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Samenvatting In 2015 werd de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) herzien in het kader van
de Hervorming Langdurige Zorg en de decentralisa-
ties in het sociale domein. Gemeenten hebben onder
de Wmo 2015 de opdracht om integrale en passende
ondersteuning te bieden aan mensen met een beper-
king of met psychosociale problemen. Dit onderzoek
geeft inzicht in de wijze waarop gemeenten uitvoe-
ring hebben gegeven aan de Wmo 2015 in de eerste
jaren na de herziening (de transitie en de transfor-
matie), wat volgens gemeenteambtenaren goed gaat
en waar nog aandachtspunten liggen. De gepresen-
teerde gegevens werden eind 2016 en in de eerste helft
van 2017 verzameld onder gemeenteambtenaren door
middel van interviews in zes gemeenten en open vra-
gen in een landelijke digitale enquête. De eerste jaren
na de invoering van de Wmo 2015 waren gemeenten
vooral gericht op een soepele overgang. Dit werd als
een veeleisende periode ervaren. Na de eerste twee
jaren ontstond geleidelijk ruimte voor de inhoude-
lijke veranderingen in werkwijze en cultuur die met
de hervormingen nagestreefd worden. Onder de ge-
meenteambtenaren in het onderzoek zien we over het
algemeen een stevig draagvlak voor de uitgangspun-
ten van de Wmo 2015 en de transformatie. Zij noe-
men zowel positieve als negatieve punten rondom de
voortgang van de transformatie en benadrukken dat
de beoogde cultuur- en gedragsverandering nog veel
tijd zal vergen.
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Dutch municipalities on the implementation of
the Social Support Act 2015: the glass is half-full
and half-empty

Abstract The Social Support Act 2015 (Wmo 2015)
was introduced in the Netherlands as part of the re-
forms of long-term care and three decentralisations
in the social domain. Under the Act municipalities
are commissioned to provide integrated and appro-
priate support services to people with impairments/
disabilities or psychosocial problems. This study in-
vestigates how municipalities have implemented the
Wmo 2015 in the first few years after its introduction
(the transition and transformation), what goes well
according to municipal policy officers and what as-
pects still need special attention. The presented data
were collected at the end of 2016 and during the first
half of 2017 among municipal policy officers through
interviews in six case-study municipalities and open
questions in a national digital questionnaire. During
the first years after the enactment of the Wmo 2015,
municipalities concentrated on a smooth transition.
They experienced this period as demanding. After
the first two years more scope gradually emerged for
the changes in culture and methods of working that
are aimed for by the reforms. The municipal policy
officers in this study broadly support the principles
underpinning the Wmo 2015 and the transformation.
They mention both positive and negative points con-
cerning the progress of the transformation and stress
that the envisaged cultural and behavioural change
will require more time.
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Kernpunten

● Na de invoering van de Wmo 2015 hebben ge-
meenten in eerste instantie ingezet op continuï-
teit van zorg en ondersteuning.

● Circa twee jaar na de invoering van de Wmo 2015
ontstond bij gemeenten geleidelijk ruimte voor
de omslag in denken en doen die de wet beoogt
(de transformatie).

● Onder gemeenteambtenaren is over het alge-
meen draagvlak voor de uitgangspunten van de
Wmo 2015.

● Gemeenteambtenaren noemen zowel positieve
als negatieve punten rondom de voortgang van
de transformatie.

Inleiding

In 2015 werd de eerste Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) uit 2007 aangepast en uitgebreid tot
de Wmo 2015 [1]. Onder de Wmo hebben gemeenten
de verantwoordelijkheid voor ondersteuning van de
zelfredzaamheid en participatie van mensen met een
beperking of chronische psychische of psychosociale
problemen. De invoering van de Wmo 2015 ging ge-
paard met de nodige zorgen over de uitvoerbaarheid
van de wet. De Raad van State zette vraagtekens bij
de vele inspanningen en het hoge tempo die van ge-
meenten verwacht werden bij het oppakken van hun
nieuwe verantwoordelijkheden [2]. Helemaal nieuw
was de Wmo 2015 echter niet. De nieuwe wet bouwt
voort op de ‘oude’ van 2007 en de doelen en ambities
van beide wetten komen sterk overeen. Wel hebben
gemeenten onder de Wmo 2015 de verantwoordelijk-
heid gekregen voor een groter aantal vormen van on-
dersteuning [3].

De herziening van de Wmo vond plaats in het ka-
der van zowel de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ)
als de decentralisaties in het sociale domein. De HLZ
– waar de Wmo 2015, de Zorgverzekeringswet (Zvw)
en de Wet langdurige zorg (Wlz) deel van uitmaken –
heeft als doel de kwaliteit van zorg en ondersteuning
te verbeteren, de betrokkenheid in de samenleving te
vergroten en bij te dragen aan de financiële houdbaar-
heid van langdurige zorg en ondersteuning [1]. De de-
centralisaties in het sociale domein hebben naast de
Wmo 2015 betrekking op de Jeugdwet (jeugdhulp) en
de Participatiewet (ondersteuning van inkomen en bij
het vinden van werk). De decentralisaties betekenen
een verschuiving van verantwoordelijkheden van het
Rijk naar gemeenten en hebben ook als doel om ver-
bindingen te leggen tussen de verschillende beleids-
terreinen in het sociale domein [1, 4]. Het idee van
de regering is dat daardoor integrale ondersteuning
geboden kan worden. Doordat gemeenten dichter bij
burgers staan zouden zij ook beter op de specifieke
wensen en behoeften van hun inwoners kunnen in-

spelen. Gemeenten hebben dan ook de opdracht om
passende ondersteuning te bieden. Deze ondersteu-
ning moet eraan bijdragen dat mensen zo lang moge-
lijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen
en meedoen in de maatschappij [1].

Bij de invoering van de nieuwe decentralisatiewet-
ten, en dus ook de Wmo 2015, worden twee proces-
sen onderscheiden [5]. De daadwerkelijke overdracht
van taken naar de gemeenten wordt ‘de transitie’ ge-
noemd. Daarnaast wordt onder de Wmo 2015 een
inhoudelijke verandering in werkwijze en cultuur na-
gestreefd. Deze verandering werd al eerder, onder de
‘oude’ Wmo, ingezet. De inhoudelijke vernieuwing
van de zorg en ondersteuning zoals de onderliggende
wetten die beogen wordt ‘de transformatie’ genoemd
[5, 6].

Hoewel de uitvoeringspraktijk (nog) aan verande-
ring onderhevig is, is het wel mogelijk om na te gaan
wat de ervaringen van gemeenten tot dusver zijn met
de uitvoering van de Wmo 2015 en dus met het in
de praktijk brengen van de transitie en de transfor-
matie. Met het hier beschreven onderzoek willen we
de stand van zaken beschrijven betreffende de uitvoe-
ring van de Wmo 2015 volgens gemeenten. We gaan
in op de volgende vragen: hoe hebben gemeenten uit-
voering gegeven aan de Wmo 2015 in de eerste jaren
na de herziening (de transitie en de transformatie) en
hoe ervaren gemeenteambtenaren dit proces? Waar
staan gemeenten nu in het proces en wat zijn volgens
gemeenteambtenaren positieve punten en wat knel-
punten?

Het onderzoek is een momentopname van de si-
tuatie van eind 2016/begin 2017. Het maakt deel uit
van een breder onderzoek naar de lokale uitvoering
van deWmo 2015, waarin naast gemeenteambtenaren
ook andere partijen, zoals zorgaanbieders, zorgverze-
keraars en belangenbehartigers, aan het woord komen
[7]. Dit bredere onderzoek werd uitgevoerd in het ka-
der van de door het Sociaal en Cultureel Planbureau
uitgevoerde evaluatie van de HLZ [8].

Methoden van dataverzameling

De in dit artikel gepresenteerde gegevens werden ver-
zameld onder gemeenteambtenaren door middel van
interviews en (open vragen in) een digitale enquête.
De interviews werden gehouden met gemeenteamb-
tenaren uit zes gemeenten. Deze gemeenten wer-
den geselecteerd op basis van variatie in stedelijkheid
(niet/weinig, matig en (zeer) sterk), geografische lig-
ging (noord, midden, zuid en provincie) en de inrich-
ting van de Wmo 2015 (onder andere de aanwezigheid
van een sociaal wijkteam). Daarnaast verschillen de
gemeenten in zorgkantoorregio’s en prominente zorg-
verzekeraar (vijf verschillende zorgverzekeraars). De
gemeenten werden gevonden op basis van verken-
nend literatuuronderzoek en op basis van contacten
uit het netwerk van de onderzoekers en het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inter-
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views werden gehouden met gemeentelijke beleids-
medewerkers of medewerkers in een coördinerende of
leidinggevende functie, zoals accounthouder of Wmo-
teamleider. Per gemeente werden twee tot vijf van
deze gesprekken gehouden, waarbij vaak meerdere
personen aanwezig waren. In totaal vonden zeven-
tien gesprekken plaats met dertig personen. De inter-
views omvatten meerdere thema’s met betrekking tot
de Wmo 2015, waarvan in dit artikel de volgende aan
bod komen: de ontwikkeling en inrichting van het ge-
meentelijke Wmo-beleid, en de algemene indruk van
positieve en negatieve aspecten van de Wmo 2015. De
interviews zijn letterlijk getranscribeerd en vervolgens
gestructureerd en geanalyseerd met behulp van soft-
ware voor de analyse van kwalitatieve gegevens.

De digitale enquête is uitgezet onder Wmo-beleids-
medewerkers van Nederlandse gemeenten. Alle 388
Nederlandse gemeenten zijn hiervoor aangeschre-
ven. Per gemeente werd één (coördinerende) Wmo-
beleidsmedewerker gevraagd om de vragenlijst in te
vullen. De vragenlijst werd getest in een pilot in
drie gemeenten. In totaal hebben 269 gemeenten de
vragenlijst ingevuld – een respons van 69%. Alle pro-
vincies en categorieën van stedelijkheid (vijf in totaal)
waren goed vertegenwoordigd onder de deelnemende
gemeenten. Gemeenten uit Noord-Brabant en Noord-
Holland, en matig en weinig stedelijke gemeenten
waren iets meer vertegenwoordigd, en gemeenten uit
Overijssel en sterk stedelijke en niet-stedelijke ge-
meenten iets minder (op basis van gegevens van CBS
StatLine juli 2017). Onder de deelnemende gemeen-
ten bevonden zich de G4-gemeenten (Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam en Utrecht). De enquête om-
vatte – net als de interviews – een verscheidenheid
aan specifieke thema’s met betrekking tot de Wmo
2015. In dit artikel beperken we ons tot de gegevens
op basis van de open vragen waarin de respondenten
gevraagd werd naar hun algemene indrukken van de
uitvoering van de Wmo 2015 in hun gemeente. Hierbij
werd hen verzocht de twee belangrijkste knelpunten
aan te geven, en de twee punten waarover zij het
meest tevreden waren. De open vragen zijn geanaly-
seerd in Excel enWord, waarbij antwoorden in thema’s
werden geclusterd en geturfd. Van de 269 gemeenten
vulde 17% geen enkel knelpunt in en eveneens 17%
geen enkel positief punt. Daarnaast vulde 10% wel
een eerste, maar geen tweede knelpunt in en 11% wel
een eerste punt om tevreden over te zijn, maar geen
tweede punt. Het is niet bekend in hoeverre sprake is
van non-respons bij de beleidsmedewerkers die niet
antwoordden of aangaven dat zij van mening zijn dat
er geen (andere) punten zijn.

Resultaten

De transitie (goed) doorgekomen

In het eerste jaar na de invoering van de Wmo 2015
vormde vooral continuïteit van zorg het uitgangspunt

voor gemeenten, zo bleek uit de interviews. Hun idee
was dat inwoners zo weinig mogelijk last mochten
hebben van de overdracht van taken en dat voorko-
men moest worden dat mensen tussen wal en schip
zouden raken. Hierdoor waren gemeenten in 2015
vooral gericht op het uitvoeren van de nieuwe taken
en het op orde krijgen van praktische zaken. Doordat
de gegevens over inwoners en de administratiesyste-
men lange tijd niet op orde waren, en door het snelle
tempo waarmee alles gebeurde hebben gemeenten
vooral het eerste jaar na de invoering van de Wmo
2015 als een zware periode ervaren. Ze spraken over
deze transitieperiode in termen van ‘overleven’ en
‘proberen niet te verzuipen’:

We hebben wel een jaar, zeker anderhalf jaar
achter de rug gehad waar we dachten van als
we maar niet verzuipen, als we maar niet men-
sen niet weten te vinden, dat zij niet weten dat
ze überhaupt cliënt zijn van ons. Want wij kre-
gen een lijst over van Den Haag, dat zouden de
burgers zijn. Nou, we weten nu al dat er heel
veel niet klopte. (interview, gemeente A)

Desondanks hebben veel geïnterviewden en res-
pondenten van de enquête de indruk dat de overhe-
veling van taken zonder ongelukken is verlopen en zij
uitten hier hun tevredenheid en opluchting over.

De overgang is goed gegaan, niemand is zijn in-
dicatie kwijtgeraakt. (enquête)

Het merendeel van de geïnterviewde gemeente-
ambtenaren heeft dan ook het idee dat de transitie-
fase inmiddels is afgesloten. Het gaat nu nog om
het aanscherpen van werkprocessen, het optimali-
seren van administratiesystemen en het herstellen
van foutjes die men nog tegenkomt. Simultaan ont-
staat ruimte voor een focusverschuiving naar meer
inhoudelijke vernieuwing van maatschappelijke on-
dersteuning (het realiseren van de transformatie), iets
waar gemeenten in de eerste twee jaar (2015–2016)
niet of nog weinig aan toe zijn gekomen.

Breed draagvlak voor de transformatie

De geïnterviewde gemeenteambtenaren zijn zich be-
wust van de transformatie die verwacht wordt. Wan-
neer de geïnterviewden het hebben over de transfor-
matie, dan spreken zij hier vooral over in termen van
een ‘cultuur- en gedragsverandering’, een ‘grote om-
slag’, de ‘nieuwe werkwijze’ en ‘het nieuwe denken’.
Dit geeft aan dat het hier – anders dan bij de transitie
– niet om structuren gaat, maar om grotere verande-
ringen in denken en doen. De uitgangspunten die
geïnterviewden aan de transformatie toekennen, ko-
men – uiteraard niet geheel toevallig – overeen met de
kernpunten van de Wmo 2015. Onder de gemeente-
ambtenaren in het onderzoek blijkt over het algemeen
een stevig draagvlak te bestaan voor de beoogde trans-
formatie en de bijbehorende uitgangspunten. Een uit-
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gangspunt dat door veel gemeenteambtenaren onder-
kend wordt is zelfredzaamheid, in de zin dat inwoners
eerst moeten kijken wat zij of hun omgeving zelf kun-
nen, voor zij een beroep op de gemeente doen. Daar-
bij is ondersteuning geen recht meer, zoals onder de
oude Wmo, maar wordt op basis van ‘wat nodig is’ be-
paald welke ondersteuning iemand krijgt. Deze pun-
ten komen ook naar voren in de volgende uitspraak
van een beleidsmedewerker:

Het is in plaats van zorgen voor, zorgen dat, en
die klant meenemen in zijn eigen besluit en wat
gaat hij eraan doen en natuurlijk geldt dat niet
voor alle cliënten. [...] op een gegeven moment
is de draagkracht, draaglast op en moet je com-
penseren, maar de burgers zijn heel erg gewend
om te leunen – ik heb een probleem, jij lost het
op. Die cultuuromslag moeten we gaan maken
en dat vergt dat we de oude professionals moe-
ten gaan omscholen. (interview, gemeente B)

Volgens veel van de geïnterviewden heeft de Wmo
2015 veel meer als uitgangspunt om breed te kijken
naar de situatie van inwoners. Men ervaart daarin
duidelijke verschillen wat betreft de gespreksvoering
onder de Wmo 2015 in vergelijking met die onder de
Wmo uit 2007.

Andere thema’s die in de interviews met betrekking
tot de transformatie werden genoemd, zijn: integraal
werken/samenwerken, ondersteuning dicht bij de in-
woner en de beweging van zwaardere naar lichtere on-
dersteuning. Daarnaast wordt de transformatie gere-
geld besproken vanuit het oogpunt van doelmatigheid
en bezuinigingen: menmoet efficiënter met middelen
omgaan en het moet met minder middelen kunnen.

Gemeenteambtenaren benadrukken vaak dat de
beoogde cultuur- en gedragsverandering veel tijd kost
en dat deze geleidelijk zal gaan – men heeft het over
jaren, decennia, zo niet generaties.

De meeste gemeenteambtenaren geven aan nog in
de opstartfase van het transformatieproces te zitten.
Tegelijkertijd hebben verschillende respondenten het
idee dat een bepaalde mate van verandering al wel
heeft plaatsgevonden, vooral op beleidsniveau en
soms ook al bij Wmo-consulenten, zorgaanbieders,
inwoners en cliënten. De omslag is in hun ogen echter
nog lang niet door iedereen gemaakt. Soms is de ene
partij verder met de transformatie dan de andere en
dat kan wrijving geven. Wel denken meerdere perso-
nen dat de veranderingen – die al voor de Wmo 2015
waren ingezet – met de decentralisaties een nieuwe
impuls hebben gekregen.

Die hele nieuwe manier van werken, dat vind ik
wel, heeft met die overgang naar die nieuwe ta-
ken heel erg een extra slag gekregen. (interview,
gemeente D)

Wat gaat goed bij de uitvoering?

De Wmo-beleidsmedewerkers in de enquête zien di-
verse positieve punten bij de uitvoering van de Wmo
2015 in hun gemeente. De aspecten waar zij vaak te-
vreden over zijn hebben veelal te maken met de trans-
formatie. Sommigen noemen hierbij de transformatie
in algemene zin, daarbij verwijzend naar het draagvlak
ervoor en de voortgang. Anderen dragen meer con-
crete aspecten aan: samenwerking, maatwerk en pas-
sende ondersteuning, breed kijken en integraal wer-
ken.

Samenwerking Beleidsmedewerkers die aangeven
tevreden te zijn op het vlak van samenwerking noe-
men verschillende partijen en aspecten. Soms doelen
zij op de interne samenwerking, binnen de eigen orga-
nisatie, maar vaak spreken zij ook over samenwerking
met of tussen externe partijen, veelal zorgaanbie-
ders en professionals in de uitvoering. Ook geeft een
deel aan tevreden te zijn over de samenwerking met
andere gemeenten in de regio.

Maatwerk en passende ondersteuning Wat beleids-
medewerkers daar precies over zeggen – de nuance
– verschilt. De ene beleidsmedewerker geeft aan dat
maatwerk daadwerkelijk geleverd wordt (‘het lukt ons
om écht maatwerk te leveren’), volgens een ander is
men ‘gericht op’ of wordt ‘meer ingezet op’ maatwerk
en een derde is tevreden over de ‘ruimte’ of ‘moge-
lijkheden’ voor maatwerk. In het verlengde hiervan
geven meerdere beleidsmedewerkers aan dat er (per-
soonlijke) aandacht voor de cliënt is, een voorwaarde
om tot maatwerk of passende ondersteuning te kun-
nen komen.

Breed kijken en integraal werken Beleidsmedewer-
kers zijn positief over het breed kijken naar de vraag
en situatie van de cliënt en het integraal werken, of
de mogelijkheden daartoe. Ook hier ligt het kunnen
bieden van maatwerk en passende ondersteuning in
het verlengde.

De brede benadering gaat inzicht verlenen in
kernproblemen van inwoners en stimuleert het
creëren van toepasselijke oplossingen. (enquête)

Wat kan beter in de uitvoering?

Naast de genoemde positieve punten beschrijven
Wmo-beleidsmedewerkers in de enquête uiteenlo-
pende knelpunten wat betreft de uitvoering van de
Wmo 2015. Een deel van de knelpunten heeft betrek-
king op de transformatie in algemene zin, aangezien
deze de nodige tijd, moeite en inspanning vraagt.
De meer concrete knelpunten die men het vaakst
signaleert zijn de volgende: integraal werken, beleids-
vrijheid en jurisprudentie, en de afstemming tussen
de Wmo en andere wetten.
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Integraal werken Niet alle beleidsmedewerkers zien
integraal werken goed van de grond komen. De ge-
noemde knelpunten hebben betrekking op diverse as-
pecten van integraal werken, waaronder de beleids-
vorming, de werkwijze in de uitvoering, het ontbre-
ken van een gezamenlijk loket en de uitwisseling van
cliëntgegevens.

Beleidsvrijheid en jurisprudentie Beleidsmedewer-
kers vinden dat de beleidsvrijheid van gemeenten
wordt ingeperkt door rechterlijke uitspraken en aan-
vullende wet- en regelgeving vanuit het Rijk. Zij
voelen zich teruggefloten en ingeperkt in hun moge-
lijkheden. Daarbij verwijzen de gemeenteambtenaren
in de enquête en de interviews geregeld naar de uit-
spraken van de Centrale Raad van Beroep op 18 mei
2016 over huishoudelijke hulp.

Gemeenten kregen veel te maken met bezuini-
gingen. Er werd veel beleidsvrijheid toegezegd.
Dat werd echter steeds door de rechterlijke
macht teruggefloten. In feite is er nauwelijks
beleidsvrijheid. (enquête)

Ook zou de wet te algemeen geformuleerd zijn en
samen met de wijzigingen in wet- en regelgeving voor
onduidelijkheid zorgen voor zowel gemeenten als bur-
gers.

De onduidelijkheid tussen de geest en de letter
van de wet – de ruimte om werkelijk te transfor-
meren wordt daardoor beperkt. Jurisprudentie
laat dat zien. (enquête)

De afstemming tussen de Wmo 2015 en andere wet-
ten Beleidsmedewerkers noemen de afstemming
met de Zvw en de Wlz, maar ook met de Jeugdwet en
de Participatiewet (het sociale domein). Zij verwijzen
hierbij onder meer naar verschillen tussen de wetten
in bekostiging, regelgeving, insteek en toegang.

Beschouwing en conclusies

In de eerste jaren na de invoering van de Wmo 2015
waren gemeenten vooral gericht op een soepele over-
gang met zo weinig mogelijk ongemak voor inwoners.
Deze jaren hebben de gemeenten als een veeleisende
periode ervaren, zo blijkt uit ons onderzoek. De for-
mele overheveling van taken (de transitie) lijkt inmid-
dels te zijn voltooid, hoewel gemeenten in 2017 nog
wel bezig waren met het verbeteren en optimaliseren
van administratie- en werkprocessen. Er lijkt sprake
van enige diversiteit in de ervaringen van de verschil-
lende gemeenten met de transitie en transformatie.
Op basis van de onderzoeksgegevens is echter niet
te zeggen waar eventuele verschillen uit voortkomen.
Een onderzoek van Holzmann en collega’s geeft hier
wel enig inzicht in. Zij constateren namelijk een ver-
band tussen het oordeel over het verloop van de tran-
sitie in het sociale domein en de gemeentegrootte.

Ambtenaren in gemeenten met kleinere inwonersaan-
tallen zijn positiever over het verloop dan ambtenaren
in grotere gemeenten [9].

In ons onderzoek geven gemeenteambtenaren aan
dat rond 2017 geleidelijk ruimte is ontstaan voor de
omslag in denken en doen die met de Wmo 2015 en
de bredere hervormingen nagestreefd wordt. Ook uit
de Overall rapportage sociaal domein komt het beeld
naar voor dat gemeenten in eerste instantie hebben
ingezet op de continuïteit van zorg en ondersteuning,
en nog maar beperkt zijn toegekomen aan de trans-
formatie, dat er onder gemeenteambtenaren over het
algemeen een stevig draagvlak bestaat voor de bijbe-
horende uitgangspunten en dat er nog een lange weg
te gaan is voordat de transformatiedoelen bereikt zul-
len zijn [6, 10].

Bij eerdere evaluaties van de ‘oude’ Wmo zien we
een vergelijkbaar beeld: de decentralisatie van de ta-
ken verliep redelijk voorspoedig, maar de beoogde
cultuuromslag of paradigmaverschuiving vergde meer
tijd en was in 2012 nog niet afgerond [11, 12]. De lang-
speelplaat lijkt dus te blijven hangen en dat terwijl
de Wmo uit 2007 een cultuuromslag beoogde die in
grote lijnen overeenkomt met het gedachtegoed ach-
ter de Wmo 2015: vraag- en resultaatgericht werken,
het benutten van de eigen kracht en het eigen sociale
netwerk, ondersteuning op maat, een voorkeur voor
algemene en collectieve (‘lichtere’) voorzieningen, ei-
gen verantwoordelijkheid en wederkerigheid [13].

Hoenderkamp beschouwde de zogenaamde kante-
ling van de Wmo destijds als een eerste stap in de
transformatie van de verzorgingsstaat [14]. Meerdere
gemeentenmaakten een start met de nieuwe denk- en
werkwijzen van de kanteling, en de VNG publiceerde
diverse brochures met succesvolle praktijkvoorbeel-
den (www.vng.nl) [13]. Op 1 januari 2013 had 59% van
de gemeenten naar eigen zeggen een gekantelde ver-
ordening en werkte nog eens 37% volgens de gedach-
ten achter de kanteling [12]. Daarnaast hebben bijna
alle gemeenten in 2012 naar eigen zeggen brede in-
ventariserende gesprekken gevoerd met inwoners die
een hulpvraag hadden [12]. Het wekt daarom enige
verbazing dat er beleidsmedewerkers zijn die een ver-
schil in gespreksvoering ervaren tussen de Wmo 2015
en de ‘oude’ Wmo. Hoewel de HLZ en de decentralisa-
ties in het sociale domein tijdelijk de aandacht van de
transformatie hebben afgeleid, geven zij nu ook een
nieuwe impuls daaraan.

Wat betreft de verbeterpunten die gemeenteambte-
naren noemen bij de uitvoering van de Wmo 2015 lijkt
het tegenstrijdig dat het grotendeels om dezelfde on-
derwerpen gaat als de positieve punten die zij zien. Zo
worden de cultuuromslag, het integraal werken en de
samenwerking als knelpunt én als positief punt erva-
ren. Mogelijk is dit te verklaren vanuit verschillen die
er tussen gemeenten zijn en lukt het de ene gemeente
beter dan de andere om uitwerking aan deze uitgangs-
punten te geven. Daarnaast kan dit voortkomen uit
het feit dat de hervormingen nog in de kinderschoe-
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nen staan en de verwachtingen verschillen. Zo zal de
ene respondent de beperkte veranderingen zien als
‘winst’, terwijl de andere bij dezelfde verandering be-
denkt dat het einddoel nog lang niet behaald is. Ook
Felten et al. constateerden dat lokale beleidsmakers
verdeeld zijn en dat sommigen de ontwikkelingen als
positief ervaren, terwijl anderen er juist somber over
zijn [15].

Bij de interpretatie van de bevindingen moet reke-
ning worden gehouden met de kwalitatieve aard van
het onderzoek (interviews en open vragen in een vra-
genlijst). Het doel is dan ook niet om een landelijk
representatief beeld te schetsen, maar om een diver-
siteit aan ervaringen en meningen te beschrijven. Het
is daarbij belangrijk op te merken dat de interviews in
zes gemeenten, hoewel die uitgekozen zijn op diversi-
teit, geen volledig beeld geven van de grote verschei-
denheid aan gemeenten en uitvoeringsvarianten van
de Wmo 2015. Een andere beperking is dat de open
vragen in de vragenlijst door één gemeenteambtenaar
zijn ingevuld. Mogelijk geeft een andere ambtenaar,
of meerdere ambtenaren, een ander antwoord op de
vragen. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit het al-
gemene beeld dat in dit onderzoek naar voren komt
sterk zou veranderen, aangezien de vragenlijst door
een groot aantal gemeenten is ingevuld en een duide-
lijke prioritering aan knelpunten en verbeterpunten
oplevert.

In dit artikel hebben we het perspectief van ge-
meenteambtenaren onderzocht. Andere onderzoeks-
literatuur laat (ook) andere partijen aan het woord
[6–8, 10, 15, 16]. Diverse partijen (onder andere
Wmo-consulenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars,
belangenbehartigers, mantelzorgondersteuners en
vrijwilligersondersteuners) kunnen zich vinden in
de uitgangspunten van de Wmo 2015, maar in de
praktijk ervaart men meerdere risico’s en knelpunten,
zoals beperkingen in de slagkracht van gemeenten,
voldoende middelen en aandacht voor de transfor-
matie, en grenzen aan zelfredzaamheid en informele
hulp [7]. Zo maken zorgaanbieders zich zorgen over
de randvoorwaarden waaronder de veranderingen
moeten plaatsvinden en ervaren zij een toename van
administratieve lasten en regeldruk [6, 7, 15]. En voor
cliënten kan het onder meer lastig zijn om hun weg te
vinden naar ondersteuning [8]. Voorlopig is het glas
dus zowel halfvol, als halfleeg.
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