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Waarom dit advies?

Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) in werking 
getreden. Hiermee is de huishoudelijke hulp (hh) overgegaan van de awbz naar de 
gemeenten. Het bestuurlijk overleg tussen het rijk en de gemeenten (Bofv) heeft de 
figuur van een onafhankelijke derde in het leven geroepen, die jaarlijks advies moet 
uitbrengen over het benodigde jaarlijkse macrobudget voor de huishoudelijke hulp in 
de wmo. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) is door het Bofv aangewezen als 
onafhankelijke derde.

De onafhankelijke derde brengt jaarlijks een bindend en een niet-bindend advies 
uit. Het bindend advies heeft betrekking op de jaarlijkse indexering van het volume 
aan huishoudelijke hulp op basis van de ontwikkeling van het aantal thuiswo-
nende 75-plussers. Het niet-bindend advies heeft betrekking op de toereikendheid 
van het macrobudget voor de huishoudelijke hulp gezien de ontwikkelingen in de 
samenleving en het beleid en de gevolgen van het compensatiebeginsel en de pgb-
verplichting op de vraag naar huishoudelijke hulp. In het niet-bindend advies zullen 
ook mogelijke tekortkomingen in het verdeelmodel voor de afzonderlijke gemeenten 
worden gesignaleerd, dat door cebeon is ontwikkeld.

Het Bofv vindt twee keer per jaar plaats, in het voorjaar (april/mei) en in het najaar 
(september/oktober). In het voorjaar zal het bindend advies over de hoogte van het 
macrobudget voor het volgende jaar worden besproken, dat de onafhankelijke derde 
voor 1 april uitbrengt. In het najaar zal het niet-bindend advies over de toereikend-
heid van het macrobudget worden besproken, dat de onafhankelijke derde voor 
15 augustus uitbrengt. Dit jaar echter zal door het niet tijdig beschikbaar zijn van de 
relevante gegevens het niet-bindend advies pas op 15 december beschikbaar zijn.

In dit voorlopig advies van het SCP over de hoogte van het aan gemeenten toe te kennen macro-

budget voor huishoudelijke hulp in 2009 wordt in beginsel uitgegaan van een netto budget van 

1.322 miljoen euro. Dit is een toename van 6,15% van het in 2008 berekende budget, waarvan 

2,4% vanwege de volumecomponent en 3,7% vanwege de prijscomponent. In 2007 hebben de 

gemeenten volgens voorlopige cijfers echter slechts 81% besteed van het toegekende budget 

van 1218 miljoen euro. Dit betekent dat een overschot is gerealiseerd van 228 miljoen euro. Dit 

overschot is vooral een gevolg van lagere prijzen die in de aanbestedingen door gemeenten zijn 

bedongen. Geadviseerd wordt om het gerealiseerde overschot niet zonder meer te verrekenen 

met het budget voor 2009 omdat de markt voor huishoudelijke hulp in 2007 nog niet op orde 

was. Ook is nog onvoldoende zicht op de gevolgen van de lagere uitgaven op de effectiviteit 

en kwaliteit van de hulpverlening en op eventuele alternatieve bestedingen in het kader van de 

WMO.
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Deze notitie heeft betrekking op het bindend advies dat het scp aan het Bofv uitbrengt 
voor de vaststelling van het macrobudget voor de wmo waarover de gemeenten in 
2009 kunnen beschikken. Het bindend advies heeft in eerste termijn (voorjaar) een 
voorlopig karakter en in tweede termijn (najaar) een definitief karakter. Dit advies 
is bindend voor het bestuurlijke overleg. De uitkomst van de berekening kan nog 
wel bestuurlijk worden getoetst. Deze notitie geeft het bindend advies gebaseerd op 
voorlopige cijfers.

Overheveling huishoudelijke hulp naar de gemeenten

De huishoudelijke hulp werd tot 1 januari 2007 gefinancierd uit de awbz. De betrok-
ken awbz middelen zijn op basis van de historische verdeling ‘schoon aan de haak’ 
naar de gemeenten overgeheveld. Het ijkjaar voor het startbudget wmo is 2005. 
Daarbij zijn in de loop van 2007 nog enkele correcties toegepast en is conform de 
motie Mosterd (tk, 2006–2007, 30.131, nr. 118) eenmalig een bedrag uitgekeerd aan 
gemeenten ter compensatie van substantiële ijkjaarverschillen.1 Uiteindelijk kregen 
de gemeenten in 2007 de beschikking over 1.218 miljoen euro om te voorzien in 
wmo taken voor de huishoudelijke hulp. Er is ook een jaarlijks bedrag voor uitvoe-
ringskosten beschikbaar, dat in 2007 is bepaald op 67 miljoen euro. Deze uitvoe-
ringskosten spelen in dit advies verder geen rol.

In de wmo zijn niet alleen de huishoudelijke hulp maar ook de voorzieningen voor 
gehandicapten (ex wvg) en de welzijnsvoorzieningen (ex Welzijnswet) opgenomen. 
De middelen hiervoor maken reeds deel uit van het gemeentefonds. Daarnaast zijn 
op 1 januari 2007 nog enkele kleine subsidieregelingen uit de awbz overgeheveld 
naar de wmo. Met deze kleine subsidieregelingen was een bedrag gemoeid van circa 
105 miljoen euro. Ook een deel van de openbare geestelijke gezondheidszorg is over-
geheveld naar de wmo (61 miljoen euro). Deze vallen buiten de taakopdracht van de 
onafhankelijke derde en blijven hier verder buiten beschouwing.

De middelen voor de huishoudelijke hulp zijn aan het gemeentefonds toegevoegd 
in de vorm van een integratie-uitkering. Een integratie-uitkering kent een aparte 
verdeling, die afwijkt van de ‘normale’ verdeling van de hoofdstroom van het 
gemeentefonds, maar is wel vrij besteedbaar. De verdeling van de middelen uit de 
integratie-uitkering wmo vindt plaats op basis van een objectief verdeelmodel. Dat is 
ingevoerd met ingang van 2008, waarbij een suppletie-regeling is toegepast zodat de 
herverdeeleffecten over drie jaar worden uitgesmeerd en zodoende al te grote veran-

1 Gemeenten voor wie het verschil meer dan 5% zou bedragen wanneer niet 2005, maar 
2006 als ijkjaar voor het budget zou zijn genomen zijn door het rijk voor dit verschil 
gecompenseerd. In de motie was gevraagd om compensatie bij gemeenten waarbij dit 
verschil meer dan 10% zou bedragen.



9Taak van het scp als onaf hankelijke derde

deringen in het budget van gemeenten worden voorkomen. Een integratie-uitkering 
kan ook een afzonderlijke indexering hebben. Dit is ook bij de wmo het geval.

Taak van het scp als onaf hankelijke derde

De onafhankelijke derde dient voor het begrotingsjaar 2009 een advies uit te bren-
gen over de hoogte van het macrobudget voor dat jaar, gebaseerd op de verwachte 
volume-ontwikkeling in de periode 2007-2009 en de gerealiseerde uitgaven in 2007.

De indexering van de integratie-uitkering voor de huishoudelijke hulp in de wmo 
(wmo-zorg) is conform de afspraak in het Bofv gebaseerd op een volume- en een 
prijscomponent. De volumecomponent (reële indexering) is gebaseerd op de ont-
wikkeling van het aantal thuiswonende 75-plussers. De prijscomponent (nominale 
indexering) is voor 90% gebaseerd op de loonkostenindex conform de overheids-
bijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova) en voor 10% op de prijsindex voor 
de gezinsconsumptie (cpi). Deze verhouding vloeit voort uit de kostenaandelen van 
personeel en materieel. Op basis van de werkelijke uitgaven van de gemeenten in het 
afgelopen jaar (t-1) berekent het scp het budget voor het komende jaar (t+1). In dit 
advies wordt deze benadering niet gekozen omdat rekening moet worden gehouden 
met mogelijke aanloopfactoren in 2007, die niet automatisch verdisconteerd mogen 
worden in het budget voor 2009. Het overschot in 2007 wordt dus niet verdisconteerd 
in het budget voor 2009.

De overheveling van de wmo naar de gemeenten is een ingrijpende operatie. Daarom 
hebben de betrokken partijen (Rijk, gemeenten) afgesproken om de eerste jaren 
budget taire rust en zekerheid na te streven. Als door aanloopfactoren de gemeente-
lijke uitgaven achterblijven bij het beschikbare budget, leidt dit de eerste jaren dus 
niet tot substantiële bijstellingen. Gemeenten kunnen dit geld ook investeren in 
collectieve arrangementen om druk op individuele arrangementen te voorkomen of 
te verminderen.

Taakopdracht SCP voor het voorlopig bindend advies voor 2009

Het SCP berekent in jaar t het budget huishoudelijke hulp voor jaar t+1 aan de hand van een 

rekenkundige formule die rekening houdt met de realisatie in jaar t-1. Deze rekenexercitie betreft 

WMO taken die in 2007 naar de gemeenten zijn overgegaan. Voor de berekening van het budget 

voor het jaar 2009 wordt een mogelijke onderuitputting in 2007 ten gevolge van aanloopfactoren 

niet automatisch in het budget verdisconteerd.
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1. Gemeenten leveren voor 1 februari van jaar t hun vierde kwartaalcijfers t-1 aan bij het CBS.

2. Het CBS verwerkt deze cijfers en levert 1 maart van jaar t deze cijfers voor de IV3 functie 

622 aan bij het SCP.

3. Het SCP geeft begin maart (eerste week) op basis van deze cijfers het kabinet een voor-

lopige raming van de uitkomsten van zijn rekenkundig advies over jaar t-1 ten behoeve van 

jaar t+1. Indien relevant, levert het SCP hierbij vanaf 2009 zijn beleidsmatig advies van 

vorig jaar. Dit is alleen relevant wanneer dit beleidsmatig advies niet meer actueel is, gezien 

de jongste cijfers. Het SCP stelt dus niet een nieuw beleidsmatig advies op. 

Het is voorzienbaar dat in 2008 de 4de-kwartaalcijfers van gemeenten niet tijdig beschik-

baar zijn. Het SCP hoeft deze berekening in 2008 daarom niet in de eerste week van maart 

aan te leveren, maar voegt deze berekening bij zijn advies begin april. 

De verwachting is dat door aanvullende maatregelen vanaf 2009 de gemeentelijke 

gegevensleveranties wel tijdig zullen plaatsvinden. Indien, onverhoopt, ook in latere jaren 

onvoldoende gemeenten hun gegevens per 1 februari hebben aangeleverd, dan zal in die 

betreffende jaren het SCP zijn raming ook later leveren.

4. Het kabinet besluit in maart van jaar t in de kaderbrief over de begroting t+1 mede op basis 

van het SCP advies. Voor zover het SCP advies niet tijdig beschikbaar is voor deze besluit-

vorming, gaat het kabinet uit van de reguliere indexeringssystematiek.  

De kaderbrief besluitvorming heeft overigens geen bindende werking voor het Bofv.

5. Het SCP brengt begin april zijn bindend advies uit op basis van de vierde kwartaalcijfers van 

het CBS.

6. Eind april/begin mei vindt het voorjaars-Bofv plaats met de VNG. Het SCP-advies maakt 

hier onderdeel van uit.

De uitkomsten van het Bofv vinden hun weerslag in de meicirculaire van jaar t.

Toegekende budgetten

In 2007 hebben de gemeenten in het kader van de wmo de beschikking gekregen 
over een bedrag van 1.218 miljoen euro voor huishoudelijke hulp. Tabel 1 geeft een 
overzicht van de via het gemeentefonds toegekende budgetten voor huishoudelijke 
hulp. Daarbij is uitgegaan van de laatste stand van zaken (circulaire gemeentefonds 
september 2007).

Uitgangspunt vormt het netto bedrag aan huishoudelijke hulp in 2005, dat na 
correcties in latere jaren is becijferd op 1.123,4 miljoen euro.2 Dit netto bedrag is 
inclusief pgb (125 miljoen euro) maar exclusief eigen bijdragen (197 miljoen euro) en 
uitvoeringskosten (67 miljoen euro). Inclusief indexatie zou het netto budget in 2006 

2 Aanvankelijk werd uitgegaan van een ‘schoon aan de haak’-bedrag van 1116,3 miljoen 
euro (circulaire gemeentefonds mei 2006). Door diverse correcties in 2006 en 2007 (o.a. 
voor Friesland en Eindhoven) is hier per saldo circa 7 miljoen aan toegevoegd.



11Toegekende budgetten

oplopen naar 1.164,8 miljoen. Voor 2007 is hier een bedrag van 8,7 miljoen euro aan 
toegevoegd om eenmalig de grootste schokken op te vangen bij gemeenten die er 
meer dan 5% op achteruit gingen (motie Mosterd). Uiteindelijk hebben gemeenten 
in 2007 de beschikking gekregen over 1.218,1 miljoen euro. Voor 2008 hebben de 
gemeenten de beschikking gekregen over een te verdelen budget van 1.265,2 miljoen 
euro. Dit is exclusief de middelen voor eenmalige schokken (motie Mosterd, alleen 
bedoeld voor 2007) en middelen voor volledige verzorging thuis als alternatief voor 
intramurale zorg. De verlaging van het budget met een bedrag voor ‘volledig pakket 
thuis’ (vpt) betreft huishoudelijke hulp als onderdeel van een totaal pakket extra-
murale awbz-diensten geleverd door intramurale instellingen.3 Dit pakket moet 
compensatie bieden voor gemeentelijk beleid gericht op extramuralisering. Extra-
muralisering leidt er immers toe dat personen, die voorheen intramuraal (zouden) 
woonden, thans thuis (blijven) wonen en dus duurdere extramurale zorg nodig 
hebben. Aanvankelijk was het de bedoeling deze regeling per 1-1-2008 in te voeren, 
maar dit is niet gelukt. De gemeenten krijgen het bedrag van 22,3 miljoen euro voor 
2008 alsnog uitgekeerd. Het streven is nu om deze regeling per 1-1-2009 in te voeren.

Tabel 1
Jaarlijks toegekend macrobudget voor huishoudelijke hulp in de WMO (mln euro)

2005 2006 2007 2008

Fictief werkelijk

huishoudelijke hulp (netto, incl. pgb)

basisbedrag 1.123,4 1.164,8 1.218,1

volledig pakket thuis (AWBZ) -22,3

motie Mosterd (overgangsmaatregel) 8,7 -8,7

totaal huishoudelijke hulp nominaal VWS 1.123,4 1.173,5 1.187,0

indexering (%) a 3,68 3,80 6,59

q: volumecomponent (reële indexatie) 2,61 1,50 2,36

p: prijscomponent (nominale indexatie) 1,07 2,30 4,23

totaal budget huishoudelijke hulp VWS 1.123,4 1.164,8 1.218,1 1.265,2

a VWS heeft de volume- en prijscomponent ten onrechte opgeteld in plaats van vermenigvuldigd. Voor een goede 
reconstructie is deze werkwijze hier ook gevolgd.

Bron: BZK (berekend op basis van de circulaires gemeentefonds van 29 juni 2007 en 18 september 2007), berekeningen 
SCP (fictieve deel).

3 Het betreft zorgaanbieders die zijn toegelaten voor levering van de functie verblijf in 
combinatie met de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende bege-
leiding, activerende begeleiding of behandeling thuis krachtens de awbz, Dit ‘aan huis’ 
pakket wordt per 1 juli 2007 aangeboden en maakt deel uit van de toentertijd ingevoerde 
zorgzwaarte pakketten (zzp).
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Zoals gezegd is de jaarlijkse indexering gebaseerd op een volumecomponent (de 
groei van het aantal thuiswonende 75-plussers) en een prijscomponent (90% ova en 
10% cpi stijging).

De berekening van volume- en prijsindices

Een belangrijk onderdeel van dit advies betreft de vaststelling van de volume-index 
voor huishoudelijke hulp. Conform de afspraak gemaakt in het bestuurlijk overleg 
(Bofv) is deze volume-index gemakshalve gelijkgesteld aan de ontwikkeling van het 
aantal thuiswonende 75-plussers. Hoe eenvoudig en concreet deze indicator ook 
lijkt, in de praktijk blijkt dat hier verschillende cijfers voor kunnen worden gebruikt, 
zeker wanneer het gaat om geraamde aantallen. Daarom wordt hier meer precies 
aangegeven hoe deze indicator zal worden berekend. Het aantal thuiswonende 
75-plussers in enig jaar is berekend op basis van de volgende uitgangspunten:
− Uitgegaan wordt van het aantal 75-plussers op 1 januari van jaar t volgens het cbs,
− Volgens realisatie (verleden) of de bevolkingsprognose (toekomst),
− Waarbij prognoses worden geijkt (indien mogelijk) op het laatste realisatiejaar,
− Minus het aantal 75-plussers dat volgens het cak (realisatie) en het cbs (raming) 

langdurig (gedurende een heel jaar) in een intramurale instelling verblijft.

Tabel 2 geeft een overzicht van de berekening van de volume-index voor de huishou-
delijke hulp op basis van deze uitgangspunten (scp) en de relatie met de door vws 
gehanteerde volume-index die is gebruikt voor de bepaling van het macrobudget voor 
huishoudelijke hulp die in het kader van de wmo is verstrekt in 2007 en 2008.

Tabel 2
Berekening van de jaarlijkse volume-index voor huishoudelijke hulp in de WMO (% mutaties)

Per 1-1 2006 2007 2008 cumulatief

VWS volume- index gebruikt bij de budgettering a) 2,61 1,50 2,36 6,61

SCP volume-index op basis van realisaties t/m 1-1-2008 2,14 1,77 2,79 6,85

= realisatie 75+ bevolking CBS t/m 1-1-2008 2,52 2,31 2,67 7,69

− realisatie niet-thuiswonende 75+ bevolking t/m 1-1-2008 -0,39 -0,54 0,12 -0,84

verschil volume-index SCP met volume-index VWS -0,47 0,27 0,43 0,23

a) Conform de juni circulaire van het Gemeentefonds

Bron: BZK, CBS, SCP

Uit tabel 2 blijkt dat de door vws gebruikte volume-index voor de periode 2005-2008 
uitkomt op 6,62% cumulatief. Deze uitkomst blijkt weinig te verschillen met de door 
het scp berekende volume-index, die uitkomt op 6,85% cumulatief. Per jaar zijn er 
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grotere verschillen. Zo komt de volume-index van vws in 2006 0,5% hoger uit, maar 
in 2007 0,3% lager en in 2008 0,4% lager.

Tabel 3 geeft een berekening van het macrobudget op basis van door het scp ver-
zamelde gegevens. De gegevens over de volumecomponent van de wmo-zorg zijn 
afkomstig van het cbs, en betreffen de ontwikkeling van het aantal thuiswonende 
75-plussers (zie tabel 2). Deze cijfers wijken per jaar wel maar over de jaren samen 
weinig af van de vws cijfers (zie tabel 1). De gegevens over de prijscomponent zijn 
afkomstig van het nza (ova cijfers betreffende de looncomponent), het cbs (prijs-
indexcijfer voor de gezinsconsumptie t/m 2007) en het cpb (prijsindexcijfer voor de 
gezinsconsumptie 2008). Deze cijfers wijken af van de vws cijfers, met name voor 
2008, waar vws ruim een procentpunt hoger uitkomt.

Tabel 3
Jaarlijks berekend macrobudget voor huishoudelijke hulp in de WMO volgens het SCP (mln euro)

2005 2006 2007 2008 2009

huishoudelijke hulp nominaal 1.123,4 1157,5 1205,7 1278,9

indexering (%)b 3,03 4,16 6,07 6,15

q: volumecomponent (reële indexatie) 2,14 1,77 2,79 2,39

p: prijscomponent (nominale indexatie) 0,87 2,35 3,20 3,67

p1: loonindex OVA (90%) 0,84 2,42 3,30 3,77 c

p2: prijsindex CPI (10%) 1,15 1,75 2,25 2,75 c

totaal geïndexeerda 1.157,5 1.205,7 1.278,9 1.357,5

mosterd compensatie (eenmalig) . 8,7 . .

volledig pakket thuis (AWBZ) -22,3 a -35,1 a

totaal budget huishoudelijke hulp 
volgens SCP 1.123,4 1.157,5 1.214,4 1.256,6 1.322,4

totaal budget huishoudelijke hulp 
volgens VWSd 1.123,4 1.164,8 1.218,1 1.265,2
a De regeling voor ‘volledig pakket thuis’ is nog niet ingevoerd; het bedrag voor 2008 (22,3 mln euro) wordt alsnog aan 

gemeenten uitgekeerd en het bedrag voor 2009 (35,1 mln euro) is onzeker.
b De indices voor p en q dienen te worden vermenigvuldigd; dus voor 2006 geldt: 3,03 = 100 x ((1,0214 x 1,0087)-1).
c Voorlopige cijfers op basis van het CEP 2008 (CPB 2008).
d Zie onderste regel in tabel 1.

Bron: volumecomponent: CBS (Statline); prijscomponent, loonindex: NZA (website); prijsindex: 2006-2007: CBS  
(Statline), 2008: CPB (CEP)

Per saldo spoort de scp-budgettering goed met de vws-budgettering. Voor 2007 
komt vws uit op 1.218 mln euro en het scp op ruim 1.214 mln euro (bijna 4 mln euro 
te veel). Voor 2008 zijn de verschillen iets groter: ruim 1.265 mln euro volgens vws 
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en ruim 1.256 mln euro volgens het scp (bijna 9 mln euro te veel). Het gecumuleerde 
verschil komt uit op 12,3 mln euro ten gunste van de gemeenten.

Voor 2009 becijfert het scp de indexatie op basis van de volumecomponent op 2,39%, 
zijnde de procentuele groei van het aantal thuiswonende 75-plussers van 1-1-2008 tot 
1-1-2009. Op basis van het cep 2008 van het cpb komt de prijscomponent voor 2009 
uit op 3,67%. Dit zou leiden tot een totaal macrubudget van 1.322,4 miljoen euro 
voor huishoudelijke wmo hulp in 2009.

De vraag naar huishoudelijke hulp

De gekozen volume-index – de groei van het aantal thuiswonende 75-plussers – 
vormt een proxy voor de verwachte vraag naar huishoudelijke hulp, die het uitgangs-
punt vormt voor de volume-ontwikkeling. De vraag is nu in welke mate dit het geval 
is. De vraag naar huishoudelijke hulp kan worden onderscheiden in een demogra-
fische component (vergrijzing) en een deelname component (gebruik per leeftijds-
groep). Onlangs heeft het scp een verklaringsmodel ontwikkeld voor de vraag naar 
en het gebruik van verpleging en verzorging op basis van kenmerken van gebrui-
kers.4 Ook de huishoudelijke hulp is hierin betrokken. Uit dat onderzoek blijkt dat de 
vraag naar huishoudelijke hulp zeer sterk oploopt met leeftijd (van 10% bij 70-jarigen 
tot 60% bij 90-jarigen). Op grond van dit soort kenmerken van gebruikers wordt 
een jaarlijkse groei van de vraag naar huishoudelijke hulp van 1,1% verwacht. Deze 
volumegroei valt aanzienlijk lager uit dan de groei op basis van de gekozen volume-
index (thuiswonende 75-plussers). Dit vloeit grotendeels voort uit het feit dat een deel 
van de huishoudelijke hulp bij niet-ouderen terecht komt. Deze groep kent een veel 
geringere demografische groei.

Het gebruik van publiek gefinancierde huishoudelijke hulp (wmo-zorg) neemt echter 
af naarmate het opleidingsniveau toeneemt. Dit vloeit voort uit het feit dat hoger 
opgeleide ouderen meer geneigd zijn om particuliere hulp in te schakelen. Zij willen 
meer dan lager opgeleiden de regie over het eigen huishouden voeren en hebben daar 
in het algemeen ook meer financiële ruimte voor. Aangezien het gemiddeld oplei-
dingniveau van ouderen de komende jaren zal stijgen, heeft dit een dempend effect 
op het gebruik van publiek gefinancierde huishoudelijke hulp. Verdisconteren we 
dit in de vraag naar huishoudelijke hulp, dan wordt een jaarlijkse groei van de vraag 
naar wmo-zorg van 0,6% verwacht.

Naast bovengenoemde demografische ontwikkelingen speelt ook het gevoerde extra-
muraliseringsbeleid een rol bij de vraag naar huishoudelijke hulp in de thuissituatie 

4 Jonker et al, Verklaringsmodel verpleging en verzorging 2007; scp-publicatie 2007/31
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(scp, 2008).5 In het verleden heeft er substitutie plaatsgevonden van verzorgings-
huiszorg door extramurale (thuis)zorg. Ruim 55% van de extramurale zorg bestaat 
uit huishoudelijke hulp, die nu onderdeel uitmaakt van de wmo (cijfers uit 2006). De 
overige extramurale zorg betreft persoonlijke verzorging (32%) en verpleging (12%) 
die door de awbz worden gefinancierd. Het aandeel huishoudelijke hulp in het totaal 
van extramurale zorg is in de loop van de tijd weinig veranderd.

In de periode 1985-2005 is het volume van de thuiszorg gegroeid met 2,5% per jaar, 
waarvan 1,5% vanwege de vergrijzing en 1,1% vanwege een toenemend gebruik per 
leeftijdsgroep (scp 2008). In dezelfde periode is het gebruik van verzorgingshuis-
zorg per leeftijdsgroep met 2,0% per jaar gedaald. Hierin komt het extramuralise-
ringsbeleid tot uitdrukking, waarbij lichtere cliënten met verzorgingshuiszorg zijn 
overgenomen door de thuiszorg. In de periode 1997-2003 is de jaarlijkse groei van 
de deelnamecomponent in de thuiszorg in een stroomversnelling geraakt, het-
geen het gevolg is van het wegwerken van wachtlijsten die in de eerste helft van de 
beschouwde periode zijn ontstaan door het toentertijd restrictieve beleid.

Wanneer het extramuraliseringsbeleid voortgezet wordt, mag een jaarlijkse deel-
namegroei van circa 1,1% verwacht worden. Wanneer deze extramuraliseringstrend 
wordt opgeteld bij de jaarlijkse groei van het scp-ramingsmodel voor huishoudelijke 
hulp komen we uit op een jaarlijkse volumegroei van 2,2% op basis van de totale 
vraag en 1,7% op basis van de vraag naar (publiek gefinancierde) wmo-zorg. Deze 
volumegroei is iets lager dan de volumegroei die resulteert op basis van de afgespro-
ken rekenregel voor de vaststelling het macrobudget van de wmo: het aantal thuis-
wonende 75-plussers. Dit aantal stijgt in de periode 2006-2009 met gemiddeld 2,3% 
per jaar (zie tabel 3).

Het aanbod van huishoudelijke hulp

Binnen de huishoudelijke hulp worden globaal drie producten onderscheiden:
1. hh1 zorg: hulp bij huishoudelijke werkzaamheden;
2. hh2 zorg: hh1 zorg plus organisatorische ondersteuning;
3. hh3 zorg: hh2 zorg in een ontregeld huishouden.

De zorg in ontregelde huishoudens is in 2007 (nog) nauwelijks van de grond geko-
men, en wordt in vervolg samengevoegd met hh2 zorg.6 Gemeenten hebben de 
vrijheid om producten te definiëren en nader te concretiseren.7 De meeste gemeenten 

5 Dit betreft een rapport over de ontwikkeling van de awbz uitgaven, dat het scp op ver-
zoek van de ser heeft uitgebracht (scp-special 18).

6 Deze vorm van zorg komt alleen in Rotterdam op enige schaal voor.
7 In 2007 werd slechts sporadisch een ander product onderscheiden. Vanaf 2008 zullen 

gemeenten naar verwachting meer producten onderscheiden, waardoor een herleiding 
tot hh1, hh2 en hh3 zorg niet meer mogelijk is.
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volgen volgens een onderzoek van Research voor Beleid de indeling die het ciz han-
teert.8 Deze indeling spoort met de drie awbz activiteiten die in het protocol huis-
houdelijke hulp voor de awbz werden onderscheiden. Wel wijken enkele gemeenten 
hier licht van af (boodschappen doen, maaltijdbereiding) of voegen bepaalde acti-
viteiten toe (bed opmaken, opvang huisgenoten, beheer levensmiddelenvoorraad). 
Daardoor kan de zwaarte van de producten per gemeente verschillen. Zo zijn er 
gemeenten die boodschappen doen en maaltijdbereiding niet tot hh1 zorg rekenen, 
zoals het ciz doet, maar tot hh2 zorg. hh3 zorg is qua omvang betrekkelijk gering. 
Nagenoeg alle gemeenten hebben het ciz betrokken bij de indicatiestelling. Uit het 
eerder genoemde onderzoek van Research voor Beleid blijkt dat de meeste gemeen-
ten aan zorgaanbieders de eis hebben gesteld dat alfahulpen alleen mogen worden 
ingezet voor het lichtste product (hh1).9 De zorgaanbieder kan doorgaans zelf 
bepalen van wie een cliënt met een hh1 indicatie hulp ontvangt: van een alfahulp of 
een medewerker in loondienst.10 Wel kan de zorgaanbieder uitsluitend de tarieven in 
rekening brengen die bij de producttypen zijn overeengekomen. Volgens de nza-
tarieven 2006 bedroeg het uurloon van een alfahulp (excl. overhead) circa 60% van 
dat van een verzorger in dienst van een zorgaanbieder.

Informatie over gerealiseerde uitgaven

De belangrijkste informatiebron voor de vaststelling van de uitgaven van de gemeen-
ten voor huishoudelijke hulp is de financiële informatie die de provincies en de 
gemeenten via het iv3-formulier (Informatie voor derden) verstrekken aan het cbs. 
Dit formulier vloeit voort uit het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten (bbv), waarin de informatievoorziening voor derden is geregeld. Dit 
betreft de financiële informatie die de gemeenten onder meer verstrekken aan het 
cbs en de financiële toezichthouder en die betrekking heeft op de begroting, de 
realisaties per kwartaal en de jaarrekening van de gemeenten.

De iv3-informatie die hier gebruikt wordt heeft betrekking op de gecumuleerde 
vierde kwartaalcijfers voor 2007. Deze cijfers geven volgens de richtlijnen zoveel 
mogelijk de werkelijke ontwikkelingen weer. De later beschikbare jaaruitkomsten 

8 Zie Research voor beleid, Invulling compensatieplicht door indicatiestelling hulp bij het 
huishouden; Leiden: 21-8-2007 (project B3330).

9 Een aantal zorgaanbieders is hierbij een werkgeversrol voor alfahulp gaan vervullen, 
hetgeen in strijd is met de Regeling dienstverlening aan huis (waaronder de alfahulp 
formeel valt), die bedoeld is voor particulieren. Op 15-2-2008 heeft het kabinet besloten 
dat zorgaanbieders de huishoudelijke hulp in natura niet meer via een alfahulp aan de 
cliënt mogen leveren. Om de keuze van een burger voor een alfahulp open te houden, zal 
in de wet worden geregeld dat de cliënt naast een voorziening in natura of een persoons-
gebonden budget ook kan kiezen voor een financiële vergoeding voor het inhuren van 
een huishoudelijke hulp die valt onder de Regeling dienstverlening aan huis.

10 Research voor Beleid, Invulling compensatieplicht door indicatiestelling hulp bij het 
huishouden; Leiden, 21 augustus 2007.
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op basis van de jaarrekening mogen niet te veel verschillen met de uitkomsten van 
de gecumuleerde vierde kwartaalcijfers. De uitgaven die gemeenten rapporteren in 
het iv3-formulier onder de rubriek huishoudelijke hulp (functie 622) betreffen bruto 
overdrachtsuitgaven. Deze bevatten zowel de uitgaven in natura als de uitgaven voor 
persoonsgebonden budgetten in de wmo (pgbw).11 Deze uitgavenposten zijn niet 
afzonderlijk te onderscheiden. De uitgaven zijn bruto. De eigen bijdragen zijn hierop 
dus nog niet in mindering gebracht.

De eigen bijdragen worden als inkomsten bij functie 622 in het iv3-formulier gere-
gistreerd. De eigen bijdrage is in beginsel gelijk aan de kosten van huishoudelijke 
hulp per 4-weeks periode (uurtarief maal zorguren), maar kan nooit hoger zijn dan 
de inkomensafhankelijke normprijs. De gemeente levert naast de productiecijfers 
per cliënt ook het te hanteren uurtarief en marginaal inkomenstarief voor de eigen 
bijdrage aan het cak. De uurtarieven zijn doorgaans gelijk aan de contracttarie-
ven, maar dat is door aanbestedings- en overgangsperikelen niet altijd het geval.12 
Daarom zijn de tarieven bij een aantal gemeenten nog geheel of gedeeltelijk geba-
seerd op de awbz-tarieven in 2006.13 Daardoor weerspiegelen de door het cak 
gehanteerde tarieven niet altijd de werkelijke in rekening gebrachte tarieven.14 Het 
cak stelt vervolgens op basis van fiscale gegevens de eigen bijdrage vast en draagt 
zorg voor de inning bij de cliënten. De door het cak geïnde eigen bijdragen worden 
periodiek afgedragen aan gemeenten (wmo) en het awbz-fonds.

De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp in natura wordt door het cak geïnd.15 
Voor deze eigen bijdrage geldt een anticumulatiebeding: de eigen bijdrage voor wmo 
zorg en zzv (awbz zorg zonder verblijf ) samen kan nooit hoger zijn dan de maxi-
male eigen bijdrage zzv. Bij cumulatie wordt eerst de wmo bijdrage verrekend, dan 
de zzv bijdrage.

De cliënt met een positieve zorgaanspraak wmo kan kiezen tussen een zorg in 
nature voorziening (zin) en een pgbw. Bij de keuze voor een pgbw wordt uitgegaan 
van een fictief bruto budget naar zorgzwaarte. Bij de pgbw’s kunnen de gemeenten 

11 Beleids- en beheerskosten worden in beginsel geboekt onder loonkosten en ‘overige 
goederen en diensten’ en blijven hier buiten beschouwing.

12 De uurtarieven voor huishoudelijke hulp zijn in het Besluit maatschappelijke ondersteu-
ning gebonden aan een landelijk maximum.

13 Een bijzondere categorie vormen de zogenaamde overgangscliënten, waarbij sommige 
gemeenten nog de oude awbz-tarieven hanteren. Hiermee kon in de hier uitgevoerde 
berekeningen geen rekening worden gehouden.

14 Het scp heeft voor een groot aantal van deze gemeenten nog aanvullende tariefinforma-
tie  verzameld.

15 Gemeenten kunnen in het kader van de wmo het cak ook een eigen bijdrage laten opleg-
gen voor gebruik van hulpmiddelen & voorzieningen. Door de wijze van registreren is het 
voor het cak niet mogelijk om een splitsing te maken in eigen bijdragen voor hulp bij het 
huishouden, hulpmiddelen & voorzieningen en pgb.
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de inning van de eigen bijdrage door het cak laten uitvoeren (zij keren dan een bruto 
bedrag aan de cliënt uit) of de eigen bijdrage direct inhouden (zij keren dan een netto 
bedrag aan de cliënt uit) en melden dit aan het cak vanwege het anticumulatie-
beding. Op het pgbw wordt niet alleen een inhouding gepleegd vanwege een eigen 
bijdrage van de cliënt, maar ook vanwege lagere ‘overheadkosten’ (tot maximaal 25% 
van de uurloonkosten).

De gegevens van het cbs zijn voorlopig en onvolledig.16 De onvolledigheid betreft 
gemeenten die niet op tijd (voor 15 februari 2008) de gegevens aan het cbs hebben 
geleverd. Daarnaast zijn er gemeenten waarvan de opgave zelf onvolledig is. Het cbs 
heeft hiervoor zowel op micro-niveau (individuele gemeenten) als op meso-niveau 
(groepen van gemeenten) correcties aangebracht. Voorts zijn enkele gemeenten 
verwijderd wegens incomplete opgaven. Uiteindelijk bleek dat de resultaten moesten 
worden opgehoogd met een bedrag van ruim 8% van de betrokken uitgaven om voor 
ontbrekende en verwijderde gemeenten te corrigeren.

De gegevens van het cak zijn nagenoeg volledig tot en met de 12de 4-wekenperiode 
in 2007. De laatste 4-wekenperiode was op het moment van levering aan het scp 
slechts gedeeltelijk ingevuld. De cijfers zijn daarom bijgeschat om ze op jaarniveau te 
brengen. Deze bijschatting betrof circa 3% van de totale jaarproductie. Een probleem 
bij de cbs registratie is dat de uitgaven voor zorg in natura en voor pgbw’s niet 
afzonderlijk zijn te onderscheiden. Het bedrag van pgbw’s moet dus via saldering 
van twee onzekere en verschillend berekende grootheden worden bepaald, hetgeen 
niet zonder risico is.

Het cbs komt op basis van de iv3-registratie uit op een bedrag van 1153,9 miljoen 
euro bruto uitgaven (zin+pgbw) voor huishoudelijke hulp die de gemeenten in het 
kader van de wmo hebben gemaakt. Op de cbs-uitkomsten zijn door het scp nog 
aanvullend correcties uitgevoerd, die betrekking hebben op realisaties die sterk 
afwijken van toegekende budgetten (vws) en verleende zorg in natura (cak).17 
Uiteindelijk komen deze correcties uit op een bedrag van 18,6 miljoen euro, waar-
door voor 2007 een bedrag van 1172,5 miljoen euro resteert aan bruto gemeentelijke 
uitgaven voor huishoudelijke hulp.

Volgens de door het scp bewerkte gegevens van het cak is in 2007 voor 1049 miljoen 
euro aan zorg in natura verstrekt. Dit zou betekenen dat aan pgbw in 2007 
(1172,5 – 1049,0=) 123,5 miljoen euro is verstrekt. Dit is nagenoeg gelijk aan het 

16 Bij gemeenschappelijke regelingen (van samenwerkende gemeenten) zijn nog beleids- 
en beheerskosten inbegrepen. Het gaat hier echter om kleine bedragen (niet meer dan 
enkele miljoenen). 

17 Bij afwijkingen van cbs cijfers van cak cijfers van meer dan 25% naar beneden of naar 
boven zijn de cbs cijfers vervangen door cak cijfers. Dit betreft voornamelijk gemeenten 
waarvoor het cbs geen (adequate) microgegevens beschikbaar had.
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bedrag dan in 2005 is toegekend (124,5 miljoen euro). De eigen bijdrage is door het 
cbs becijferd op 182 miljoen euro. Brengen we dit in mindering op de bruto uitgaven 
voor huishoudelijke hulp dan resteert een netto ‘aan de haak’ bedrag van 990 miljoen 
euro. Dit bedrag kan worden vergeleken met het netto ‘aan de haak’ toegekende 
budget van 1218 miljoen euro in 2007.

Het is duidelijk dat vanwege de genoemde beperkingen en correcties de cijfers van 
het cak en het cbs als ‘voorlopig’ moeten worden aangemerkt.

Gerealiseerde uitgaven in 2007

Op basis van de gegevens van het cbs resulteert voor 2007 een overschot van 
€ 228 mln ten opzichte van het toegekende macrobudget (tabel 4). Dit overschot is 
het resultaat van lagere dan verwachte uitgaven en inkomsten. Niet alleen de netto 
uitgaven voor zorg in natura zijn lager uitgevallen dan verwacht, maar ook de netto 
pgbw’s en de eigen bijdragen.18 De eigen bijdragen zijn met name achtergebleven 
omdat veel gemeenten in (het begin van) 2007 hun tarieven nog niet op orde hadden 
en het cak bij deze gemeenten bij de berekening van de eigen bijdrage is uitgegaan 
van het laagst mogelijke tarief, dat van de alfahulp (€ 12,20 per uur). De meeste 
gemeenten die hun tarieven nog niet op orde hadden hebben de aanbesteding pas in 
de loop van 2007 geregeld.

Tabel 4
Gerealiseerde uitgaven in 2007

gerealiseerd

bruto ‘zorg in natura’ 1.049

eigen bijdragen ‘zorg in natura’ -182

netto PGBW (WMO) 123

saldo overschot niet besteed 228

totaal budget 1.218

Bron: CAK en CBS; SCP-bewerking (voorlopige cijfers).

In het gerealiseerde overschot zitten nog eenmalige uitgaven conform de motie-
Mosterd (9 miljoen euro). Voorts zijn er statistische onzekerheden die betrekking 

18 In 2005 werd een bedrag van bijna 125 mln euro aan pgbw uitgekeerd en een bedrag van 
197 mln euro aan eigen bijdragen ontvangen. Wanneer dezelfde prijs- en volume indices 
als voor zorg in natura worden toegepast, resulteert in 2007 een bedrag van 134 mln euro 
aan pgbw en 212 mln euro aan eigen bijdragen.
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hebben op de werkelijk in 2005 gerealiseerde uitgaven (ruim 10 miljoen euro).19 
Zouden de gerealiseerde netto uitgaven in 2007 (990 miljoen euro) de basis vormen 
voor de indexering van het budget in 2009, dan zouden we uitkomen op een bedrag 
van 1.115 miljoen euro (zie tabel 3 voor de indexcijfers: 6,07% voor 2008 en 6,15% 
voor 2009). Hierbij is geen rekening gehouden met overgangsproblemen vanwege het 
nieuwe verdeelmodel (motie Mosterd) en mogelijke extra uitgaven vanwege extra-
muralisering (invoering ‘volledig pakket thuis’). Bij verrekening van het ‘volledig 
pakket thuis’ in 2009 (35 miljoen euro) resulteert een bedrag van 1080 miljoen euro 
als macrobudget voor gemeenten.

Het gerealiseerde overschot kan globaal worden gedecomponeerd in een volume-
effect, een prijseffect en een productmix effect (tabel 5). Het volume-effect heeft 
betrekking op de toename van het totaal aantal zorguren, het prijseffect op de prij-
zen van de afzonderlijke zorgproducten en het productmix effect op de gewijzigde 
volumeverhouding tussen de onderscheiden zorgproducten. Deze decompositie 
kan alleen worden uitgevoerd voor de zorg in natura. De besteding van de pgbw’s 
is onbekend. Daarom wordt aangenomen dat de verwachte groei van de pgbw’s kan 
worden gebaseerd op dezelfde volume- en prijsindices als van de zorg in natura.

Tabel 5
Decompositie van het gerealiseerde overschot, 2005-2007a

van 2005 naar 2007
verwachte 
groei (%)

gerealiseerde 
groei (%) bedrag (€)

bijdrage aan 
overschot (%)

volumegroei uren (HH1+HH2) zorg in 
natura 4,1% 3,8%  -3 mln 2%

prijsstijging HH1 en HH2 zorg in natura 3,4% -12,5%  -188 mln 90%

productmix HH2 → HH1 zorg in natura 0,0% -2,3%  -27 mln 13%

combinatie van factoren (‘kruisterm’) 0,1 -0,6% -8 mln 4 %

PGBW (WMO) 7,5% -1,2%  -11 mln 5%

eigen bijdragen 7,5% -7,5%  +30 mln -14%

totaal relevant  -208 mln 100%

overig (Mosterd, statistisch) b  -20 mln

totaal generaal  -228 mln

a De prijsstijging is de stijging van de Paasche prijsindex verminderd met het productmixeffect. Bij een alternatieve 
berekening van het productmixeffect is dit effect –55 mln. Het prijseffect wordt dan in absolute waarde kleiner.

b Het Mosterd bedrag bedraagt 8,7 mln (eenmalig) en statistische verschillen hebben betrekking op het verschil tussen 
de gerealiseerde uitgaven conform het CAK en het door VWS berekende budget in 2005.

Bron: SCP (voorlopige cijfers).

19 Deze onzekerheid heeft betrekking op het feit dat de gerealiseerde uitgaven in 2005 vol-
gens de cak gegevens niet geheel sporen met de verwachte realisaties die ten grondslag 
hebben gelegen aan de vaststelling van het macrobudget voor 2007 door vws.
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Daarnaast wordt de omvang van het gerealiseerde overschot bepaald door de ontwik-
keling van de eigen bijdragen. Ook hier wordt verondersteld dat de verwachte groei 
kan worden gebaseerd op de volume- en prijsindices van de zorg in natura. Afwij-
kingen hiervan kunnen dan worden toegeschreven aan een afwijkende volume- en 
prijsontwikkeling alsmede een andere tariefstelling door de gemeenten of een afwij-
kende inkomensontwikkeling bij gebruikers. De uitgaven uit hoofde van de motie 
Mosterd waren tijdelijk als overgangsmaatregel bedoeld en zullen in 2008 niet meer 
in het budget worden opgenomen (9 mln euro).

Uit tabel 5 blijkt dat de gerealiseerde volumegroei in 2007 nagenoeg spoort met 
de verwachte volumegroei op basis van de gehanteerde volume-index (zie tabel 2). 
Deze groei is overigens meer dan geheel in 2006 gerealiseerd (zie tabel 8). In 2006 
is het volume met 7% gestegen maar in 2007 weer met 3% gedaald, waardoor per 
saldo een volumegroei van circa 4% is gerealiseerd. De gerealiseerde prijsstijging 
(-12,5%) is aanzienlijk achtergebleven op de prijsstijging die werd verwacht op basis 
van de gehanteerde prijsindex (zie tabel 3). Deze achterblijvende prijsontwikkeling 
hangt mede samen met de scherpe prijzen die de gemeenten hebben bedongen bij de 
aanbesteding van de huishoudelijke hulp. Daarbij past echter wel de kanttekening 
dat een deel van dit prijseffect reeds in 2006 is gerealiseerd door de prijsdaling van 
de hh2 hulp, die in 2007 verder is doorgezet. Per saldo is de prijsdaling voor 90% 
verantwoordelijk voor het gerealiseerde overschot. De verandering van de product-
mix verklaart in 2007 slechts 13% van het gerealiseerde overschot. Daarbij dient wel 
te worden aangetekend dat deze verschuiving in 2008 sterk zal doorzetten, hetgeen 
vermoedelijk niet geldt voor de prijzen van hh1 en hh2 producten. In 2008 zal het 
productmixeffect dus van veel groter belang worden. De pgbw’s zijn op basis van de 
voorlopige cijfers minder gestegen dan verwacht. Zij dragen voor 5% bij aan het gere-
aliseerde overschot. Wel moet hierbij worden gezegd dat het pgbw cijfer voor 2007 
door de wijze van berekening hoogst onzeker is. De eigen bijdrage ten slotte heeft 
juist een negatieve bijdrage aan het gerealiseerde overschot (-14%) omdat deze lager 
zijn uitgevallen dan verwacht. Zoals gezegd heeft dit te maken met het in rekening 
brengen van zeer lage tarieven in gemeenten, waarin de aanbesteding begin 2007 
nog niet rond was. Door het ontbreken van contracttarieven voor zorg in natura was 
het cak genoodzaakt bij de bepaling van de eigen bijdrage het laagste uurtarief in 
rekening te brengen.

Verschillen tussen gemeenten

De gemeenten hebben op basis van de hier gebruikte voorlopige cijfers 81% van 
het hun in 2007 toegekende budget gebruikt. Het aandeel dat gemeenten besteden 
verschilt per gemeente. In tabel 6 zijn deze verschillen uitgesplitst naar gemeente-
grootte, gemiddelde kostprijs en productmix.
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Tabel 6
Toegekend budget en gerealiseerde uitgaven, 2007 (mln euro)

kenmerk indeling aantal
toegekend 
budget netto uitgaven

aandeel 
besteed (%)

alle gemeenten 443 1218,1 990,3 81

gemeentegrootte

dorpen/stadjes < 20.000 189 153,0 124,6 80

kleine steden 20.000-50.000 188 425,9 336,3 80

middelgrote steden 50.000-100.000 41 236,9 187,4 80

grote steden 100.000-250.000 21 223,8 185,9 84

zeer grote steden >250.000 4 178,5 156,1 88

kostprijs

lage tarieven < € 18,80 93 215,5 154,0 74

gemiddelde tarieven € 18,80 -€ 21,00 256 631,8 504,0 80

hoge tarieven >-€ 21,00 94 370,8 332,3 91

producten

relatief veel HH1 > 40% 95 191,7 158,5 82

gemiddelde verhouding 20-40% 256 695,4 552,7 80

relatief veel HH2 > 80% 92 331,0 279,1 82

Bron: BZK en CBS; SCP-bewerking (voorlopige cijfers).

Tabel 7
Gemeenten naar bestede budgetten, 2007

aantal gemeenten aandeel (%)

besteding < 75% 144 33

besteding 75-85% 124 28

besteding 85-95% 97 22

besteding 95-105% 53 12

besteding > 105% 25 6

totaal 443 100

Bron: BZK en CBS; SCP-bewerking (voorlopige cijfers).
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De verschillen naar gemeentegrootte zijn niet groot. Het minst besteed zijn de 
budgetten in dorpen en kleinere steden (80%) en het meest de budgetten in de zeer 
grote steden (88%). De grote steden zitten daar tussenin. De onderverdeling naar 
tariefklasse laat wel een opmerkelijk verschil zien. Vooral gemeenten met relatief 
hoge tarieven blijken hun budget daadwerkelijk te besteden (91%). Gemeenten met 
lagere tarieven houden duidelijk meer over (74% besteed). De onderverdeling naar 
het aandeel hh1 en hh2 zorg in het totaal van de huishoudelijke hulp laat nauwe-
lijks verschillen zien.

Van het totaal aantal gemeenten heeft ongeveer eenderde deel minder dan 75% van 
het toegekende budget in 2007 besteed (tabel 7). Er zijn slechts weinig gemeenten die 
meer dan 5% over hun budget zijn heengegaan. Slechts 12% van de gemeenten is om 
en nabij het toegekende budget uitgekomen.

Prestaties van gemeenten

Gezien de sterk gedaalde uitgaven voor huishoudelijke hulp is het de vraag welke 
prestaties de gemeenten in 2007 hebben geleverd en in welke verhouding deze staan 
met de prestaties in voorgaande jaren. De belangrijkste prestatie op dit gebied is het 
aantal uren verleende huishoudelijke zorg.

Figuur 1
Uren verleende extramurale zorg, 2004-2007 (2007, mln uren: voorlopige cijfers)

Figuur 1
Titel

Bron: CAK (2004 cijfers gecorrigeerd wegens gedeeltelijke overheveling verzorgende B van PV naar HV);
Voorlopige cijfers; SCP-bewerking
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In 2006 werd 20% van de huishoudelijke hulp (de twee donkere balken in figuur 1) 
als hh1 hulp verstrekt. In 2007 is dit aandeel opgelopen naar 33%.20 Er wordt dus 
meer goedkopere hh1 zorg verstrekt ten koste van duurdere hh2 zorg. Dit heeft 
volgens het ciz niet te maken met een andere indicatiestelling maar met een andere 
interpretatie van de indicatiestelling.21 In voorgaande jaren moest er een vertaalslag 
worden gemaakt van te verrichten activiteiten (in minuten) naar in te zetten hulp (in 
personeel).22 Het zorgkantoor awbz maakte hiertoe prestatieafspraken met aan-
bieders van huishoudelijke hulp op basis van een bandbreedte model. Op basis van 
de afgesproken bandbreedte en de in het huishouden aangetroffen situatie bepaalde 
de zorgaanbieder zelf de inzet van hh1 of hh2 zorg en bracht de corresponderende 
kosten in rekening bij het zorgkantoor.23

Met de invoering van de wmo zijn de geïndiceerde producten echter bepalend voor 
de in te zetten hulp en dienen zorgaanbieders de geïndiceerde producten te leveren 
voor de daarbij afgesproken tarieven.24 Wel blijven cliënten die reeds in 2006 huis-
houdelijke hulp ontvingen – de zogenaamde overgangscliënten – in 2007 die zorg 
ontvangen die hun rechtens de awbz indicatie toekomt.25 Voor 1 januari 2008 zullen 
alle overgangscliënten – circa driekwart van het totaal aantal cliënten – opnieuw 

20 Deze cijfers hebben betrekking op bijdrageplichtige zorg (91% van de totale awbz zorg); 
begeleiding en dagverzorging ontbreken (9% van de totale awgbz zorg). Tot 2004 was de 
awbz voorzieningen-gericht, maar vanaf dat jaar is de indicatiestelling functiegericht. 
Daarom zijn de cijfers over de extramurale zorg tot 2003 niet goed vergelijkbaar met de 
cijfers vanaf 2004.

21 In 2006 werden bij de indicatiestelling geen afzonderlijke producten (hh1 en hh2 zorg) 
onderscheiden maar werden te verzorgen huishoudelijke activiteiten geïndiceerd met 
daarbij horende normtijden. Dit maakt een vergelijking lastig. 

22 Voor de functie huishoudelijke hulp in de awbz werd een cliënt geïndiceerd voor een 
bepaalde zwaarteklasse huishoudelijke hulp. Voor de onderscheiden zwaarteklassen 
kocht het zorgkantoor een mix van alfahulp en andere vormen van thuiszorg in bij thuis-
zorgaanbieders (Bron: vws/vng, Handreiking hulp bij het huishouden).

23 In de periode 2004-2006 werd huishoudelijke hulp als één awbz functie geïndiceerd op 
basis van het gelijkluidende protocol van het ciz. Daarbinnen werden drie activiteiten 
onderscheiden: huishoudelijke werkzaamheden, de organisatie van het huishouden en 
hulp bij ontregelde huishouding. Het zorgkantoor was verantwoordelijk voor de levering 
van passende zorg en maakte hiervoor productie afspraken met de zorgaanbieders. Hier-
bij was volgens een richtlijn van het cvz (circulaire 05/38) geen één-op-éen relatie tussen 
indicatie en de te leveren prestatie. In de praktijk werd circa 20% goedkopere alfahulp 
verstrekt (met een regionale variatie van 10%-30%) en 80% duurdere verzorging (met een 
regionale variatie van 70%-90%). 

24 De meeste gemeenten (75%) werken met een raamcontract, waarbij de hoeveelheid in te 
kopen zorg niet vooraf wordt vastgelegd. Bij een vast contract (25% van de gemeenten) 
wordt een bepaald aantal uren hulp in het huishouden bij de zorgaanbieder ingekocht 
(Research voor beleid, Aanbesteding hulp bij het huishouden; Leiden, 29 maart 2007). 

25 Dit is geregeld in artikel 41 van de wmo. De overgangscliënt heeft geen recht op het 
behoud van de awbz-zorgaanbieder. Het betreft circa driekwart van de cliënten. 
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moeten zijn geïndiceerd.26 Aangezien het beleid om de geboden zorg te laten aan-
sluiten bij de geïndiceerde zorg zal worden voortgezet, zal alleen al om deze reden 
de verschuiving van hh2 naar hh1 zorg in 2008 verder doorzetten.27 Dit onder de 
veronderstelling dat de zorgaanbieders hiervoor voldoende capaciteit kunnen vrijma-
ken.28

Tabel 8 geeft een globaal beeld van de ontwikkeling van de uitgaven voor huishou-
delijke hulp ‘in natura’ voor de periode 2005-2007, onderscheiden naar volume en 
prijs. De huishoudelijke hulp die middels pgbw’s is geleverd ontbreekt in deze tabel 
omdat hierover niets bekend is. Deze periode is gekozen omdat de budgettering 2007 
is gebaseerd op het uitgavenniveau in 2005.

Tabel 8
Bruto uitgaven huishoudelijke hulp ‘in natura’, 2005-2007

2005 2006 2007

uren 
(mln)

prijs  
(€)

uitgaven 
(mln)

uren 
(mln)

prijs  
(€)

uitgaven 
(mln)

uren 
(mln)

prijs  
(€)

uitgaven 
(mln)

hulp basis (HH1) 10,4 13,70 142 10,7 14,60 157 15,2 15,75 239

hulp plus organisatie 
(HH2) 39,8 26,20 1.043 43,0 24,30 1.044 37,0 21,90 810

totaal 50,2 1.186 53,7 1.201 52,1 1.049

De invulling van producten HH1 en HH2 kan per gemeente verschillen en is daarom inhoudelijk niet goed te vergelijken met 
de AWBZ-productcodes 6 en 7 die het CAK tot 2007 registreerde. Daarnaast hebben de gemeenten de mogelijkheid om 
meer producten te registreren.

Bron: CAK (voorlopige cijfers); SCP-bewerking

Uit de tabel blijkt dat de groei van het aantal in de periode 2006 vrij fors is geweest 
(7,0%), maar in 2007 weer iets is gedaald (met -3%).29 Verder blijkt de productmix 
van hh1 en hh2 zorg in 2006 ongewijzigd te zijn (20/80) maar in 2007 duidelijk is 

26 Dit vergt vaak een dermate grote inspanning van gemeenten, dat soms wordt uitgeweken 
naar uitstel of administratieve omzetting (met name bij ouderen en gehandicapten).

27 Uit een telefonische enquête van het ministerie van vws die in december 2007 onder een 
steekproef van 77 gemeenten is gehouden (Enquête operatie herindicatie) blijkt dat 43% 
van de gemeenten verwacht dat de overgangscliënten een lichtere vorm van huishoude-
lijke hulp krijgen geïndiceerd en 13% van de gemeenten dat ze minder uren hulp krijgen 
geïndiceerd.

28 Dit is maar zeer de vraag. Zorgaanbieders hebben grote moeite om alfahulpen te werven 
tegen de huidige tarieven en bewegen zich aan de onderste randen van de arbeidsmarkt. 
Bovendien heeft het kabinet op 15-2-2008 besloten dat zorgaanbieders de huishoudelijke 
hulp in natura niet meer via een alfahulp aan de cliënt mogen leveren.

29 Een mogelijke verklaring hiervoor is een strengere toepassing van het begrip ‘gebruike-
lijke zorg’. Concrete aanwijzingen hiervoor zijn er echter niet.
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verschoven (30/70). Tenslotte blijkt dat de prijs van hh1 hulp in 2006 is gestegen 
(met ruim 6%) en in 2007 verder is gestegen (met 8%) en dat de daling van de prijs 
van hh2 hulp reeds in 2006 is ingezet (met –7%) en zich in 2007 sterk heeft door-
gezet (met -10%).

Gevolgen van gerealiseerde uitgaven in 2007 voor het budget 2009

De taakopdracht aan het scp voorziet ook in een beoordeling van een mogelijke 
onderuitputting in 2007, te verrekenen in het budget voor 2009. In het bestuurlijk 
overleg (Bofv) is immers afgesproken dat de vaststelling van het macrobudget huis-
houdelijke hulp voor het jaar t+1 (2009) middels indexering in beginsel dient plaats te 
vinden op basis van de realisatie in het jaar t-1 (2007). Op basis van dit uitgangspunt 
resulteert na indexatie een macrobudget van 1080 miljoen euro voor 2009. Dit bedrag 
is exclusief aanloopfactoren en overgangsproblemen (motie Mosterd), maar inclusief 
verrekening van gemeentelijk extramuraliseringsbeleid (‘volledig pakket thuis’). In 
het bestuurlijk overleg is echter ook afgesproken dat bij een mogelijke onderuitput-
ting rekening moet worden gehouden met ‘aanloopfactoren’ die verband houden met 
invoering van de wmo. Er zijn voldoende redenen om terughoudend te zijn met een 
volledige verrekening van het overschot van 2007 in het budget van 2009.

Die terughoudendheid vloeit voort uit het feit dat er op dit moment nog onvoldoende 
informatie beschikbaar is over de effectiviteit en kwaliteit van de huishoudelijke 
hulp in 2007. Nader onderzoek moet uitwijzen of de effectiviteit is gestegen (betere 
productmix) of gedaald (slechtere productmix) en een eventueel toegenomen doel-
matigheid niet ten koste is gegaan van de kwaliteit van de dienstverlening.30

De belangrijkste effectiviteitsvraag is of niet teveel cliënten hh1 zorg geïndiceerd 
krijgen waar hh2 op zijn plaats is. Het beslissende onderscheid is het gebrek aan 
regiefunctie bij cliënten en het ‘werkgeverschap’ dat zij moeten voeren voor de 
alfahulpverlening.31 De belangrijkste vraag die bij eventuele doelmatigheidswinst 
gesteld moet worden is of deze winst niet ten koste is gegaan van de kwaliteit van 
dienstverlening.

30 Deze vragen vormen de kern van het door het scp uitgevoerde evaluatie onderzoek. In 
dit evaluatie onderzoek wordt een antwoord gezocht op twee hoofdvragen: (1) Wat zijn 
de effecten van de wmo en worden de gestelde doelen bereikt, en (2) draagt de wmo bij 
aan een doeltreffende en doelmatige uitvoering door gemeenten? De eerste uitkomsten 
van dit onderzoek gericht op de door gemeenten geleverde prestaties worden eind 2008 
verwacht.

31 De werkgeversrol impliceert dat de cliënt bepaalde verzekeringsrisico’s draagt, waaron-
der doorbetaling bij ziekte (maximaal zes weken), geen vervanging bij afwezigheid door 
ziekte of verlof en aansprakelijkheid voor bedrijfsschade vanwege de werkzaamheden 
van de alfahulp. 
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Wat is kwaliteit van dienstverlening?

Bij kwaliteit van dienstverlening wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen product-

kwaliteit (wat wordt geleverd), proceskwaliteit (hoe wordt het geleverd) en structuurkwaliteit (in 

welke context wordt het geleverd). Opmerkelijk bij de huishoudelijke hulp is dat cliënten zaken 

die doorgaans tot de proceskwaliteit worden gerekend, zoals de organisatie van de hulp (men 

wil graag steeds dezelfde hulpverlener op een vaste tijd) en het sociale karakter van de hulp 

(signaleringsfunctie) tot de productkwaliteit rekenen (SCP, Kwaliteit van publieke diensten, nog 

te verschijnen). Zij vormen naast het geleverde huishoudelijke werk zelf blijkbaar de kern van het 

product ‘huishoudelijke hulp’.

Het tweede aspect van doelmatigheidswinst dat nadere aandacht verdient betreft 
de arbeidsvoorwaarden van het personeel.32 Uit een analyse van het cpb over meer 
markwerking in de publieke dienstverlening blijkt dat introductie of versterking van 
markwerking in een bepaalde sector op lange termijn doorgaans welvaartswinst 
oplevert, maar op korte termijn vaak leidt tot verslechtering van de arbeidsvoorwaar-
den van het personeel dat werkzaam is in de betreffende sector.33 Mogelijk is dit bij 
de marktzetting van de huishoudelijke hulp in het kader van de wmo ook het geval. 
Wanneer doelmatigheidswinst wordt bereikt door lagere inschaling van personeel 
(downgrading) of grotere inzet van goedkope alfahulp is het de vraag wat hiermee 
niet alleen op korte maar ook op lange termijn is gewonnen.

Het scp zal eind dit jaar een niet-bindend advies uitbrengen over de toereikendheid 
van het macrobudget voor de huishoudelijke hulp, in het licht van maatschappelijke 
ontwikkelingen en beleidsmatige ontwikkelingen. Daarbij worden relevante trend-
matige ontwikkelingen in verband gebracht met het door de gemeenten ontvangen 
en bestede budget voor huishoudelijke hulp (hh). Deze relevante ontwikkelingen 
betreffen onder meer de behoefte aan huishoudelijke hulp op basis van determi-
nanten, het gebruik van mantelzorg en particuliere hulp, de indicatiestelling voor 
huishoudelijke hulp, de vervanging door hh-gerelateerde producten (awbz, wvg, 
welzijn), de prijs en kwaliteit van hh producten, de eigen bijdragen van gebruikers 
en de omvang en samenstelling van wachtlijsten voor huishoudelijke hulp.

In het bestuurlijk overleg (Bofv) is afgesproken dat voor de berekening van het 
budget voor het jaar 2009 een mogelijke onderuitputting in 2007 ten gevolge van 

32 Uit de in december 2007 gehouden Enquête operatie herindicatie van het ministerie van 
vws blijkt dat driekwart van de gemeenten verwacht dat zorgaanbieders een tekort aan 
alfahulpen krijgen en dat de helft van de gemeenten ontslagen verwachten van hh2 
medewerkers. 

33 cpb, Centraal economisch plan 2008, markten in beweging.
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aanloopfactoren niet automatisch in het budget zal worden verdisconteerd. Helaas 
is op dit moment geen kwantitatieve duiding te geven van de omvang van de aan-
loopfactoren.34 Ook is nog onvoldoende bekend over de mate waarin wordt voldaan 
aan het compensatiebeginsel. De wmo is immers geen ‘voorzieningenwet’ maar een 
‘compensatiewet’. Het zou kunnen zijn dat een iets andere invulling wordt gegeven 
aan de compensatie van beperkingen door bijvoorbeeld meer woon- of vervoers-
voorzieningen in te zetten in het bredere kader van de wmo of meer ondersteunende 
hulp vanuit de awbz of de informele sfeer. Hierover moet het in het najaar uit te 
brengen advies over de toereikendheid van het macrobudget huishoudelijke hulp 
meer duidelijkheid scheppen. Pas wanneer meer duidelijk is over de functie van de 
huishoudelijke hulp in het bieden van compensatie voor mensen met beperkingen en 
er meer duidelijk is over de verschillende effecten van de huishoudelijke hulp rich-
ting aanbieders en richting cliënten kan een meer weloverwogen beslissing over de 
toereikendheid van het macrobudget worden genomen. Daar lijkt het nu nog te vroeg 
voor. Enige prudentie bij een mogelijke onderuitputting van het wmo-budget voor de 
huishoudelijke hulp is derhalve gewenst.

Maar er zijn meer redenen om terughoudend te zijn bij een eventuele onderuitput-
ting. Zo bestaat er nog grote onzekerheid over de omvang van het overschot omdat 
de onderliggende data nog te wensen overlaten. Ook heeft de staatssecretaris van 
vws in het kader van haar systeemverantwoordelijkheid de alfahulp onttrokken aan 
het regime van de instellingen en direct onder de gemeenten geplaatst. Daardoor 
moeten gemeenten in de toekomst drie vormen van huishoudelijke hulp in het kader 
van de wmo aanbieden: zorg in natura, een persoonlijk budget en alfahulp. Dit zou 
mutatis mutandis een kostenverhogend effect op de huishoudelijke hulp kunnen 
hebben.

34 Een deel van de aanloopproblematiek kan uiteraard worden bestreden uit het gereali-
seerde overschot in 2007, maar dat geldt niet voor structurele factoren die in latere jaren 
doorwerken. 
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau 

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast. 
De tekst van het lopende programma (2007-2008) is te vinden op de website van het scp: 
www.scp.nl. 
Het Werkprogramma is rechtstreeks te bestellen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
isbn 90-377-0267-8

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. Een complete lijst is te vinden 
op de website van het scp: www.scp.nl.

Sociale en Culturele Rapporten 
Sociaal en Cultureel Rapport 2000. isbn 90-377-0015-2
Sociaal en Cultureel Rapport 2002. De kwaliteit van de quartaire sector. isbn 90-377-0106-x
In het zicht van de toekomst. Sociaal en Cultureel Rapport 2004. isbn 90-377-0159-0
Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport 2006. isbn 90-377-0285-6

The Netherlands in a European Perspective. Social & Cultural Report 2000. isbn 90-377-0062-4 
(English edition 2001)
The Quality of the Public Sector (Summary). Social and Cultural Report 2002. isbn 90-377-0118-3

Nederlandse populaire versie van het scr 2000
Nederland en de anderen; Europese vergelijkingen uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2000. Wilfried 
Uitterhoeve. isbn 90-5875-141-4

scp-publicaties 2007
2007/1 Publieke prestaties in perspectief. Memorandum quartaire sector 2006-2011 (2007). 

isbn 978-90-377-0298-9
2007/2 Nieuwe links in het gezin (2007). Marion Duimel en Jos de Haan. 

isbn 978-90-3770287-3
2007/3 Robuuste meningen? Het effect van responsverhogende strategieën bij het onderzoek Culturele 

Veranderingen in Nederland (2007). Josine Verhagen. isbn 978-90-377-0300-9
2007/4 Een nuchtere kijk op gezond gedrag. Vier thema’s voor gezondheidsbevordering (2007). 

isbn 978-90-377-0280-4. 
2007/5 Verschillen in verzorging. De verzorging van ouderen in negen eu-landen (2007). 

Evert Pommer, Edwin van Gameren, John Stevens, Isolde Woittiez. 
isbn 978-90-377-0258-3

2007/6 Prestaties van de rechtspraak: productiviteit in perspectief (2007). Ab van der Torre, 
Jedid-Jah Jonker, Frank van Tulder, Theresa Steeman, Gerard Paulides. 
isbn 978-90-377-0294-1

2007/7 Türken in Deutschland und den Niederlanden. Die Arbeitsmarktposition im Vergleich (2007). 
Jaco Dagevos, Rob Euwals, Mérove Gijsberts en Hans Roodenburg. 
isbn 978-90-377-0308-5
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2007/8 Een gele kaart voor de sport. Een quick-scan naar wenselijke en onwenselijke praktijken 
in en rondom de breedtesport (2007). Annet Tiessen-Raaphorst en Koen Breedveld. 
isbn 978-90-377-0307-8

2007/9 Kosten in kaart. Een macrokostendecompositie toegepast op instellingen voor verstan-
delijk gehandicapten (2007). Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker en Michel Ras. 
isbn 978 90 377 0143 2

2007/10 Sport in the Netherlands (2007). Annet Tiessen-Raaphorst en Koen Breedveld. 
isbn 978-90-377-0302-3

2007/11 Geld op de plank. Niet-gebruik van inkomensvoorzieningen (2007). Jean Marie Wildeboer 
Schut en Stella Hoff. isbn 978-90-377-0207-1

2007/12 Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 (2007). Paul Dekker, Joep de Hart en Laila 
Faulk. isbn 978-90-377-0311-5

2007/13 Aandacht voor de wijk. Effecten van herstructurering op de leef baarheid en veiligheid (2007). 
Karin Wittebrood en Tom van Dijk. isbn 978-90-377-0309-2

2007/14 Meedoen met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2007 (2007). Mirjam de Klerk 
(red.). isbn 978-90-377-0310-8

2007/15 Interventies voor integratie. Het tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van 
interetnisch contact (2007). Mérove Gijsberts en Jaco Dagevos. 
isbn 978-90-377-0312-2

2007/16 Blijvend in balans. Een toekomstverkenning van informele zorg (2007). Alice de Boer en 
Joost Timmermans. isbn 978-90-377-0313-9

2007/17 Vertrouwen in de rechtspraak nader onderzocht (2007). Paul Dekker en Tom van der 
Meer. isbn 978-90-377-0318-4

2007/18 Verbinding maken. Senioren en internet (2007). Marion Duimel.  
isbn 978-90-377-0317-7.

2007/19 Moeders, werk en kinderopvang in model. Analyse van arbeidsparticipatie- en kinderopvang-
beslissingen van moeders met jonge kinderen (2007). Ingrid Ooms, Evelien Eggink en 
Edwin van Gameren. isbn 978-90-377-0314-6

2007/20 De sociale staat van Nederland 2007 (2007). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer en Evert 
Pommer (red.). isbn 978-90-377-0321-4

2007/21 Toekomstverkenning informele zorg (2007). Alice de Boer (red.).  
isbn 978-90-377-0319-1

2007/22 Beter aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting 
(2007). Gerda Jehoel-Gijsbers (red.). isbn 978-90-377-0327-6

2007/23 Out in the Netherlands. Acceptance of homosexuality in the Netherlands (2007). Saskia 
Keuzenkamp en David Bos. isbn 978-90-377-0324-5

2007/24 Achterstand en afstand. Digitale vaardigheden van lager opgeleiden, ouderen, allochtonen en 
inactieven (2007). Eric van Ingen, Jos de Haan en Marion Duimel.  
isbn 978-90-377-0316-0

2007/25 Het beste van twee werelden. Plattelanders over hun leven op het platteland (2007). Carola 
Simon, Lotte Vermeij en Anja Steenbekkers. isbn 978-90-377-0320-7

2007/26 Maten voor gemeenten 2007. Een analyse van de prestaties van de lokale overheid (2007).  
B. Kuhry, J.J.J. Jonker, m.m.v. M. Ras. isbn 978-90-377-0323-8

2007/27 Jaarapport integratie 2007 (2007). Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts.  
isbn 978-90-377-0330-6

2007/28 Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007 (2007). Iris 
Andriessen, Jaco Dagevos, Eline Nievers en Igor Boog. isbn 978-90-377-0331-3

2007/29 Het bereik van het verleden. Ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed. 
Het cultureel draagvlak deel 7. (2007). Frank Huysmans en Jos de Haan. isbn 
978-90-377-0284-2
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2007/30 Armoedemonitor 2007 (2007). Cok Vrooman, Stella Hoff, Ferdy Otten en Wim Bos. 
isbn 978-90-377-0337-5

2007/31 Verklaringsmodel verpleging en verzorging 2007. Jedid-Jah Jonker, Klarita Sadiraj, Isolde 
Woittiez, Michiel Ras en Meike Morren. isbn 978-90-377-0334-4

2007/32 Comparing Care. The care of the elderly in ten eu-countries. Evert Pommer, Isolde Woit-
tiez en John Stevens. isbn 978-90-377-303-0

2007/33 Surfende senioren. Kansen en bedreigingen van ict voor ouderen. Jos de Haan, Oene 
Klumper, Jan Steyaert (red.). isbn 978-90-377-0362-7

scp-publicaties 2008
2008/1 Vrijwillig verzorgd. Over vrijwilligerswerk voor zorgbehoevenden en mantelzorgers buiten de 

instellingen (2008). Jeroen Devilee. isbn 978-90-377-0353-5
2008/2 Vroeger was het beter. Nieuwjaarsuitgave 2008 (2008). isbn 978-90-377-0344-3
2008/3 Facts and Figures of the Netherlands. Social and Cultural Trends 1995-2006 (2008). Theo 

Roes (ed.). isbn 90-377-0211-8 
2008/4 Nederland deeltijdland. Vrouwen en deeltijdwerk (2008). Wil Portegijs en Saskia 

Keuzenkamp (red.). isbn 978-90-377-0346-7
2008/5 Het dagelijks leven van allochtone stedelingen (2008). Andries van den Broek en Saskia 

Keuzenkamp (red.). isbn 978-90-377-0336-8
2008/6 De openbare bibliotheek tien jaar van nu (2008). Frank Huysmans en Carlien Hille-

brink. isbn 978-90-377-0351-1
2008/7 De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De hoofdlijnen (2008). Frank Huysmans en 

Carlien Hillebrink. isbn 978-90-377-0373-3

scp-essays
1  Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90-377-0248-1
2  De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90-377-0265-1
3  De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90-377-0261-9
4  Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers 

en Carola Simon. isbn 90-377-0262-7
5  Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 978-90-5260-260-8

Overige publicaties
  Veel geluk in 2007. Nieuwjaarsuitgave (2007). Paul Schnabel (red.).  

isbn 978-90-377-0295-8
  Marktplaats Europa. Vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie (2007). 

Paul Dekker, Albert van der Horst, Henk Kox, Arjan Lejour, Bas Straathof, Peter 
Tammes en Charlotte Wennekers. isbn 978-90-377-0305-4

  Samenloop van regelingen (2007). Mirjam de Klerk, Gerda Jehoel-Gijsbers.  
isbn 978-90-377-0315-3

  Hoe groot is de vraag? Operationalisatie van de potentiële vraag naar awbz-gefinancierde zorg 
(2007). Roelof Schellingerhout. isbn 978-90-377-0341-2

  Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland (2007). Saskia Keuzen-
kamp. isbn 978 90 377 0329 0

  Ondersteunende voorzieningen (2008). Roelof Schellingerhout. isbn 978-90-3770354-2
  Wel of niet aan het werk (2008). Patricia van Echtelt en Stella Hoff . isbn 90-377-0364-1
  Ontwikkeling van awbz-uitgaven 1985-2030 (2008). Evelien Eggink, Evert Pommer en 

Isolde Woittiez. isbn 90-377-0365-8
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  Veranderlijkheid van opvattingen over de eu (2008). Charlotte Wennekers. 
isbn 978-90-377-0382-5

  Advies over het macrobudget huishoudelijke wmo-hulp voor 2009 (2008). Evert Pommer, 
Ab van der Torre. isbn 90-377-0383-2


