
 

 

Decentralisatie van langdurige zorg. 
Wat kunnen we leren van ervaringen met de Wmo 2007? 

 

Vanaf dit jaar zijn belangrijke taken op het terrein van langdurige zorg in de handen gekomen 
van gemeenten. Met deze decentralisatie heeft “de grootste hervorming in het openbaar bestuur” 
plaatsgevonden. Wat de precieze gevolgen zullen zijn van deze hervorming is nu nog lastig te 
overzien. Wel kunnen we iets leren van eerdere decentralisaties van langdurige zorg, zoals de 
decentralisatie van huishoudelijke hulp in 2007. Hoeverre zijn gemeenten in staat geweest geld 
te besparen door meer aan preventie te doen? Zijn grotere gemeenten ook goedkoper? Hoe 
reageren gemeenten op een daling of stijging van de Rijksuitkering? Deze lessen staan in de 

workshop centraal.  
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Ontvangst met koffie en thee 
 

Effecten van gemeentelijke uitvoering van de WMO, door Maarten Allers (RuG en 
COELO) 
 

Verschillen tussen gemeenten in beleid en praktijk: wat gebeurt er aan de 
keukentafel?, door Maaike den Draak en Frieke Vonk (SCP) 
 

Beïnvloedt de vrij-besteedbare uitkering voor huishoudelijke hulp het lokale 
aanbod?, door Mark Kattenberg (CPB) 
 
Discussie en afsluiting 
 
Borrel 

Maarten Allers (RuG en COELO) gaat in op de verschillen in het 
aanbod van huishoudelijke hulp die tussen gemeenten zijn 

ontstaan. De vraag of grote gemeenten kostenvoordelen hebben 

gerealiseerd komt ook in zijn presentatie aan de orde.  

 

Maaike den Draak en Frieke Vonk (SCP) brengen de manier 

waarop verschillende gemeenten invulling hebben gegeven aan 

het Wmo-beleid in kaart. In hoeverre proberen gemeenten om 

het zorgaanbod te ‘kantelen’ naar lichtere zorg en meer 

ondersteuning door de eigen omgeving 

Mark Kattenberg (CPB) presenteert onderzoek naar de invloed 

van de financiering van gemeenten op het lokale aanbod van 

huishoudelijke hulp. Is een vrij-besteedbare uitkering effectief 

als instrument om lokale verschillen in zorgaanbod te 

verkleinen? 

Locatie: De Haagse Lobby, Openbare Bibliotheek, Spui 68 Den Haag (zie routebeschrijving) 

Aanmelden: U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar 

postbussecretariaatof&i@minbzk.nl  

mailto:postbussecretariaatof&i@minbzk.nl

