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Colofon 
"Wmo De Kanteling Doetinchem" 
Onderzoek naar de resultaten en de effecten van de kanteling op de Wmo en de AWBZ.  
 
Uitgave 
© KWIZ  
Deze publicatie is een uitgave van KWIZ. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en /of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van KWIZ. Adres: Stavangerweg 23-5  
9723 JC Groningen. Bij overname is bronvermelding verplicht. 
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Inleiding 
Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is dat iedereen mee moet 
kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, herkomst of beperkingen. Hierbij wordt 
allereerst een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers, om zoveel 
mogelijk voor elkaar te zorgen. Als dat niet meer lukt, kunnen zij zich wenden tot de 
gemeente voor diensten of voorzieningen die onder de Wmo vallen. De uitvoering van de 
Wmo is tot nu toe vooral claimgericht geweest, waarbij minder (of niet) de nadruk is gelegd 
op de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van de burger.  
 
Op dit moment zijn veel gemeenten in Nederland bezig met het veranderen van deze 
werkwijze rond de individuele Wmo-voorzieningen en in bredere zin het karakter en de aard 
van de gemeentelijke dienstverlening. Centraal in dit proces staat de benadering van de 
burger met een (hulp) vraag. Via het ‘keukentafelgesprek’ wordt de situatie van de klant in 
beeld gebracht en wordt bekeken of de behoefte van de cliënt ook anders kan worden 
vormgegeven. Burgers krijgen pas een individuele Wmo-voorziening als er geen beroep op 
het eigen netwerk kan worden gedaan en als de collectieve of algemene voorzieningen niet 
toereikend zijn. Deze omslag heeft grote gevolgen voor de wijze van uitvoering door de 
gemeente en haar partners in het werkveld en daarnaast ook voor de burger. 
 
KWIZ heeft de opdracht gekregen onderzoek te doen naar de resultaten en de effecten van 
deze nieuwe werkwijze: de Kanteling in de Wmo en de kosten van de Wmo en de AWBZ. Dit 
onderzoek is een nulmeting, na twee jaar wordt de 1-meting afgenomen. Na de 1-meting 
kunnen de resultaten worden geëvalueerd. In het onderzoek participeren de gemeenten 
Almelo, Doetinchem, Hof van Twente en Hoogezand-Sappemeer alsmede het Menzis 
Zorgkantoor. 
 
In het onderzoek staat de volgende vraag centraal. 
 
Wat is het effect van de vormgeving van de kanteling in de Wmo op: 

a. de kosten onderverdeeld naar de individuele Wmo-voorzieningen en AWBZ-
voorzieningen en de uitvoeringskosten1; 

b. de mate van participatie en activering van re-integratiecliënten met een 
Wmo/AWBZ achtergrond; 

c. de mate van zelfredzaamheid van de burger inclusief het gebruikmaken van het 
eigen netwerk.  

Verantwoording 
Om antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag wordt er een nulmeting en 
een 1-meting afgenomen. In beide metingen komen de volgende 
onderwerpen/onderzoeksvragen aan bod: 
 

1. Doelstellingen van beleid en wijze van uitvoering. 
 

2. Het beroep op individuele voorzieningen. 
a. wat is de huidige vraag naar individuele Wmo- en AWBZ-voorzieningen; 
b. wat is de te verwachten vraag naar individuele Wmo- en AWBZ-voorzieningen; 
c. wat is de vraag naar individuele Wmo- en AWBZ-voorzieningen na twee jaar. 

                                                             
1 De uitvoeringskosten worden in dit onderzoek niet meegenomen. Deze kosten zijn niet te uniformeren, er 
zijn veel verschijningsvormen van de uitvoering.  
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3. Beroep op eigen netwerk en de mate van zelfredzaamheid. 

a. hoe ziet het netwerk van de burger eruit; 
b. hoe gebruikt men dit netwerk; 
c. de mate waarin de vraag/ het probleem is opgelost; 
d. wie heeft het probleem opgelost; 
e. de mate waarin men zich zelfredzaam voelt of is. 

 
4. De kosten. 

a. de kosten van de individuele Wmo-voorzieningen (bij nulmeting en 1-meting); 
b. de kosten van de individuele AWBZ-voorzieningen (bij nulmeting en 1-meting). 
  

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden heeft KWIZ een aantal stappen ondernomen. 
1. interviews met Wmo-beleidsmedewerkers; 
2. analyse registratiegegevens; 
3. enquête onder Wmo-klanten. 

 
Interviews  
Aan de hand van interviews met betrokken beleidsmedewerkers Wmo is het beleid rond de 
individuele Wmo-voorzieningen in beeld gebracht. Het gaat hierbij om de doelstellingen, 
gewenste resultaten van de kanteling, wijze van uitvoering en de rol van collectieve en 
algemene voorzieningen. In de 1-meting wordt onderzocht of de gewenste resultaten van de 
kanteling zijn gehaald en hoe ver de gemeente gevorderd is met de uitvoering van het 
beleid.   
 
Analyse registratiegegevens 
Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van registratiegegevens van de gemeente 
Doetinchem. Deze gegevens zijn daarna aangevuld met achtergrondkenmerken vanuit de 
GBA. Daarnaast zijn gegevens opgevraagd bij het CAK en Menzis Zorgkantoor.  
De verschillende registraties zijn gecombineerd zodat er inzicht is in het gebruik van de 
verschillende voorzieningen en de inkomenspositie van de klantgroep van de Wmo. Met 
deze gegevens wordt antwoord gegeven op de vragen bij onderwerp 2 ‘het beroep op 
individuele voorzieningen’. In de 1-meting worden de registratiegegevens ook gekoppeld. 
Hierdoor kan het gebruik van de verschillende voorzieningen vergeleken worden met de 
nulmeting en worden eventuele verschuivingen in beeld gebracht.  
      
Daarnaast heeft de gemeente de kosten van de individuele Wmo-voorzieningen aangeleverd 
en zijn de kosten van de AWBZ-voorzieningen, die worden overgeheveld naar de gemeente, 
berekend. In het onderzoek vergelijken we de kosten van de individuele voorzieningen bij 
ongewijzigd beleid en de kosten over twee jaar (na verandering in beleid).  
 
Enquête 
Verder is er een enquête gehouden onder de Wmo-klanten die in 2010 een Wmo-aanvraag 
hebben ingediend. In de enquête is gevraagd naar de mening van de klanten over de 
aanvraagprocedure (mate waarin vraag is opgelost, rekening gehouden met 
zelfredzaamheid, wie heeft het probleem opgelost), hoe hun netwerk eruit ziet en mate van 
zelfredzaamheid. Door dit zowel voor- als achteraf (nul- en 1-meting) te vragen krijgen we 
inzicht in de (eerste) effecten van de verandering in beleid en uitvoering. De mensen die zijn 
benaderd voor de vragenlijst zijn via een aselecte steekproef geselecteerd. De vragenlijst is 
opgenomen in bijlage 8. 
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Proces 
Dit onderzoek tracht het effect van de kanteling in beeld brengen. Het idee is dat door het 
aanbieden van een passend arrangement (meer eigen kracht, sociale omgeving en 
algemene voorzieningen) het beroep (en de kosten) op de individuele voorzieningen zal 
afnemen. Daarnaast wanneer burgers hulp krijgen van mantelzorgers of vrijwilligers wordt 
het thuis wonen langer mogelijk gemaakt en kan de instroom naar intramurale zorg (iets) 
afnemen. Ook hebben klanten door deze hulp minder professionele hulp nodig en wellicht 
een lagere indicatie. Aan de andere kant moet de gemeente ook rekening houden met een 
stijging van bepaalde kosten. Zo moet er meer tijd worden gereserveerd voor het gesprek, 
hebben medewerkers scholing nodig en moet de gemeente de algemene/collectieve 
voorzieningen organiseren en realiseren. Omdat de gemeente ook andere maatregelen 
invoert die van invloed zijn op het aantal gebruikers en daarmee de kosten is het uiteindelijke 
effect niet in zijn geheel toe te schrijven aan de kanteling en moet er rekening worden 
gehouden met alle toegepaste (beheers)maatregelen. Daarnaast zijn er maatschappelijke 
ontwikkelingen die ook van invloed kunnen zijn op het aantal aanvragen en uiteindelijk op de 
kosten. Bijvoorbeeld: mensen worden steeds ouder, waardoor er meer zorg nodig zal zijn, 
hoeveel procent van de bevolking doet al vrijwilligerswerk etc. Ook de verandering van de 
mentaliteit van de gemeente (hoe ver is de kanteling doorgevoerd), het werkveld en de 
burger is van belang bij het effect van de kanteling. In de 1-meting zal daarom ook moeten 
worden ingegaan op deze aspecten. Daarnaast moet bij de 1-meting ook worden stilgestaan 
bij de effecten van de kanteling op de AWBZ intramurale zorg. Voor nu geeft dit rapport de 
huidige stand van zaken rond: het beleid, het gebruik en de kosten van de Wmo en de 
AWBZ en de mate van zelfredzaamheid en beroep op het eigen netwerk van de Wmo-
klanten weer.          

Leeswijzer 
Het rapport start met een overzicht van het Wmo-beleid in de gemeente. Het tweede 
hoofdstuk beschrijft de achtergrondkenmerken van de cliënten met een individuele 
voorziening uit de Wmo. Het gaat om kenmerken als de huishoudtype, leeftijd en 
inkomenspositie. Ook beschrijven we het bereik van de voorzieningen. In hoofdstuk drie 
komt de AWBZ aan bod. Hoofdstuk vier gaat in op de doelgroep re-integratie. Het vijfde 
hoofdstuk gaat in op de ontwikkeling van de vraag en de kosten van de individuele Wmo-
voorzieningen en de AWBZ van 2011 tot en met 2015 bij ongewijzigd beleid. De uitkomsten 
van de vragenlijst worden in hoofdstuk zes behandeld. Het rapport sluit af met conclusies.  
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Samenvatting 
Gemeenten zijn op dit moment bezig met het veranderen van de werkwijze rond de 
individuele Wmo-voorzieningen. De nadruk komt hierdoor te liggen op de eigen 
verantwoordelijkheid van de burgers en minder op de individuele voorzieningen (de 
kanteling). Deze verandering heeft grote gevolgen voor de wijze van uitvoering door 
de gemeente en haar partners in het werkveld en daarnaast ook voor de burger. Met 
dit onderzoek wil de gemeente het effect van de nieuwe werkwijze op de Wmo (kosten 
en gebruik) in kaart brengen. Dit onderzoek betreft de nulmeting, na twee jaar wordt 
de 1-meting afgenomen waarna de resultaten kunnen worden geëvalueerd.   

Beleid 
Voor gemeenten staan er drie grote decentralisaties rond zorg en participatie op het 
programma (Wwnv, overgang begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo en overname van de 
Zorg voor jeugd). Voor de Wmo betekent dit dat er een doelgroep bij komt. Tegelijkertijd 
moet de gemeente vijf procent bezuinigen. Dit onderzoek tracht het effect van de kanteling in 
beeld te brengen. Naast de kanteling zijn ook de andere beheersmaatregelen van invloed op 
het aantal klanten en de kosten binnen de Wmo. Voor de individuele Wmo-voorzieningen 
heeft de gemeente Doetinchem een aantal beheersmaatregelen ingevoerd. In de 1-meting 
moeten deze maatregelen ook mee worden genomen. Immers, niet alle veranderingen 
zullen toe te schrijven zijn aan de kanteling. Hieronder een korte beschrijving van de wijze 
waarop de kanteling in de gemeente Doetinchem is vormgegeven. 
 
In het Wmo beleid van de gemeente Doetinchem (Wijkwerk nieuwe stijl) komen al 
verschillende aspecten van de kanteling aan bod. Zoals het focussen op de eigen kracht, de 
eigen verantwoordelijkheid en het zelfsturend vermogen van de burger.  

Uitvoering 
Wat betreft de uitvoering leggen de consulenten/klantmanagers in Doetinchem al wel 
huisbezoeken af. Ze voeren sinds kort het gesprek, zoals bedoeld in de kanteling. Voor die 
tijd dachten de klantmanagers met name nog in geld en werkten ze de 
voorzieningenchecklist af. Men keek nog niet naar wat er in de situatie van de klant nodig is 
of wat de klant zelf nog zou kunnen doen. De manier van kijken zoals in de kanteling de 
bedoeling is, krijgt dus langzaam vorm in de uitvoering. 
 
Het is niet genoeg dat uitsluitend de gemeente gekanteld te werk gaat. Ook de overige 
uitvoerende organisaties dienen anders te gaan werken. Daar lijkt de gemeente nog veel in 
te moeten doen: de overige uitvoerende organisaties staan nog aan het begin. 
 
Een ander punt van aandacht is, is dat in de gemeente Doetinchem de digitale sociale kaart 
nog niet op orde is. Dit is wel van belang voor de Wmo consulenten en de 
partnerorganisaties. Hiermee kan de klant goed worden doorverwezen en weten de Wmo 
consulenten welke mogelijkheden er zijn voor de klant.  
 
In de gemeente zijn reeds algemene en collectieve voorzieningen aanwezig, de gemeente 
moet nog wel onderzoeken of deze voorzieningen herijkt moeten worden. Om goede 
oplossingen (arrangementen) aan de klant te kunnen bieden is het van belang dat deze 
voorzieningen wel gerealiseerd worden. Zonder deze voorzieningen kan de nieuwe 
werkwijze nog niet volledig doorgevoerd worden. 
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Gewenste resultaten 
Evenals in de andere gemeenten die deelnemen aan dit onderzoek zijn de gewenste 
resultaten van de kanteling heel algemeen geformuleerd. De gemeente Doetinchem heeft de 
volgende gewenste resultaten geformuleerd. 
- mentaliteitsverandering klant, gemeente en maatschappelijke organisaties;  
- meer participatie en minder leunen op de overheid en  
- afname druk op de individuele voorzieningen.  
 
De financiële beheersbaarheid is te meten via dit onderzoek. De mentaliteitsverandering en 
de zelfredzaamheid ook, via onderzoek onder burgers. Wel is het van belang dat hiervoor 
indicatoren worden ontwikkelt. Wat wil men precies bereiken?  

Gebruik individuele Wmo-voorzieningen  
Ruim acht procent van de inwoners in Doetinchem maakt gebruik van een Wmo-voorziening. 
Het merendeel maakt gebruik van het collectief vervoer. Ten opzichte van 
referentiegemeenten is het bereik van deze voorziening hoog te noemen. Vergeleken met 
Almelo, Hof van Twente en Hoogezand-Sappemeer is het bereik laag.  
 
Alleenstaanden maken vaker gebruik van de verschillende Wmo-voorzieningen dan andere 
huishoudtypen. Dit heeft te maken met het hoge aandeel 65-plussers onder de gebruikers. 
Qua etniciteit maken Westerse allochtonen vaker gebruik van de Wmo dan autochtonen en 
niet-westerse allochtonen. Absoluut gezien zijn autochtonen de grootste gebruikers van de 
individuele Wmo-voorzieningen. Het grootste gedeelte van de Wmo’ers heeft een inkomen 
tot € 15.000 per jaar. Ten opzichte van de referentiegemeenten hebben de Wmo’ers in 
Doetinchem een vergelijkbare inkomenspositie. Qua stedelijk spreiding wordt er in het 
Centrum meer gebruikgemaakt van de verschillende Wmo-voorzieningen dan gemiddeld in 
de gemeente.     
 
Het aandeel 65-plussers in de gemeente Doetinchem zal de komende jaren toenemen, dit 
betekent dat de druk op de Wmo zal stijgen (het grootste gedeelte van de gebruikers is  
65 jaar of ouder).  

Gebruik AWBZ 
De extramurale begeleiding wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Vanaf 2013 
zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe cliënten van dagbesteding en 
begeleiding, vanaf 2014 voor alle cliënten. Van de individuele begeleiding ZIN maakt 
0,6 procent van de bevolking gebruik en van de begeleiding in groepsverband incl. vervoer 
ZIN 0,5 procent. Dit komt overeen met de bevindingen in de andere drie gemeenten. 
 
In de Muziekbuurt en Overstegen en Wehl wordt relatief meer gebruikgemaakt van 
begeleiding in groepsverband inclusief vervoer (ZIN) dan in de andere wijken en plaatsen. 
Van de individuele begeleiding (ZIN) wordt vaker gebruikgemaakt in Verheulsweide, het 
Centrum, en de Muziekbuurt en Overstegen. Van de PGB wordt het meest gebruikgemaakt 
in de wijk Schöneveld. Absoluut gezien maken personen jonger dan 65 jaar meer gebruik 
van de verschillende AWBZ-functies. Van de begeleiding in groepsverband incl. vervoer en 
de individuele begeleiding (ZIN) maken 65-plussers relatief meer gebruik.  
 
De prognose is dat in 2011 de kosten voor deze functies ruim 11,5 miljoen euro zullen 
bedragen.    
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Doelgroep voor re-integratie 
De verwachting is dat de doelgroepen voor het beleid van zorg en welzijn een steeds grotere 
overlap krijgen met de groep bijstandsgerechtigden in de gemeente Doetinchem. In dit 
rapport is daarom ook aandacht besteed aan WWB’ers en Wsw’ers en de overlap met de 
Wmo. 
 
Alleenstaanden komen vaker voor onder WWB’ers en Wsw’ers dan onder de totale 
bevolking van Doetinchem. Daarnaast zijn eenoudergezinnen ook oververtegenwoordigd 
onder personen met een bijstandsuitkering. Naar leeftijd is het merendeel tussen de 45 en 
65 jaar. Onder de personen met een bijstandsuitkering zijn allochtonen 
oververtegenwoordigd. In de wijken Muziekbuurt en Overstegen en Doetinchem Noord en 
Bezelhorst  wonen relatief vaker WWB’ers en Wsw’ers.  
 
Van alle WWB’ers maakt dertien procent gebruik van de Wmo. Onder de Wsw’ers is dit 
vijftien procent. Deze groepen maken het meest gebruik van het collectief vervoer en Hulp bij 
het huishouden.  

Zelfredzaamheid burger 
Om de zelfredzaamheid, het netwerk en de mening over de aanvraagprocedure (mate 
waarin vraag is opgelost, rekening gehouden met zelfredzaamheid, wie heeft het probleem 
opgelost) van Wmo-klanten in beeld te brengen is een enquête uitgevoerd onder personen 
die in 2010 een individuele Wmo-voorziening hebben aangevraagd.  

Gebruik voorzieningen 
Van de Wmo-klanten die in 2010 een aanvraag hebben ingediend maakt 46 procent gebruik 
van een voorziening uit de AWBZ. Ruim 61 procent maakt gebruik van de persoonlijk 
verzorging, 37 procent van begeleiding en nog eens 20 procent van de behandeling.  
 
Van de algemene voorzieningen wordt door de Wmo-klanten minder gebruikgemaakt. 
Ongeveer 29 procent maakt weleens gebruik van een algemene voorziening (zoals: 
ouderadviseur, wijkcentrum, steunpunt mantelzorg en sportactiviteiten).  

Aanvraag voorzieningen 
De gemeente heeft aangegeven dat de Wmo consulenten al huisbezoeken afleggen. Dit 
komt ook naar voren uit de enquête. In Doetinchem geeft 57 procent van de respondenten 
aan dat een Wmo consulent  op huisbezoek is geweest.  
 
Ook is gevraagd of er aandacht is besteed of iemand uit de omgeving kan helpen. In 
Doetinchem heeft 42 procent aangegeven dat dit gebeurt, bij 23 procent van de aanvragers 
is hier geen aandacht aan besteed. Wanneer het gesprek helemaal is geïmplementeerd zal 
er bij (bijna) niemand geen aandacht meer besteed worden aan de omgeving van de burger. 
 
Wanneer we kijken naar de oplossing van de hulpvraag is in 83 procent van de gevallen een 
gemeentelijke Wmo-voorziening toegekend. Dit beeld zien we ook bij de overige gemeenten 
terug. In 18 procent van de gevallen is de hulpvraag opgelost door het sociale netwerk van 
de aanvrager en een kwart heeft een AWBZ voorziening toegekend gekregen. De algemene 
en collectieve voorzieningen blijven met zeven procent achter. Het idee achter de kanteling 
is dat het gebruik van deze voorzieningen zal toenemen evenals de hulp vanuit het sociale 
netwerk en dat het gebruik van de gemeentelijke Wmo-voorzieningen zal afnemen.   
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Sociale netwerk, zelfredzaamheid en participatie 
Het sociale netwerk (personen waar men op terug kan vallen als er problemen zijn) van de 
respondenten bestaat voor het grootste gedeelte uit de kinderen (54 procent). Ruim 
35 procent kan terecht bij zijn of haar partner. Het percentage dat bij vrienden of buren 
terecht kan is lager (resp. 13 procent en 14 procent).  
 
Driekwart van de respondenten heeft aangegeven weleens hulp te ontvangen van hun 
sociale netwerk. De hulp die het meest geboden wordt, is vervoer en huishoudelijke taken 
zoals schoonmaken, wassen en boodschappen doen. Het sociale netwerk helpt het minst bij 
de persoonlijke verzorging.  
 
Wat betreft de zelfredzaamheid geven respondenten aan moeite te hebben met het voeren 
van hun huishouden. Het ontmoeten van andere mensen en het hebben van sociale 
contacten kunnen de respondenten beter zelfstandig uitvoeren. Over het algemeen scoren 
de respondenten matig op zelfredzaamheid. Dit betekent dat ze moeite hebben om bepaalde 
activiteiten zelfstandig uit te voeren. 
 
Tot slot de participatie van de Wmo-klanten. Zoals ook uit de dagelijkse activiteiten van de 
respondenten blijkt, bezoekt en/of ontvangt het merendeel van de respondenten familie, 
vrienden of kennissen. Ook besteed men veel tijd aan vrijetijdsbestedingen/hobby’s en het 
huishouden. De respondenten maken minder gebruik van cursussen, vrijwilligerswerk/ 
mantelzorg, cultuur en de buurtbarbecue.    
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1 Beleid 
In dit hoofdstuk gaan we eerst in op ontwikkelingen die van invloed zijn op gemeenten 
en de uitvoering van de Wmo (samenhang met de kanteling). Vervolgens richten we 
ons specifiek op de Wmo en de kanteling. Tevens brengen we de gewenste resultaten 
vanuit de kanteling in beeld.  
 

1.1 Ontwikkelingen  
Voor gemeenten staan er drie grote decentralisaties rond zorg en participatie op het 
programma. De invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), de overgang van 
Begeleiding (individueel en groepsverband) uit de AWBZ naar de Wmo en de overname van 
de gehele Zorg voor jeugd. Wat deze drie decentralisaties gezamenlijk hebben is een sterke 
samenhang en overeenkomst in doelstellingen (ondersteuning voor de minder zelfredzame 
burger en bevordering van participatie) en overlap in doelgroepen. Door de decentralisaties 
wil men de groei in de uitgaven doorbreken en daarnaast pleit men dat belangrijke winst in 
de doelmatigheid te realiseren is door een inhoudelijke en bestuurlijke concentratie bij de 
lokale overheid.  
 
Voor de Wmo betekent dit dat er een doelgroep bij komt. Tegelijkertijd moet de gemeente vijf 
procent bezuinigen. Gemeenten hoeven niet op voorhand op de gehele Wmo te bezuinigen. 
Over het algemeen versoberen gemeenten de voorzieningen, breiden ze de eigen bijdrage 
voor de voorzieningen uit en doen ze een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de 
burger. Dit laatste komt terug bij alle drie decentralisaties.  
 
Ook de gemeente Doetinchem heeft in september 2010 een aantal beheersmaatregelen 
vastgesteld.  

1. Invoering van “het Gesprek” om als gemeente te kunnen kantelen. De 
klantmanagers worden geschoold om door verbetering van gespreksvaardigheden 
cliënten te stimuleren eigen oplossingen te zoeken. De gemeente Doetinchem is 
pilotgemeente voor de kanteling. De testperiode van de brede intake liep van 
1 december 2009 tot 1 maart 2010.  

2. De indicatietermijnen  voor het persoonsgebonden budget voor 
vervoersvoorzieningen en voor huishoudelijke hulp en thuisondersteuning wordt op 
2 jaar gesteld. 

3. Marktverkenning aanbesteding woonvoorzieningen. 
4. Organiseren van kostendeskundigheid om offertes te kunnen beoordelen. 
5. Heronderzoek vervoersvoorzieningen (scootmobielen). 
6. Uitvoering Wmo-winkel door aanstelling applicatiebeheerder, toetser en bezwaar- 

en beroep binnen Wmo-winkel te brengen. 
7. Aanpassing pgb-tarief voor huishoudelijke hulp en thuisondersteuning. 
8. Aanscherping van indicatiecriteria door de gemeentelijke beleidsregels “strenger” te 

formuleren. 
9. Het organiseren van kostenbewustzijn bij zowel cliënt als klantmanager. 
10. Het onderzoeken van een scootmobielpool. 
11. Onderzoek naar mogelijkheden van verkleining van het kernassortiment 

hulpmiddelen. 
12. Heronderzoek vervoerskosten gebruik eigen auto/taxi. 
13. Invoering eigen bijdrage woonvoorzieningen (vanaf 1 januari worden de eigen 

bijdragen geïnd voor nieuw klanten, voor bestaande klanten is dat per 1 mei 2011). 
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14. Invoering eigen bijdrage vervoersvoorzieningen (vanaf 1 januari worden de eigen 
bijdragen geïnd voor nieuw klanten, voor bestaande klanten is dat per 1 mei 2011). 

 
Dit onderzoek tracht het effect (aantal gebruikers en kosten) van beheersmaatregel 1 in 
beeld brengen. Omdat de gemeente ook andere maatregelen invoert die van invloed zijn op 
het aantal gebruikers en daarmee de kosten is het uiteindelijke effect niet in zijn geheel toe 
te schrijven aan de kanteling en moet er rekening worden gehouden met alle toegepaste 
maatregelen.    
 
In de volgende paragrafen wordt de kanteling nader uitgewerkt.   
 

1.2 De Kanteling 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is op 1 januari 2007 ingevoerd. De wet bundelt 
verschillende wetten, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), de Welzijnswet en 
onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wmo is een brede 
participatiewet: het doel is dat iedereen moet kunnen meedoen. Burgers moeten zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Hierbij 
wordt allereerst een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers, om 
zoveel mogelijk voor elkaar te zorgen (familie, vrienden en bekenden). Als dat niet meer lukt, 
kunnen zij zich wenden tot de gemeente voor diensten of voorzieningen die onder de Wmo 
vallen. 
 
De gemeente heeft de taak om burgers met beperkingen te ondersteunen bij hun deelname 
aan de samenleving. Dit wordt ook wel de compensatieplicht genoemd. De gemeente heeft 
hiervoor beleidsruimte om te komen tot lokaal en individueel maatwerk. Echter na de 
invoering van de Wmo in 2007 is het oude (Wvg) beleid zoveel mogelijk doorgezet. Dit door 
tijdsdruk en het regelen en organiseren van basistaken zoals de overgang van het 
Huishoudelijke hulp naar de Wmo en het inrichten van een loket.  
 
In het oude Wvg beleid lag de aandacht bij het verstrekken van een individuele Wmo-
voorziening vooral op de behandeling van de aanvraag (claimgericht). Deze werkwijze is tot 
op heden doorgezet. Hierdoor wordt voor een probleem nog te vaak naar het 
verstrekkingenboek en de voorzieningen gekeken. Terwijl het zou moeten gaan om de vraag 
hoe iemand kan meedoen (vraaggericht). Dit vraagt om een nieuwe manier van denken en 
doen: de kanteling. Het belangrijkste doel van de kanteling is de huidige uitvoering van de 
Wmo zo te kantelen dat participatie centraal staat.  

Burger en gemeente 
Centrale vraag in de kanteling is: ‘Welke ondersteuning heeft de burger echt nodig om te 
kunnen participeren?’ Om dit te achterhalen moet de gemeente meer tijd besteden aan het 
eerste gesprek met de klant (het gesprek). Hierin worden door de gemeente en de klant alle 
mogelijkheden verkend om de hulpvraag op te lossen. Uiteindelijk wordt samen met de 
burger bepaald wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en een passende oplossing 
gevonden (het arrangement). Er zijn vier typen oplossingen te onderscheiden:  

1. Eigen kracht; eerst wordt in gesprek met de klant bepaalt of en wat de klant zelf 
kan doen om het probleem / de vraag op te lossen; Lukt het niet om vanuit de 
eigen kracht de hulpvraag (geheel) op te lossen, dan wordt gekeken naar de 
sociale omgeving. 
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2. Sociale omgeving; de sociale omgeving is het netwerk van familie, vrienden en 
buren om de klant heen. Bekeken wordt welke rol zij kunnen spelen in het oplossen 
van de hulpvraag. 

3. Algemene en collectieve voorzieningen; de algemene en collectieve voorzieningen 
betreft een breed scala aan aanbod dat in de eigen wijk of gemeente beschikbaar 
is. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld buurthuizen, laagdrempelig toegankelijke 
voorzieningen voor zorg en welzijn en dergelijke.  

4. Individuele voorzieningen. Op het moment dat blijkt dat de eigen kracht, het sociaal 
netwerk en de algemene voorzieningen onvoldoende mogelijkheden bieden om de 
burger te ondersteunen wordt een individuele voorzieningen aangevraagd. 
 

Ook kan een arrangement bestaan uit een combinatie van de verschillende oplossingen. 
Uiteindelijk staan het behoud van eigen regie, de zelfredzaamheid en het oplossend 
vermogen van de burger centraal.  

Partnerorganisaties 
De samenwerking met partnerorganisaties is van groot van belang in de nieuwe werkwijze. 
Deze organisaties zullen een groot deel van de Wmo arrangementen uitvoeren. Daarnaast 
kunnen ze een belangrijke rol spelen/ krijgen bij de vraagverheldering (het gesprek). Hoe dit 
wordt vormgegeven hangt af van het lokaal beleid van de gemeente. 
 
In de volgende paragrafen wordt uitgewerkt hoe ver de gemeente is met de kanteling.  
 

1.3 Doelstellingen Wmo 
De beleidsdoelstelling Wmo is ten opzichte van 2007 vrijwel niet veranderd. De Wmo is 
ingevoerd als participatiewet met als doel dat iedereen moet kunnen meedoen. Deze 
doelstelling vinden we ook bij de gemeente Doetinchem terug.  

Centrale doelstelling gemeentelijk Wmo-beleid 
De primaire ambitie van de gemeente Doetinchem omtrent de Wmo is: meedoen aan de 
samenleving. Deze ambitie geldt voor alle inwoners in de gemeente.  
 
De Kanteling 
Doetinchem onderschrijft de doelstelling van de kanteling zoals hierboven beschreven. Dit 
betekent dat afgestapt wordt van het denken in voorzieningen, zoals onder de Wvg en de 
AWBZ gebruikelijk was. Voorop staat het resultaat, dat ter compensatie van de problemen 
die iemand ondervindt bereikt moet worden. Met dit resultaat kan de burger zich zelf redden 
en kan participeren. De vier domeinen van het compensatiebeginsel uit de Wmo (het kunnen 
voeren van een huishouden, het kunnen verplaatsen in en om de woning, het lokaal kunnen 
verplaatsen en het kunnen participeren, ontmoeten en aangaan van sociale contacten) zijn 
vertaald naar acht resultaten:  

 
1. iedere burger kan wonen in een schoon en leefbaar huis; 
2. iedere burger kan wonen in een voor hem/haar geschikt huis; 
3. iedere burger kan beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; 
4. iedere burger kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; 
5. iedere burger kan thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; 
6. iedere burger kan zich verplaatsen in, om en nabij het huis; 
7. iedere burger kan zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; 
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8. iedere burger heeft de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en 
deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten. 

 
Niet de voorziening is interessant, maar de oplossing waarmee iemand weer zelfstandig(er) 
verder kan. Het gaat om het recht op resultaat en niet het recht op een voorziening. 
 
De gekantelde wijze van werken wordt sinds september 2011 stapsgewijs doorgevoerd in de 
Wmo winkel (de plaats voor de individuele Wmo-voorzieningen) en in 2012 ook in de wijk: 
Wijkwerk Nieuwe Stijl. De kanteling van de Wmo komt daar samen met de uniforme 
werkwijze van het Centrum voor jeugd en gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin hanteert 
dezelfde principes als de kanteling: zelfredzaamheid en wederkerigheid; ruimte voor burger 
en professional; erop af, begeleiding en ondersteuning dichtbij de mensen in de wijk en een 
integrale aanpak en uniforme werkwijze.  
 

Wijkwerk nieuwe stijl 
De gemeente Doetinchem start in de loop van 2012 in enkele wijken met Wijkwerk Nieuwe 
Stijl. In de wijk is straks een team van buurtcoaches werkzaam dichtbij de burger met zijn 
vraag. De buurtcoach is een generalist met de benodigde vaardigheden en persoonlijkheid 
om de generalistische functie uit te voeren. Hij/zij handelt direct informatieve vragen af, sluist 
eenvoudige vragen direct door voor afhandeling en voert het gesprek indien nodig. 
Uitgangspunt is dat de vraag en niet de klant wordt doorverwezen. Het motto is één gezin, 
één plan, één aanspreekpunt. 
 
Centraal staat zowel in de Wmo-winkel als in de wijk een omslag van claim- en 
aanbodgericht werken (voorzieningen en hulpmiddelen) naar vraag- en resultaatgericht 
werken (participatie, wederkerigheid en zelfredzaamheid). Dit betekent eveneens een 
herijking van het aanbod en welzijnsfuncties. 
 

 Het bijeenbrengen van de leefwereld van de bewoners en de systeemwereld van 
de organisaties (het moet eenvoudiger worden). 

 Vraaggericht en outreachend werken (‘Eropaf’). 
 Wederkerigheid: als burgers ontvang je het één van de gemeente en daarvoor doe 

je iets anders terug. 
 Eigen kracht en verantwoordelijkheid zowel van de veldwerker als van de bewoners 

is steeds het uitgangspunt. 
 Kennis hebben en gebruikmaken van de leefomgeving: wijkgerichtheid/ in de wijk 

gaan werken. 
 Het bij elkaar brengen van individuele en collectieve noden en voorzieningen d.m.v. 

een optimale combinatie van vrijwillige en professionele inspanning. 
 

1.4 Uitvoering 
In deze paragraaf komt de uitvoering van de Wmo aan bod. De oude/huidige situatie en de 
nieuwe situatie (zoals gewenst in de kanteling/Wijkwerk Nieuwe Stijl) worden besproken. 
Ook wordt ingegaan op de rol van de algemene en collectieve voorzieningen.  
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1.4.1 Werkwijze 
De doelstelling(en) van de Wmo zijn al gericht op de participatie van de burger. De uitvoering 
is echter nog niet zo ver. Aan de hand van de onderstaande functies wordt de werkwijze in 
de oude/huidige situatie en de werkwijze in de nieuwe situatie weergegeven.  
 

 Eerste contact. 
 Het gesprek. 
 Toewijzen voorziening en/of het arrangement. 

Het eerste contact 
Wanneer burgers problemen ervaren in hun deelname aan de samenleving en zij de 
problemen zelf niet kunnen oplossen, zullen zij zich wenden tot de professionele 
ondersteuning. Hiervoor heeft de gemeente herkenbare plekken nodig waar de burger zich 
kan melden. De herkenbare plek in Doetinchem is de Wmo-winkel. Dit is een winkel met 
informatie en advies, de individuele Wmo-voorzieningen, schuldhulpverlening, bijzondere 
bijstand, het steunpunt mantelzorg en hulp voor ouderen op één centrale locatie. De Wmo-
winkel is bestemd voor de zorgvrager, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Het doel 
van de Wmo-winkel is dat alle informatie, advies en hulp op een toegankelijke manier 
aangeboden en bereikbaar wordt, zodat de burger weet waar hij naar toe kan gaan met zijn 
vraag.  
 
Wanneer een burger met een Wmo-vraag komt, krijgt hij/zij nu een meldformulier. Tot voor 
kort was dit een aanvraagformulier. Op dit formulier kon de klant aangeven welke individuele 
Wmo-voorziening hij/zij aanvraagt. Hierop werd dan een besluit genomen, de aanvraag werd 
toegekend of afgewezen. Om het gesprek te voeren is het aanvraagformulier geen goed 
instrument, omdat de situatie/ het probleem van de burger niet goed in beeld wordt gebracht. 
Op het meldformulier daarentegen noteert de burger zijn/haar persoonlijke gegevens en 
beschrijft het probleem. Aan de hand van het formulier wordt het gesprek aangegaan. 
 
Als in de loop van 2012 Wijkwerk nieuwe stijl wordt ingevoerd zal een gedeelte van de 
eerste contacten verplaatsen van Wmo-winkel naar de wijkteams van buurtcoaches. De 
Wmo-winkel blijft naast de buurtcoaches de plek waar burgers terecht kunnen. 

Het gesprek 
In de oude situatie legde de Wmo consulent ook huisbezoeken af, maar de inhoud en het 
doel van het huisbezoek was nog niet in lijn met de kanteling. Vaak werd het bezoek 
afgelegd voor een aanvraagbeoordeling en werd nog niet gekeken naar wat de klant echt 
nodig heeft. Dit is langzaam aan het kantelen en zal nog enige tijd vergen. 
De gemeente Doetinchem is bezig het gesprek in te voeren. Hiervoor worden de 
gespreksvaardigheden van de klantmanagers getraind om de behoefte van de klant vast te 
stellen en cliënten te stimuleren eigen oplossingen te zoeken. De cursus moet ook voor 
bewustwording van de kanteling bij de klantmanagers zorgen. Zodat het automatisme van de 
‘oude’ werkwijze (langzaam) verdwijnt.  
 
Om tot een oplossing te komen, dient de klantmanager ook kennis van andere mogelijke 
oplossingen te hebben. Hiervoor wil de gemeente Doetinchem een digitale sociale kaart als 
instrument invoeren. Hierdoor heeft de klantmanager overzicht van de verschillende 
mogelijkheden en is hij/zij niet alleen gericht op de voorzieningenchecklist. 
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Wijkwerk nieuwe stijl 
Het gesprek wordt in eerste instantie vanuit de Wmo-winkel gevoerd. Als Wijkwerk nieuwe 
stijl wordt ingevoerd gaat het gesprek ook op wijkniveau plaatsvinden (Wmo-winkel blijft). De 
wijkcoach brengt de situatie in kaart en maakt een handelingsplan. Hierbij wordt intensief 
samengewerkt met o.a. klantmanagers Wmo en W&I, SHV’ers en het lokaal zorgnetwerk.  
Van belang is dat ook de buurtcoaches weten hoe het gesprek moet worden gevoerd. 
Wanneer dit van toepassing is, zullen ook zij een cursus volgen om te komen tot een 
uniforme werkwijze.  

Toewijzen voorziening en het arrangement 
Het arrangement bestaat in de oude/huidige situatie uit het verstrekken van een individuele 
Wmo-voorziening, gebaseerd op het verstrekkingenboek en bestaande voorzieningen. In de 
nabije toekomst wordt de oplossing gebaseerd op de uitkomsten van het gesprek.  
 
Een arrangement kan dan bestaan uit meerdere vormen van ondersteuning. De eigen 
capaciteit van de mensen (financieel en fysiek) is hierbij uitgangspunt. Gevolgd door de 
algemene en collectieve voorzieningen en dan pas de aanspraak op de individuele 
voorzieningen. Hiervoor moet de gemeente wel een gevarieerd aanbod van voorzieningen 
hebben.  
 
Wanneer het arrangement bestaat uit een individuele Wmo-voorziening komt de klant bij de 
gemeente voor een formeel traject van aanvraag (of doorverwezen vanuit de buurcoach). 
Hierin wordt beoordeeld of de burger voldoet aan de objectieve criteria zoals geformuleerd in 
de beleidsregels bij de verordening.  
 

1.4.2 Rol collectieve en algemene voorzieningen 
Partnerorganisaties blijven in de kanteling in samenwerking met de gemeente een actieve rol 
spelen bij het leveren van diensten voor mensen met een beperking. Hierbij valt te denken 
aan de welzijnsorganisatie met haar maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, 
vrijwilligerscentrale en steunpunt mantelzorg. Maar ook bijvoorbeeld Stichting MEE en 
thuiszorgorganisaties met hun wijkverpleegkundigen blijven van belang. 
In samenwerking met deze externe partners werkt gemeente Doetinchem aan oplossingen 
op het gebied van algemene en collectieve diensten en voorzieningen. Een individuele 
voorziening is pas aan de orde als er geen algemene/collectieve dienst of voorziening 
beschikbaar is. De gemeente heeft hierin een belangrijke en een sturende rol als 
opdrachtgever/regievoerder.  
 
In het kader Wijkwerk Nieuwe Stijl wordt onder andere een wijkbedrijf opgericht, waarin 
ruimte is voor re-integreerders. Dit wijkbedrijf zal zich in eerste instantie richten op de fysieke 
omgeving van de wijk; de intentie is om het wijkbedrijf in een later stadium ook 
gemaksdiensten te laten leveren.  
 
Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor het steunpunt mantelzorg en de 
vrijwilligerscentrale. Met deze organisaties moet goed besproken worden welke bijdrage zij 
gaan leveren aan Wijkwerk nieuwe stijl (Wmo) en wat van hun verwacht wordt. Hetzelfde 
geldt voor de andere organisaties die deel uitmaken van het integraal aanbod aan 
voorzieningen (diensten) binnen de gemeente. Op dit moment is dit nog in voorbereiding.  
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1.5 Gewenste resultaten de Kanteling/Wijkwerk Nieuwe Stijl  
Uit het interview dat is gehouden met de beleidsmedewerkers Wmo zijn een aantal 
gewenste resultaten van de kanteling naar voren gekomen. 

Mentaliteitsverandering burger, gemeente en maatschappelijke organisaties 
De kanteling betekent een andere manier van werken. Niet de voorziening staat centraal 
maar de compensatie opdat de klant weer kan meedoen. Deze werkwijze vraagt om een 
mentaliteitsverandering bij zowel de klantmanager als bij de klant. De klantmanager moet 
meer tijd nemen voor het eerste gesprek met de klant en dit gesprek wordt 
‘vraagverhelderend’ in plaats van beoordelend. De standaard voorzieningenlijst wordt aan de 
kant gezet. De klant en de klantmanager gaan samen alle mogelijkheden om een hulpvraag 
op te lossen verkennen. Het gesprek is hiervoor een instrument. Voor de klant betekent dit 
dat hij/zij niet meer automatisch een individuele voorziening krijgt, maar dat men zelf ook iets 
moet bijdragen aan de oplossing. Er wordt een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van 
de burger gedaan en naar wederkerigheid gevraagd. Ook de maatschappelijke organisaties 
moeten het claimgericht denken gaan loslaten en veel meer gaan denken in termen van 
passende arrangementen voor de hulpvrager.  

Meer participatie en minder leunen op de overheid 
De nieuwe werkwijze gaat uit van de eigen kracht van de burger. Door eerst te kijken naar 
wat de burger zelf kan en of er misschien een sociaal netwerk is waar hij/zij op terug kan 
vallen raakt de burger meer betrokken bij de samenleving. Dit betekent een toename van de 
participatie en daarnaast hoeft de burger niet altijd meer te leunen op de overheid. Dit 
gewenste resultaat gaat hand in hand met de gewenste mentaliteitsverandering. 

Efficiëntie 
Uiteindelijk moet de kanteling ervoor zorgen dat de kosten voor individuele voorzieningen 
afnemen. Door eerst te kijken naar de mogelijkheden van de klant zelf, het sociale netwerk 
van de klant en de algemene voorzieningen wordt er minder snel beroep gedaan op de 
individuele voorzieningen. De nieuwe werkwijze vraagt in eerste instantie wel een investering 
van de gemeente. Denk hierbij aan scholing medewerkers, preventie en het realiseren en in 
stand houden van collectieve voorzieningen.  
 
 

1.6 Conclusie 
In het Wmo beleid van de gemeente Doetinchem (Wijkwerk nieuwe stijl) komen al 
verschillende aspecten van de kanteling aan bod. Zoals het focussen op de eigen kracht, de 
eigen verantwoordelijkheid en het zelfsturend vermogen van de burger.  
 
Wat betreft de uitvoering leggen de consulenten/klantmanagers in Doetinchem al 
huisbezoeken af. Ze voeren sinds kort het gesprek, zoals bedoeld in de kanteling. Tot dat 
moment denken de klantmanagers nog in geld en werken ze de voorzieningenchecklist af. 
Men kijkt nog niet naar wat er in de situatie van de klant nodig is of wat de klant zelf nog zou 
kunnen doen.  
 
De organisaties die ook moeten uitvoeren, staan nog aan het begin. De gemeente kan wel 
gekanteld te werk gaan, maar als de rest dat niet doet gaat het niet werken. Daar lijkt de 
gemeente nog veel in te moeten doen.  
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In de gemeente Doetinchem is de digitale sociale kaart nog niet op orde. Dit is wel van 
belang voor de Wmo consulenten en de partnerorganisaties. Hiermee kan de klant goed 
worden doorverwezen en weten de Wmo consulenten welke mogelijkheden er zijn voor de 
klant.  
 
In de gemeente zijn reeds algemene en collectieve voorzieningen aanwezig, de gemeente 
moet nog wel onderzoeken of deze voorzieningen herijkt moeten worden. Om goede 
oplossingen (arrangementen) aan de klant te kunnen bieden is het van belang dat deze 
voorzieningen wel gerealiseerd worden. Zonder deze voorzieningen kan de nieuwe 
werkwijze nog niet volledig doorgevoerd worden. 
 
Net als in de andere gemeenten zijn de gewenste resultaten van de kanteling heel algemeen 
geformuleerd. De financiële beheersbaarheid is te meten via dit onderzoek. De 
mentaliteitsverandering en de participatie en de zelfredzaamheid ook. Wel is het van belang 
dat hiervoor indicatoren worden ontwikkelt. Wat wil men precies bereiken? Bijlage 9 geeft 
een eerste voorzet voor indicatoren om deze resultaten te meten.  
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2 Achtergrondkenmerken klantgroep Wmo 
In dit hoofdstuk beginnen we met een overzicht van de bevolkingsontwikkeling in de 
gemeente Doetinchem. Daarna gaan we in op de achtergrondkenmerken van de 
klantgroep van de Wmo. Het gaat hierbij om gegevens als huishoudsamenstelling, 
leeftijd en de inkomenspositie. Daarnaast brengen we het bereik van verschillende 
typen voorzieningen in kaart. 

2.1 Bevolkingsontwikkeling 
Met de toenemende vergrijzing stijgt het aandeel 65-plussers in Nederland. Vooral na 2010 
neemt de stijging sterk toe wanneer de eerste ‘kinderen’ van de babyboomgeneratie 65 jaar 
oud worden. Omstreek 2040 bereikt het aandeel 65-plussers het hoogtepunt, 4,5 miljoen 
Nederlanders zijn dan 65 jaar of ouder, 26 procent van de bevolking. Dit heeft ook invloed op 
de bevolkingssamenstelling in Doetinchem. 

Bevolkingsopbouw 
In 2010 wonen er 56.108 inwoners in de gemeente Doetinchem.2 Van deze inwoners is 
zestien procent ouder dan 65 jaar. In Nederland ligt dit percentage op 15 procent.3 In 
Doetinchem zijn in vergelijking met landelijke cijfers relatief meer 50-plussers en minder 
20 tot 35 jarigen. 

Figuur 2.1.1 Bevolkingsopbouw Doetinchem in percentages. 

 
 

Vergrijzing 
Onderstaande figuur geeft de bevolkingsontwikkeling van Doetinchem van 2010 tot 2015 
weer. Deze prognose is gebaseerd op de feitelijke bevolkingsontwikkeling in de afgelopen 
drie jaar in combinatie met regionale geboorte- en sterftecijfers.  

                                                             
2 Bron: CBS statline: Bevolking kerncijfers. 
3 Bron: CBS statline: Bevolking kerncijfers. 
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Figuur 2.1.2 Bevolkingsontwikkeling 2010-2015 Doetinchem 

 
 
De gemeente Doetinchem zal de komende jaren in aantal inwoners afnemen. In 2015 is het 
aandeel 65-plussers toegenomen tot bijna negentien procent. In absolute aantallen gaat het 
om een stijging van ongeveer 1.300 personen. In 2040 zal in Doetinchem 29 procent van de 
inwoners ouder dan 65 jaar zijn.4  De jaarlijkse toename van het aantal 65-plussers zal ook 
gevolgen voor het beroep op de individuele Wmo-voorzieningen hebben. 
 

2.2 Aantal Wmo-gebruikers 

Aantal Wmo-gebruikers 
In de tabel hieronder is te zien dat acht procent van de inwoners in de gemeente 
Doetinchem gebruikmaakt van een Wmo-voorziening. Van alle 65-plussers in de gemeente 
maakt 34 procent gebruik van een Wmo-voorziening.  

Tabel 2.2.1 Aantal inwoners en Wmo-gebruikers 20105 
Leeftijdscategorie Aantal 

inwoners 
Doetinchem6 

Aantal 
gebruikers 

Wmo 

Percentage Referentie 
gemeenten7 

Inwoners jonger dan 65 jaar 47.074 1.445 3,1% - 
Inwoners van 65 jaar en ouder 9.034 3.134 34,7% - 
Alle leeftijden 56.108 4.579 8,2% 6,8% 

 

                                                             
4 Bron: CBS statline: Regionale prognose kerncijfers 2009-2040. 
5 Alle gegevens in de tabellen in deze monitor zijn gebaseerd op de gekoppelde gemeentelijke bestanden, 
tenzij anders aangegeven.  
6 Bron: CBS statline. 
7 Leeuwarden, Alphen aan den Rijn, Stadskanaal, Vlagtwedde, Midden-Drenthe, Veendam, Pekela, 
Menterwolde, Heerhugowaard, Skarsterlân, Tytsjerksteradiel en Arnhem. 
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Totaal aantal Wmo-gebruikers 2010 naar voorziening  
Ruim driekwart van de Wmo-klanten is in het bezit van een vervoerspas en de helft maakt 
gebruik van Hulp bij het huishouden. Van de 3.059 pashouders collectief vervoer heeft 
64 procent (1.952 personen) daadwerkelijk in 2010 gereisd met de pas. Deze personen 
hebben in totaal 911.125 kilometer gereisd in 273.956 zones.  

Tabel 2.2.2 Aantal Wmo-klanten 2010 naar soort voorziening 
Categorie Totaal aantal Wmo-

klanten 
Percentage 

Hulp bij het huishouden  2.291 50% 
Woonvoorziening 328 7% 
Rolstoelvoorziening 658 14% 
Individueel vervoer 692 15% 
Collectief vervoer 3.059 67% 
Totaal unieke cliënten  4.579 - 

 

Aantal aanvragen 2010 
In onderstaande tabel geven we het aantal nieuwe aanvragen en aantal toegekende 
aanvragen voor 2010 weer. 

Tabel 2.2.3 Aantal aanvragen 2010* 
Categorie Totaal 

aantal 
aanvragen 

Toegekend Percentage 
toegekend 

Hulp bij het huishouden  690 590 86% 
Woonvoorziening 481 333 69% 
Rolstoelvoorziening 297 221 74% 
Vervoersvoorziening 699 516 74% 
Totaal 2.167 1.660 77% 

* Het betreft hier geen unieke personen, een persoon kan meerdere aanvragen hebben ingediend. 
Herindicaties zijn buiten beschouwing gelaten.  
 
In 2010 hebben 1.411 personen 2.167 aanvragen voor een Wmo-voorziening ingediend. 
Bijna 77 procent heeft ook daadwerkelijk de aangevraagde voorziening ontvangen.  
 

2.3 Kenmerken Wmo-gebruikers 
In deze paragraaf gaan we in op een aantal kenmerken van de inwoners die gebruikmaken 
van een individuele Wmo-voorziening in 2010.  

Huishoudtype 
In onderstaande tabellen een overzicht naar huishoudtype van de cliënten met een 
individuele Wmo-voorzieningen. Het betreft hier alle cliënten in 2010. Cliënten die 
gebruikmaken van meerdere voorzieningen komen vaker voor.  
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Tabel 2.3.1 Beroep op Wmo-voorzieningen naar huishoudtype 65-plus 2010 
Huishoudtype Aantal 

inwoners*  
HH  
% 

Woon 
vrz % 

Rolstoel-
en % 

Overig 
vervoer % 

Coll. 
vervoer

% 
Alleenstaand 3.249 39,2% 4,1% 7,4% 5,9% 41,8% 
Eénouder gezin 8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Meerpersoons z kinderen 6.171 8,0% 1,6% 2,9% 3,1% 11,2% 
Meerpersoons m kinderen 113 10,6% 3,5% 2,7% 3,5% 18,6% 
Totaal 9.541 18,6% 2,5% 4,4% 4,1% 21,7% 

* Aantallen afkomstig uit de gekoppelde bestanden. 
 
Bovenstaande tabel geeft het bereik van de verschillende voorzieningen naar huishoudtype 
voor de 65-plussers weer. Relatief gezien maken alleenstaande 65-plussers meer gebruik 
van de voorzieningen dan personen in een ander huishoudtype. 
 
De volgende tabel laat het bereik van de voorzieningen naar huishoudtype voor personen 
jonger dan 65 jaar zien.  

Tabel 2.3.2 Beroep op Wmo-voorzieningen naar huishoudtype 65-min 2010 
Huishoudtype Aantal 

inwoners*  
HH  
% 

Woon 
vrz % 

Rolstoel-
en % 

Overig 
vervoer % 

Coll. 
vervoer

% 
Alleenstaand 5.367 5,3% 0,6% 1,3% 1,6% 7,1% 
Eénouder gezin 2.078 1,7% 0,4% 0,5% 0,6% 0,9% 
Meerpersoons z kinderen 16.002 0,9% 0,2% 0,6% 0,8% 1,8% 
Meerpersoons m kinderen 23.244 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 1,3% 
Totaal 46.691 1,1% 0,2% 0,5% 0,7% 2,1% 

* Aantallen afkomstig uit de gekoppelde bestanden. 
** Leeswijzer: van de 5.367 alleenstaande inwoners tot 65 jaar van de gemeente Doetinchem maakt 
4,2 procent gebruik van Hulp bij het huishouden.  
 
Ook onder de Wmo-klanten die jonger dan 65 jaar zijn, maken alleenstaanden relatief veel 
gebruik van de verschillende Wmo-voorzieningen. 
 

Leeftijd  
De volgende tabel laat de leeftijdsverdeling van de cliënten van de verschillende 
voorzieningen zien. 

Tabel 2.3.3 Beroep op Wmo-voorzieningen naar leeftijd 2010 
Leeftijdscategorie Aantal 

inwoners*  
HH  
% 

Woon 
vrz % 

Rolstoel-
en % 

Overig 
vervoer % 

Coll. 
vervoer

% 
Jonger dan 65 jaar 46.691 1,1% 0,2% 0,5% 0,7% 2,1% 
Ouder dan 65 jaar 9.541 18,6% 2,5% 4,4% 4,1% 21,7% 
Totaal 56.232 4,1% 0,6% 1,2% 1,2% 5,5% 

* Aantallen afkomstig uit de gekoppelde bestanden. 
** Leeswijzer: van de 46.691 inwoners jonger dan 65 jaar in de gemeente Doetinchem maakt 1,1 procent 
gebruik van Hulp bij het huishouden.  
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Onder de gebruikers van de verschillende individuele Wmo-voorzieningen zijn 65-plussers 
oververtegenwoordigd. Ouderen zijn hiermee de hoofdafnemers van de individuele Wmo-
voorzieningen. Personen jonger dan 65 jaar maken relatief weinig gebruik van de Wmo. 
 De toename van het aantal 65-plussers in Doetinchem over de komende jaren zal dan ook 
zorgen voor een stijging in het gebruik van de verschillende individuele Wmo-voorzieningen.  

Etniciteit8 
De volgende tabel geeft de personen naar etnische achtergrond weer. 

Tabel 2.3.4 Bereik Wmo-voorzieningen naar bevolkingsgroep 2010 
Bevolkingsgroep Aantal 

inwoners*  
HH  
% 

Woon 
vrz % 

Rolstoel-
en % 

Overig 
vervoer % 

Coll. 
vervoer

% 
Autochtoon 50.376 4,1% 0,6% 1,2% 1,2% 5,5% 
Westerse allochtoon 2.675 6,5% 0,9% 1,4% 2,2% 7,8% 
Niet-westerse allochtoon 3.181 1,9% 0,6% 0,4% 0,7% 2,1% 
Totaal 56.232 4,1% 0,6% 1,2% 1,2% 5,5% 

* Aantallen afkomstig uit de gekoppelde bestanden. 
** Leeswijzer: van de 50.376 autochtone inwoners van de gemeente Doetinchem maakt 3,6 procent gebruik 
van Hulp bij het huishouden.  
 
Te zien is dat Westerse allochtonen relatief vaker gebruikmaken van de verschillende Wmo-
voorzieningen dan de andere bevolkingsgroepen. Autochtonen maken gemiddeld gebruik. 
En niet-westerse allochtonen zijn ondervertegenwoordigd onder de verschillende 
voorzieningen, dit mede doordat zich onder de niet-westerse allochtonen minder 65-plussers 
bevinden (5 procent tegen 16 procent in de totale gemeente). 
 

Inkomenspositie 
Op basis van gegevens van het CAK is de inkomenspositie van de doelgroep voor de Wmo 
in kaart gebracht. Dit is gebeurd aan de hand van door het CAK geleverde geanonimiseerde 
inkomensgegevens van de groep die Hulp bij het huishouden ontvangt. We gaan ervan uit 
dat de inkomenspositie van deze groep vergelijkbaar is met de inkomenspositie van de 
overige gebruikers van de Wmo. Het inkomen betreft het verzamelinkomen per jaar9, dit 
inkomen wijkt af van het Wettelijk sociaal minimum (de bijstandsnorm). En wel zo dat het 
verzamelinkomen hoger ligt dan de bijstandsnorm. 

                                                             
8 Zie bijlage 1 voor een omschrijving. 
9 Verzamelinkomen:  bij het verzamelinkomen wordt gekeken naar: inkomen uit werk, inkomsten uit een 
uitkering, inkomsten uit aandelen en dividenden, opbrengsten uit beleggingen en opbrengsten uit spaargeld. 



Wmo De Kanteling Doetinchem         KWIZ 
_________________________________________________________________________ 
 

26 
 

Tabel 2.3.5 Inkomensverdeling klantgroep Wmo 65-plus 2010 
Inkomenscategorie 
(€) 

Doetinchem 2010 Referentiegemeenten 

 Alleenstaand 
(N=1.089) 

Meerpersoons 
(N=428) 

Totaal 
65-plus 

Alleenstaand Meerpersoons Totaal 
65-plus 

0 tot 10.000 14% 13% 14% 12% 5% 11% 
10.000 tot 15.000 49% 10% 38% 49% 15% 42% 
15.000 tot 20.000 20% 33% 24% 22% 34% 24% 
20.000 tot 30.000 12% 26% 16% 11% 29% 15% 
30.000 tot 50.000 4% 16% 7% 4% 14% 6% 
>= 50.000 1% 2% 1% 1% 3% 1% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Bron: CAK 
 
Tabel 2.3.5 geeft het inkomen van 65-plussers naar huishoudtype weer. De 
inkomensverdeling van de 65-plussers in Doetinchem komt vrijwel overeen met de verdeling 
in referentiegemeenten. 
 
Onderstaande tabel geeft de inkomensverdeling van de Wmo-gebruikers jonger dan 65 jaar 
weer naar huishoudtype. Ten opzichte van de referentiegemeenten hebben personen jonger 
dan 65 jaar in Doetinchem een relatief betere inkomenspositie. 

Tabel 2.3.6 Inkomensverdeling klantgroep Wmo 65-min 2010  
Inkomenscategorie 
(€) 

Doetinchem 2010 Referentiegemeenten 

 Alleenstaand 
(N=297) 

Meerpersoons 
(N=109) 

Totaal 
65-min 

Alleenstaand Meerpersoons Totaal 
65-min 

0 tot 10.000 11% 6% 10% 14% 6% 13% 
10.000 tot 15.000 43% 11% 34% 45% 9% 36% 
15.000 tot 20.000 29% 19% 27% 22% 19% 21% 
20.000 tot 30.000 15% 23% 17% 13% 24% 15% 
30.000 tot 50.000 2% 34% 11% 5% 29% 11% 
>= 50.000 0% 6% 2% 1% 12% 4% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Bron: CAK 
** Leeswijzer: van de 406 personen die jonger zijn dan 65 jaar heeft 10 procent een inkomen in de categorie 
0 tot 10.000 euro (verzamelinkomen per jaar).  
 
Effecten van het inkomen op de gezondheid zijn terug te leiden naar de zogenoemde sociaal 
economische gezondheidsverschillen (SEGV)10. Er is een relatie tussen gezondheid en 
sociaal economische positie van de inwoners. Personen met een lager opleiding, beroeps- of 
inkomensniveau leven korter en brengen meer jaren in ziekte door dan personen met een 
hogere positie op de sociale ladder. Zo is de kans op bepaalde gezondheidsproblemen twee 
tot drie keer zo groot voor groepen met een laag sociaaleconomische status en worden hoog 
opgeleide mannen gemiddeld vijf jaar ouder dan laag opgeleide mannen. Het verschil in 
aantal jaren dat iemand in gezondheid doorbrengt is zelfs twaalf jaar. Dit is deels een 
verklaring voor het relatief hoge aandeel Wmo-gebruikers met een inkomen tot € 15.000-. 
 

                                                             
10 Bron: www.rivm.nl 

www.rivm.nl
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Stedelijke spreiding 
Onderstaande tabel geeft het bereik van de Wmo-voorzieningen per wijk/plaats weer. Dat wil 
zeggen: het percentage inwoners, in een bepaalde wijk of plaats, dat gebruik heeft gemaakt 
van een individuele Wmo-voorziening.  

Tabel 2.3.7 Bereik Wmo-voorzieningen naar wijk en plaats 2010 
Wijk/plaats Aantal 

inwoners*  
HH  
% 

Woon 
vrz % 

Rolstoel-
en % 

Overig 
vervoer % 

Coll. 
vervoer% 

Centrum 3.907 6,9% 0,9% 2,0% 1,4% 9,3% 
Muziekbuurt/ 
Overstegen 6.725 5,6% 1,2% 1,4% 1,7% 6,3% 
Schöneveld 2.726 5,8% 0,4% 1,3% 1,6% 8,1% 
Oosseld 3.832 2,9% 0,6% 0,6% 1,1% 3,4% 
Verheulsweide 342 2,3% 0,0% 1,2% 0,0% 3,2% 
De Huet 10.712 2,9% 0,3% 0,9% 1,0% 4,0% 
Dichteren 7.609 3,8% 0,5% 1,4% 1,5% 4,6% 
Keppelseweg/ 
Langerak 675 1,6% 0,3% 0,4% 0,3% 2,1% 
Noord en Bezelhorst 7.262 3,6% 0,6% 0,9% 1,0% 5,1% 
Gaanderen 5.613 4,3% 0,5% 1,4% 1,0% 6,2% 
Wehl 6.829 3,7% 0,4% 1,1% 1,2% 5,9% 
Totaal 56.232 4,1% 0,6% 1,2% 1,2% 5,5% 

* Aantallen afkomstig uit de gekoppelde bestanden. 
** Leeswijzer: van de 3.907 personen die in het Centrum wonen, maakt 6,9 procent gebruik van Hulp bij het 
huishouden.  
 
In het Centrum wordt relatief meer gebruikgemaakt van de verschillende Wmo-voorzieningen 
dan gemiddeld in de gemeente. Ook het bereik van de verschillende voorzieningen in de 
wijken Muziekbuurt/ Overstegen en Schöneveld ligt hoger dan het gemiddelde in de 
gemeente Doetinchem. In de wijk Verheulsweide wordt relatief weinig gebruikgemaakt van 
de Wmo.  
 

2.4 Overlap Wmo-voorzieningen 
In de volgende tabel is de overlap tussen het gebruik van de verschillende voorzieningen in 
2010 in beeld gebracht. Per voorziening wordt bekeken welk aandeel van de personen die 
de desbetreffende voorziening ontvangen, tevens van een andere voorziening gebruikmaakt. 

Tabel 2.4.1 Overlap Wmo-voorzieningen 201011 
Overlap 2010 HH  HHpgb  Woon 

voorz.  
Rolstoel-

en  
Overig 

vervoer  
Coll. 

vervoer 
HH (N=2.017) -- 1% 7% 9% 11% 48% 
HHpgb (N=288) 5% -- 10% 19% 19% 54% 
Woonvoorziening (N=188) 43% 9% -- 36% 31% 64% 
Rolstoelvoorziening (N=658) 26% 8% 18% -- 30% 68% 
Overig vervoer (N=692) 33% 8% 15% 29% -- 63% 
Collectief vervoer (N=3.059) 31% 5% 7% 15% 14% -- 

                                                             
11 Voor de vergelijking met de referentiegemeenten wordt Hulp bij het huishouden gesplitst naar ZIN en 
PGB. 
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* Leeswijzer: van de 2.017 personen die gebruikmaken van Hulp bij het huishouden maakt 1 procent 
eveneens gebruik een HHpgb. 
 
Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat de overlap met het collectief vervoer voor vrijwel 
alle voorzieningen het grootst is. De grootste overlap is te zien bij personen die naast een 
rolstoelvoorziening of overig vervoer ook gebruikmaken van het collectief vervoer. De 
overlap tussen de verschillende voorzieningen en een Persoonsgebonden Budget (PGB) HH 
is het laagst.  
 
Onderstaande tabel laat de overlap van de referentiegemeenten zien.  

Tabel 2.4.2 Overlap Wmo-voorzieningen referentiegemeenten 
Overlap HH HHpgb  Woon 

voorz.  
Rolstoel-

en 
  

Overig 
vervoer  

Coll. 
vervoer 

HH  --  1% 11% 9% 12% 42% 
PGB HH 8% --  14% 17% 20% 46% 
Woonvoorziening  37% 6% --  30% 30% 45% 
Rolstoel 24% 7% 25% --  33% 48% 
Overig vervoer  28% 11% 20% 27% --  45% 
Collectief vervoer 28% 5% 9% 12% 13% --  

 
Ten opzichte van de referentiegemeenten is de overlap van de verschillende voorzieningen 
met het collectief vervoer veel hoger. De overlap met een woonvoorziening is in Doetinchem 
lager.  
 

2.5 Bereik 
In de volgende tabel staat per voorziening en leeftijdsgroep het percentage inwoners dat 
gebruikmaakt van een voorziening ten opzichte van het totaal aantal inwoners in 
Doetinchem. Het betreft het bereik over 2010. Let op: het gaat hier niet om unieke cliënten. 
Cliënten die van meerdere voorzieningen gebruikmaken komen dus meerdere keren voor. 

Tabel 2.5.1 Bereik Wmo-voorzieningen 2010 
Leeftijd Aantal 

inwoners*  
HH  
% 

PGB 
 %  

Woon 
vrz % 

Rolstoel-
en % 

Overig 
vervoer % 

Coll. 
vervoer% 

0-25 jaar 16.097 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,4% 0,4% 
25-45 jaar 14.655 0,8% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 1,8% 
45-60 jaar 12.558 1,4% 0,4% 0,3% 0,7% 1,0% 3,6% 
60-64 jaar 3.764 3,0% 0,7% 0,6% 1,6% 1,9% 5,3% 
65-69 jaar 2.693 5,6% 1,2% 1,5% 1,7% 2,4% 6,6% 
70-74 jaar 2.234 9,4% 1,0% 1,1% 2,2% 3,1% 12,8% 
75-79 jaar 1.784 19,6% 2,1% 3,0% 3,9% 4,6% 24,5% 
80-84 jaar 1.357 32,5% 2,8% 4,3% 7,2% 7,7% 42,5% 
85-90 jaar 709 47,7% 4,4% 5,4% 12,8% 7,8% 58,7% 
90 jaar en ouder 257 50,2% 4,3% 7,8% 26,1% 4,3% 68,9% 
Totaal 56.108 3,6% 0,5% 0,6% 1,2% 1,2% 5,5% 

* Bron CBS 
** Leeswijzer: van de 16.097 inwoners van de gemeente Doetinchem in de leeftijd tot 25 jaar maakt 0,0 
procent gebruik van Hulp bij het huishouden.  
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Zoals te verwachten neemt het gebruik toe naarmate de leeftijd hoger is. Collectief vervoer 
kent het hoogste bereik onder de totale bevolking: 5,5 procent van de inwoners maakt 
gebruik van deze voorziening, gevolgd door Hulp bij het huishouden met 3,6 procent. Te zien 
is dat het bereik onder inwoners van 85 jaar en ouder het hoogst is. Dit beeld zien we bij alle 
voorzieningen terug. Naarmate deze leeftijdsgroep in omvang toeneemt, zal ook het beroep 
op de verschillende individuele Wmo-voorzieningen toenemen.  

Bereik vergeleken met referentiegemeenten 
Onderstaande tabel geeft het gemiddelde bereik van de Wmo-voorzieningen voor de 
referentiegemeenten weer.  

Tabel 2.5.2 Bereik referentiegemeenten 
Leeftijd HH PGB Woonvrz Rolstoel-

en 
Overig 

vervoer 
Coll. 

vervoer 
0-25 jaar 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 
25-45 jaar 0,5% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,9% 
45-60 jaar 1,2% 0,4% 0,6% 0,7% 1,1% 2,4% 
60-64 jaar 2,4% 0,6% 1,1% 1,3% 1,9% 4,0% 
65-69 jaar 4,3% 0,9% 1,8% 1,6% 2,9% 6,6% 
70-74 jaar 8,9% 1,4% 2,7% 2,1% 3,8% 12,6% 
75-79 jaar 18,5% 2,0% 4,7% 3,7% 5,9% 24,3% 
80-84 jaar 29,1% 2,4% 6,5% 6,1% 7,3% 37,8% 
85-90 jaar 38,0% 2,8% 7,7% 11,4% 7,9% 48,4% 
90 jaar en ouder 35,9% 2,8% 7,9% 20,1% 8,7% 51,2% 
Totaal 2,8% 0,4% 0,9% 1,0% 1,2% 4,2% 

 
Het bereik van de woonvoorzieningen in de gemeente Doetinchem blijft achter bij de 
referentiegemeenten. Het bereik van deze voorziening is wel vergelijkbaar met de 
gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Almelo en Hof van Twente. Het bereik van het collectief 
vervoer en de Hulp bij het huishouden is daarentegen aanzienlijk hoger dan bij de 
referentiegemeenten. 
 

2.6 Samenvatting 
Acht procent van de inwoners in de gemeente Doetinchem maakt in 2010 gebruik van een 
Wmo-voorziening. Het merendeel van de gebruikers is 65-plus, naarmate de leeftijd hoger 
wordt, neemt het gebruik toe. In de gemeente neemt de totale bevolking de komende jaren 
licht af. Het aandeel 65-plussers ligt in 2015 op bijna negentien procent. Omdat deze groep 
de hoofdafnemers van de Wmo-voorzieningen zijn, zal de druk op de Wmo toenemen. 
Vergeleken met referentiegemeenten is het gebruik van het collectief vervoer in Doetinchem 
hoog te noemen (5,5 procent tegen 4,2 procent). Ten opzichte van de gemeente Hof van 
Twente, Almelo en Hoogezand-Sappemeer ligt het bereik van het collectief vervoer lager. 
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3 AWBZ 
In dit hoofdstuk wordt het aantal aanspraken op de verschillende AWBZ functies per 
gebied, geslacht en leeftijd weergegeven. Paragraaf 3.1 gaat in op de totale klantgroep 
AWBZ (intra- en extramuraal). Paragraaf 3.2 gaat in op de functies uit de AWBZ die 
worden overgeheveld naar de gemeente. De cijfers zijn afkomstig van zorgkantoor 
Menzis.  

3.1 Achtergrondkenmerken totale klantgroep AWBZ 
Iedereen kan door ziekte of handicap (medische reden) afhankelijk worden van langdurige 
zorg en ondersteuning. Alle Nederlanders zijn voor deze zorg (thuis of in een zorginstelling) 
verzekerd: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Er zijn verschillende soorten 
AWBZ zorg: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf in een instelling, 
kortdurend verblijf en behandeling. Daarnaast maakt de AWBZ onderscheid tussen 
intramurale (zorg met verblijf) en extramurale (thuis) zorg. Cliënten die intramurale zorg 
ontvangen krijgen een zogenaamde Zorgzwaartepakket (ZZP). In het ZZP staat welke soort 
(verzorging, verpleging en/of begeleiding) en hoeveel uren zorg en ondersteuning iemand 
nodig heeft. Er zijn pakketten voor de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg 
en de sector verzorging en verpleging. Het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) en Bureau 
Jeugdzorg12 (BJZ) verzorgen de indicatiestelling. Nadat de indicatie is gesteld wordt de zorg 
geregeld via het zorgkantoor.   

Aantallen AWBZ 
Onderstaande tabel geeft het gebruik van de verschillende AWBZ functies weer. De 
gegevens zijn gebaseerd op de melding aanvang zorg. Dit betekent het bericht waarmee 
een zorgaanbieder bij het zorgkantoor meldt dat hij een cliënt in zorg heeft. In de 
verschillende aanspraken zit zowel extramurale als intramurale zorg.   

Tabel 3.1.1 Aantallen AWBZ (peildatum 15 september 2011) 
AWBZ functies ZIN  PGB 
Begeleiding 1.049 776 
Behandeling 64 0 
Persoonlijke verzorging 925 240 
Verpleging 236 71 
Kortdurend verblijf 14 170 
ZZP**   
HH bij ZZP langdurig verblijf - 58 
Geestelijke gezondheidszorg 98 - 
Gehandicaptenzorg 482 - 
Verpleging en Verzorging 475 - 
ZZPX 17 - 

* Let op: cliënten die van meerdere functies gebruik hebben gemaakt komen vaker voor. 
** Zie voor het onderscheid naar specifieke ZZP functies bijlage 6.  
 

                                                             
12 BJZ verzorgt de indicatiestellinig voor kinderen onder de 18 jaar met een psychiatrische grondslag. 
Menzis (alle zorgkantoren) heeft alleen beschikking over cliënten BJZ met een PGB. Zorg in natura is niet 
beschikbaar, omdat BJZ niet aangesloten is op AWBZ-brede zorgregistratie (AZR).   
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Van de functies begeleiding en persoonlijke verzorging wordt het meest gebruikgemaakt. 
Binnen het Zorgzwaartepakket wordt het meest gebruikgemaakt van de gehandicaptenzorg 
en verpleging en verzorging. Ten opzichte van Almelo en Hof van Twente wordt er in 
Doetinchem meer gebruikgemaakt van verpleging en verzorging ZZP.   

Wijk/plaats 
Absoluut gezien wordt er in het dorp Wehl het meest gebruik gemaakt van de AWBZ (ZIN), 
21 procent van de aanspraken komt uit deze plaats.  

Tabel 3.1.2 AWBZ (ZIN) op gebiedsniveau (peildatum 15 september 2011) 
Wijk 

Begeleiding  Behandeling 
Persoonlijke 

verzorging  Verpleging 
Kortdurend 

verblijf ZZP 
AWBZ (ZIN) 

totaal 
Centrum 10% 5% 9% 9% 21% 15% 11% 
Muziekbuurt/ 
Overstegen 14% 22% 14% 13% 14% 8% 12% 
Schöneveld 3% 2% 7% 5% 0% 6% 5% 
Oosseld 6% 0% 5% 9% 7% 3% 5% 
Verheulsweide 1% 2% 1% 0% 0% 1% 1% 
De Huet 14% 19% 10% 13% 21% 14% 13% 
Dichteren 13% 13% 16% 14% 14% 7% 12% 
Keppelseweg/ 
Langerak 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Noord/ Bezelhorst 13% 8% 11% 13% 7% 13% 12% 
Gaanderen 6% 14% 10% 9% 7% 7% 8% 
Wehl 19% 17% 16% 14% 7% 28% 21% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabel 3.1.3 laat het aandeel aanspraken op de PGB functies in de AWBZ zien.  

Tabel 3.1.3 AWBZ (PGB) op gebiedsniveau (peildatum 15 september 2011) 
Wijk 

Begeleiding  
Persoonlijke 

verzorging Verpleging 
Kortdurend 

verblijf ZZP 
PGB totaal 

Centrum 7% 12% 11% 4% 12% 8% 
Muziekbuurt/ 
Overstegen 13% 13% 11% 12% 12% 12% 
Schöneveld 7% 5% 4% 9% 2% 6% 
Oosseld 5% 6% 11% 9% 12% 7% 
Verheulsweide 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
De Huet 24% 19% 25% 22% 28% 23% 
Dichteren 14% 10% 11% 14% 7% 13% 
Keppelseweg/ 
Langerak 1% 1% 0% 2% 0% 1% 
Noord/ Bezelhorst 12% 16% 18% 12% 17% 13% 
Gaanderen 9% 7% 3% 9% 9% 8% 
Wehl 7% 11% 4% 9% 2% 8% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Van het PGB wordt het meest gebruikgemaakt in de wijk de Huet. 
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Geslacht 
Onderstaande tabel geeft het aandeel aanspraken op de AWBZ (ZIN) naar geslacht weer.  

Tabel 3.1.4 AWBZ (ZIN) naar geslacht (peildatum 15 september 2011) 
Geslacht 

Begeleiding  Behandeling 
Persoonlijke 

verzorging  Verpleging 
Kortdurend 

verblijf ZZP 
 AWBZ (ZIN) 

totaal 
Man 51% 55% 30% 37% 71% 43% 42% 
Vrouw 49% 45% 70% 63% 29% 57% 58% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Het merendeel van de personen die gebruikmaakt van de AWBZ is vrouw (58 procent). Bij 
de functie persoonlijke verzorging en verpleging zijn de vrouwen oververtegenwoordigd. Dit 
zien we ook terug bij de andere drie gemeenten. Wat betreft Verpleging is het aandeel 
mannen in de gemeente Doetinchem hoger dan in de gemeenten Hof van Twente en 
Hoogezand-Sappemeer. Ook onder de begeleiding zijn er in Doetinchem iets meer mannen 
dan in de andere gemeenten. 

Tabel 3.1.5 AWBZ (PGB) naar geslacht (peildatum 15 september 2011) 
Leeftijdscategorie 

Begeleiding  
Persoonlijke 

verzorging Verpleging 
Kortdurend 

verblijf ZZP 
PGB totaal 

Man 66% 49% 48% 75% 55% 62% 
Vrouw 34% 51% 52% 25% 45% 38% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Kijken we naar het PGB in de AWBZ dan maken mannen meer gebruik van begeleiding. 
Vrouwen maken relatief meer gebruik van persoonlijke verzorging en verpleging dan 
mannen. Dit komt vrijwel overeen met de andere drie gemeenten.  
 

Leeftijd 
Naar leeftijd is te zien dat 55 procent van alle aanspraken AWBZ voor rekening van  
65-plussers komt.  

Tabel 3.1.6 AWBZ (ZIN) naar leeftijd (peildatum 15 september 2011) 
Leeftijdscategorie 

Begeleiding  Behandeling 
Persoonlijke 

verzorging  Verpleging 
Kortdurend 

verblijf ZZP 
AWBZ (ZIN) 

totaal 
Jonger dan 65 jaar 69% 64% 13% 18% 93% 54% 45% 
65 jaar en ouder 31% 36% 87% 82% 7% 46% 55% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Onder de aanspraken van persoonlijke verzorging en verpleging ligt het aantal 65-plussers 
hoger dan het totaal aandeel aanspraken. Ook dit beeld is terug te zien bij de andere drie 
gemeenten.  
 
Van het aantal aanspraken PGB is 90 procent jonger dan 65 jaar, zo blijkt uit onderstaande 
tabel.  
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Tabel 3.1.7 AWBZ (PGB) naar leeftijd (peildatum 15 september 2011) 
Leeftijdscategorie 

Begeleiding  
Persoonlijke 

verzorging Verpleging 
Kortdurend 

verblijf ZZP 
PGB totaal 

Jonger dan 65 jaar 95% 70% 73% 99% 86% 90% 
65 jaar en ouder 5% 30% 27% 1% 14% 10% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Vergeleken met Almelo en Hof van Twente ligt dit percentage hoger. Onder de functies 
begeleiding ligt het aandeel 65-minners hoger dan in de gemeenten Almelo en Hof van 
Twente. Het aandeel 65-plussers ligt onder de persoonlijke verzorging en verpleging hoger 
dan onder het totaal. Dit laatste gegeven vinden we ook terug bij Almelo, Hoogezand-
Sappemeer en Hof van Twente. 
 
 

3.2 Extramurale begeleiding en kortdurend verblijf 
In deze paragraaf gaan we dieper in op de extramurale begeleiding. Deze functie wordt 
overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Vanaf 2013 zijn de gemeenten verantwoordelijk 
voor de nieuwe cliënten van dagbesteding en begeleiding, vanaf 2014 voor alle cliënten.  

Aantallen extramurale begeleiding en kortdurend verblijf 

Tabel 3.2.1 Aantallen AWBZ (peildatum 1 oktober 2011) 
AWBZ functies ZIN  PGB 
Begeleiding in groepsverband inclusief vervoer 258 238 
Begeleiding in groepsverband exclusief vervoer 45 84 
Begeleiding individueel 363 388 
Kortdurend verblijf 14 170 

* Let op: cliënten die van meerdere functies gebruik hebben gemaakt komen vaker voor. 
 
Absoluut gezien wordt het meest gebruikgemaakt van begeleiding individueel en begeleiding 
in groepsverband inclusief vervoer (zowel ZIN als PGB). Daarnaast wordt er meer 
gebruikgemaakt van het PGB dan van Zorg in Natura. Dit komt vrijwel overeen met de 
andere drie gemeenten.  

Gebruik vergeleken 
In onderstaande tabel staat het gebruik van de verschillende functies per gemeente 
weergegeven. Dit laat zien hoeveel procent van alle inwoners in de gemeente gebruikmaakt 
va n de AWBZ-functies.  
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Tabel 3.2.2 Gebruik AWBZ vergeleken  (peildatum 1 oktober 2011) 
AWBZ functies  
 
ZIN 

Begeleiding  
groep incl. 

vervoer 

Begeleiding 
groep excl. 

vervoer 
Begeleiding 
individueel 

Kortdurend 
verblijf 

Doetinchem 0,5% 0,1% 0,6% 0,1% 
Almelo 0,4% 0,0% 0,8% 0,0% 
Hof van Twente 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 
Hoogezand-Sappemeer 0,4% 0,1% 0,8% 0,0% 
PGB     
Doetinchem 0,4% 0,1% 0,7% 0,3% 
Almelo 0,4% 0,1% 0,7% 0,1% 
Hof van Twente 0,3% 0,0% 0,4% 0,1% 
Hoogezand-Sappemeer 0,5% 0,2% 1,2% 0,5% 

 
Te zien is dat het gebruik van de begeleiding in groepsverband bij alle vier gemeente vrijwel 
gelijk is. De gemeente Doetinchem valt voor de individuele begeleiding ZIN iets lager uit dan 
de andere gemeenten.  

Wijk/plaats 
Onderstaande tabel geeft het gebruik van de verschillende AWBZ functies onder de totale 
bevolking naar wijk weer. Ook deze tabel laat zien hoeveel procent van alle inwoners in de 
verschillende wijken gebruikmaakt van de AWBZ-functies. 

Tabel 3.2.3 AWBZ (ZIN) op gebiedsniveau (peildatum 1 oktober 2011) 
Wijk Begeleiding  

groep incl. 
vervoer 

Begeleiding 
groep excl. 

vervoer 
Begeleiding 
individueel 

Kortdurend 
verblijf 

Centrum 0,5% 0,0% 0,9% 0,1% 
Muziekbuurt/ Overstegen 0,6% 0,1% 1,1% 0,0% 
Schöneveld 0,5% 0,0% 0,4% 0,0% 
Oosseld 0,4% 0,0% 0,7% 0,0% 
Verheulsweide 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 
De Huet 0,4% 0,1% 0,6% 0,0% 
Dichteren 0,4% 0,0% 0,8% 0,0% 
Keppelseweg/ Langerak 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 
Noord/ Bezelhorst 0,5% 0,2% 0,6% 0,0% 
Gaanderen 0,3% 0,1% 0,6% 0,0% 
Wehl 0,6% 0,0% 0,3% 0,0% 
Totaal 0,5% 0,1% 0,6% 0,0% 

 
Te zien is dat het gebruik van de functie begeleiding inclusief vervoer in de wijk Muziekbuurt 
en Overstegen en de plaats Whel hoger ligt dan gemiddeld in de gemeente. In de wijken 
Verheulsweide en Keppelseweg/ Langerak wordt relatief weinig gebruikgemaakt van de 
functie begeleiding in groepsverband. In de wijk Verheulsweide wordt relatief wel meer 
gebruikgemaakt van de individuele begeleiding (0,9 procent van alle inwoners in deze wijk, 
tegen 0,6 procent gemiddeld). Ook in het Centrum en de Muziekbuurt en Overstegen ligt het 
bereik van deze functie hoger dan gemiddeld in de gemeente. 
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Tabel 3.2.4 AWBZ (PGB) op gebiedsniveau (peildatum 1 oktober 2011) 
Wijk Begeleiding 

groep incl. 
vervoer 

Begeleiding 
groep excl. 

vervoer 
Begeleiding 
individueel 

Kortdurend 
verblijf 

Centrum 0,4% 0,1% 0,8% 0,2% 
Muziekbuurt/ Overstegen 0,4% 0,1% 0,8% 0,3% 
Schöneveld 0,6% 0,3% 1,1% 0,5% 
Oosseld 0,4% 0,1% 0,4% 0,4% 
Verheulsweide 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
De Huet 0,5% 0,2% 0,8% 0,4% 
Dichteren 0,5% 0,1% 0,8% 0,3% 
Keppelseweg/ Langerak 0,4% 0,0% 0,6% 0,4% 
Noord/ Bezelhorst 0,4% 0,2% 0,6% 0,3% 
Gaanderen 0,4% 0,1% 0,6% 0,3% 
Wehl 0,3% 0,1% 0,4% 0,2% 
Totaal 0,4% 0,1% 0,7% 0,3% 

 
In de wijk Schöneveld wordt meer gebruikgemaakt van de verschillende AWBZ functies PGB 
dan gemiddeld in de gemeente.  

Leeftijd 

Tabel 3.2.5 AWBZ (ZIN) op leeftijd (peildatum 1 oktober 2011) 
Leeftijd Begeleiding  

groep incl. 
vervoer 

Begeleiding 
groep excl. 

vervoer 
Begeleiding 
individueel 

Kortdurend 
verblijf 

Jonger dan 65 jaar 0,2% 0,1% 0,6% 0,0% 
65 jaar en ouder 1,7% 0,1% 0,9% 0,0% 
Totaal 0,5% 0,1% 0,6% 0,0% 

 
Naar leeftijd zijn 65-plussers oververtegenwoordigd onder de gebruikers van de ZIN functies: 
begeleiding in groepsverband inclusief vervoer en individuele begeleiding. In de andere 
gemeenten zijn 65-plussers ook oververtegenwoordigd onder begeleiding in groepsverband 
inclusief vervoer.  Absoluut gezien wordt van de functies begeleiding in groepsverband 
exclusief vervoer, begeleiding individueel en kortdurend verblijf meer gebruik gemaakt door 
personen jonger dan 65 jaar. 

Tabel 3.2.6 AWBZ (PGB) op leeftijd (peildatum 1 oktober 2011) 
Leeftijd Begeleiding 

groep incl. 
vervoer 

Begeleiding 
groep excl. 

vervoer 
Begeleiding 
individueel 

Kortdurend 
verblijf 

Jonger dan 65 jaar 0,5% 0,2% 0,8% 0,4% 
65 jaar en ouder 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 
Totaal 0,4% 0,1% 0,7% 0,3% 

 
Onder de PGB’ers zijn personen jonger dan 65 jaar oververtegenwoordigd. Dit zien we ook 
terug in de gemeenten Almelo, Hof van Twente en Hoogezand-Sappemeer.  
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Klasse 

Begeleiding in groepsverband 

Tabel 3.2.7 Begeleiding in groepsverband naar klasse (peildatum 1 oktober 2011) 
Klasse Zorg in Natura PGB 
 Begeleiding 

groep incl. 
vervoer 

Begeleiding 
groep excl. 

vervoer 

Begeleiding 
groep incl. 

vervoer 

Begeleiding 
groep excl. 

vervoer 
Een dagdeel per week 5% 9% 24% 29% 
Twee dagdelen per week 22% 16% 36% 45% 
Drie dagdelen per week 9% 20% 13% 12% 
Vier dagdelen per week 32% 29% 10% 5% 
Vijf dagdelen per week 3% 16% 5% 5% 
Zes dagdelen per week 18% 7% 3% 2% 
Zeven dagdelen per week 1% 0% 0% 0% 
Acht dagdelen per week 4% 4% 2% 1% 
Negen dagdelen per 
week 7% 0% 8% 1% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Personen met een PGB voor begeleiding in groepsverband hebben gemiddeld minder 
dagdelen per week dan personen met ZIN. Ook in de andere gemeenten zien we dit terug. 

Begeleiding individueel 

Tabel 3.2.8 Begeleiding individueel naar klasse (peildatum 1 oktober 2011) 
Klasse Zorg in Natura PGB 
1 tot 1,9 uur per week 29% 23% 
2 tot 3,9 uur per week 46% 47% 
4 tot 6,9 uur per week 20% 20% 
7 tot 9,9 uur per week 2% 6% 
10 tot 12,9 uur per week 1% 2% 
13 tot 15,9 uur per week 0% 0% 
16 tot 19,9 uur per week 0% 0% 
20 tot 24,9 uur per week 2% 0% 
Totaal 100% 100% 

 
Het verschil tussen PGB en ZIN is bij de functie begeleiding individueel minimaal. Bijna de 
helft van de personen heeft 2 tot 4 uur zorg per week. Qua verdeling is er weinig verschil 
tussen de verschillende gemeenten. 



Wmo De Kanteling Doetinchem         KWIZ 
_________________________________________________________________________ 
 

38 
 

Kortdurend verblijf 

Tabel 3.2.9 Kortdurend verblijf naar klasse (peildatum 1 oktober 2011) 
Klasse Zorg in Natura PGB 
Gemiddeld een etmaal per week 79% 88% 
Gemiddeld 2 etmalen per week 21% 12% 
Totaal 100% 100% 

 
Het merendeel van de gebruikers van kortdurend verblijf heeft gemiddeld een etmaal per 
week zorg. 

Grondslag 
Om in aanmerking te komen voor AWBZ-zorg moet er bij de verzekerde sprake zijn van een 
bepaalde aandoening, beperking of handicap waardoor iemand bepaalde activiteiten niet 
zelfstandig kan verrichten en hierbij hulp nodig hebt. Onderstaande tabellen geven de 
grondslagen per AWBZ-functie van de gebruikers in de gemeente Doetinchem weer. 

Tabel 3.2.10 AWBZ (ZIN) grondslag (peildatum 1 oktober 2011) 
Grondslag Begeleiding  

groep incl. 
vervoer 

Begeleiding 
groep excl. 

vervoer 
Begeleiding 
individueel 

Kortdurend 
verblijf 

Somatische ziekte/aandoening 38% 7% 15% 7% 
Psychogeriatrische ziekte/aandoening 17% 0% 6% 0% 
Psychiatrische aandoening, psychische stoornis 13% 71% 23% 0% 
Verstandelijke handicap (functiestoornis) 20% 16% 43% 79% 
Lichamelijke handicap (functiestoornis) 11% 2% 10% 14% 
Zintuiglijke handicap (functiestoornis) 1% 4% 2% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Bijna 38 procent van de gebruikers van begeleiding in groepsverband inclusief vervoer heeft 
als grondslag een somatische ziekte/aandoening, nog eens 20 procent heeft een 
verstandelijke handicap. Bij de begeleiding in groepsverband exclusief vervoer heeft 
71 procent een psychiatrische aandoening. Van de personen die gebruikmaken van de 
individuele begeleiding heeft 43 procent een verstandelijke handicap en bijna een kwart een 
psychiatrische aandoening. Ook in de andere drie gemeenten zijn dit de grondslagen die het 
meest voorkomen. Het aandeel personen met een psychiatrische aandoening (begeleiding 
individueel) is in Doetinchem lager dan in de andere gemeenten.   
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Tabel 3.2.11 AWBZ (PGB) grondslag (peildatum 1 oktober 2011) 
Grondslag Begeleiding  

groep incl. 
vervoer 

Begeleiding 
groep excl. 

vervoer 
Begeleiding 
individueel 

Kortdurend 
verblijf 

Somatische ziekte/aandoening 4% 1% 5% 4% 
Psychogeriatrische ziekte/aandoening 3% 0% 2% 0% 
Psychiatrische aandoening, psychische stoornis 5% 20% 20% 2% 
Verstandelijke handicap (functiestoornis) 30% 4% 21% 28% 
Lichamelijke handicap (functiestoornis) 5% 0% 8% 2% 
Zintuiglijke handicap (functiestoornis) 0% 0% 1% 1% 
Onbekend 52% 75% 43% 64% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Vergeleken met ZIN hebben de PGB’ers met begeleiding in groepsverband inclusief vervoer 
vaker  een verstandelijke handicap. Personen die gebruikmaken van deze functie exclusief 
vervoer hebben net als ZIN het meest een psychiatrische aandoening. Onder begeleiding 
individueel is een verstandelijke handicap en een psychiatrische aandoening de meest 
voorkomende grondslag.   
 

3.3 Samenvatting 
Kijken we naar de totale klantgroep AWBZ (intra- en extramuraal) dan wordt het meest 
gebruikgemaakt van begeleiding, gevolgd door persoonlijke verzorging. Binnen het 
Zorgzwaartepakket wordt het meest gebruikgemaakt van de gehandicaptenzorg en 
verpleging en verzorging. Van de individuele begeleiding ZIN maakt 0,6 procent van de 
bevolking gebruik en van de begeleiding in groepsverband incl. vervoer ZIN 0,5 procent. Ook 
dit komt overeen met de bevindingen in de andere drie gemeenten.  

Kenmerken extramurale begeleiding en kortdurend verblijf 
In de Muziekbuurt en Overstegen en Wehl wordt relatief meer gebruikgemaakt van 
begeleiding in groepsverband inclusief vervoer (ZIN) dan in de andere wijken en plaatsen. 
Van de individuele begeleiding (ZIN) wordt vaker gebruikgemaakt in Verheulsweide, het 
Centrum, en de Muziekbuurt en Overstegen. Van de PGB wordt het meest gebruikgemaakt 
in de wijk Schöneveld. 
 
Absoluut gezien maken personen jonger dan 65 jaar meer gebruik van de verschillende 
AWBZ-functies. Van de begeleiding in groepsverband incl. vervoer en de individuele 
begeleiding (ZIN) maken 65-plussers relatief meer gebruik.  
 
De meest voorkomende grondslagen voor de AWBZ zijn: psychiatrische aandoening en 
verstandelijke handicap. Bij de begeleiding in groepsverband inclusief vervoer ZIN komt de 
grondslag somatische aandoening het vaakst voor.      
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4 Ontwikkeling kosten en gebruik Wmo en AWBZ  
In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkeling van de kosten en de vraag naar de 
individuele Wmo-voorzieningen. De prognose wordt gegeven op de zes 
hoofdvoorzieningen13 en uitgewerkt in een basisscenario. Het prijspeil dat wordt 
gehanteerd is het prijspeil in 2010.  

4.1 Basisscenario Wmo 
In het basisscenario gaan we uit van een gelijkblijvende vraag naar de verschillende 
voorzieningen. Het bereik onder de verschillende leeftijdscategorieën neemt niet toe en de 
vraag naar voorzieningen verandert uitsluitend door de ontwikkeling in de bevolking. 
Berekeningen in het scenario zijn op basis van het bereik van de voorzieningen onder de 
bevolking in het jaar 2010. Daarnaast gaan we niet uit van prijsstijgingen van de kostprijs 
van de verschillende voorzieningen.  

Tabel 4.1.1 Kostenprognose voorzieningen basisscenario 
Voorziening: kosten Realisatie 

2010 
2011 2012 2013 2014 2015 

HH € 7.196.304 € 7.267.644 € 7.370.626 € 7.476.210 € 7.572.443 € 7.667.464 
PGB € 1.298.129 € 1.308.743 € 1.324.562 € 1.341.808 € 1.357.126 € 1.370.383 
Woonvoorzieningen € 621.705 € 627.494 € 637.638 € 647.995 € 657.399 € 665.247 
Rolstoelvoorziening € 475.928 € 480.226 € 487.355 € 492.115 € 497.418 € 502.745 
Overig vervoer € 847.309 € 855.324 € 862.873 € 873.335 € 881.668 € 890.021 
Collectief vervoer € 400.000 € 403.469 € 407.703 € 412.490 € 416.708 € 421.045 
Totale kosten14 € 10.839.375 € 10.942.900 € 11.090.757 € 11.243.953 € 11.382.762 € 11.516.905 

* Bron prognosemodel KWIZ 
 
Wanneer het beleid voor de Wmo niet wordt aangepast zullen de kosten voor de individuele 
Wmo-voorzieningen toenemen. Kijken we alleen naar de bevolkingsontwikkeling dan zullen 
de kosten tot 2015 toenemen met ongeveer € 680.000. Dit heeft te maken met de stijging 
van het aantal cliënten (zie tabel 4.1.2). De verwachting is, dat over circa 10 jaar de vraag 
forser zal stijgen omdat dan de groep 75-plussers toeneemt.   

Tabel 4.1.2 Gebruikersprognose voorzieningen basisscenario 
Voorziening: 
gebruikers 

Realisatie 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

HH 2.017 2.037 2.063 2.094 2.121 2.147 
PGB 288 290 294 298 301 304 
Woonvoorzieningen 328 331 336 342 347 351 
Rolstoelvoorziening 658 664 674 680 688 695 
Overig vervoer 692 699 705 713 720 727 
Collectief vervoer 3.059 3.086 3.118 3.155 3.187 3.220 

* Bron prognosemodel KWIZ 
 
 
 
                                                             
13 Bij het opstellen van de prognoses is geen rekening gehouden met de nieuwe aanbesteding voor de 
rolstoelvoorziening en de (mogelijke) effecten hiervan op de kostprijzen van de voorzieningen. 
14 Exclusief de uitvoeringskosten. 
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Eigen bijdrage 
Personen die Hulp bij het huishouden ontvangen of gebruikmaken van een andere Wmo-
voorziening moeten een deel van de kosten zelf betalen, de eigen bijdrage. Gemeenten 
kunnen zelf bepalen of zij een eigen bijdrage heffen en zijn binnen bepaalde grenzen 
(vastgesteld door het Rijk) vrij in het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage. 
Doetinchem heft voor de Hulp van het Huishouden een eigen bijdrage. Het CAK berekent en 
incasseert de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en 
voor de gemeente de Wmo. Hierbij is de Wmo preferent. Voor een beschrijving van de 
werking van de eigen bijdrage zie bijlage 1. 
 
Onderstaande tabel geeft de prognose van de eigen bijdrage weer.  

Tabel 4.1.3 Eigen bijdrage HH15 
Eigen bijdrage HH 2011 2012 2013 
HH  € 1.130.241 € 1.144.863 € 1.161.710 

* Bron prognosemodel KWIZ 
 
Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat in 2011 ongeveer € 1.130.240,- aan eigen 
bijdrage voor de Hulp bij het huishouden kan worden verwacht. Omdat het aantal cliënten 
(zorgadressen) stijgt, laat de eigen bijdrage ook een stijging zien. 
 
De opbrengsten van de eigen bijdragen zoals hier gepresenteerd, wijken af van de manier 
waarop het CAK deze presenteert. Het CAK berekent de eigen bijdrage zodanig dat van de 
zorg die wordt verleend in januari idealiter in februari de eigen bijdrage wordt opgelegd en in 
maart wordt geïnd. Indien de gegevensuitwisseling met de Belastingdienst vertraging oploopt 
voor één of meer cliënten kan de inning langer duren. 
In de overzichten zoals het CAK deze publiceert naar de gemeente zit deze systematiek 
verweven. Dat betekent dat de opbrengsten per jaar er niet direct uit te halen zijn. In het 
overzicht van 2010 zitten ook uren zorg uit voorgaande perioden en jaren. 
 
In het prognosemodel van KWIZ wordt de eigen bijdrage direct berekend op basis van de 
uren die worden verwacht in een maand. De opbrengsten over 2011 zijn dan ook uitsluitend 
gebaseerd op de uren zorg die zijn geleverd in 2011. Dit leidt tot andere uitkomsten per jaar 
dan het CAK. 
 

4.2 Basisscenario AWBZ 
In dit scenario geven we de kosten van de AWBZ-voorzieningen die overgeheveld worden 
naar de gemeente weer, het betreft de situatie zoals die nu is (de zorg ligt nog bij het 
zorgkantoor). De prijzen zijn gebaseerd op de maximale NZA tarieven per functie (2011) en 
is een gewogen gemiddelde van het gebruik van de verschillende functies. Daarnaast gaan 
we ervan uit dat 80 procent van de geïndiceerde zorg wordt afgenomen.16 Redenen hiervoor 
zijn: de klant gaat op vakantie, ziekenhuisopname, tijd tussen indicatie en levering zorg 
waarin nog niet geleverd wordt.    

                                                             
15 Het betreft hier de opgelegde eigen bijdrage. De uitvoeringskosten die het CAK rekent zijn nog niet 
verrekend met dit bedrag, evenals het reservebedrag (2,1 procent van de opbrengst eigen bijdrage) dat het 
CAK inhoudt.  
16 Gebaseerd op ervaringscijfer hulp bij het huishouden. 
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Tabel 4.2.1 Kostenprognose AWBZ basisscenario 
Voorziening: kosten 2011 
Begeleiding groep incl. vervoer € 2.876.315 
Begeleiding groep excl. vervoer € 322.721 
Individuele begeleiding € 3.360.506 
Kortdurend verblijf € 20.509 
Totaal ZIN € 6.85.051 
  
Begeleiding groep incl. vervoer € 1.513.818 
Begeleiding groep excl. vervoer € 379.461 
Individuele begeleiding € 2.238.456 
Kortdurend verblijf € 802.506 
Totaal PGB € 4.934.241 
  
Totale ZIN en PGB17 € 11.514.292 

* Bron prognosemodel KWIZ 
 
De kosten voor begeleiding, behandeling en kortdurend verblijf bedragen ruim 11,5 miljoen 
euro in 2011.  

Tabel 4.2.2 Aantallen AWBZ basisscenario 
Voorziening: kosten 2011 
ZIN  
Begeleiding groep incl. vervoer 258 
Begeleiding groep excl. vervoer 45 
Individuele begeleiding 363 
Kortdurend verblijf 14 
PGB  
Begeleiding groep incl. vervoer 238 
Begeleiding groep excl. vervoer 84 
Individuele begeleiding 388 
Kortdurend verblijf 170 

* Bron prognosemodel KWIZ 

                                                             
17 Exclusief de uitvoeringskosten. 
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5 Doelgroep voor re-integratie 
De doelgroepen voor het beleid van zorg en welzijn krijgen een steeds grotere overlap 
met de groep bijstandsgerechtigden in de gemeente Doetinchem. In dit hoofdstuk 
gaan we in op de achtergrondkenmerken van de groep WWB’ers en Wsw’ers. 
Daarnaast wordt  de overlap tussen deze groep en de Wmo in beeld gebracht.  

5.1 Achtergrondkenmerken WWB en Wsw 
In deze paragraaf komen een aantal kenmerken van personen met een bijstandsuitkering 
(WWB, WIJ, IOAZ en IOAW) en personen die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening 
aan bod. In dit hoofdstuk kijken we naar personen en niet naar huishoudens.  
 

Huishoudtype 

Tabel 5.1.1 Aantal klanten naar type huishouden 
Categorie WWB18 Wsw Alle 

inwoners 
Alleenstaand 425 48% 199 39% 15% 
Eenoudergezin 150 17% 11 2% 4% 
Meerpersoons zonder kinderen 219 24% 220 43% 39% 
Meerpersoons met kinderen 98 11% 84 16% 42% 
Totaal 89219 100% 514 100% 100% 

 
Onder personen met een bijstandsuitkering of Wsw zijn alleenstaanden 
oververtegenwoordigd. Onder de WWB’ers zijn daarnaast ook eenoudergezinnen 
oververtegenwoordigd (zeventien procent tegen vier procent onder de gehele bevolking). Dit 
is een beeld dat we landelijk terug zien.  

Leeftijd 
Onderstaande tabel geeft de leeftijd van de klanten weer. 

Tabel 5.1.2 Aantal klanten naar leeftijd 
Leeftijdscategorie WWB20 Wsw Alle 

inwoners 
Tot 18 jaar 1 0% 2 1% 21% 
18 - 27 jaar 36 4% 53 10% 9% 
27 - 45 jaar  345 39% 191 37% 23% 
45 - 65 jaar 510 57% 268 52% 30% 
65 jaar en ouder 0 0% 0 0% 17% 
Totaal 892 100% 514 100% 100% 

 

                                                             
18 Voor het aantal personen met een bijstandsuitkering wordt vanaf peildatum (16 augustus 2011) een jaar 
teruggekeken. Dit betekent dat er ook personen in zitten die op dit moment geen bijstandsuitkering meer 
hebben. 
19 In totaal zijn er 1.104 personen met een bijstandsuitkering. Een kleine 100 personen kon niet gekoppeld 
worden, door ontbrekende cliëntgegevens. Daarnaast hebben 118 personen een aanvullende 
inkomensvoorziening ouderen (AIO). Dit zijn personen ouder dan 65 jaar met een onvolledige AOW, die 
aanvullende bijstand ontvangen.  Deze personen vallen niet onder de doelgroep re-integratie. 
20 Het aantal 18-27 jarigen ligt met circa 100 personen hoger. Dit zijn de personen die niet gekoppeld zijn. 
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Onder de personen met een bijstandsuitkering en de Wsw’ers komen relatief veel 45 tot 
65 jarigen voor.  

Etniciteit 
In onderstaande tabel wordt de etnische achtergrond van de WWB’ers en de Wsw’ers 
weergegeven. Niet van alle personen is de etniciteit bekend.   

Tabel 5.1.3 Aantal klanten naar bevolkingsgroep 
Categorie WWB Wsw Alle 

inwoners 
Autochtoon 548 68% 430 86% 90% 
Westers allochtoon 82 10% 26 5% 5% 
Niet-westers allochtoon 182 22% 44 9% 6% 
Totaal 812 100% 500 100% 100% 

 
Onder de personen met een bijstandsuitkering zijn allochtonen oververtegenwoordigd. 
Onder de Wsw’ers komt de verdeling vrijwel overeen met alle inwoners in Doetinchem. 

Wijk 
In de volgende tabel komt de wijk waarin de WWB’ers en Wsw’ers wonen aan bod. 

Tabel 5.1.4 Aantal klanten naar wijk 
Wijk/buurt WWB Wsw Alle 

inwoners 
Centrum 90 10% 38 7% 7% 
Muziekbuurt/ Overstegen 224 25% 108 21% 12% 
Schöneveld 41 5% 27 5% 5% 
Oosseld 61 7% 36 7% 7% 
Verheulsweide 11 1% 2 0% 1% 
De Huet 107 12% 62 12% 19% 
Dichteren 70 8% 50 10% 14% 
Keppelseweg/ Langerak 2 0% 1 0% 1% 
Noord/ Bezelhorst 204 23% 106 21% 13% 
Gaanderen 60 7% 55 11% 10% 
Wehl 22 3% 29 6% 12% 
Totaal 892 100% 514 100% 100% 

 
Te zien is dat in de wijken Muziekbuurt en Overstegen en Doetinchem Noord en Bezelhorst 
WWB’ers en Wsw’ers oververtegenwoordigd zijn, vergeleken met de totale bevolking.  
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5.2 Wmo en re-integratie 
Onderstaande tabel geeft het aandeel WWB’ers en Wsw’ers weer dat gebruikmaakt van een 
individuele Wmo-voorziening. 

Tabel 5.2.1 Wmo-klanten, bijstandsuitkering en Wsw 
Categorie Gebruik Wmo Totaal aantal 

gebruikers 
Aandeel 

Bijstandsuitkering  114 892 12,8% 
Wsw 75 514 14,6% 

 
Bijna dertien procent van de WWB’ers maakt ook gebruik van een individuele Wmo-
voorziening. Bij de Wsw’ers is dit bijna vijftien procent.  
 

5.3 Gebruik individuele Wmo-voorzieningen 
Van welke Wmo-voorzieningen personen met een bijstandsuitkering of Wsw’ers 
gebruikmaken wordt in onderstaande tabel weergegeven.  

Tabel 5.3.1 Wmo-klanten, bijstandsuitkering en Wsw 
Individuele Wmo-voorziening WWB  

(N=892) 
Wsw  

(N=514) 
Hulp bij het huishouden 6% 7% 
PGB 2% 2% 
Woonvoorziening 1% 0% 
Rolstoelvoorziening 1% 1% 
Overig vervoer 3% 1% 
Collectief vervoer 8% 9% 

 
WWB’ers en Wsw’ers maken het meest  gebruik van het collectief vervoer (resp. acht en 
negen procent). Gevolgd door Hulp bij het huishouden.  
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6 Zelfredzaamheid Wmo-klanten 
Om de zelfredzaamheid, het netwerk en de mening over de aanvraagprocedure (mate 
waarin vraag is opgelost, rekening gehouden met zelfredzaamheid, wie heeft het 
probleem opgelost) van Wmo-klanten in beeld te brengen is een enquête uitgevoerd. 
Dit hoofdstuk geeft de bevindingen van deze vragenlijst weer.  

6.1 Onderzoekspopulatie en benaderingswijze 
De onderzoekspopulatie bestaat uit personen die in 2010 een aanvraag voor een Wmo-
voorziening hebben ingediend.  

Respons 
In de volgende tabel staat de omvang van het aantal personen dat een aanvraag heeft 
ingediend, het aantal Wmo-klanten dat is benaderd en het aantal respondenten.  

Tabel 6.1.1 Respons 
Categorie Aantal 

unieke 
aanvragers 

2010 

Omvang 
steekproef 

Aantal 
respondenten 

Wmo-klanten  1.411 800 320 
 
Om algemeen geldende afspraken over een populatie te doen (in dit geval aanvragers 
individuele Wmo-voorziening) moet een steekproef een bepaalde grootte hebben. De 
populatiegrootte is N= 1.411. Om met 95 procent betrouwbare uitspraken over de 
populatiegrootte te doen is een steekproefgrootte benodigd van  n = 260. Om dit aantal te 
bereiken moet de werkelijke steekproef hoger liggen (i.v.m. non-respons), in dit geval zijn 
800 personen benaderd. In totaal zijn 320 vragenlijsten terug gestuurd. Dit is een respons 
van  40 procent en is meer dan het aantal benodigde respondenten. Dit betekent dat het 
aantal respondenten groot genoeg is om betrouwbare uitspraken te doen over de 1.411 
personen die in 2010 een aanvraag voor een individuele Wmo-voorziening hebben 
ingediend.  
 

6.2 Inhoud vragenlijst 
In de vragenlijst wordt ingegaan op de volgende onderwerpen. 

 hoe ziet het eigen netwerk eruit; 
 in welke mate acht men zich zelfredzaam; 
 van welke algemene/collectieve voorzieningen maakt men gebruik en hoe vaak; 
 van welke individueel Wmo en/of AWBZ voorzieningen maakt men gebruik; 
 wat vond men van de wijze waarop zij benaderd en bejegend werden in de 

aanvraagprocedure; 
 hoe tevreden is men over de gevolgde procedure en de gevonden oplossing; 
 wie heeft het probleem opgelost: netwerk, algemeen/collectief of gemeente/AWBZ.  

 
De gehele vragenlijst staat in bijlage 8. 
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6.3 Kenmerken respondenten 
In deze paragraaf kijken we naar de kenmerken van de respondenten. Waar mogelijk wordt 
een vergelijking gemaakt met de totale groep gebruikers van individuele Wmo-
voorzieningen, alle inwoners van de gemeente Doetinchem en de uitkomsten van de 
gemeenten Almelo, Hof van Twente en Hoogezand-Sappemeer.  

Leeftijd en geslacht 
Meer vrouwen dan mannen hebben de vragenlijst ingevuld: 69 procent is vrouw (tegen 
51 procent onder alle inwoners). Onder alle Wmo-gebruikers is 67 procent vrouw.  

Tabel 6.3.1 Leeftijdgroepen respondenten (N=301) 
Leeftijdgroepen Doetinchem Respondenten 
 Respondenten Totale groep Alle inwoners Almelo Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Tot 18 jaar 3% 2% 21% 1% 2% 1% 
18 tot 27 jaar 0% 2% 9% 1% 1% 1% 
27 tot 40 jaar 3% 9% 23% 5% 2% 4% 
40 tot 65 jaar 20% 21% 30% 20% 8% 19% 
65 jaar en ouder 74% 67% 17% 73% 87% 75% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Wat betreft leeftijd zijn 65-plussers oververtegenwoordigd onder de respondenten 
(74 procent, tegen 67 procent onder alle Wmo’ers). Ook bij de andere gemeenten is drie 
kwart of meer van de respondenten 65 jaar en ouder.    

Inkomensbron 
In onderstaande tabel staat de inkomensbron van de respondenten. 

Tabel 6.3.2 Inkomensbron respondenten (N=320)* 
Inkomensbron   Doetinchem Almelo Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Loon uit arbeid 1% 4% 2% 3% 
Loon uit eigen onderneming 0% 1% 0% 0% 
Uitkering WWB 3% 6% 0% 7% 
Uitkering WIJ 0% 0% 0% 0% 
Uitkering WW 0% 1% 0% 1% 
AOW 71% 70% 85% 72% 
Pensioen 48% 45% 53% 40% 
WAO/WIA 12% 9% 4% 9% 
Wajong uitkering 2% 2% 1% 1% 
Loon uit WSW-baan 1% 0% 0% 1% 
Studiefinanciering 0% 0% 0% 0% 
Anders 4% 7% 5% 5% 
Dat zeg ik liever niet 0% 1% 1% 1% 

* Meerdere antwoorden mogelijk 
 
Van de personen die de enquête hebben ingevuld heeft 71 procent AOW en 48 procent 
pensioen. Dit is logisch gezien de leeftijd van de gebruikers. Ruim twaalf procent heeft een 
WAO/WIA uitkering.     
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Huishoudtype 

Tabel 6.3.3 Huishoudtype (N=295) 
Huishoudtype Doetinchem Respondenten 
 Respondenten Totale groep Alle 

inwoners 
Almelo Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Alleenstaand 57% 55% 15% 57% 49% 50% 
Eénouder gezin 4% 1% 4% 3% 3% 4% 
Meerpersoons zonder kinderen 35% 34% 39% 35% 42% 41% 
Meerpersoons met kinderen 5% 10% 42% 6% 6% 5% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Wanneer we de verdeling van de respondenten vergelijken met alle inwoners van de 
gemeente, zien we dat meer alleenstaanden de enquête hebben ingevuld. Dit houdt verband 
met het relatief hoge aandeel 65-plussers onder de respondenten. Onder hen bevinden zich 
veel alleenstaanden. Vergeleken met alle Wmo-klanten zijn meerpersoonshuishoudens met 
kinderen ondervertegenwoordigd onder de respondenten. Dit beeld zien we ook bij de 
andere drie gemeenten terug. 
 
Onderstaande tabel laat zien in wat voor type woning de respondenten wonen. 

 Tabel 6.3.4 Soort woning (N=299) 
Soort woning  Doetinchem Almelo Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Koopwoning 29% 26% 43% 22% 
Huurwoning 58% 59% 47% 60% 
Woon-zorgcomplex 13% 15% 10% 17% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Meer dan de helft van de respondenten (58 procent) woont in een huurwoning. Dertien 
procent woont in een woon-zorgcomplex. Ook in de andere gemeenten woont het merendeel 
van de respondenten in een huurwoning. In de gemeente Hof van Twente woont vergeleken 
met de andere gemeenten een grotere aandeel in een koopwoning.  

Etnische achtergrond 

Tabel 6.3.5 Etnische achtergrond (N=296) 
Etnische achtergrond Doetinchem Almelo Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Autochtoon 99% 95% 99% 95% 
Anders 1% 5% 1% 5% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Van de respondenten voelt 99 procent zich behoren tot de autochtone achtergrond.  
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Wijk 

Tabel 6.3.6 Wijk (N=273) 
Wijk Respondenten Totale groep Alle inwoners 
Centrum 18% 11% 7% 
Muziekbuurt en Overstegen 20% 15% 12% 
Schöneveld 7% 7% 5% 
Oosseld 6% 4% 7% 
Verheulsweide 0% 0% 1% 
De Huet 8% 14% 19% 
Dichteren 15% 11% 14% 
Keppelseweg en Langerak 1% 1% 1% 
Noord en Bezelhorst 10% 12% 13% 
Gaanderen 8% 11% 10% 
Wehl 8% 14% 12% 
Totaal 100% 100% 100% 

 
Het merendeel van de respondenten komt uit Overstegen (20 procent). Ten opzichte van alle 
Wmo-klanten zijn personen uit het Centrum, Overstegen en Dichteren oververtegenwoordigd 
onder de respondenten.   

Gezondheid 
De respondenten is een aantal vragen gesteld met betrekking tot de gezondheid.  

Tabel 6.3.7 Gezondheid  
Hoe vaak per week Iedere 

dag 
Bijna 

iedere dag 
Paar 

keer per 
week 

1x per 
week 

Nooit 

eet u groente (N=311) 61% 26% 10% 3% 0% 
eet u fruit (N=309) 61% 17% 14% 6% 3% 
rookt u (N=215) 12% 1% 1% 1% 84% 
haalt u eten, bv van de chinees of cafetaria 
(N=254) 0% 0% 2% 21% 77% 
gebruikt u eten dat u alleen maar warm hoeft te 
maken (N=288) 6% 6% 13% 13% 63% 
gebruikt u alcohol (N=289) 6% 3% 11% 15% 65% 
sport u (N=298) 3% 4% 10% 15% 67% 

 
Het merendeel van de respondenten eet (bijna) dagelijks groente en/of fruit. Ruim 84 procent 
geeft aan nooit te roken. Bijna alle respondenten halen 1 keer per week of nooit eten van de 
chinees of cafetaria. Ruim driekwart eet (bijna) nooit eten dat alleen warm hoeft te worden 
gemaakt. Naast deze gezonde eet- en drinkgewoonten, sporten de respondenten weinig 
67 procent geeft aan nooit te sporten.   
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Dagelijkse activiteiten 
Qua dagelijkse activiteiten is het grootste deel van de respondenten bezig met het 
huishouden (38 procent). Daarnaast houdt men zich bezig met vrijetijdsbestedingen/hobby’s 
(zoals lezen, computeren, bingo etc.) en het bezoeken en ontvangen van familie, vrienden 
en/of kennissen.  

Figuur 6.3.8 Dagelijkse activiteiten (N=320)* 

 
* Meerdere antwoorden mogelijk 
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6.4 Gebruik voorzieningen 
In deze paragraaf gaan we in op de verschillende voorzieningen waarvan de respondenten 
gebruikmaken. 
 

6.4.1 Individuele Wmo-voorzieningen 
Van de respondenten heeft het merendeel (67 procent) Hulp bij het huishouden 
aangevraagd. Daarnaast heeft meer dan de helft collectief vervoer aangevraagd.    

Figuur 6.4.1 Gebruik individuele Wmo-voorzieningen (N=320)* 

 
* Meerdere antwoorden mogelijk 
 

6.4.2 AWBZ voorzieningen 
Ongeveer 46 procent van de respondenten heeft aangegeven gebruik te maken van een 
functie binnen de AWBZ. In de andere gemeenten ligt dit percentage lager.  

Tabel 6.4.2 Gebruik AWBZ onder de aanvragers Wmo-voorziening (N=320) 
Gebruik Doetinchem Almelo Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Gebruik AWBZ 46% 40% 38% 37% 
Niet gebruik AWBZ 54% 60% 62% 63% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Onderstaande figuur laat zien van welke voorziening in de AWBZ zij gebruikmaken. 
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Figuur 6.4.3 Gebruik AWBZ voorzieningen (N=148)* 

 
* Meerdere antwoorden mogelijk 
 
Van de persoonlijke verzorging wordt het meest gebruikgemaakt, 61 procent van de 
personen maakt hier gebruik van. Van begeleiding maakt 37 procent gebruik en van 
behandeling 20 procent. 
 

6.4.3 Gebruik algemene en collectieve voorzieningen 
Ruim 29 procent van de respondenten heeft aangegeven gebruik te maken van één van de 
genoemde algemene voorzieningen. In de andere gemeenten ligt dit percentage op: Almelo 
26 procent, Hof van Twente 39 procent en Hoogezand-Sappemeer 33 procent.  

Tabel 6.4.4 Gebruik algemene/collectieve voorziening onder de aanvragers Wmo-
voorziening (N=320) 
Gebruik  Doetinchem Almelo Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Gebruik algemeen/collectief 29% 26% 39% 33% 
Niet gebruik algemeen/collectief 71% 74% 61% 67% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 
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Figuur 6.4.5 Gebruik algemenen en collectieve voorzieningen (N=94)* 

 
* Meerdere antwoorden mogelijk 
 
Het merendeel van de personen die gebruikmaken van een algemene voorziening geeft aan 
gebruik te maken van een ouderenadviseur. Daarnaast gaat 20 procent naar het wijkcentrum 
of buurt/ dorpshuis en maakt 18 procent gebruik van Steunpunt mantelzorg.  
Van de voorzieningen wijkcentrum, steunpunt mantelzorg en sportactiviteiten wordt het 
vaakst gebruikgemaakt, meer dan 60 procent maakt wekelijks (en/of iedere dag) gebruik 
(sportactiviteiten zelf 78 procent). Van de andere voorziening maakt het merendeel een paar 
keer per jaar of bijna nooit gebruik.   
 

6.5 Aanvraagprocedure 
In veel gemeenten is de aanvraagprocedure op dit moment nog gericht op het verstrekken 
van een individuele Wmo-voorzieningen. Met de invoering van de kanteling zal deze 
werkwijze veranderen. En zal de aandacht komen te liggen op de eigen verantwoordelijkheid 
van de burger, een beroep doen op het sociale netwerk, algemene/ collectieve 
voorzieningen en pas op het einde zal worden gekeken of iemand een individuele Wmo-
voorzieningen krijgt. In deze paragraaf wordt beschreven of en hoe de aanvraagprocedure 
ingaat op zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de burger en hoe het probleem is 
opgelost (huidige situatie). Wanneer deze vragen ook bij de 1-meting worden gesteld, 
worden de gevolgen van de nieuwe werkwijze inzichtelijk. 
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Tabel 6.5.1 Wijze afhandeling (N=299) 
Wijze afhandeling  Doetinchem Almelo Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Een Wmo consulent is bij mij op huisbezoek geweest 57% 70% 64% 58% 
Ik moest bij de gemeente langskomen 15% 12% 13% 11% 
Ik ben telefonisch benaderd 14% 5% 9% 17% 
Anders 11% 11% 12% 10% 
Mijn aanvraag is nog niet afgehandeld 4% 3% 2% 4% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Zoals uit het interview met de beleidsmedewerkers al naar voren kwam, worden in de 
gemeente Doetinchem al vaak huisbezoeken door de Wmo consulenten afgelegd. Van de 
respondenten geeft 57 procent aan dat een Wmo consulent bij hen op huisbezoek geweest 
is. Bij de gemeenten Almelo en Hof van Twente ligt het aandeel huisbezoeken hoger en zijn 
de respondenten vergeleken met Doetinchem minder per telefoon benaderd. Gekeken is of 
er een verschil in wijze van afhandeling naar Wmo-voorziening is. Kanttekening hierbij: 
personen die gebruikmaken van meerdere voorzieningen hebben de vraag over de wijze van 
afhandeling voor één voorziening ingevuld het is echter niet duidelijk voor welke, hierdoor 
kan het daadwerkelijke beeld afwijken. In Doetinchem worden er voor de woon-, rolstoel- en 
individuele vervoersvoorzieningen vaker een huisbezoek afgelegd dan voor de aanvragers 
van Hulp bij het huishouden en het collectief vervoer.  
 
Bij 91 procent van de aanvragers is de aanvraag afgehandeld door de gemeente. Tijdens de 
aanvraagprocedure is bij driekwart van de respondenten aandacht besteed aan de mate 
waarin de aanvrager zelfstandig kan functioneren. Bij 67 procent van deze personen is in 
ruime mate aandacht besteed aan het zelfstandig functioneren van de burger. Ruim 
79 procent van de personen vond het prettig dat hieraan aandacht is besteed. De informatie 
die men heeft gekregen over de mate waarin men zelfstandig kan functioneren vindt 63 
procent van de respondenten goed (gegevens niet opgenomen in een tabel). 
 
Ruim 42 procent van de respondenten geeft aan dat er veel aandacht is besteed aan de 
vraag of iemand van de familie, vrienden of kennissen kan helpen (Almelo  en Hof van 
Twente 45 procent, Hoogezand-Sappemeer 38 procent). Bij  23 procent van de aanvragers 
is hier helemaal geen aandacht aan besteed (Almelo  25 procent, Hof van Twente 
22 procent, Hoogezand-Sappemeer 27 procent). Deze cijfers zijn niet opgenomen in een 
tabel. 
 
Onderstaande tabel laat zien waar de oplossing voor de hulpvraag uiteindelijk gevonden is. 

Tabel 6.5.2 Oplossing hulpvraag (N=281)* 
Oplossing hulpvraag Doetinchem Almelo Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Familie, vrienden en kennissen 18% 20% 26% 20% 
Een algemene of collectieve voorziening 7% 3% 4% 4% 
Een gemeentelijke Wmo-voorziening 83% 83% 84% 76% 
Een AWBZ-voorziening 25% 24% 18% 22% 

* Meerdere antwoorden mogelijk 
 
Het merendeel van de aanvragen is opgelost door een gemeentelijke Wmo-voorziening 
(83 procent). Dit is op zich logisch door de oude/huidige werkwijze. In 18 procent van de 
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gevallen is de hulpvraag opgelost door familie, vrienden of kennissen. Hierbij valt 
bijvoorbeeld te denken aan: vervoer, hulp bij huishoudelijke taken, administratieve hulp en 
financiële vergoeding. In de andere gemeenten zien we hetzelfde beeld terug.  
 
Ruim 79 procent van de aanvragers is tevreden over de gevonden oplossing. 
 

6.6 Participatie en zelfredzaamheid 
In deze paragraaf geven we antwoord op de volgende vragen: 

 Hoe ziet het sociale netwerk van de burger eruit. 
 Hoe gebruik men dit netwerk. 
 Mate waarin men zich zelfredzaam voelt of is. 

Daarnaast gaan we in op de participatie van de respondenten. 
 

6.6.1 Sociale netwerk 
Aan de respondenten is gevraagd op wie ze kunnen terugvallen als ze problemen hebben of 
hulp nodig hebben. Ruim 54 procent van de aanvragers kan steun vinden bij de kinderen 
(zoon of dochter). Dit is logisch omdat het merendeel van de Wmo’ers 65-plus is. Ongeveer 
35 procent geeft aan terug te kunnen vallen op de partner. Bij de categorie ‘anders’ worden 
de volgende ‘personen’ genoemd: huishoudelijk hulp/ thuiszorg/PGB-team en begeleider/ 
verzorger.  

Tabel 6.6.1 Sociale netwerk (N=320)* 
Sociale netwerk Doetinchem Almelo Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Partner 35% 32% 40% 35% 
Zoon of dochter 54% 56% 64% 57% 
Ouder of schoonouder 4% 5% 5% 3% 
Broer, zus, schoonzus of zwager 12% 15% 12% 12% 
Een ander familielid 4% 8% 5% 7% 
Vriend of kennis  13% 14% 8% 13% 
Buurman of buurvrouw 14% 16% 22% 13% 
Iemand anders 18% 14% 8% 11% 

* Meerdere antwoorden mogelijk 
 
Onderstaande tabel geeft weer welke hulp het sociale netwerk op dit moment biedt.  

Tabel 6.6.2 Geboden hulp sociale netwerk (N=240)* 
Geboden hulp sociale netwerk Respondenten 

Doetinchem 
Almelo Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Huishoudelijke taken 48% 47% 52% 100% 
Persoonlijke verzorging 18% 14% 19% 24% 
Administratieve hulp 38% 41% 40% 72% 
Vervoer 52% 50% 53% 75% 
Emotionele ondersteuning 35% 33% 33% 70% 
Anders  13% 12% 12% 20% 

* Meerdere antwoorden mogelijk 
 
Van de respondenten heeft 75 procent aangegeven (240 personen) weleens een van de 
bovenstaande hulpvormen te ontvangen van hun sociale netwerk. Dit percentage zien we 
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ook bij Almelo en Hof van Twente. In de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft slechts 
39 procent aangegeven bovenstaande hulpvormen te ontvangen. De hulp dat het meest 
geboden wordt, is het vervoeren van de respondenten (52 procent), gevolgd door 
huishoudelijke taken zoals schoonmaken, wassen en boodschappen doen (48 procent). 
Deze twee hulpvormen zijn ook de grootste in de andere gemeenten. Het sociale netwerk 
helpt het minst bij de persoonlijke verzorging (18 procent). Bij ‘anders’ wordt begeleiding 
ziekenhuisbezoek vaak genoemd.  
    

6.6.2 Zelfredzaamheid 
Om de zelfredzaamheid van de respondenten te meten is een zestal vragen gesteld over de 
mate waarin men bepaalde activiteiten zelfstandig kan uitvoeren. Onderstaand de resultaten.  

Tabel 6.6.3 Zelfredzaamheid 
In welke mate kunt u de volgende activiteiten zelfstandig 
doen? 

Zeer 
goed 

Goed Matig Slecht Zeer 
slecht 

andere mensen ontmoeten (N=277) 12% 42% 31% 8% 7% 
sociale contacten hebben (N=268) 9% 43% 34% 9% 5% 
uw huishouden voeren (N=276) 2% 11% 26% 28% 33% 
uzelf verzorgen (N=293) 10% 43% 23% 13% 11% 
uzelf verplaatsen in en om het huis (N=287) 9% 36% 36% 12% 8% 
uzelf verplaatsen in en om uw eigen woonplaats (N=293) 6% 28% 36% 19% 12% 

 
Gemiddeld scoren de respondenten op zelfredzaamheid matig. Dit betekent dat deze groep 
moeite heeft om bepaalde activiteiten zelfstadig uit te kunnen voeren. Uit tabel 5.6.3 valt te 
lezen dat de respondenten met name moeite hebben met het voeren van hun huishouden. 
Ruim 60 procent kan deze activiteit zelf slecht uitvoeren. Het ontmoeten van andere mensen 
en het hebben van sociale contacten kunnen de respondenten beter zelfstandig uitvoeren, 
dan de andere activiteiten. Dit komt overeen met de bevindingen in de andere drie 
gemeenten.   
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6.6.3 Participatie 
Deze laatste paragraaf laat zien van welk activiteiten de respondenten gebruikmaken. Dus 
hoe zij participeren in de samenleving. 

Figuur 6.6.4 Activiteiten (N=320)* 

 
* Meerdere antwoorden mogelijk 
 
Het overgrote gedeelte van de respondenten (64 procent) bezoekt of krijgt bezoek van 
familie, vrienden en/of buren. Van sportactiviteiten maakt 16 procent gebruik, nog eens 
15 procent gaat naar de bibliotheek. Ook in de ander gemeenten zijn dit de activiteiten die de 
respondenten het meest ondernemen. In de categorie ‘anders’ noemen de respondenten in 
Doetinchem activiteiten zoals bridgen, biljarten, dagactiviteiten, lezen etc.      
 

6.7 Uitkomsten samengevat 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de uitkomsten van de enquête. 

Gebruik voorzieningen 
Van de Wmo-klanten die in 2010 een aanvraag hebben ingediend maakt 46 procent gebruik 
van een voorziening uit de AWBZ. Ruim 61 procent maakt gebruik van de persoonlijk 
verzorging, 37 procent van begeleiding en nog eens 20 procent van de behandeling.  
 
Van de algemene voorzieningen wordt door de Wmo-klanten minder gebruikgemaakt. 
Ongeveer 29 procent maakt weleens gebruik van een algemene voorziening (zoals: 
ouderadviseur, wijkcentrum, steunpunt mantelzorg en sportactiviteiten). Van de laatste drie 
voorzieningen maakt de meerderheid wekelijks gebruik.  
 
Wanneer de kanteling goed is doorgevoerd DRAAGT DIT BIJ aan een toename van het 
gebruik van het sociale netwerk en algemene voorzieningen. 



Wmo De Kanteling Doetinchem         KWIZ 
_________________________________________________________________________ 
 

61 
 

Aanvraag voorzieningen 
De gemeenten hebben aangegeven dat de Wmo consulenten al huisbezoeken afleggen. Dit 
komt ook naar voren uit de enquête. In Doetinchem geeft 57 procent van de respondenten 
aan dat een Wmo consulent  op huisbezoek is geweest.  
 
Bij driekwart van de respondenten is bij het aanvragen aandacht besteed aan het zelfstandig 
functioneren van de aanvrager. In de enquête wordt echter niet duidelijk gemaakt wat er 
onder zelfstandig functioneren verstaan wordt. In termen van de kanteling gaat het om het 
onderzoeken wat mensen nog zelf zelfstandig kunnen uitvoeren. Maar het kan ook worden 
opgevat als zelfstandig functioneren met behulp van een hulpmiddel (in een meer 
claimgericht benadering).  
  
Ook is gevraagd of er aandacht is besteed of iemand uit de omgeving kan helpen. In 
Doetinchem heeft 42 procent aangegeven dat dit gebeurt, bij 23 procent van de aanvragers 
is hier geen aandacht aan besteed. Wanneer het gesprek helemaal is geïmplementeerd zal 
er bij (bijna) niemand geen aandacht meer besteed worden aan de omgeving. 
 
Wanneer we kijken naar de oplossing van de hulpvraag is in 83 procent van de gevallen een 
gemeentelijke Wmo-voorziening toegekend. Dit beeld zien we bij alle gemeenten terug. In 
18 procent van de gevallen is de hulpvraag opgelost door het sociale netwerk van de 
aanvrager en een kwart heeft een AWBZ voorziening toegekend gekregen. De algemene en 
collectieve voorzieningen blijven met zeven procent achter. Het idee achter de kanteling is 
dat het gebruik van deze voorzieningen zal toenemen evenals de hulp vanuit het sociale 
netwerk en dat het gebruik van de gemeentelijke Wmo-voorzieningen zal afnemen.   

 Sociale netwerk, zelfredzaamheid en participatie 
Het sociale netwerk (personen waar men op terug kan vallen als er problemen zijn) van de 
respondenten bestaat voor het grootste gedeelte uit de kinderen (54 procent). Ruim 
35 procent kan terecht bij zijn of haar partner. Het percentage dat bij vrienden of buren 
terecht kan is lager (resp. 13 procent en 14 procent).  
 
Driekwart van de respondenten heeft aangegeven weleens hulp te ontvangen van hun 
sociale netwerk. De hulp die het meest geboden wordt, is vervoer en huishoudelijke taken 
zoals schoonmaken, wassen en boodschappen doen. Het sociale netwerk helpt het minst bij 
de persoonlijke verzorging.  
 
Wat betreft de zelfredzaamheid geven respondenten aan moeite te hebben met het voeren 
van hun huishouden. Het ontmoeten van andere mensen en het hebben van sociale 
contacten kunnen de respondenten beter zelfstandig uitvoeren. Over het algemeen scoren 
de respondenten matig op zelfredzaamheid. Dit betekent dat ze moeite hebben om bepaalde 
activiteiten zelfstandig uit te voeren. 
 
Tot slot de participatie van de Wmo-klanten. Zoals ook uit de dagelijkse activiteiten van de 
respondenten blijkt, bezoekt en/of ontvangt het merendeel van de respondenten familie, 
vrienden of kennissen. Ook besteed men veel tijd aan vrijetijdsbestedingen/hobby’s en het 
huishouden. De respondenten maken minder gebruik van cursussen, vrijwilligerswerk/ 
mantelzorg, cultuur en de buurtbarbecue.      
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7 Eindbeschouwing 
In dit laatste hoofdstuk geven we kort de eindbeschouwing van het onderzoek weer. 

Beleid 
In het Wmo beleid van de gemeente Doetinchem (Wijkwerk nieuwe stijl) komen al 
verschillende aspecten van de kanteling aan bod. Zoals het focussen op de eigen kracht, de 
eigen verantwoordelijkheid en het zelfsturend vermogen van de burger.  
 

 Niet alleen de gemeente moet kantelen ook de maatschappelijke organisaties 
moeten mee. Dit vereist een forse inspanning van de gemeente en de 
organisaties. Het is van belang dat iedereen dezelfde visie deelt. Dit betekent 
kennis van elkaars werk, uniforme werkwijze, het bevorderen van de eigen 
verantwoordelijkheid van de klant en het inschakelen van het sociaal netwerk. De 
gemeente moet samen met  de organisaties afstemmen wat ze betekenen voor het 
gesprek en welke voorzieningen ze kunnen bieden etc.    

 
 Ontwikkel/ verbeter de bestaande digitale sociale kaart. Dit instrument is essentieel 

in het gesprek.  
 
 Om de burger arrangementen te kunnen aanbieden, dient de gemeente over 

algemene en collectieve te beschikken. De gemeente Doetinchem moet deze 
voorzieningen mogelijk nog herijken. Zonder deze voorzieningen is het niet 
mogelijk om in zijn geheel te kantelen.  
 

 De gewenste resultaten zijn heel algemeen geformuleerd. De financiële 
beheersbaarheid is te meten via dit onderzoek, hierbij moet worden gezegd dat er 
ook rekening moet worden gehouden met de beheersmaatregelen die de 
gemeente doorvoert.  
 

 De mentaliteitsverandering, de participatie en de zelfredzaamheid en iets terug 
doen zijn ook te meten via dit onderzoek. Wel is het van belang dat hiervoor 
indicatoren worden ontwikkelt. Wat wil men precies bereiken?  
 

Wmo en AWBZ 
Het aandeel 65-plussers in de gemeente Doetinchem zal de komende jaren toenemen, dit 
betekent dat de druk op de Wmo zal stijgen (het grootste gedeelte van de gebruikers is  
65 jaar of ouder). Door het invoeren van de nieuwe werkwijze hoopt de gemeente dat de 
stijging in het aantal gebruikers afneemt (en daarmee de kosten). Naast de kanteling zijn er 
ook andere beheersmaatregelen die van invloed zijn op het aantal klanten en de kosten 
binnen de Wmo. In de 1-meting moeten deze maatregelen ook mee worden genomen, niet 
alle veranderingen zullen toe te schrijven zijn aan de kanteling.  
 
Ruim acht procent van de inwoners in Doetinchem maakt gebruik van een Wmo-voorziening. 
Het merendeel maakt gebruik van het collectief vervoer. Ten opzichte van 
referentiegemeenten is het bereik van deze voorziening hoog te noemen. Vergeleken met 
Almelo, Hof van Twente en Hoogezand-Sappemeer is het bereik laag. De kosten voor de 
Wmo-voorzieningen bedroegen in 2010 € 10.839.375.   
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De extramurale begeleiding wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Vanaf 2013 
zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe cliënten van dagbesteding en 
begeleiding, vanaf 2014 voor alle cliënten. Van de individuele begeleiding ZIN maakt 
0,6 procent van de bevolking gebruik en van de begeleiding in groepsverband incl. vervoer 
ZIN 0,5 procent. De prognose is dat de kosten voor 2011 voor deze functies ruim 
€ 11.500.000 zullen bedragen.  
 

Zelfredzaamheid burger 
Over het algemeen scoren de respondenten matig op zelfredzaamheid. Dit betekent dat ze 
moeite hebben om bepaalde activiteiten zelfstandig uit te voeren (met name het 
huishouden). Omdat ze hier moeite mee hebben, ontvangen ze een Wmo-voorziening. 
Wanneer het gesprek goed is doorgevoerd en de algemene/collectieve voorzieningen goed 
tot stand zijn gekomen, zal deze groep een andersoortige oplossing ontvangen dan de 
Wmo-klanten van nu. Op dit moment krijgt 83 procent een gemeentelijke Wmo-voorziening 
toegekend.  
 
In de nieuwe situatie wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op de klant zelf en/of 
zijn/haar sociale netwerk. Het sociale netwerk van de respondenten bestaat voor het 
grootste gedeelte uit de kinderen (54 procent). Ruim een derde kan terecht bij zijn of haar 
partner. Deze groep zal met de nieuwe werkwijze een gedeelte van de hulp (bv. huishouden 
en vervoer) gaan opvangen (is nu nog 18 procent). Wanneer de klant niet kan terugvallen op 
zijn/haar sociale netwerk kunnen de algemene en collectieve voorzieningen een uitkomst 
bieden. Op dit moment wordt slechts zeven procent van de hulpvragen door middel van deze 
voorzieningen opgelost. De bedoeling is dat dit percentage zal toenemen. Hiertoe dient de 
gemeente deze voorzieningen wel te hebben gerealiseerd/ herijkt.   
 
In Doetinchem geeft 57 procent van de respondenten aan dat een Wmo consulent  op 
huisbezoek is geweest. Ook is gevraagd of er aandacht is besteed of iemand uit de 
omgeving kan helpen. In de gemeente Almelo heeft 42 procent aangegeven dat dit gebeurt, 
bij 23 procent van de aanvragers is hier geen aandacht aan besteed. Als het gesprek 
helemaal is geïmplementeerd zal er bij (bijna) niemand geen aandacht meer besteed worden 
aan de omgeving van de klant. 
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Bijlage 1 Verantwoording en definities 
Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van verschillende bronnen. Daarnaast hechten 
we waarde aan een goede verantwoording voor de doorrekening. In deze bijlage  
geven we hier inzicht in. 

Bronnen 
Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende informatiebronnen. 

- Registratiegegevens Wmo: deze gegevens dienen als basis voor het bepalen van 
de leeftijdsverdeling van de cliënten naar voorziening.  

- GBA-gegevens van de Wmo-cliënten: vanuit de GBA zijn gegevens gebruikt om de 
huishoudsituatie te bepalen. 

- CAK-gegevens: van het CAK is informatie ontvangen over het gebruik van Hulp bij 
het huishouden over de jaren 2009 en 2010 en de inkomensverdeling van de groep 
die gebruikmaakt van deze voorziening.  

- Vierwekelijkse zorgregels 2009 en 2010 tot nu toe.  
- Beleids- en financiële informatie van de gemeente Doetinchem. Op basis van 

verschillende nota’s zijn onder meer de kosten van de voorzieningen berekend. 
- Inkomensgegevens vanuit de registraties van Sociale Zaken, de SVB (AIO), 

de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en de landelijke 
belastingdienst, voor het bepalen van minima.  

- CBS, SCP en VROM. 

Prognosemodel 
Het prognosemodel is opgebouwd uit de volgende onderdelen.  
 
Ten eerste wordt op basis van de bevolkingsprognose de verwachte ontwikkeling in de vraag 
naar Wmo-voorzieningen berekend. Op basis van deze verwachte vraagontwikkeling worden 
de eigen bijdrages doorgerekend. Hiervoor gebruiken we de gevonden inkomensverdeling 
en ook de gemiddelde kosten per voorziening. Hierbij houden we vanzelfsprekend rekening 
met de inkomensverdeling naar leeftijdsgroep en huishoudsamenstelling  
Per leeftijdsgroep (verdeeld in 5-jaarscategorieen) berekenen we het percentage dat 
gebruikmaakt van de voorziening. Dit zetten we af tegen het aantal verstrekkingen in een 
jaar. Vervolgens wordt op basis van de bevolkingsprognose het aantal cliënten dat de 
komende jaren gebruikmaakt van deze voorziening berekend en daarmee het verwachte 
aantal verstrekkingen. Een voorbeeld: van de groep tussen de 75 en 80 jaar krijgt 10 procent 
een woningaanpassing. In 2007 vallen 1.000 mensen in deze leeftijdscategorie, dan 
ontvangen 100 mensen een woningaanpassing. Indien in 2009 deze groep gegroeid is naar 
1.100, dan ontvangen in 2009 110 mensen een woningaanpassing. Vervolgens berekenen 
we hoeveel verstrekkingen er per persoon gemiddeld worden gedaan. Indien bijvoorbeeld in 
2007 aan 100 mensen 150 woningaanpassingen zijn verstrekt, vinden er in 2009 165 
verstrekkingen plaats. 
 
De kostprijs van de verstrekking is berekend door de totale kosten per voorziening, zoals 
opgegeven door de gemeente Doetinchem, te delen door het aantal verstrekkingen zoals wij 
deze hebben gevonden in de registratie van de gemeente Doetinchem. 
Per inkomensgroep wordt berekend wat de maximale eigen bijdrage is volgens het 
betreffende scenario. Hiervoor worden de regels zoals gesteld in de AmvB gehanteerd. 
Indien de eigen bijdrage onder de kostprijs van de voorziening ligt, dan wordt deze eigen 
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bijdrage meegeteld. Is de eigen bijdrage boven de kostprijs van de voorziening, dan wordt de 
kostprijs van de voorziening meegeteld. 

Statistisch kader 
In tegenstelling tot wat gangbaar is bij sociaal wetenschappelijk onderzoek is dit rapport 
gebaseerd op gegevens van de totale bevolkingspopulatie. Dat betekent dat de vermelde 
aantallen en percentages niet getoetst hoeven te worden op statistische betrouwbaarheid en 
altijd de feitelijke situatie weergeven. 

Operationele definitie huishouden 
Het bepalen van het soort en type huishouden gebeurt aan de hand van gegevens uit de 
bevolkingsadministratie en wel op de volgende wijze: 
 indien één persoon op een adres woont, is duidelijk dat er sprake is van een 

alleenstaande; 
 personen op één adres waartussen geregistreerde ouder-kindrelaties of echtrelaties 

bestaan worden tot een gezamenlijk huishouden gerekend; 
 indien er één meerderjarige op een adres woont met een ouder-kindrelatie tellen we 

een eenoudergezin; 
 als er vier of meer meerderjarigen op een adres wonen, gaan we ervan uit dat er 

meerdere huishoudens op dit adres gevestigd zijn; 
 indien er drie meerderjarigen zonder echtrelatie op één adres wonen, kijken we naar de 

gemiddelde leeftijd. Ligt die onder de 27 jaar dan rekenen we iedere persoon als een 
afzonderlijk (studenten)huishouden. Ligt deze boven de 27 jaar dan tellen we één 
meerpersoons huishouden. 

 als er minimaal 20 personen op een gezamenlijk adres wonen, registreren we een 
institutioneel huishouden, tenzij de gemiddelde leeftijd van alle bewoners hoger is dan 
65 jaar. Iedere bewoner wordt dan als afzonderlijk huishouden meegeteld (gehuwden 
tellen als één huishouden). 

Huishoudsoort 
Naar soort huishouden maken we onderscheid tussen alleenstaanden, meerpersoons 
huishoudens met en zonder kinderen en eenoudergezinnen. 

Definiëring etnische achtergrond 
Een persoon wordt tot een niet-Nederlandse groep gerekend als diegene een buitenlandse 
nationaliteit bezit of in het buitenland is geboren of als (minstens) één van beide ouders in 
het buitenland is geboren. Bij de indeling is de volgende categorisering gehanteerd: 
 
Niet-westerse allochtoon 
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Afrika, Zuid-
Amerika en Azië (excl. Indonesië en Japan) of Turkije. 
 
Westerse allochtoon 
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa (excl. 
Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan. Op grond van hun sociaal-
economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de 
westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig 
Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin. 
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Referentiegemeenten 
KWIZ heeft ook voor andere gemeenten Wmo-onderzoek uitgevoerd, namelijk voor de 
gemeenten Leeuwarden, Alphen aan den Rijn, Stadskanaal, Vlagtwedde, Midden-Drenthe, 
Veendam, Pekela, Menterwolde, Heerhugowaard, Skarsterlân, Tytsjerksteradiel en 
Arnhem.21   

Eigen bijdrage 

Werking eigen bijdrage 
Op basis van het verzamelinkomen van een huishouden berekent het CAK de eigen bijdrage 
per huishouden. Het CAK vraagt deze inkomensgegevens op bij de belastingdienst. Op 
basis van deze gegevens wordt de maximale periodebijdrage per huishouden vastgesteld. 
Een huishouden betaalt per periode van 4 weken nooit meer dan dit bedrag. Voor Hulp bij 
het huishouden wordt uitgegaan van het aantal ontvangen uren hulp in een periode 
vermenigvuldigd met het uurtarief (bepaald door gemeente). Voor de andere voorzieningen 
bepaalt de gemeente welke bijdrage iemand moet betalen.   
De maximale periode bijdrage wordt als volgt berekend: als het verzamelinkomen lager is 
dan het belastbaar minimuminkomen (zie tabel 4.1.3) betalen alleenstaanden maximaal 
€ 17,80 en meerpersoonshuishoudens € 25,40 per periode. Voor huishoudens met een 
hoger inkomen geldt de volgende berekening: het verzamelinkomen minus het belastbare 
minimuminkomen. 15 procent van de uikomst plus € 231,40 (voor alleenstaande 13 x 
€ 17,80) delen door 13 (perioden). De uitkomst is de maximale periode bijdrage. Per 
gemeente kan deze bijdrage verschillen. 

Tabel B1.1 Maximale eigen bijdrage per huishoudtype voor inkomens tot 120% van het 
verzamelinkomen (2011) in Doetinchem 

Categorie Maximale eigen bijdrage 
per jaar bij inkomen tot 
120% (verzamelinkomen) 

Van toepassing zijnde 
inkomensgrens 
(verzamelinkomen) 

Alleenstaande < 65 € 231,40 € 22.636,- 
Alleenstaande ≥ 65 € 231,40 € 15.838,- 
Meerpersoons huishouden < 65 € 330,20 € 27.902,- 
Meerpersoons huishouden ≥ 65 € 330,20 € 22.100,- 

 

                                                             
21 Aantal inwoners in Leeuwarden  93.498,  Heerhugowaard 50.883,, Midden-Drenhte 33.560,  Alphen aan 
den  Rijn 71.658, Stadskanaal 33.489, Vlagtwedde 16.268, Veendam 27.995, Pekela 13.130, Menterwolde 
12.514, Skarsterlân 27.152 Tytsjerksteradiel 32.237en Arnhem 147.018 .  
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Bijlage 2 Bevolkingsontwikkeling 
In deze bijlage wordt de ontwikkeling van de bevolking zoals deze uit het door KWIZ 
ontwikkelde prognosemodel komt. 
Tabel B2.1 Bevolkingsontwikkeling 

Leeftijd 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
0 tot 20 jaar 13.344 13.275 13.137 12.943 12.761 12.550 
20 tot 35 jaar 8.923 8.893 8.889 8.974 9.030 9.124 
35 tot 50 jaar 12.974 12.703 12.502 12.202 11.935 11.613 
50 tot 65 jaar 11.833 12.055 12.052 12.113 12.141 12.271 
65 tot 75 jaar 4.927 5.041 5.325 5.544 5.812 6.018 
75 jaar en ouder 4.107 4.136 4.166 4.251 4.289 4.315 
Totaal 56.108 56.102 56.071 56.026 55.966 55.891 

 
Tabel B2.2 Percentage bevolkingsontwikkeling 

Leeftijd 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
0 tot 20 jaar 23,8% 23,7% 23,4% 23,1% 22,8% 22,5% 
20 tot 35 jaar 15,9% 15,9% 15,9% 16,0% 16,1% 16,3% 
35 tot 50 jaar 23,1% 22,6% 22,3% 21,8% 21,3% 20,8% 
50 tot 65 jaar 21,1% 21,5% 21,5% 21,6% 21,7% 22,0% 
65 tot 75 jaar 8,8% 9,0% 9,5% 9,9% 10,4% 10,8% 
75 jaar en ouder 7,3% 7,4% 7,4% 7,6% 7,7% 7,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
In de gemeente Doetinchem neemt de komende jaren de bevolkingsomvang licht af. Voor 
Nederland als geheel is de verwachting dat in 2015 17,8 procent van alle Nederlanders  
65-plus is22, in Doetinchem is dit 18,5 procent. Het aandeel ouderen groeit ten opzichte van 
2010 met 2,5 procent. Deze groei zit met name in de groep 65 tot 75 jarigen. De groep  
75-plussers stijgt iets minder snel. Wanneer deze groep sneller groeit, zal het beroep op de 
individuele voorzieningen flink toenemen.  
 
 
 

                                                             
22 Bron: CBS statline: Regionale prognose kerncijfers 2009-2040. 
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Bijlage 3 Voorzieningen 

Woonvoorzieningen 
 Woonvoorziening (verstrekkingenbestand) 
 Woningaanpassing uit aanvraagbestand 

Rolstoelvoorziening 
 Rolstoelvoorziening 

Overig vervoer 
 Vervoersvoorziening (artikelen) 

 

Collectief vervoer 
 Vervoersvoorziening (geld/pasje) 
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Bijlage 4 Vergelijking Wmo  
In deze bijlage worden de belangrijkste cijfers met betrekking tot de Wmo vergeleken 
met de gemeenten Almelo, Hof van Twente en Doetinchem.   

Tabel B4.1 Bereik Wmo-klanten totaal 
Leeftijdgroepen Almelo Doetinchem Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Inwoners jonger dan 65 jaar 3,6% 3,1% 2,0% 2,9% 
Inwoners van 65 jaar en ouder 50,9% 34,4% 44,8% 39,4% 
Totaal 11,3% 8,1% 10,4% 9,3% 

Tabel B4.2 Bereik Wmo-klanten Hulp bij het huishouden 
Leeftijdgroepen Almelo Doetinchem Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Inwoners jonger dan 65 jaar 1,2% 1,1% 0,7% 1,0% 
Inwoners van 65 jaar en ouder 20,1% 18,6% 14,7% 16,5% 
Totaal 4,3% 4,1% 3,6% 4,0% 

Tabel B4.3 Bereik Wmo-klanten Woonvoorzieningen 
Leeftijdgroepen Almelo Doetinchem Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Inwoners jonger dan 65 jaar 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 
Inwoners van 65 jaar en ouder 3,1% 2,5% 2,7% 2,3% 
Totaal 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 

Tabel B4.4 Bereik Wmo-klanten Rolstoelvoorzieningen 
Leeftijdgroepen Almelo Doetinchem Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Inwoners jonger dan 65 jaar 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
Inwoners van 65 jaar en ouder 4,7% 4,4% 5,4% 5,3% 
Totaal 1,2% 1,2% 1,5% 1,4% 

Tabel B4.5 Bereik Wmo-klanten Individueel vervoer 
Leeftijdgroepen Almelo Doetinchem Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Inwoners jonger dan 65 jaar 0,9% 0,7% 0,5% 1,0% 
Inwoners van 65 jaar en ouder 6,0% 4,1% 3,0% 4,6% 
Totaal 1,7% 1,2% 1,1% 1,6% 

Tabel B4.6 Bereik Wmo-klanten Collectief vervoer 
Leeftijdgroepen Almelo Doetinchem Hof van 

Twente 
Hoogezand-
Sappemeer 

Inwoners jonger dan 65 jaar 2,3% 2,1% 1,2% 1,8% 
Inwoners van 65 jaar en ouder 40,3% 21,7% 35,6% 29,7% 
Totaal 8,5% 5,5% 8,4% 7,1% 
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Bijlage 5 Vergelijking AWBZ 
In deze bijlage worden de belangrijkste cijfers met betrekking tot de AWBZ vergeleken 
met de gemeenten Almelo, Hof van Twente en Doetinchem.   

Figuur B5.1 Aandeel aanspraken naar functies AWBZ (intra- en extramuraal) ZIN. 

 
 
Gemeente Hof van Twente heeft procentueel minder begeleiding en meer persoonlijke 
verzorging dan de andere gemeenten. Hoogezand-Sappemeer heeft minder aanspraken 
persoonlijke verzorging en meer ZZP vergeleken met de andere drie gemeenten. 

Figuur B5.2 Aandeel aanspraken naar functies AWBZ (intra- en extramuraal) PGB. 

 
Qua PGB heeft de gemeente Almelo meer aanspraken persoonlijke verzorging en minder 
begeleiding dan de andere gemeenten. Ook Hof van Twente heeft meer aanspraken 
persoonlijke verzorging.  
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Figuur B5.3 Aandeel aanspraken ZZP (ZIN) 

 
 

Figuur B5.4 Aandeel aanspraken naar geslacht, functie en gemeente (ZIN) 
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Figuur B5.5 Aandeel aanspraken naar leeftijd, functie en gemeente (ZIN) 

 
 

Figuur B5.6 Aandeel aanspraken naar geslacht, functie en gemeente (PGB) 

 
 

Figuur B5.7 Aandeel aanspraken naar leeftijd, functie en gemeente (PGB) 
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Extramurale begeleiding en kortdurend verblijf 

Tabel B5.8 Aandeel personen naar functie ZIN 
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Tabel B5.9 Aandeel personen naar functie PGB 

 
 

Klasse 

Tabel B5.10 Begeleiding groepsverband inclusief vervoer ZIN naar klasse 
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Tabel B5.11 Begeleiding groepsverband exclusief vervoer ZIN naar klasse 

 
 
 
Tabel B5.12 Begeleiding groepsverband inclusief vervoer PGB naar klasse 
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Tabel B5.13 Begeleiding groepsverband exclusief vervoer PGB naar klasse 

 
 
 
Tabel B5.14 Individuele begeleiding ZIN naar klasse 
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Tabel B5.15 Individuele begeleiding PGB naar klasse 

 

 

Grondslag 

Tabel B5.16 Begeleiding groepsverband inclusief vervoer ZIN naar grondslag 
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Tabel B5.17 Begeleiding groepsverband exclusief vervoer ZIN naar grondslag 

 

 

Tabel B5.18 Individuele begeleiding ZIN naar grondslag 
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Bijlage 6 Zorgzwaartepakket 
 
Tabel B6.1 ZZP ZIN 
Categorie ZZP Omschrijving Aantal 
Geestelijke 
gezondheidszorg 

1 GGZ Beschermd wonen met enige begeleiding 2 
2 GGZ Gestructureerd beschermd wonen met enige begeleiding 16 

 

3 GGZ Gestructureerd beschermd wonen met begeleiding 59 
4 GGZ Gestructureerd beschermd wonen met intensieve 

begeleiding 11 
5 GGZ Beschermd wonen met langdurige prikkelarme prothesezorg 10 

 6 GGZ Beveiligd verblijf met intensieve begeleiding en bescherming 0 

 

7 GGZ Beschermd verblijf met intensieve zorg vanwege een 
gecombineerde aandoening of handicap (psychiatrie 
enandere) 0 

 
8 GGZ Beveiligd verblijf met zeer intensieve begeleiding en 

bescherming 0 

 

9 GGZ Beschermd verblijf met zeer intensieve zorg vanwege een 
gecombineerde aandoening of handicap (psychiatrie 
enandere) 0 

Verstandelijk 
Gehandicapt 

1 VG Wonen met enige begeleiding 9 
2 VG Wonen met begeleiding 34 

 
3 VG Wonen met begeleiding en verzorging 54 
4 VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 44 

 5 VG Wonen met begeleiding en zeer intensieve verzorging 100 

 
6 VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en 

gedragsregulering 78 

 
7 VG Wonen met zeer intensieve begeleiding, intensieve 

verzorging en zeer intensieve gedragsregulering 57 
 8 VG Besloten wonen met intensieve gedragsregulering 62 
Licht Verstandelijk 
Gehandicapt 

1 LVG Wonen met enige behandeling en begeleiding 3 
2 LVG Wonen met behandeling en begeleiding 5 
3 LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine 

groep 10 
4 LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding 1 
5 LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en 

begeleiding 1 
Sterk 
Gedragsgestoord 
Licht Verstandelijk 
Gehandicapt 

1 SGLVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum 

1 
Lichamelijk 
Gehandicapt 

1 LG Wonen met enige begeleiding en enige verzorging 1 
2 LG Wonen met begeleiding en enige verzorging 7 

 3 LG Wonen met enige begeleiding en verzorging 1 
 4 LG Wonen met begeleiding en verzorging 4 
 5 LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 0 
 6 LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 4 

 
7 LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve 

verzorging 0 
Zintuiglijk 1 ZG Wonen met begeleiding en enige verzorging 0 
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Gehandicapt (auditief 
en communicatief) 

2 ZG Wonen met intensieve begeleiding en verzorging 0 
3 ZG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 0 

Zintuiglijk 
Gehandicapt 
(Visueel) 

1 ZG Wonen met enige begeleiding en enige verzorging 0 
2 ZG Wonen met begeleiding en enige verzorging 1 
3 ZG Wonen met intensieve begeleiding en verzorging 2 

 4 ZG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 0 

 
5 ZG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve 

verzorging 0 
Verpleging en 
Verzorging 

1 VV Beschut wonen met enige begeleiding 15 
2 VV Beschut wonen met begeleiding en verzorging 47 

 
3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging 67 
4 VV Beschut wonen met dementiezorg 72 

 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 151 
 6 VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 59 

 
7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege 

specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding 29 

 
8 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege 

gerontopsychiatrische problematiek 10 

 

9 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege 
specifieke aandoeningen, met de nadruk op 
verzorging/verpleging 25 

 10 VV Herstelgerichte verpleging en verzorging 0 
 11 VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg 0 
    
 ZZPX  17 
Totaal   1.069 
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Bijlage 7 Lijst van afkortingen 
 
AIO   Aanvullende Inkomensvoorziening ouderen 
 
AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 
CAK   Centrale Administratie Kantoor 
 
CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
GBA   Gemeentelijke Basis Administratie 
 
GGZ   Geestelijke gezondheidszorg 
 
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemer 
 
IOAZ Wet inkomensvoorziening gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandige 
 
LG Lichamelijk Gehandicapt 
 
LVG Licht Verstandelijk Gehandicapt 
 
PGB   Persoonsgebonden Budget  
 
SGLVG   Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt 
 
VV   Verpleging en Verzorging 
 
WIJ   Wet investeren in jongeren 
 
Wmo   Wet maatschappelijke ondersteuning 
 
Wsm   Wettelijk sociaal minimum 
 
Wsw   Wet sociale werkvoorziening 
 
Wtcg   Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 
 
WWB   Wet werk en bijstand 
 
ZG aud   Zintuiglijk Gehandicapt (auditief en communicatief) 
 
ZG vis   Zintuiglijk Gehandicapt (Visueel) 
 
ZIN   Zorg in natura 
 
ZZP   Zorg Zwaarte Pakket
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Bijlage 8 Vragenlijst 
 
Onderzoek Wmo en AWBZ gemeente Doetinchem 
Dit is een vragenlijst over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Algemene 
Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) in uw gemeente. De werkwijze rond de Wmo is aan het 
veranderen; de nadruk komt te liggen op meer zelfredzaamheid. De gemeente wil daarom 
graag inzicht in de effecten van deze verandering en weten hoe u dit ervaart. 
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.  
 
De enquête is anoniem. Uw antwoorden worden dan ook anoniem verwerkt. Dat wil 
zeggen dat niemand kan zien wie deze enquête heeft ingevuld. 
 
Gebruik voorzieningen 
Kruis bij elke vraag het antwoord aan dat het beste bij u past. 
 
1.  Van welk hulpmiddel of ondersteuning vanuit de Wmo maakt u gebruik of hebt u 

aangevraagd?  
               Meerdere antwoorden mogelijk 
 

 Hulp bij het huishouden 
 Woningaanpassing (bijvoorbeeld traplift, aanbouw, drempels) 
 Woonvoorziening (bijvoorbeeld douchestoel, verhoogd toilet, beugels) 
 Verhuiskostenvergoeding 
 Rolstoel 
 Sportrolstoel 
 Scootmobiel 
 Vervoerskostenvergoeding 
 Collectief vervoer (bijvoorbeeld Regiotaxi) 
 Anders namelijk,……………………………………………………………………… 

 
2.  Van welke AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) voorzieningen maakt u 

gebruik? 
 Meerdere antwoorden mogelijk 
 

 Persoonlijke verzorging 
 Verpleging 
 Begeleiding 
 Behandeling 
 Verblijf 
 Kortdurend verblijf 
 Ik maak geen gebruik van een AWBZ voorziening 
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3.  Van welke onderstaande voorzieningen maakt u gebruik? 
 Meerdere antwoorden mogelijk 
 

 Algemeen maatschappelijk werk 
 Ouderenadviseur 
 Wijkcentrum/ buurt- of dorpshuis 
 Leger des Heils 
 Steunpunt Mantelzorg 
 Sociaal Raadslieden 
 Jeugdhulpverlening 
 Sportactiviteiten voor ouderen/gehandicapten 
 Anders namelijk,……………………………………………………………………… 
 Ik maak geen gebruik van bovenstaande voorzieningen (ga door naar vraag 5) 

 
4.        Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande voorzieningen? 

 
 
Participatie en zelfredzaamheid 
 
5. Op wie kunt u terugvallen als u problemen hebt?  

Meerdere antwoorden mogelijk 
 
 Partner 
 Zoon of dochter 
 Ouder of schoonouder 
 Broer, zus, schoonzus, zwager 
 Een ander familielid 
 Vriend of kennis 
 Buurman of buurvrouw 
 Iemand anders namelijk,……………………………………………………………… 

 

 Dagelijks Wekelijks 
Iedere 
maand 

Een paar 
keer per jaar 

Bijna 
nooit 

Algemeen maatschappelijk werk      
Ouderenadviseur       
Wijkcentrum/ buurt- of dorpshuis      
Leger des Heils       
Steunpunt mantelzorg      
Sociaal Raadslieden      
Jeugdhulpverlening      
Sportactiviteiten voor ouderen/gehandicapten      
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6. Als u weleens hulp hebt gehad van iemand uit uw omgeving (familie, vrienden of 
kennissen). Welke hulp kreeg/ krijgt u?  
Meerdere antwoorden mogelijk 
 
Hulp bij… 
 huishoudelijke zaken (schoonmaak, boodschappen, was) 
 persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, eten) 
 administratieve hulp 
 vervoer  
 emotionele ondersteuning 
 anders namelijk,…………………………………………………………………….. 

 
7. In welke mate kunt u de volgende activiteiten zelfstandig doen? 
 
 

 
 
8.         Welke van onderstaande activiteiten onderneemt u? Meerdere antwoorden mogelijk 

 Sportactiviteiten 
 Cultuur (zoals theater, musea) 
 Cursussen 
 Bibliotheek 
 Muziek (bijvoorbeeld muziekles of bij een vereniging) 
 Bezoek bij familie, vrienden en buren 
 Buurt barbecue  
 Anders namelijk,…………………………………………………………………….. 

 
9.           In welke mate vindt u dat u kunt meedoen aan de maatschappij? 

 in zeer ruime mate 
 in ruime mate 
 in beperkte mate 
 in zeer beperkte mate 

 
 

 
Zeer 
goed Goed Matig Slecht 

Zeer 
slecht 

andere mensen ontmoeten      
sociale contacten hebben      
uw huishouden voeren (bv. schoonmaken)       
uzelf verzorgen (bv. wassen, aankleden)      
uzelf verplaatsen in en om uw huis       
uzelf verplaatsen in en om uw eigen woonplaats (met of 
zonder een vervoersmiddel)      
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Procedure aanvraag Wmo-voorziening 
U hebt bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een Wmo-voorziening of u ontvangt al 
een Wmo-voorziening. Onderstaande vragen gaan over  de aanvraagprocedure (hoe is uw 
probleem opgelost, door wie is het opgelost etc.). Als u meerdere aanvragen hebt gedaan, 
beantwoord dan de vragen voor de laatste aanvraag. 
 
10. Op welke wijze is uw aanvraag afgehandeld? 

 Een Wmo-consulent is bij mij op huisbezoek geweest 
 Ik moest bij de gemeente langskomen 
 Ik ben telefonisch benaderd 
 Anders namelijk,…………………………………………………………………….. 
 Mijn aanvraag is nog niet afgehandeld (ga door naar vraag 12) 

 
11. Door wie is uw aanvraag afgehandeld? 

 Gemeente 
 Anders namelijk,……………………………………………………………………… 

 
12. Is er tijdens de aanvraagprocedure aandacht besteed aan de mate waarin u 

zelfstandig kunt functioneren? 
 ja 
 nee (ga door naar vraag 16) 
 niet van toepassing (ga door naar vraag 16) 

 
13. In welke mate is er aandacht besteed aan uw zelfstandig functioneren? 

 in zeer ruime mate 
 in ruime mate 
 in beperkte mate 
 in zeer beperkte mate 

 
14. Vond u het prettig dat er met u werd gesproken over de vraag of u zichzelf nog kunt 

redden? 
 Ik vond dat prettig 
 Ik vond dat niet prettig 

 
15. Hoe beoordeelt u de informatie die u hebt gekregen over de mate waarin u 

zelfstandig kunt leven? Ik vond deze informatie…… 
 zeer goed 
 goed 
 matig 
 slecht 
 zeer slecht 
 geen mening 

 
16. Hoeveel aandacht is er in de aanvraagprocedure besteed aan de vraag of iemand 

van uw familie, vrienden of buren u kan helpen? 
 veel 
 weinig 
 geen 
 niet van toepassing 
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17. Wie heeft uw hulpvraag opgelost? Meerdere antwoorden mogelijk 
 Mijn familie, vrienden, kennissen 
 Een voorziening als in vraag 4 (bijvoorbeeld maatschappelijk werk, 

ouderenbond) 
 De gemeentelijke  Wmo-voorziening (bijvoorbeeld woonvoorziening, rolstoel, 

hulp bij het huishouden, scootmobiel, Regiotaxi) heeft ervoor gezorgd. 
 De AWBZ-voorziening (bijvoorbeeld begeleiding, behandeling, verzorging) 

heeft ervoor gezorgd. 
 
18. Als uw hulpvraag is opgelost door familie, vrienden of kennissen, welke oplossing is 
er gevonden? 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
19. Hoe tevreden bent u over de gevonden oplossing? Ik ben…. 

 zeer tevreden 
 tevreden 
 ontevreden 
 zeer ontevreden 
 de vraag is niet van toepassing 

 
Gezondheid 
 
20. Onderstaande vragen gaan over  gezond leven. U kunt kiezen uit de antwoorden 

iedere dag, bijna iedere dag enz. 
 Hoe vaak per week… 
 

 

 

 

 

 
 
 

 Iedere dag 

Bijna 
iedere 
dag 

Paar keer 
per week 

1 x per 
week nooit 

eet u groente      
eet u fruit       
rookt u      
haalt u eten, bv van de chinees of cafetaria       
gebruikt u eten dat u alleen maar warm hoeft te maken      
gebruikt u alcohol      
sport u      
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Algemene vragen 
Uw mening kan met die van anderen verschillen en mogelijk hangt dat samen met 
bijvoorbeeld leeftijd of geslacht. Wij vragen u daarom de onderstaande vragen te 
beantwoorden. Ook deze vragen worden uiteraard anoniem verwerkt. 
 
21.    Wat is uw leeftijd? ……… jaar 
 
22. Bent u een man of een vrouw? 

 Man 
 Vrouw 

 
23. Hoe ziet uw gezinssituatie eruit? 

 Alleenstaand 
 Alleenstaand met kinderen 
 Gehuwd/samenwonend zonder kinderen 
 Gehuwd/samenwonend met kinderen 

 
24. In wat voor soort woning woont u? 

 Koopwoning 
 Huurwoning 
 Woonzorgcomplex 

 
25. Tot welke cultuur voelt u zich behoren? 

 Nederland 
 Anders namelijk,……………………………………………………………………… 

 
26.         Wat voor soort inkomen heeft u? 

 Loon uit arbeid 
 Loon uit eigen onderneming 
 Uitkering WWB  (Wet Werk en Bijstand) 
 Uitkering WIJ 
 Uitkering WW  (Werkloosheidswet) 
 AOW   (Algemene Ouderdomswet) 
 Pensioen 
 WAO/WIA   (Wet Arbeidsongeschiktheid) 
 Wajong uitkering 
 Loon uit WSW-baan via Wedeo 
 Studiefinanciering 
 Anders namelijk,…………………………………………………………………… 
 Dit zeg ik liever niet 

 



Wmo De Kanteling Doetinchem         KWIZ 
_________________________________________________________________________ 
 

95 
 

27.         Wat doet u nu (bijna) iedere dag vooral? (Kruis maximaal 2 antwoorden aan) 
 Betaald werk 
 Vrijwilligerswerk 
 Re-integratietraject/ werkervaring/ solliciteren e.d.   
 Een opleiding 
 Huishouden 
 Zorgen voor kinderen 
 Mantelzorg 
 Vrijetijdsbesteding/hobby’s 
 Bezoeken/ontvangen van familie, vrienden of kennissen 
 Anders namelijk,……………………………………………………………………… 

 
28.         In welke wijk/ dorp woont u? 

 Centrum 
 Overstegen 
 Schöneveld en muziekbuurt 
 Oosseld 
 De Huet 
 Dichteren, de Hoop 
 Noord 
 Gaanderen 
 Wehl 

 
29.         Wat zijn de vier cijfers en de twee letters van uw postcode (bijvoorbeeld 1234 AA)? 
 …………………………. 
 
 
Als u nog opmerkingen heeft over deze vragenlijst, wilt u die dan hieronder vermelden? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

 
Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage 9 Indicatoren 
Centraal in de Wmo staat het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid. 
Gemeenten bieden hiervoor ondersteuning. Door de nieuwe werkwijze (de kanteling) 
worden burgers op hun eigen verantwoordelijkheid aangesproken, voordat ze een 
gemeentelijke voorziening kunnen gebruiken. In deze bijlage geven we een aantal 
indicatoren weer die de verandering in werkwijze kunnen meten.  
 

Indicatoren ondersteuningsvraag 
Deze indicatoren geven weer welke ondersteuning burgers hebben ontvangen. Een deel van 
de ondersteuningsmogelijkheden zijn uit de Wmo-registratie van de gemeente te halen en 
andere deel (sociaal netwerk) kan worden gemeten aan de hand van het 
klanttevredenheidsonderzoek (KTO).  

Ondersteuningsvraag 
Meeteenheid 

 Aanvraag/melding per jaar van burgers > 65 jaar / door de bevolking > 65 jaar. 
 Aanvraag/melding per jaar van burger < 65 jaar / door bevolking < 65 jaar. 

 
Indicatoren 

1. Percentage klanten aan het loket (informatie en advies). 
2. Percentage klanten dat gebruikmaakt van het eigen sociale netwerk (KTO). 
3. Percentage klanten dat gebruikmaakt van algemene en collectieve voorzieningen 

(KTO). 
4. Percentage klanten met een indicatiestelling. 
5. Percentage klanten met een individuele Wmo-voorziening of AWBZ. 
6. Percentage aanvragen dat niet leidt tot een individuele Wmo-voorziening.  
7. Percentage herindicaties (AWBZ) dat niet leidt tot een verhoging van de indicatie.  

 

Ondersteuningsgesprek (mentaliteitsverandering)  
Door wie is het gesprek gevoerd en hoe tevreden is de klant over de gevonden oplossingen? 
Deze indicatoren kunnen gemeten worden aan de hand van het 
klanttevredenheidsonderzoek. 
 
Meeteenheid 

 Aantal klanten dat een huisbezoek heeft gehad, bij wie de aanvraag is afgehandeld 
door gemeente of maatschappelijke organisatie / het totaal aantal klanten dat 
meedoet aan het KTO. 

 Aantal klanten bij wie in het gesprek aandacht is besteed aan een bepaalde 
onderwerp / het totaal aantal klanten dat meedoet aan het KTO. 

 Aantal klanten dat tevreden is / het totaal aantal klanten dat meedoet aan het KTO. 
 Aantal klanten dat een bezwaarschrift heeft ingediend per jaar/ totaal aantal 

aanvragen per jaar. 
 
Indicatoren 

8. Percentage klanten dat een huisbezoek heeft gehad. 
9. Percentage klanten bij wie de aanvraag door de gemeente is afgehandeld. 
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10. Percentage klanten bij wie de aanvraag door een maatschappelijke organisatie is 
afgehandeld. 

11. Percentage klanten bij wie in het gesprek aandacht is besteed aan het zelfstandig 
functioneren van de klant. 

12. Het percentage klanten bij wie in het gesprek aandacht is besteed aan de sociale 
omgeving van de burger. 

13. Percentage klanten dat tevreden is over de gevonden oplossing.  
14. Percentage klanten dat tevreden is over het aanbod van de maatschappelijke 

organisaties. 
15. Percentage klanten dat tevreden is over het verloop van het gesprek. 
16. Percentage klanten dat een bezwaarschrift heeft ingediend (registratie).  
17. Gemiddelde tijdsduur van het gesprek (registratie). 
18. Gemiddeld aantal minuten Hulp bij het huishouden per persoon per jaar 

(registratie). 

Indicatoren participatie 
Een belangrijk doel van de Wmo is participatie van de burgers. Participatie is een breed 
begrip. Deze indicatoren laten zien op welke manier burgers participeren in termen van 
activiteiten en daarnaast de mate van zelfredzaamheid van de burgers. Participatie kan niet 
gemeten worden aan de hand van harde cijfers. Deze indicatoren kunnen uit het 
klanttevredenheidsonderzoek worden gehaald.  
 
Meeteenheid 

 Aantal personen dat gebruikmaakt van activiteiten / door het totaal aantal personen 
dat meedoet aan het KTO. 

 
Indicatoren 

1. Percentage klanten dat aan vrijwilligerswerk doet. 
2. Percentage mantelzorgers onder de klanten. 
3. Percentage klanten dat op bezoek gaat bij familie, vrienden en kennissen.  
4. Percentage klanten dat gebruikmaakt van sportactiviteiten, buurtbarbecues etc. 

Zelfredzaamheid 
Meeteenheid 

 Aantal personen dat bepaalde activiteiten zeer goed en goed kan uitvoeren / door 
totaal aantal personen dat meedoet aan het klanttevredenheidsonderzoek.  

 
Indicatoren 

5. Percentage klanten dat andere mensen ontmoet en sociale contacten heeft. 
6. Percentage klanten dat hun eigen huishouden kan voeren. 
7. Percentage klanten dat zichzelf kan verzorgen. 
8. Percentage klanten dat zichzelf kan verplaatsen (in huis en woonplaats). 

Indicatoren uitgaven Wmo 
Deze indicatoren geven een beeld van de uitgaven van de gemeente voor de individuele 
Wmo-voorzieningen.  
 

1. Kosten per voorziening 
2. Kosten per inwoner 
3. Invloed beheersmaatregelen op kosten per voorziening 

 


