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Onderwerp: Effectmeting Kanteling op Wmo en AWBZ: 2014 

(Onderzoek-KWIZ) 

Portefeuillehouder: Wethouder Telder  

Datum: 8 september 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Bureau KWIZ heeft in 2011 over 2010 een nulmeting gedaan naar de resultaten en effecten 

van de Kanteling binnen de Wmo, mede met het oog op de komst van de buurtcoaches/ 

Wijkwerk Nieuwe Stijl. Op 24 april 2012 hebt u kennis genomen van de uitkomsten van dat 

onderzoek.  

 

Bureau KWIZ heeft begin 2015 een vervolgonderzoek (1-meting) gedaan over 2014 om de 

eerste resultaten en effecten te meten nu de Kanteling verder op gang is gekomen en de 

buurtcoaches in september 2012 zijn gestart in De Huet en Overstegen. Dit komt net op een 

moment dat de buurtcoaches in de hele gemeente met hun werk zijn gestart en biedt daarmee 

een nieuw ijkpunt als wij later weer de nieuwste resultaten van de Kanteling willen meten.  

 

De nulmeting en de 1-meting richten zich op de vraag: “Wat is het effect van de vormgeving 

van de Kanteling in de Wmo op: 

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

b. de mate van zelfredzaamheid van de burger inclusief het gebruikmaken van het eigen 

netwerk.” 

 

De gekantelde werkwijze van Wmo/Jeugd-consulenten en de buurtcoaches mag bekend 

verondersteld worden. Wij benadrukken graag dat dit betekent dat de eigen regie en 

zelfredzaamheid van de burger centraal staat in plaats van een aanvraag van een voorziening. 

Wanneer bij een ondersteuningsvraag blijkt dat de eigen kracht, het sociaal netwerk en de 

algemene voorzieningen ontoereikend zijn, zal pas een maatwerkvoorziening worden 

aangevraagd. Daarmee is niet meer zoals voorheen de beperking van de burger leidend maar 

de mogelijkheden om het probleem op een andere manier op te lossen dan met een 

maatwerkvoorziening. 

 

Kern van de boodschap 

Opbouw onderzoek 

Het onderzoek is zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. Het onderzoek gaat in op de 

kenmerken van de gebruikers van Wmo/AWBZ, de omvang van het gebruik en de 

bijbehorende kosten. Het gebruik van de AWBZ is beperkt tot de taken die per 1 januari 2015 

naar de gemeenten zijn overgeheveld. De uitkomsten worden vergeleken met de nulmeting. 

Vervolgens is er een nieuwe prognose gemaakt van het gebruik waarbij uitsluitend is gekeken 

naar de invloed van de toekomstige bevolkingsopbouw. De bevolkingsopbouw geeft zicht op 

het verwachte aantal ouderen, die een belangrijke potentiële klantengroep zijn. Het biedt geen 

beeld van andere groepen met een beperking en mogelijke ondersteuningsvraag.  
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KWIZ heeft daarnaast een enquête gehouden naar zelfredzaamheid en participatie onder 

Wmo-cliënten (soms met een Wwb-uitkering) en - anders dan in 2011 - ook onder inwoners 

van de gemeente Doetinchem. In dezelfde enquête zijn vragen gesteld naar de tevredenheid 

over de procedure na meldingsvraag Wmo (individuele voorzieningen) en de tevredenheid 

over de gevonden oplossing. Daarmee komen we ook tegemoet aan onze eigen wens en aan 

de eis van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) om de tevredenheid van 

de Wmo-cliënten (jaarlijks) te meten. 

 

Daling van de kosten 

In de nulmeting is aangegeven dat op basis van de uitgaven ‘individuele Wmo-voorzieningen’ uit 

2010 (10,8 miljoen euro) een stijging van de kosten tot 11,4 miljoen in 2014 werd voorzien. 

Dit uitsluitend op basis van de bevolkingsontwikkeling zoals CBS die voorspelde. 

In werkelijkheid is er ruim 4 miljoen euro minder uit gegeven. 

 

(Oorzaken) daling gebruik 

Het algemene beeld dat naar voren komt, is een daling van het gebruik van individuele 

voorzieningen ten opzichte van 2010 en daarmee ook een daling van de kosten. Deze 

uitkomsten wijken af van de prognose van 2011 die nog uitging van een groei. Er is sprake van 

een afname van 25% van de cliënten t.o.v. 2010. Daar is een aantal verklaringen voor: 

- de bevolkingsontwikkeling liep anders dan door CBS voorspeld. Het aantal 65-plussers en 

75-plussers groeide minder dan verwacht;  

- daling in de daadwerkelijke (aan)vraag en toekenning onder invloed van gekanteld beleid en 

beheersmaatregelen uit 2010; 

- daling van de gemiddelde kosten per verstrekking, met uitzondering van kosten 

woonvoorzieningen. 

 

De ontwikkeling van de bevolking liep anders dan gedacht in 2010. Daarnaast hebben het 

gewijzigde beleid en de beheersmaatregelen onder invloed van de Kanteling invloed gehad. 

Dit wordt met name zichtbaar bij hulp bij het huishouden, collectief vervoer en de 

woningaanpassingen. Daar wordt nu zeer gericht gekeken naar de daadwerkelijke behoefte in 

de praktijk en alternatieve oplossingen. Dat is ook van belang bij de herindicaties Wmo van 

2015, waarbij ook de behoefte aan begeleiding wordt besproken. Het CIZ heeft in 2014 vlak 

voor de decentralisaties beduidend meer indicaties ‘begeleiding’ afgegeven dan daarvoor.  

 

Verdere daling voorzien onder invloed van bevolkingsopbouw 

Bij gelijk blijvende omstandigheden en uitsluitend op basis van de bevolkingsontwikkeling wordt 

tot 2018 een verdere daling van de vraag en bijbehorende kosten verwacht. Het aantal  

65-75-jarigen neemt toe terwijl het aantal 75-plussers - de meest kwetsbare groep - de 

komende vijf jaar afneemt. De prognose voor 2018 gaat uit van een verdere besparing van 

€ 450.000 op de reële uitgaven uit 2014 voor individuele Wmo-voorzieningen.  

 

Tevredenheid procedure na meldingsvraag 

Uit de enquête blijkt dat Wmo-cliënten overwegend tevreden zijn over de procedure na 

meldingsvraag, zowel over het Gesprek, als over het feit dat er gevraagd werd naar hun eigen 

zelfredzaamheid en de gevonden oplossingen. Ook al is dit niet per definitie een individuele 

voorziening. Dit is nog de invloed van het werk van de Wmo-consulenten. 
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Buurtcoaches  

Het effect van de buurtcoaches in de twee wijken is nog beperkt meetbaar. Toch meldt het 

onderzoek dat de buurtcoaches gemeentebreed bekend zijn onder invloed van de 

publiekscampagne en zeker in De Huet en Overstegen. De bekendheid met algemene 

voorzieningen is in deze twee wijken evenals het gebruik ook relatief groter dan elders.  

 

Van individuele voorziening1 naar zelfredzaamheid en participatie 

Terwijl het aantal aanvragen en het gebruik van de individuele voorzieningen zijn gedaald, ziet 

KWIZ gemeentebreed een toename van het gebruik van algemene voorzieningen door Wmo-

cliënten, hoewel er uiteraard verschillen tussen wijken bestaan. Ironisch genoeg hebben wel 

meer Wmo-cliënten dan in 2011 moeite om zich te verplaatsen en andere mensen te 

ontmoeten. Zo’n kwart van de mensen met en zonder Wmo-voorziening zou wel meer 

activiteiten willen ondernemen. Een slechte gezondheid en te weinig geld worden nu als 

belemmering genoemd. De inkomenspositie van de Wmo-cliënten is echter onder jong en oud 

verbeterd ten opzichte van 2010. De stijging is goed te zien bij de laagste inkomens. 

 

Conclusie 

De uitkomsten van het onderzoek tonen dat gewerkt wordt naar de gewenste verandering 

richting meer zelfredzaamheid en een daling van de kosten van de maatwerkvoorzieningen. 

Mensen weten beter de weg te vinden naar algemene voorzieningen. Maar er is nog een grote 

groep die graag meer zou willen participeren, maar daarbij belemmeringen ondervindt. Dit 

vraagt nog onze aandacht en inzet via een integrale aanpak; variërend van bijvoorbeeld een 

Buurtkamer tot en met het Meedoenarrangement. 

 

 Verdere toelichting (bevoegdheid, informatieplicht etc.) 

De nieuwe taken op het gebied van Wmo hebben betrekking op een grotere groep (zeer) 

kwetsbare mensen en een hoger budget om de kosten te dekken dan in 2014. De Jeugdwet en 

de Participatiewet zijn dan nog buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek ‘2014’ laat zien dat 

de Kanteling zijn eerste positieve effecten toont. Het is van belang dat dit voortzet, zowel voor 

de cliënt als voor de uitgaven. Maken de buurtcoaches de belofte waar? Zij zijn een half jaar 

geleden gestart, maar blijken goed bekend mede onder invloed van de publiekscampagne eind 

2014. In Overstegen en De Huet blijken de mensen de weg naar de buurtcoach al te hebben 

gevonden. Dit bevestigt de eerste uitkomsten van de tussentijdse evaluatie ‘buurtcoaches’ uit 

augustus 2013. Wij kunnen de Kanteling niet alleen vormgeven. Daar zijn ook andere partijen 

voor nodig. Deze zijn er en zij worden steeds meer zichtbaar; denk bijvoorbeeld aan de 

ontwikkeling van dagbesteding als algemene voorziening.  

 

Wij verwijzen u naar de kwartaalrapportages voor de actuele informatie.  

 

                                                
1 De term ‘individuele voorziening’ werd t/m 2014 gebruikt; heet sinds 2015 maatwerkvoorziening 


