. 87% en 
74%, figuur 9.3). Over het meedenken van de mensen bij het loket of steunpunt zijn ze 
iets minder tevreden, maar ook daarover zijn de meesten nog goed te spreken (72%). 
Eerder onderzoek onder mantelzorgers van Wmo-aanvragers liet een vergelijkbaar beeld 
zien (De Klerk et al. 2009: 66).

Figuur 9.3

Mening over stellingen over de aanvraag van mantelzorgondersteuning, mantelzorgers van Wmo-

aanvragers die aanvraag deden, 2012 (in procenten ‘eens met’; n = 133)
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Bron: scp (Wmo-m’12)

Betrokkenheid bij de Wmo-aanvraagprocedure
Veel mantelzorgers (86%) zijn in het jaar voorafgaand aan de enquête betrokken geweest 
bij de aanvraag voor Wmo-voorzieningen voor de hulpbehoevende. Dit komt relatief veel 
voor als de mantelzorger de ouder of de partner van de hulpbehoevende is (resp. 93% en 
88%). Van deze mantelzorgers zegt 68% dat hun tijdens deze aanvraagprocedure niet is 
gevraagd of ze zelf ook ondersteuning nodig hebben (18% weet het niet meer). Van de 
aanvragers zelf gaf een ongeveer even groot deel aan dat de ondersteuningsbehoefte 
van hun mantelzorger niet aan bod was gekomen (zie § 3.2). Van de mantelzorgers aan 
wie dit niet is gevraagd zou 35% dit wel op prijs hebben gesteld.3 Het gaat om ongeveer 
20% van alle mantelzorgers van Wmo-aanvragers.
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Dat aan mantelzorgers die bij de aanvraag betrokken zijn vaak niet wordt gevraagd of zij 
zelf ook ondersteuning nodig hebben, bleek ook uit de eerste Wmo-evaluatie: toen was 
het aan 70% niet gevraagd en 15% wist het niet meer.

Effect van mantelzorgondersteuning
Als de stap naar ondersteuning eenmaal is genomen, is te verwachten dat die een posi-
tief effect heeft. Naar die effecten is in Nederland weinig onderzoek gedaan. Het effect 
van ondersteuning op het verminderen van de belasting krijgt nog de meeste aandacht 
(Van Exel 2006; De Boer et al. 2009).
We hebben aan mantelzorgers van aanvragers met minimaal één vorm van ondersteu-
ning gevraagd naar de effecten (tabel 9.6). Belangrijkste effecten zijn dat mensen de 
hulpverlening beter aankunnen (89%) en zich minder belast voelen (84%). 60% zegt dat 
zij intramurale opname van de hulpbehoevende uitstellen. Een vergelijkbare ordening 
van effecten is aangetroffen in de eerste Wmo-evaluatie (De Klerk et al. 2009: 65).

Tabel 9.6

(Zeer) eens met stellingen over de effecten van mantelzorgondersteuning, selectie van mantelzorgers 

van Wmo-aanvragers, 2012 (in procenten; n = 356-390)

door de ondersteuning…
kan ik het helpen / zorgen beter aan 89
voel ik mij minder belast 84
heb ik geleerd anderen te betrekken in de zorg / hulp 64
blijf ik zelf lichamelijk fitter 58
stel ik opname van degene voor wie ik zorg in tehuis of woonvoorziening uit 60
voel ik mij minder eenzaam 41
kom ik meer toe aan sociale activiteiten voor mijzelf 56
moet ik meer afstemmen met verschillende instanties 47

Bron: scp (Wmo-m’12)

9.4 Belasting van mantelzorgers

Uit de (internationale) literatuur weten we dat intensieve mantelzorg tot overbelasting 
kan leiden (Pearlin et al. 1990; Broese van Groenou en De Boer 2009; Oudijk et al. 2010). 
Hier beschrijven we de belasting die het helpen met zich mee kan brengen. Mantel-
zorgers hebben drie stellingen voorgelegd gekregen (tabel 9.7). Bijna twee derde zegt 
dat situatie van degenen voor wie zij zorgen hen nooit los laat. 44% zegt regelmatig tijd 
tekort te komen. De betrokkenheid bij de zorg heeft er bij 41% voor gezorgd dat de hulp 
te veel op de schouders van de mantelzorger terecht kwam. De percentages vallen hier 
hoger uit vergeleken met die uit een landelijk onderzoek onder mantelzorgers (De Boer 
et al. 2009: 146), maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de oververtegenwoordiging 
van helpers van partners in de onderhavige steekproef (zie ook hoofdstuk 8). De aan-
delen mantelzorgers met problemen zijn tussen 2008 en 2012 niet significant gewijzigd.
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Tabel 9.7

Mate van belasting bij mantelzorgers, 2008 en 2012 (in procenten)

2008
(n = 869)

2012
(n = 795)

‘De situatie van degene voor wie ik zorgde liet mij nooit los.’
eens 64 62
niet eens, niet oneens 21 22
oneens 15 16

‘Ik kwam regelmatig tijd tekort in die periode.’
eens 44 46
niet eens, niet oneens 31 30
oneens 25 23

‘Hulp voor degene voor wie ik zorgde, kwam te veel op mijn schouders neer’
eens 37 41
niet eens, niet oneens 35 33
oneens 29 25

mate van belastinga

niet belast 28 29
licht belast 29 27
matig belast 19 19
zwaar belast 24 25

a Om de mate van belasting vast te stellen is gekeken in hoeverre de stellingen van toepassing 
waren: een keer ‘mee eens’ = licht, twee keer = matig, drie keer = zwaar.

Bron: scp (Wmo-m’12)

Een hoge belasting van de mantelzorger hangt samen met de kenmerken van de zorg-
situatie (tabel 9.8). Hoe ernstiger de lichamelijke beperkingen van de hulpbehoevende 
en hoe intensiever de hulp, des te groter de kans dat de mantelzorg als belastend wordt 
ervaren. Ook de aanwezigheid van een verstandelijke beperking of een psychosociaal 
probleem hangt samen met een hoge belasting, net als het verzorgen van meerdere 
hulpbehoevenden. Mantelzorgers met betaald werk hebben een grotere kans op over-
belasting dan mensen zonder baan. Ook de relatie tussen hulpgever en ontvanger is 
van invloed: zorg voor een partner of voor een kind wordt als zwaarder ervaren dan 
zorg voor anderen. De (geruststellende) gedachte dat familieleden of vrienden taken 
zullen overnemen bij uitval van de mantelzorger zorgt voor een lagere belasting bij de 
 mantelzorger.
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Tabel 9.8

Samenhang tussen verschillende kenmerken en een zware belasting van mantelzorgers, 2012  

(in procentena; n = 845)

kenmerken van de zorgsituatie
aantal uren verleende mantelzorg per week

4-8 uur 15
9-23 uur 22
≥ 24 uur 35

psychosociaal probleem
geen 23
wel 40

verstandelijke beperking
geen 21
wel 40

ernst van de beperking van de hulpbehoevende
geen / licht 5
matig of ernstig 26

aantal personen aan wie mantelzorger hulp verleent
1 persoon 23
> 1 persoon 36

kenmerken van mantelzorgers
betaald werk

geen 20
wel 34

relatie van de mantelzorger tot de hulpbehoevende
partner (ref.) 24
kind/stiefkind/pleegkind 25 
ouder 22
overig (andere familie, vriend, buur) 13

kenmerken van de ondersteuning
familie neemt geen taken over bij uitval van de mantelzorger 34
familie neemt wel taken over bij uitval van de mantelzorger 19

totaal 25

a De percentages zijn gebaseerd op kruistabellen. Significanties zijn getoetst op basis van 
multivariate modellen. Alle getoonde kenmerken zijn significant (p < 0,05).

Bron: scp (wmo-m’12)
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9.5 Samenvatting

Het merendeel (circa 78%) van de mantelzorgers van Wmo-aanvragers deelt de zorg met 
anderen, zoals thuiszorg of een particulier betaalde hulp (26%), andere mantelzorgers 
(21%) of een combinatie van informele en formele helpers (31%). Ruim de helft (55%) 
van de mantelzorgers geeft aan dat andere informele helpers zouden kunnen helpen als 
zij uitvallen door ziekte. Een ander deel verwacht dat de thuiszorg inspringt (40%). Bij 
19% zal uitval tot tehuisopname leiden.
Stel dat dat nodig is, dan wil of kan ongeveer 40% van de mantelzorgers niet meer hulp 
geven dan zij nu al doen. Ongeveer een op de tien ziet, indien nodig, daar wel mogelijk-
heden toe. Het betreft mensen die hulp bieden aan hun ouders en tevens over een grote 
draagkracht beschikken (mensen die kort of intensief hulp bieden, zelf gezond zijn en 
ondersteuning uit het sociale netwerk krijgen). De helft heeft geen keus; zij denken in 
zo’n situatie sowieso meer te moeten gaan helpen omdat zij hun huisgenoot verzorgen. 
Het gaat vooral om mantelzorgers met een hoge draaglast (zij geven zeer intensieve hulp 
aan hun partner).
Iets meer dan de helft (55%) van de mantelzorgers weet niet dat zij ondersteuning kun-
nen krijgen. Vier op de tien weten niet waar zij voor ondersteuning terecht kunnen (41%). 
Mantelzorgers hebben vaak behoefte aan een financiële tegemoetkoming, zoals een ver-
goeding van de onkosten (44%). Slechts 12% gebruikt deze vorm. Ruim een derde (36%) 
heeft behoefte aan een persoonsgebonden budget; 18% krijgt zo’n vergoeding. Ook de 
behoefte aan respijtzorg is groot: 35% heeft behoefte aan overname van de zorg thuis 
(oppas, vrijwilliger) en 21% aan overname elders (dagopvang, nachtopvang). Het gebruik 
van respijtzorg ligt op respectievelijk 25 en 16%. Met andere woorden: een aanzienlijke 
groep mantelzorgers heeft behoefte aan meer ondersteuning.
In totaal geeft 58% aan mantelzorgondersteuning nodig te hebben. Ruim een derde 
(37%) van de mantelzorgers had ondersteuning nodig maar heeft deze niet aangevraagd 
omdat men niet wist dat dat kon. Degenen die wel een aanvraag indienden (16%) zijn 
tevreden. Zo vond 87% de behandeling door het loketpersoneel prettig.
Ongeveer vijf op de zes mantelzorgers (86%) waren betrokken bij de Wmo-aanvraag. 
Van hen zegt 68% dat er tijdens deze procedure niet aan hen is gevraagd of ze zelf onder-
steuning nodig hebben. Ruim een derde van hen zou dit wel op prijs hebben gesteld (dit 
komt neer op ongeveer 20% van alle mantelzorgers van aanvragers).
Als mantelzorgers ondersteuning krijgen, zijn zij vaak tevreden over het effect. Zo kan 
89% de zorg beter aan, voelt 84% zich minder belast en 60% zegt hiermee een opname te 
kunnen uitstellen.
Twee derde van de mantelzorgers zegt dat de situatie van degene voor wie zij zorgen hen 
nooit los laat (62%). Ongeveer een kwart zegt zwaar belast te zijn. De mate van de belas-
ting is tussen 2008 en 2012 niet veranderd. Hoe belast men zich voelt wordt bepaald door 
de intensiteit en de complexiteit van de zorgsituatie. Verzorgers van partners en kinde-
ren en mensen met een betaalde baan voelen zich vaker belast dan helpers van iemand 
die verder af staat en niet-werkenden. Degenen die denken dat het informele netwerk 
hen opvangt als zij uitvallen, voelen zich minder zwaar belast.
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Noten

1 Overigens krijgen maar zeer weinig van de ondervraagde mantelzorgers hulp van vrijwilligers  

(n = 35). Dit kan komen doordat vrijwilligers pas actief worden als er geen mantelzorgers zijn (zie ook 

Broese van Groenou 2012). Het delen van de zorg met dit type hulpverlener is dan ook niet afzonder-

lijk in figuur 9.1 opgenomen. 

2 De vraag in de enquête is: ‘Zou u meer mantelzorg willen geven en denkt u dat ook te kunnen als de 

situatie zich voordoet?’

3 Van hen is ongeveer 39% ernstig belast en zegt ongeveer 10% zelf ernstige belemmeringen te hebben.
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Summary

Support for applicants under the Social Support Act and 
their informal carers in 2012

Most people in the Netherlands manage their households and their social lives largely by 
their own efforts. However, some people need help and support to do this, for example 
because they have a physical, psychological or intellectual disability. This help and sup-
port may come from family or friends, from privately funded help or from traditional 
help services provided through the local authority. The latter services are provided under 
the terms of the Social Support Act (Wmo), which came into force in the Netherlands in 
2007. This report presents a national picture of the use of social support by applicants for 
provisions and services funded through the Wmo (part A) and by their informal carers 
(part B). It describes the life domains where applicants need support, what support they 
applied for, how they experienced the application procedure and to what extent they feel 
the support they received is enough to enable them to participate in daily life in Dutch 
society. The results relate to applications for support made in the year 2011 and to their 
independence and their ability to participate in 2012 (the year in which the prestructured 
interviews were held with respondents). In essence, the report shows that a large major-
ity of people who applied for support from their local authority under the Social Support 
Act are satisfied with the support they receive in their municipality and the utility they 
derive from it. Most of them are able, partly thanks to Wmo-support, to manage both 
inside and outside their household, maintain regular social contacts and have sufficient 
opportunities to undertake activities.
This report is part of a larger project, namely the second evaluation of the Social Sup-
port Act. The Netherlands Institute for Social Research (scp) is carrying out this legally 
required evaluation at the request of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport. 
This report is one of a number that will be published as part of this evaluation, which 
runs until the start of 2014. This report considers the Social Support Act from the per-
spective of citizens with a disability, and of their informal carers. The findings may differ 
from those resulting from the perspective of local authorities, which were described in 
the report on municipal Wmo-policy in 2010 (Vonk et al. 2013). The final report, which 
will be published in the first half of 2014, will place the perspectives of applicants and 
local authorities alongside each other and identify links between them, supplemented 
with information from other stakeholders such as implementing bodies and the Wmo 
boards. The present report is mainly descriptive in nature; interpretations and evaluative 
elements will be reserved mainly for the final report.

Applicants for Wmo-support
It is estimated that almost 390,000 people in the Netherlands applied for support 
provided under the Social Support Act (Wmo) in 2011. Applicants are frequently aged 
over 65 years (70%) and often have a severe disability (65%). They commonly have a low 
 education level (58%) and a low income (35%) and often live alone (47%). They form a 
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group of citizens who are often vulnerable in several respects. For example, almost one 
in four (23%) of Wmo-applicants have both a severe disability and a low income, and 
20% of all adult applicants in this study have a severe disability and are socially isolated. 
Groups such as these have a clear need for support in order to maintain their social and 
life skills and be able to participate in society. Applicants most often need support in 
running their household (45%) and in undertaking journeys outside the home (45%).

The application procedure
The majority of applicants (77%) end up seeking support under the Wmo because they 
have heard about it from personal contacts (family, friends or doctors/carers). In many 
cases, the contact with the local authority is also made together with or on behalf of a 
friend or family member (54%). Three-quarters of people who submitted an application 
for Wmo-funded support during the period studied had had a conversation with a local 
authority employee (either before or after submitting the application). The level of satis-
faction with these conversations among applicants is high. According to this study, some 
relevant topics are not always raised in these conversations, such as the purpose of the 
support or what the provision of support might enable the recipients to do (discussed 
with 42% of respondents) and the help that applicants receive from informal carers 
(discussed with 44% of respondents). This latter aspect is important, given the increase 
in informal care envisaged by the Dutch government and the desire to prevent informal 
carers from becoming overburdened (t k 2009/2010).

Freedom of choice
Three out of four applicants report that they were not informed that they could choose 
between receiving care in kind and a personal budget. This information was either not 
provided or did not reach the applicants. It may be that some of them did not remember 
or understand the information. Most applicants who did not receive this information 
also did not feel the need to be informed, but more than 13% would have liked to receive 
this information. Just under one in ten applicants opted for a personal budget. Freedom 
of choice is more common where support in kind is provided: 43% of applicants for 
household help were given a choice of providers and almost a third of applicants for oth-
er individual provisions were given a choice of provider or of the specific provision (e.g. 
the type of mobility scooter). A majority of applicants who were not given this choice 
did not consider this a problem, but 10% would have liked to be able to choose. There is 
thus a substantial need for information about choices. There may be an unfulfilled need 
here, or it may simply be that people consider it important to be given an opportunity to 
consider all options.

Application for and use of support
Domestic help and transport are the most commonly requested support services 
(37% and 38%, respectively). Most applications are granted (84%). Refusals are relatively 
rare (7%; the other 9% includes withdrawn applications and applications that were still 
being dealt with at the time of the study). Refusals mean that applicants do manage, 
albeit with difficulty (36%), that fellow household members start providing more help 
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(17%), or that those concerned go out less and have fewer social contacts than they would 
like (32%). For some of this latter group, this can mean that they are able to participate 
less in society than they would like to.
Of those respondents in this study whose applications were refused, 13% reported that 
they were not given a reason by the local authority. It may be that this information was 
indeed not provided, or that the applicants did not understand or remember the infor-
mation. This suggests that (some) local authorities could improve their information 
provision and communication about refusals.
Most Wmo-applicants make use of some type of support (support that they had already 
received earlier is included here). Eight out of ten receive domestic help; seven out of ten 
receive support with transportation outside the home; and over three in ten make use of 
general provisions such as meals on wheels and community centres. Despite this, many 
applicants (43%) report that they would like more support. These include both people 
who have not yet received any support and people who are already receiving some sup-
port (but report that they need more). Almost a third of them had submitted a new appli-
cation for this at the time of the study, while some had not (yet) done so.
More than half the applicants who were assigned individual services had to pay a contri-
bution (this applies particularly for domestic help). Most of them felt the amount of this 
contribution was reasonable (ranging from 68% to 93%, depending on the type of ser-
vice). People more often felt the cost was unreasonable if they only learned the amount 
afterwards (25%) rather than in advance (12%).

Independence and social contacts
All applicants who were receiving support were asked about their independence and 
social contacts, and about how much the support they were receiving helped in these 
areas. A large majority of applicants felt they were able to manage adequately with all 
the support they were receiving. This applies in the first place for overall independ-
ence: 93% gave themselves a score of 6 out of 10 or higher for this. In addition, between 
81% and 91% of applicants felt they were sufficiently able to manage in the individual 
domains of life for which the Wmo offers support.
The majority of Wmo-applicants have at least weekly social contacts (85% with family 
and 63% with friends). Yet 28% can be regarded as socially isolated (derived from a set of 
questions about feelings of loneliness and quality of social contacts). This is relatively 
common among people with long-term psychological or psychosocial problems or 
severe physical disabilities. It would be useful if this topic were systematically included 
in discussions with Wmo interviewers, because this can help point up the need to offer 
compensation in the area of social contacts (t k 2007/2008), which in turn contribute to 
social participation.
More than eight out of ten applicants feel they have sufficient opportunities to meet oth-
ers and to maintain social contacts, though this holds less for young applicants, people 
with a low income, and people with a severe physical disability or long-term psychologi-
cal or psychosocial problems. Of those receiving support with establishing and main-
taining social contacts (7%) 66% feel that this support reduces the obstacles they face.
A follow-up measurement carried out six months after the main interview among the 
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same applicants for Wmo-funded support showed that most also consider themselves 
able to manage in the longer term, and the majority continue to feel that the support 
they receive helps with their independence and social contacts.1

Social participation and involvement in Wmo policy
Four out of five applicants participate in society (measured as ‘undertaking activities’). 
Almost half (44%) undertake at least one activity weekly, such as being an active member 
of a club or association (25%), attending a religious service (14%) or going to a communi-
ty centre (10%). Activities undertaken occasionally (monthly or less) by many applicants 
include going to a restaurant or cafe (58%) or having a day out (42%).
Some 69% of all applicants feel their disabilities hinder their social participation; this 
most often applies for voluntary work, going on a day out, active membership of clubs/
associations and participation in cultural activities. Applicants who would like to par-
ticipate more than they currently do experience more obstacles than those who have no 
wish to participate more frequently. All in all, most applicants (70%) feel they have suf-
ficient opportunities to undertake activities, with or without support. Of those who feel 
they have sufficient opportunities, 42% think the support they receive for transportation 
outside the home or with making contacts is a great help. Almost half (49%) report that 
this support helps a little. Six months after the main interviews, the applicants were 
more positive about their options for participation and about the contribution that the 
support they were receiving made.
Only 1% of applicants make use of the possibility of having a say in the Wmo policy in 
their municipality, although a higher proportion say they would like to do this (15%). 
There is limited awareness of the available discussion forums, such as the Wmo boards 
(27% are aware of these).

Differences between subgroups
Some groups of Wmo-applicants have difficulties with being independent and partici-
pating more often than others. For example, applicants with long-term psychological 
or psychosocial problems have greater difficulty in managing their household and par-
ticipating in activities than people without these issues. Applicants with psychosocial 
problems moreover often have difficulty in establishing and maintaining social contacts 
and are significantly more often socially isolated.
Another group who warrant attention are the ‘younger’ Wmo-applicants (18-54 year-
olds). They feel less independent and more often experience obstacles to participation 
and meeting others than older applicants. They also more often struggle to pay their ser-
vice-user’s contribution and more often consider it a problem if they were not informed 
about the possibility of opting for a personal budget. Younger people living with a dis-
ability will probably compare themselves with people of similar age without disabilities. 
This probably makes their perception of their independence and participation more 
negative than that of older applicants, whose peers also have (age-related) impairments.
Finally, people with a low income stood out in this study: they often find the service-
user’s contribution to be too high and more often have difficulty keeping their 
 household running, travelling outside the home and meeting other people. It may be 
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that their low income means they have fewer opportunities to pay for provisions them-
selves, such as their own means of transport or membership of a club or association.

Informal carers of applicants
More than half (56%) of Wmo-applicants are in receipt of informal care. 60% of these 
informal carers provide at least four hours’ care per week for a period of more than three 
months. The findings described below relate to this group of ‘intensive informal carers’. 
Around two-thirds share a household with the Wmo-applicant (usually their partner). 
90% of informal carers provide care to an immediate family member (partner, parent 
or child); the other 10% care for a friend, neighbour or other family member. A third of 
informal carers report that their care tasks pose an obstacle to their social participa-
tion. This applies mainly for informal carers who are providing intensive care, caring for 
several people, caring for their partner and who feel that they receive too little under-
standing or appreciation from those around them.
The majority (78%) of informal carers of Wmo-applicants share the care with others, such 
as home care services or other informal carers. Over half (55%) report that other infor-
mal carers could help if they themselves are unable to do so because of illness, while 
40% expect home care services to step in. However, 19% estimate that if they were unable 
to provide care, this would lead to the recipient being admitted to an institution. It may 
be that providing effective support for informal carers could in some cases defer such 
admission (t k 2009/2010).
Roughly a quarter of all informal carers in this study report that they experience severe 
carer burden, especially those who are caring for a partner whilst also having a job. 
 Earlier studies have also shown that people caring for someone in the same household 
are at greater risk of excessive carer burden (De Boer et al. 2009). Those who rely on fam-
ily or friends to take over when they are unable to provide the care suffer less from this 
burden.
Roughly one in ten informal carers say they could provide more help than they are cur-
rently doing if needed. Approximately four in ten say they would be unwilling or unable 
to do so. The other half feel they would have no choice in such a situation because 
they are looking after someone in their household. There thus seem to be limits in the 
willingness or ability to provide more care by most informal carers who care for Wmo-
applicants with whom they do not share a household (note that in each case, this relates 
to the informal carer who provides the most care). The care recipients themselves also 
frequently report that they are unable or unwilling to demand more of their informal 
carer(s) (84%). This may be partly a question of feeling uncomfortable asking for more 
care (Linders 2010), but it could also actually be the case that no more can be asked of 
these informal carers.

Informal carer support: knowledge and take-up
Just over half (55%) of informal carers of Wmo-applicants are unaware of the ability to 
obtain support under the Wmo. However, not all of them need support. Something 
over a third (37%) said they needed support but had not applied for it because they did 
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not know it was available. Those who had applied were satisfied with the application 
 procedure and the service they had received from officials.
Informal carers (whether or not suffering from carer burden) frequently (44%) have a 
need for financial support, for example reimbursement of expenses. Only 12% use this 
form of support, however. The need for respite care is also high: 35% of informal carers 
would like to be relieved occasionally from providing care at home (by a nursing atten-
dant, volunteer, etc.) and 21% would be interested in care occasionally being provided 
elsewhere (day care, overnight care). The take-up of these forms of support is 25% and 
16%, respectively.
Roughly five out of six informal carers (86%) were involved in the application for Wmo-
funded support by the person to whom they are providing informal care. Of these 
informal carers, 68% say they were not asked during the application procedure whether 
they themselves needed support. Over a third of them would have liked to be asked this 
(equivalent to around 20% of all those providing informal care to Wmo-applicants ). 
If informal carers do receive support, they are mostly satisfied with its effect: 89% feel 
more able to provide the care, 84% feel less carer burden and 60% report that the support 
they received helped to defer admission of the care recipient to an institution.
In total, around 58% of informal carers say they need some form of support under the 
Wmo which they are currently not receiving. A lack of knowledge about what support 
is available and how to apply for it is an important reason for this non-take-up. This 
discrepancy between need and supply has also been observed earlier (e.g. De Klerk et al. 
2009).

Developments over time
Fewer people submitted applications for Wmo-funded services in 2011 than in 2008 (an 
estimated 390,000 and 496,000 applicants, respectively).2 Another source also docu-
ments a fall over time (sgbo 2012). It may be that fewer contacts with the Wmo service 
desk at the local authority lead to an application because more local authorities are 
adopting the new ‘template’ in which people are more often asked to seek help from 
their own network before submitting a formal application and are more often referred to 
general provisions such as community centres (Vonk et al. 2013).3 The number of people 
contacting the Wmo service desk may also be falling because people perceive that they 
have less chance of receiving paid support from the local authority, for example because 
they read in the media that service-users’ contributions are rising or the eligibility crite-
ria are being tightened up.
People applying for support through the Social Support Act (Wmo) in 2011 had the same 
background characteristics as in 2008, though some differences can be observed in the 
health of people with disabilities. For example, applicants in 20124 more often (29%) had 
non-physical problems than in 2008 (24%). The increase in intellectual disabilities and/or 
psychological/psychosocial problems is greatest in the youngest age group (0-54 years), 
with an increase from 42% to 50% with at least one of these non-physical problems. 
The combination of physical disabilities and non-physical problems was also more com-
mon in 2011 than in 2008. The emphasis in physical disabilities has moved even further 
towards severe disabilities: 65% of applicants in 2011 had a severe disability compared 
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with 60% in 2008. There is no immediately verifiable explanation for this, but it is pos-
sible that people with a low need for help more often (have to) rely on their own social 
network or their own financial resources and therefore do not make a formal applica-
tion.
The nature of the support for which people apply also changed somewhat between 2008 
and 2011. Support with transport was for example requested more often in 2011 than 
2008 (38% versus 32%), while there was a reduction in applications for domestic help 
(37% versus 43%) and housing adaptations (19% versus 25%). In the latter case, the reduc-
tion applied mainly to the less permanent adaptations. One possible explanation may be 
that certain adaptations, such as a raised-height toilet or lever taps, are now more often 
regarded as being ‘in common usage’ and are therefore no longer reimbursed by local 
authorities. It is also possible that the building of lifetime homes and conversions means 
that later adaptations are less necessary. There were fewer applications for several provi-
sions simultaneously in 2011 than in 2008 (12% versus 15%).
There was relatively little change over the study period in the submission of applications: 
people submitted their applications themselves to roughly the same degree as together 
with someone else, and knew about as often what they wanted to apply for in advance. 
What did change over the period was the number of applications that were honoured: an 
increase from around 75% in 2008 to around 84% in 2011 (though in absolute numbers 
fewer services were granted in 2011 than in 2008). This higher percentage of services 
granted may be due to the greater emphasis placed by local authorities on encouraging 
applicants to seek help first from their own networks. This may mean that fewer appli-
cants with little chance of having their request granted contact the Wmo service desk, so 
that the relative chance of those who do apply having their requests granted is greater. 
The turnaround times also appear to have become slightly shorter: where only 2% of 
applications were still being dealt with at the time of the interviews in 2011, the figure 
was 8% in 2008; the period between application and interview was roughly the same (see 
also sgbo 2012: 21).
Roughly eight out of ten Wmo-applicants receive domestic help (some as a result of 
the most recent application, some were already receiving it). That is a comparable pro-
portion to 2008, though there has been a change in who provides the help, with an 
increase in the amount of informal care and a decrease in the use of home care services 
for domestic help. This may also be a result of the increased emphasis placed by local 
authorities on applicants using their own networks before deploying professional help. 
People were roughly as satisfied with the support received in 2012 as in 2008.
The independence of applicants in 2012 is very comparable with 2008: roughly 85% were 
satisfied with their ability to run their household or travel with the support they may be 
receiving. This appears striking, because applicants with a severe disability (who most 
often experience their independence as inadequate) account for a larger proportion 
of the total group of applicants than in the past. However, a supplementary analysis 
showed that the satisfaction among all groups with disabilities has risen slightly com-
pared with 2008, and this compensates for the greater representation of people with a 
severe disability.
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Applicants for Wmo-funded support participated in activities roughly as often in 2012 
as in 2008, both across the board and as regards individual activities. The percentage 
of applicants experiencing obstacles (66%) is higher than in 2008 (50%). If we focus on 
those who would like to participate more often, this group again experience obstacles 
more often (76%) than in 2008 (72%). In line with the results in 2008, younger applicants 
experience more obstacles than older applicants (aged over 75), though the differences 
found are smaller.
As in 2008, people with long-term psychological problems and younger applicants expe-
rience difficulties more often than the average with independence and participation. 
Evidently, their obstacles are less readily compensated by the types of support currently 
provided under the Wmo.
The picture for those providing informal care to applicants is broadly comparable in 
2008 and 2012. There were slightly more older informal carers in 2012 than in 2008, but 
the percentage of informal carers who experience participation problems because they 
are providing care is almost the same in 2012 and 2008, as is the proportion who experi-
ence carer burden through providing informal care.

Scope of the study
This study presents a national picture for the Netherlands of applicants for support pro-
vided under the Social Support Act (Wmo) in 2011/12. It is important to realise that only a 
limited group of Wmo support-users were included in the study, namely those applying 
for individual provisions. Users of general provisions (such as community centres, social 
work and wheelchair-accessible public transport) were left out of consideration, whereas 
those provisions can be very significant in increasing the independence and partici-
pation of people with a disability. Future evaluation studies in relation to the Social 
Support Act will also have to try and relate the use of general and collective provisions to 
the intended aims of the Act (increasing independence and participation).
People who, for various reasons, do not apply for Wmo-funded support also fall outside 
the scope of this study. These include people who are unaware of the provisions. They 
may also include people who are so preoccupied with their personal problems that they 
do not get around to asking for support, or people who have turned their backs on sup-
port agencies, for example because of earlier negative experiences when applying for 
support (Marangos et al. 2013). A stronger focus by local authorities on outreach could 
ensure that a proportion of these people are reached (Van Doorn et al. 2013).
 A majority of those who did submit an application are satisfied with the support avail-
able in their municipality and the utility they derive from it. A large majority of appli-
cants for Wmo-funded support are able to manage inside and outside the home thanks 
to the support they receive, and the majority have regular social contacts and feel they 
have sufficient opportunities to engage in activities. In this sense, therefore, the support 
provided under the Social Support Act is effective. The predominantly positive opinions 
of applicants have remained stable compared with 2008.
 Nonetheless, there are applicants who report that the support they received under the 
Social Support Act is inadequate, applicants who are unable to manage and applicants 
who are in social isolation. The question is who could or should do something about 
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this: the applicants themselves, their network (where present), an agency or the local 
authority? Follow-up research among this group of applicants could provide more 
insight here.

Notes

1 Data were only used from applicants whose physical disability had not increased or decreased during 

that six-month period.

2 These numbers were calculated in different ways and are therefore not entirely comparable.

3 The ‘New Direction’ (De Kanteling) programme, initiated by the Dutch Ministry of Health, Welfare 

and Sport in collaboration with the Association of Netherlands Municipalities (v ng), is an incentive 

programme for local authorities in relation to the Social Support Act. It is intended to support local 

authorities in the transition from a way of working that is based on the provision (e.g. a wheelchair 

or stair lift) to an approach focusing on the result (independence and participation).

4 We report on the year 2012 instead of 2011 as regards the opinions or circumstances of applicants at 

the time of the interviews (which took place in 2012).
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