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De Wmo is voor veel gemeenten de 
grootste inkomsten- en uitgavenpost. 
Tientallen procenten van de gemeen-
tebegroting zijn Wmo-gerelateerd. Het 
voornemen van dit kabinet om de dag-
besteding en -begeleiding over te heve-
len van de AWBZ naar de Wmo, zal dit 
percentage fors doen stijgen. Met deze 
overheveling zijn landelijk enkele mil-
jarden euro’s gemoeid. Afgezien van de 
overheveling gaan in de toekomst meer 
taken en functies over van de AWBZ 
naar de Wmo. En ook hiermee zijn mil-
jarden gemoeid. Het komende decen-
nium stijgt de omvang van de Wmo op 
de gemeentebegroting verder, wellicht 
zelfs naar meer dan vijftig procent!

Ik ga deze keer niet in op de vraag hoe 
wenselijk deze ontwikkeling is. Ik wil 
het hebben over iets verbazingwekkends 
in de uitvoering.
Jarenlang begeleidde ik als FNV-bestuur-
der in het bedrijfsleven re or ga nisaties die 
nodig waren vanwege wijzigingen in de 
strategie van bedrijven. Een nieuwe 
markt of doelgroep vroeg om een ande-
re organisatie. Vaak namen deze bedrij-
ven ook meteen afscheid van grote groe-
pen personeelsleden en wierven ze nieu-
we medewerkers met andere compenten-
ties. Aan mij als FNV’er de schone taak 
om te knokken voor  zoveel mogelijk 
 omscholing en zo min mogelijk gedwon-

gen  ontslagen. In de regel werkten wij 
mee aan dergelijke reorganisaties, om-
dat zij de  organisatie toekomstbestendi-
ger maakten. 

Zowel het aantal beleidsmedewerkers 
als het aantal uitvoerende  medewerkers 
dat zich binnen de gemeente met de 
Wmo bezighoudt, staat in geen  enkele 
verhouding tot de toegenomen budget-
ten. Slecht een beperkt aantal ambtena-
ren is direct betrokken bij de beleidsvoe-
ring en uitvoering van Wmo. Natuurlijk, 
gemeenten reorganiseren voortdurend, 
maar de reorganisaties hebben door-
gaans een andere reden dan een gewij-
zigd takenpakket. Als de banken in de 
jaren negentig niet tienduizenden mede-
werkers op de kantoren hadden ontsla-
gen om ruimte te maken voor ICT’ers, 
adviseurs en  callcentermedewerkers, 
had de huidige bankencrisis zich wel-
licht al eerder voorgedaan en waren pin-
nen en internetbankieren niet mogelijk 
geworden. Als Unilever zich niet had te-
ruggetrokken uit tal van merken en pro-
ductgroepen, was het nooit zo toon-
aangevend geworden in ijs, cosmetica, 
reinigingsmiddelen en voeding. 

Natuurlijk, een gemeente is geen be-
drijf. Natuurlijk, de gemeente heeft tal 
van maatschappelijke taken. Toch gaat 
het ook bij gemeenten om keuzes ma-

ken. Zorgen dat mensen (blijven) mee-
doen is een vak apart, zeker als je de 
diversiteit van de doelgroepen in ogen-
schouw neemt. Ook vragen nieuwe 
wettelijke Wmo-gerelateerde taken om 
meer andersoortige medewerkers en 
specifieke kennis. Het is prima als ex-
terne partners inhoudelijke kennis heb-
ben en taken uitvoeren. Maar de aanstu-
ring daarvan en de regievoering vraagt 
om meer eigen kennis en voldoende ei-
gen mensen. De gemeente moet ove-
rigens niet doorschieten: als vijftig 
procent van de ambtenaren zich bezig-
houden met de Wmo, wordt het lastig 
om te zorgen dat het huisvuil wordt op-
gehaald, paspoorten uitgereikt, et ce-
tera.

Toch wordt het tijd dat gemeenten hun 
organisatie anders inrichten en daar-
bij harde keuzes maken. Minder juris-
ten en procedureel ingestelde mensen 
rond verkeersplannen en bouwtrajec-
ten; meer deskundigheid en mens-
kracht rond beleidsvoering en uitvoe-
ring van de Wmo. Ook politiek vraagt 
dit om nieuwe taakverdelingen en keu-
zes. Denk aan meerdere wethouders die 
zich bezighouden met Wmo-taken en 
participatie. Wie weet verkleint dit ook 
de afstand met de inwoners en worden 
echte stappen gezet in de vermindering 
van bureaucratie.
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