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Zelfregie in de WMO 
Lezing op de jubileumconferentie van het LCGW 
Dr. Gerard Donkers, 11 maart 2009 
 
Op deze feestelijke jubileumconferentie van het Landelijk Contact Gemeentelijk 
Welzijnsbeleid (LCGW) wil ik met u stilstaan bij de Wet maatschappelijke 
ondersteuning die per 1 januari 2007 door de Rijksoverheid is ingevoerd. Ik hoef u 
als ambtenaar en beleidsmedewerker van gemeenten niet te vertellen dat het hier 
gaat om een gigantisch grote en ingewikkelde operatie. Regel het lokaal en 
horizontaal, zo is het devies. Draag er als gemeente gericht toe bij, dat al uw burgers 
volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en leg over de hiervoor te treffen 
maatregelen rechtstreeks verantwoording aan hen af. Die verantwoordingsplicht 
heeft betrekking op maar liefst negen prestatievelden. Ik ga deze niet allemaal 
opsommen. U kent ze wel. 
 
Ik wil met u ingaan op de sturingsfilosofie achter de WMO: burgers willen aanspreken 
op hun eigen actieve inzet en verantwoordelijkheid voor zichzelf en de samenleving. 
Een thema dat past binnen het hedendaagse politieke beleid van de activerende 
verzorgingsstaat. Ik verwijs onder meer naar het WRR-rapport De verzorgingsstaat 
herwogen (2006). Burgers moeten worden geactiveerd om zelf mee vorm te geven 
aan de samenleving. De legitimiteit van de moderne verzorgingsstaat die vóór de 
mensen het bedje spreidt, zonder actieve inzet en tegenprestatie van de burger, 
wordt niet meer geldig geacht. Eigen verantwoordelijkheid wordt primair in plaats van 
onvoorwaardelijke solidariteit. Accent ligt op actief burgerschap in plaats van op 
welvaartsstaat. Nadruk wordt gelegd op helpen zichzelf te helpen in plaats van 
probleemoplossing voor de ander. 
 
Mensen aanspreken op eigen verantwoordelijkheid, zelfregie, verantwoord omgaan 
met risico’s, actief burgerschap, het zijn evenzovele thema’s die ook aansluiten bij 
hedendaagse ontwikkelingen in de samenleving. Sociale wetenschappers, zoals 
Ulrich Beck (1986) en Anthony Giddens (1991), benadrukken dat we leven in een 
fundamentele crisis van de moderniteit. De instituties, concepten en waarden van de 
industriële samenleving zijn aan een sterke erosie onderhevig. Volgens hen bevindt 
de samenleving zich in een periode van reflectieve modernisering. Volgens Beck 
gaat het nu niet meer om de verdeling van ‘goederen’ en rijkdom, dan wel om de 
verdeling van ‘risico’s’ op het gebied van technologie, ecologie, werk, veiligheid, 
gezondheid en welzijn. Het wordt steeds belangrijker dat elke burger leert om 
verantwoord met deze risico’s om te gaan. De consequentie is een sterk appèl in 
politiek en samenleving op het reflectief (dus niet mechanisch) vermogen van 
burgers tot verantwoorde sturing en zelfsturing. Uit het enorme aanbod aan 
informatie en mogelijkheden moeten mensen zelf hun identiteit construeren en dat is 
een opdracht voor iedere dag, aldus Giddens. 
 
Maar die taal en logica van verantwoorde zelfsturing klinkt misschien eenvoudig, 
maar is complex en zit vol met tegenstrijdigheden die om onderlinge afstemming 
vragen. Dat heb ik ontdekt in de vijftien jaar dat ik bezig ben met praktijkonderzoeken 
naar de methodiek van maatschappelijk werk (promotieonderzoek 1999), de 
methodiek van opbouwwerk, de methodiek van sociaal-cultureel werk (2008) en naar 
de manier van omgaan met agressie in het VMBO (2008). Resultaat van deze 
jarenlange onderzoeken is een interventietheorie, gericht op versterking van het 
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zelfregulerend vermogen van individuen en sociale verbanden. Ik ontdekte, dat de 
logica van verantwoorde zelfsturing vraagt om een cultuuromslag in het denken van 
burgers, professionals, managers, bestuurders en politici. Wat houdt die 
cultuuromslag in?  
 
Aan de hand van een viertal kenmerken wil ik iets vertellen over dit vernieuwd 
sturingsperspectief en dit illustreren met voorbeelden uit de praktijk van de WMO: 
• mensen benaderen als zelf sturende wezens 
• sturen naar zelfsturing in de vorm van een dialoog 
• een afstemmingsgerichte vorm van sturen en zelfsturen 
• een dubbele beleidsstrategie: de combinatie van een directe en indirecte 

benadering 
 
1. Mensen benaderen als zelf sturende wezens 
 
Kernpunt in de vernieuwde visie is, dat elk sturen of veranderen  van de omgeving 
per definitie óók een vorm van zelfsturen is. Elke vorm van menselijk sturen - of het 
nu gaat om autorijden, een workshop volgen, koffie drinken, telefoneren, adviseren, 
een notitie schrijven, communiceren met instellingen, onderzoek doen, regisseren 
van een verandertraject of in je vrije tijd voetballen – veronderstelt immers een actief 
subject, of meerdere subjecten die iets doen, iets denken, iets observeren, iets 
interpreteren, iets ervaren, gericht op het realiseren van een bepaalde waarde of 
intentie binnen een bepaalde context. Die waarden welke mensen nastreven zijn 
dynamisch, pluriform en gerelateerd aan persoon en situatie. 
 
Zo kijk je in de WMO dus naar burgers: je kijkt niet alleen vanuit een 
buitenperspectief, maar ook vanuit het binnenperspectief van hun intentioneel 
handelen: van hoe burgers omgaan met feiten en situaties, in het licht van de 
referentiewaarden van hun gedrag. Zo kijk je naar bewoners, weggebruikers, 
druggebruikers, bankiers en jongeren met crimineel gedrag: bottom-up. En wat zie je 
dan? 
Je ziet dan, dat mensen vaak heel verschillende definities geven van bijvoorbeeld 
leefbaarheid, liefdevolle zorg of sociale samenhang, kernbegrippen in de WMO. Je 
ontdekt dan, dat van bovenaf vaak één bepaalde definitie van de situatie wordt 
opgelegd. We spreken hier van definitiemacht (Lesi 2006). Bijvoorbeeld: burgers die 
zich passief opstellen wordt vaak een gebrek aan zelfsturing verweten. Maar deze 
definitie van de situatie is uitermate beperkt en eenzijdig. Wanneer we meer present  
zouden zijn bij de burger, zou Andries Baart (2001) zeggen1, zouden we kunnen 
ontdekken dat zijn gelatenheid niet louter passiviteit is, maar mogelijk een onbewust 
gehanteerde strategie om daarmee bepaalde doelen te realiseren, bijvoorbeeld een 
professional hard voor zich laten lopen. Gelatenheid van de burger kan dus de 
uitdrukking zijn van juist een stérk vermogen tot zelfsturing! En zo kan 
ongeëmancipeerd gedrag een keuze van iemand zijn. Het is maar vanuit welk 
perspectief je het bekijkt! 
 

                                                
1 Andries Baart (2001) heeft aan dit present-zijn prachtige taal gegeven. Hij spreekt onder meer van: 
vrij zijn voor de ander, zonder doel of agenda de ander onbevangen tegemoet treden, aandachtig 
luisteren, ongehaast, trouw-zijn en belangeloze toewijding.  
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‘De burger centraal stellen’ betekent in deze optiek dus heel wat meer dan een 
oppervlakkig peilen van de behoeften van burgers door middel van een schriftelijke 
vragenlijst’, zoals in de uitvoering van de WMO vaak gebeurt (zie DSP-groep e.a. 
2009). Veel vragen en behoeften liggen immers verborgen achter het uiterlijke 
gedrag van mensen, bijvoorbeeld als ze een klacht indienen of zeggen dat ze geen 
hulp nodig hebben. Die achterliggende vragen en behoeften aan hulp opsporen 
vraagt om subtiele, kwalitatieve vormen van onderzoek en gesprek, bijvoorbeeld niet 
enkel via de telefoon, zoals nogal eens gebeurt. 
Ik denk hier bijvoorbeeld aan een bericht van Menno Pols in De Gelderlander van 14 
februari 2009. Daarin wordt gesproken van een klachtmelding in Nijmegen waarbij de 
wethouder de WMO-ambtenaar corrigeert, het echtpaar Bulder excuses aanbiedt en 
een andere indicatiesteller toewijst, omdat de ambtenaar volgens de wethouder niet 
goed naar de hulpvraag van het echtpaar heeft geluisterd. Volgens de wethouder 
gebeurt het vaker dat oudere mensen zich bij een huisbezoek beter voordoen dan ze 
zijn. 
Dus beter luisteren naar onderliggende vragen, wensen en opvattingen van burgers. 
In plaats van tevredenheidsonderzoeken zouden we bijvoorbeeld ook 
rondetafelgesprekken met cliënten of patiënten kunnen voeren. Deze blijken 
inspirerend te zijn, leveren veel informatie op, kosten niets en verbeteren direct de 
dienstverlening. 
 
‘De burger centraal stellen’ betekent: de zelfstúrende burger centraal stellen, dus niet 
alleen zijn hulpvraag, maar ook zijn doelen, waarden, manier van denken, 
strategieën, ervaringen, cultuur, sociaal netwerk en structurele aspecten van zijn 
situatie. Dat vraagt om een bredere blik dan de probleembril: de hele persoon-in-zijn-
context staat in het vizzier. Die brede actorgerichte kijk brengt medewerkers van de 
WMO bijvoorbeeld op het idee om burgers actief mee in te schakelen als mede-
onderzoeker en mede-oplosser van een probleemsituatie. We zien in het kader van 
de uitvoering van de WMO dan ook talrijke interessante initiatieven. Denk 
bijvoorbeeld aan ‘zelfonderzoek of zelfanalyse’ van bewoners, aan de Eigen Kracht 
Conferenties in de sfeer van jeugdzorg of criminaliteit, aan buurtvaders of aan de 
aanpak van onderop van huiselijk geweld in Arnhem (Malburgen) door een groep van 
vrijwillige vertrouwenspersonen uit de buurt (veelal van allochtone afkomst), hierbij 
ondersteund door een beroepskracht. 
 
En zo kijk je ook anders naar het handelen van jezelf als professional: meer reflectief. 
Terwijl je bezig bent om advies uit te brengen aan de wethouder, hou je als 
beleidsmedewerker tegelijkertijd  je aandacht naar binnen toe gericht op jezelf als 
sturend en waarden nastrevend subject. Pleidooi dus voor een zelfevaluatieve en 
zelfreflectieve houding. Je verliest jezelf niet helemaal in een contact. En zo kijk je 
ook naar je collega’s en professionals in het werkveld. Je koppelt de manier van 
werken niet meer los van de persoon van de professional, maar legt steeds 
verbindingen met de concreet handelende persoon-in-zijn-situatie. Je neemt 
bijvoorbeeld geen genoegen met abstracte verklaringen voor de financiële crisis, 
zoals Het financieel stelsel is te ondoorzichtig geworden, maar legt verbindingen met 
de concreet handelende uitvoerders, bestuurders en toezichthouders die 
verantwoordelijk zijn voor hun beslissingen. Vrijwel alle bankiers en toezichthouders 
verschuilen zich in de huidige financiële crisis achter gemene regels en procedures. 
De toenemende litanie van regels, methoden en protocollen, met de daarbij 
passende allocatie van middelen, zijn ongetwijfeld goed bedoeld. Maar ze zijn voor 
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de sociale sector rampzalig als deze in de plaats komen van het eigen 
beoordelingsvermogen van cliënt en professional. Een methode is altijd een aan de 
morele actor gekoppelde handelingscompetentie, een persoon die werkendeweg (via 
een bepaalde weg) zijn doelen probeert te realiseren en die daar al of niet effectief in 
kan zijn. Een methode is dus per definitie geen gestandaardiseerd 
handelingsprotocol dat op zichzelf al of niet effectief zou kunnen zijn. Het gaat altijd 
om een bepaalde manier van omgaan met kennis van voorschriften, protocollen of 
methodieken in de context van een bepaalde situatie.  
 
2. Sturen naar zelfsturing in de vorm van een dialoog 
 
Als je de zelfsturing van de burger in de WMO wilt aanspreken en versterken, dan ga 
je dus primair op zoek naar de eigen doelen of referentiewaarden van de burger zelf. 
De doelen van het bevorderen van leefbaarheid, zorgend burgerschap of sociale 
samenhang in een buurt kunnen dus nooit tevoren definitief worden vastgelegd, 
maar zullen gaandeweg in een dialoog met burgers totstandkomen.  
In de uitvoering van de WMO zie ik steeds weer gebeuren, dat belangrijke waarden 
als leefbaarheid of sociale samenhang tevoren al precies in concrete resultaten, als 
uitkomsten van een dialogisch proces dat nog moet plaatsvinden, worden 
vastgelegd. Tevoren de uitkomsten al vastleggen betekent, dat de zelfsturing van 
burgers en professionals en de dialoog met hen worden genegeerd of ontkend. De 
waarde van het goede leven is pluralistisch en dus particularistisch. Dat moet je leeg 
houden en niet gaan moraliseren, zegt Frissen (2007). Ik benadruk: stuur niet zozeer 
op SMART-geformuleerde doelstellingen of resultaten, maar meer op het realiseren 
van waarden, kwaliteit, verschil en dialoog. De inhoudelijke kwaliteit van de 
samenleving komt dan centraal te staan in plaats van regels, procedures en 
voorgekookte resultaten. 
  
Er zit een opvallende tegenstrijdigheid in de WMO. Door de overheid gedwongen 
worden om voor je partner of ouder te zorgen, is een contradictio in terminis: als je 
aan die opgelegde plicht voldoet, ben je niet echt liefdevol voor die ander. Je doet 
het dan immers, omdat het moet. Waar liefde een plicht wordt, verliest dit zijn 
waarde. Moet je als overheid bij zorgend burgerschap wel spreken van plicht? Moet 
je hier niet eerder spreken van sociale ondersteuning geven, iets dat een 
competentie2 of deugd is die je kinderen en ouderen zou moeten leren - bijvoorbeeld 
bij omgaan met agressie op school – maar niet enkel als plicht moet opleggen, zo 
vraagt Douwe van Houten (LESI 2006) zich af? 
 
Maatschappelijke ondersteuning kan uiteindelijk niet van bovenaf worden opgelegd, 
maar moet in dialoog van onderaf worden opgebouwd. En dat betekent niet, dat de 
wil van de burger nu de wet is. Het is niet u vraagt, wij draaien. Door middel van een 
open dialoog - direct, indirect of virtueel - brengen overheid en professional ook hun 
eigen doelen of referentiewaarden in en proberen vandaaruit te komen tot gedeelde 

                                                
2 Een competentie omschrijf ik als de reflectieve bekwaamheid van mensen om in hun handelen 
bepaalde waarden te realiseren, afgestemd op de eigen gevoelens en behoeften van de persoon en 
op de sociaal-maatschappelijke omgeving. Een competentie is dus een samengaan van cognities, 
ervaringen en gedrag in relatie tot de context. Er wordt hier geen principieel onderscheid gemaakt 
tussen denken (denkers) en doen (doeners). Alsof bijvoorbeeld beleidsmakers de denkers zijn en de 
uitvoerenden de doeners. Dat is een onjuiste voorstelling van zaken. 
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waarden van samenwerking en collectief belang. Zo’n dialoog vraagt om autonome 
deelnemers, die echter ook rekening willen houden met het belang van de ander en 
daar mee zorg voor dragen. Het is echter deze open dialoog die vaak ontbreekt in de 
relatie tussen burgers en overheid. Volgens Knepper e.a. (2008) denken veel 
mensen momenteel, dat managers, bestuurders en politici vooral nog hun eigen 
belang nastreven en ze vertrouwen er niet meer op, dat ook hun belangen zullen 
worden meegenomen. Dat is een onveilige situatie. Veiligheid berust immers op het 
vertrouwen dat de ander ook rekening wil houden met jouw belang en daar ook mee 
zorg voor draagt. Pas in een werkelijke dialoog, bijvoorbeeld tussen overheid en 
burger, voelen mensen zich in de samenleving veilig.  
  
3. Een afstemmingsgerichte vorm van sturen en zelfsturen 
 
Uit het voorgaande blijkt, dat zelfregulering dus méér is dan alleen maar zelfsturing. 
Het is een vorm van zelf sturen, maar wel in afstemming op zichzelf en op de 
maatschappelijke en ecologische context. Dit houdt in, dat niet elke vorm van 
zelfsturing wordt goedgekeurd. Het gaat om adequate, c.q. bevredigende vormen 
van zelfsturing. Naast sturen gaat het dus om afstemmen (intern en extern):  
a. Intern spreekrecht geven aan al de verschillende delen van het zelf (dat 

multidimensionaal van aard is) 
b. Extern spreekrecht geven aan alle relevante stakeholders in een bepaalde 

situatie. 
Uit mijn onderzoeken is naar voren gekomen, dat dit sociaal handelingsvermogen 
bestaat uit een complex geheel van negen basiscompetenties. Het voert te ver om 
hier nu op in te gaan. Ik verwijs naar het boek Grondslagen van veranderen, naar 
een methodiek zonder keurslijf (2008). 
 
De kunst van het sturen en afstemmen kan worden geïllustreerd aan de hand van de 
kernvraag van een beleidsadviseur van de WMO:  
 
Hoe kan ik als beleidsadviseur van de WMO in het afhankelijk zijn:  
• van kennis over de preciese vraag van de cliënt; 
• van de informatie en de medewerking die ik hiervoor van de instellingen nodig 

heb; 
• van wat mijn collega’s van andere afdelingen van de gemeente bijvoorbeeld aan 

voorzieningen inkopen; 
• van de medewerking van de politiek, 
• en van mijn eigen mogelijkheden, ervaringen en beperkingen als persoon…….  
 
zelf naar mijn tevredenheid de regie blijven voeren en ervoor zorgen, dat een 
voorziening goed is afgestemd op de persoon-en-situatie van de ontvanger, zoals in 
artikel 4 van de WMO-wet staat? Dat is een zeer ingewikkelde opdracht. 
 
Dat is zowaar een uitermate complexe opdracht. Het vraagt bijvoorbeeld van 
medewerkers van en deelnemers aan het uitvoeren van de WMO om sociale 
vraagstukken sectoroverstijgend te kunnen aanpakken en niet slechts verkokerd te 
kijken vanuit één specifieke beleidssector, bijvoorbeeld gezondheidszorg, 
maatschappelijk werk, mantelzorg, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, 
jeugdeducatie of lokaal beleid. In de WMO wordt gevraagd de blik gericht te houden 
op de samenhang, bijvoorbeeld van de negen prestatievelden. De 
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jeugdhulpverlening heeft de neiging om eenzijdig vanuit het kind te kijken, het 
maatschappelijk werk vanuit het gezin, de schuldhulpverlener vanuit de financiële 
schuld, de opbouwwerker vanuit de wijk en de GGZ vanuit een psychiatrische 
invalshoek et cetera. Van het WMO-beleid is niet zozeer de bestaande 
beroepsindeling in allerlei specialismen uitgangspunt, maar veeleer het oplossen van 
een bepaald maatschappelijk vraagstuk. Bijvoorbeeld niet zeggen Er moet 
schoolmaatschappelijk werk komen, maar zeggen We pakken de schooluitval aan en 
daar hebben we professionals voor nodig die elkaars logica verstaan en met elkaar 
kunnen praten. Dat vraagt om afstemmingskunst. 
 
En dat praten met elkaar in de vorm van een dialoog vraagt van elke deelnemer om 
te zoeken naar een voor hem of haar bevredigende balans tussen autonomie 
(zelfsturing) en verbondenheid (afstemming). De diversiteit van de verschillende 
lokale actoren kunnen erkennen en tolereren, maar tegelijkertijd bereid en in staat 
zijn om te zoeken naar gemeenschappelijke betekenissen en waarden die centraal 
behoren te staan in het uitvoeren van de WMO. Het is dus niet: ‘sturen OF 
balanceren’ zoals de titel van het jubilieumcongres van het LCGW luidt, maar het is 
balanceren EN sturen. In die combinatie ligt de kernbekwaamheid van een WMO 
medewerker. 
 
4.  Een dubbele beleidsstrategie: de combinatie van een directe en indirecte 
benadering 
 
Een laatste kenmerk van het zelfreguleringsconcept is de dubbele beleidsstrategie. 
Versterking van het zelfregulerend vermogen van de burger vraagt van de overheid 
om de combinatie van een indirecte en een directe aanpak. 
 
In de indirecte weg ligt het accent op conditiebeïnvloeding. Het gaat hier om het 
signaleren en creëren van gunstige omgevingscondities voor zelfregulering van de 
burger.  
Denk bijvoorbeeld aan financieringsvormen waarin de burger zelf het stuur in handen 
heeft, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het PGB en waarin goede resultaten van en 
samenwerking tussen organisaties (ook financieel) loont. Goede resultaten van 
instellingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de te ontvangen subsidie 
(tegengestelde belangen tussen beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties), zo lezen 
we in het WMO-beleidsplan van Heereveen (Feenstra 2006). Vanuit dat perspectief 
zal men zich nooit volledig richten op de wensen van de burger. Immers, wanneer de 
problemen van burgers worden gereduceerd of opgelost ontstaat voor de 
gesubsidieerde instellingen bestaansonzekerheid. Voor het welzijn van de inwoners 
is het echter noodzakelijk, aldus het rapport, dat de overheid van hun wensen en 
behoeften uitgaat bij het ontwikkelen van beleid. Dit vereist een nieuwe aanpak, 
waaraan de gemeenten de komende jaren nadere invulling wil geven. 
 
Een andere beleidsconditie in het kader van zelfregulatieversterking is niet nodeloos 
interventies plegen. Ook vermindering van overtollige regelgeving, standaardisering 
en protocollering past in een dergelijk beleid. Denk bijvoorbeeld aan het meer 
toegankelijk maken van het PGB. 
Bij conditiebeïnvloeding in het kader van zelfregulering kan ook worden gedacht aan 
het geven van goedkeuring aan verandertrajecten op basis van hun daadwerkelijke 
bijdrage aan versterking van het zelfregu-lerend vermogen van burgers en 
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professionals. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van gemengde leergroepen 
(bijvoorbeeld van politie en jongeren), aan zelfgeorganiseerde leergemeenschappen 
die ervaringen met elkaar uitwisselen en praktijkproblemen proberen op te lossen in 
de gemeente (communities of practice, Wenger 1998). 
Belangrijk is natuurlijk ook een betrouwbare, op de behoeften en mogelijkheden van 
de burger afgestemde voorzieningenstructuur. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de 
organisatie Buurtzorg die de hele persoonlijke verzorging van de cliënten in zijn 
werkwijze meeneemt, aan de overgang van aanbod –naar vraagsturing en het 
oplossen van het probleem van burger met zo min mogelijk verschillende instanties 
over de vloer. Goed op de burger afgestemde voorzieningen vraagt ook om 
duidelijke, ook voor kwetsbare burgers toegankelijke informatievoorziening. Ik denk 
bijvoorbeeld aan toegankelijke websites voor burgers met een lichamelijke beperking 
of aan de formulierenbrigade in Nijmegen, die er bij de gemeente op aandringt de 
grote papierwinkel voor burgers te vereenvoudigen. 

 
De directe benadering verwijst naar de rechtstreekse samenwerking van de overheid 
met burgers, organisaties en netwerken. De overheid dient in het 
zelfreguleringsconcept niet enkel faciliterend en voorwaardescheppend bezig te zijn, 
maar ook rechtstreeks in dialoog treden met burgers en organisaties. Ook de 
overheid is een morele actor. Ook langs die weg kan zij bijdragen aan versterking 
van de handelingscompetenties van burgers en professionals. Het verwijst naar de 
educatieve taakstelling van een lerende overheid. Leren met ‘ongetemde’ problemen 
en normatieve vraagstukken om te gaan, zo lezen we in het WRR-rapport Lerende 
overheid (2006).  
 
Dit alles vraagt om een ander concept van sturen en professionaliteit, met als 
kerntaak: de eigenactiviteiten van burgers in het zelf met elkaar vormgeven van de 
samenleving ondersteunen en faciliteren. Het verwijst naar een sociaal-
constructivistisch concept in plaats van een dichtgetimmerde nomologische opvatting 
van sturen en professionaliteit met een objectieve waarheidspretentie die men niet 
kan waarmaken. 
 
Vragen voor discussie 
 
1. Herkent u zich in deze manier van denken over zelfregie?  
 
2. Wat is voor u en uw praktijk de waarde of betekenis van zelfregulering? In 

hoeverre is ‘versterking van zelfregulerend vermogen van burgers’ volgens u een 
mogelijk verbindend concept?  

 
3. In hoeverre bent u in uw werk eigenlijk bezig met ‘veranderen’? 
 
4. Wat draagt u zelf - langs directe of indirecte weg - in uw werk bij aan versterking 

van het zelfregulerend vermogen van burgers en hoe zou dit kunnen worden 
verbeterd? 
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Reactie op ‘Zelfregie in de WMO’, lezing op de jubi leumconferentie van het 
LCGW, 11 maart 2009, door dr. Gerard Donkers. 

Conny Bellemakers, 17 april 2009 

 

Woensdag had ik een afspraak met een hoogleraar in Maastricht. Daarna zou ik met 
een vriendin die in de binnenstad woont naar de oude haven rollen om daar op een 
terras in ontspannen sfeer bij te praten. Toen ik bij haar woning arriveerde, trof ik 
haar in haar oude rolstoel aan met pijnlijk vertrokken gezicht. Bij iedere draaipoging 
haperden de voorwielen van haar elektrische rolstoel waarbij het rechterwiel méér 
achterbleef dan het linker. Hierdoor kwam haar rolstoel telkens schokkend tot 
stilstand hetgeen haar nekpijn bezorgde. We vonden de situatie zo ernstig dat we 
terstond besloten richting  Welzorg te rollen zodat een expert kon zien wat er 
gebeurde bij draaibewegingen. Na een half uur rollen in laag tempo arriveerden we 
bij de locatie. Die bleek verlaten te zijn! Op de ramen hing een A-4tje waarop te lezen 
viel dat Welzorg in Maart verhuisd was naar Kerkrade. Wij wisten van niets! Gelukkig 
hadden we onze mobieltjes bij de hand. Na een sms verstuurd te hebben naar de 
locatiemanager keerden we om en reden weer richting centrum. Daar hielden we stil 
op een terras aan de Maas waar Welzorg eventueel makkelijk zou kunnen parkeren. 
Ruim een uur later belde een planner van Welzorg. Hij vond de situatie niet zo urgent 
en besloot dat hij pas in de namiddag van de volgende dag een monteur naar het 
huis van mijn vriendin zou sturen. Dat zij in de tussentijd mobiel  gehandicapt zou zijn 
en pijn leed, deed er minder toe. Omdat we het verstandig vonden niet meer te rollen 
dan strikt noodzakelijk was, bleven we op dat terras ‘hangen’ tot het voor mij tijd was 
me naar het NS station te begeven.  Van deur tot deur had ik mijn reis daags tevoren 
gepland via bureau NS- assistentieverlening en het callcenter van Veolia voor 
‘aangepast openbaar vervoer’. Ruimschoots op tijd hielp een NS-assistent mij in de 
intercity naar Roermond. Langzaam stroomde de trein vol met studenten en 
dagjesmensen. De vertrektijd kwam en ging maar de trein bleef staan. Een kwartier 
later riep een NS-medewerker om dat deze trein om onbekende redenen niet mocht 
vertrekken en dat we allemaal verzocht werden uit te stappen. Ik bleef alleen achter. 
Enige tijd later zag ik twee NS-medewerkers op het perron staan. Ik riep hen toe of zij 
aub de assistentieverlening voor mij wilde roepen. Vijf minuten later werd de brug 
weer uitgevouwd en kon ook ik de trein verlaten. De ‘assistent liep met mij naar de  
eerstvolgende intercity die naar het Noorden zou vertrekken en legde de brug weer 
uit. Die trein bleek overvol. Ik drong er bij hem op aan dat hij de mensen van NS 
station Roermond zou bellen zodat zij wisten dat ik  met een latere trein zou arriveren 
en dan hulp nodig had bij het verlaten van de trein. Eenmaal in de intercity gezeten, 
belde ik zelf het callcenter van Veolia. Tot vier keer toe kreeg ik een bezettoon te 
horen. Mijn vijfde poging had succes. Ik meldde dat de trein vertraging had en ik 
daardoor de geplande rit met de rolstoelbus niet kon halen. Of die rit verschoven kon 
worden naar het tijdstip waarop de huidige intercity arriveerde? Dat was niet 
mogelijk: als een rit geannuleerd werd, om welke reden dan ook, dan moest de klant 
5 kwartier wachten voordat er wederom een rit ingepland kon worden. Op deze wijze 
kost het ketenvervoer een veelvoud aan tijdsinvestering. Een reis van deur tot deur 
die een standaard openbaar vervoerreiziger in totaal een uur kost, kost mij op deze 
manier drie uur.  Maar regels zijn regels… Eenmaal in Roermond gearriveerd bleek 
het nog een hele tour om uit de trein gehaald te worden want de assistentieverlening 
was in eerste instantie in geen velden of wegen te bekennen. Daardoor liep iedereen 
in de intercity vertraging op. Eenmaal op het perron besloot ik, ook al bleken mijn 
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accu’s voor driekwart leeg te zijn, het erop te wagen en de 8 km naar mijn dorp te 
rollen. Ik moest nodig zuurstof happen om mijn frustraties het hoofd te bieden.  

Zomaar een doordeweekse middag uit mijn ‘leven met beperkingen’. Als rode draad 
door mijn en andermans leven met beperkingen lopen alle activiteiten die wij 
dagelijks moeten ondernemen om als mens overeind te blijven en een eigen leven 
erop na te kunnen houden. In eerdere publicaties (1999, 2001,2007) heb ik dit werk 
Disability Managementwerk (DM) genoemd. Het strekt zich uit van crisismanagement 
in de zorg, het vervoer of op het werk, tot voorlichting geven over ervaren 
beperkingen aan willekeurige voorbijgangers die menen daar recht op te hebben, 
medische adviezen aanpassen aan je eigen situatie, de (financiële en medische) 
zorgadministratie doen / bijhouden, en communiceren met talrijke hulpverleners, 
ambtenaren, en medewerkers van zogenaamde ondersteunende organisaties. Leven 
met beperkingen kan niet anders dat een actief leven zijn. En als de getroffen 
persoon niet zelf al deze Disabilitymanagementactiviteiten kan verrichten dan moet 
enzijn of haar partner, kinderen, vrienden of kennissen eraan geloven.   

Zo beschouwd  is het raar dat de WMO (1januari 2007) de burgers wil aanspreken op 
hun eigen actieve inzet en verantwoordelijkheid voor zichzelf en de samenleving 
(pag 1 Donkers).  Meer voor de hand zou liggen dat de WMO gebaseerd zou zijn op 
erkenning en waardering van het vele Disabilitymanagementwerk dat functiebeperkte 
burgers en hun naasten al sinds jaar en dag verrichten en dat de wet hierop verder 
zou voortborduren: mensen praktisch, sociaal, financieel en emotioneel 
ondersteunen opdat zij niet alsnog een disability burn out  oplopen (Joris, 2001).                        
Naast de rol van actieve burger vervullen veel mensen met beperkingen ook nog 
rollen als mantelzorger / vrijwilliger, sporter, recreant, student/ cursist, medewerker, 
ZZP-er of werkgever. Gemeenten zouden de WMO moeten benutten om burgers met 
functiebeperkingen te ondersteunen in de realisatie van de sociale rollen die zij willen 
of moeten vervullen. Echter, veel gemeenten lijken burgers met beperkingen in hun 
WMO-beleid te reduceren tot ‘medische problematiek op wielen of pootjes’. Zij 
kennen mensen met beperkingen desgewenst wel een PGB voor huishoudelijke hulp 
1 toe maar maken het hen vervolgens onmogelijk om zich als goed werkgever  te 
presenteren op de arbeidsmarkt voor zorg- en dienstverleners. Terwijl deze 
gemeenten reguliere thuiszorgorganisaties minimaal een uurtarief van 15,50 euro 
bieden moeten budgethouders alias werkgevers in de huishoudelijke hulp 1 het doen 
met 11,40 euro per uur. Voor veel budgethouders betekent dit lage uurloon dat zij 
hun werknemers minder uurloon moeten toekennen dan deze in de loop van de jaren 
gewend zijn of budgethouders moeten ervoor kiezen minder uren hulp in te kopen 
dan waarvoor zij geïndiceerd zijn. 

Bedoelen bestuurders en beleidsmakers dit soort keuzes als zij het over eigen 
verantwoordelijkheid hebben? 

In WMO-praktijken komt eigen verantwoordelijkheid voornamelijk in beeld in de vorm 
van eigen bijdragen of zelf voor een voorziening (bij)betalen. Hier volgen twee 
voorbeelden: 

1. Enkele maanden geleden las ik in WMO-magazine dat een aantal gemeenten 
van mensen met een indicatie voor een scootmobiel een eigen bijdrage 
vragen ter hoogte van de kosten van een fiets. Die gemeenten beroepen zich 
op het besparingsmotief: de scootmobiel geldt als vervoersvoorziening en is 
qua gebruik te vergelijken met een fiets. Omdat betreffende burgers door de 
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verstrekking van een scootmobiel een fiets uitsparen dienen zij alsnog dat 
bedrag op tafel te leggen bij de gemeente. Wat betreffende lokale bestuurders 
en beleidsmakers in deze kwestie vergeten is het binnenstaandersperspectief: 
wie een scootmobiel gebruikt weet dat dit mobieltje doorgaans net zoveel 
stallingruimte vergt als drie fietsen. Veelal past een scootmobiel om deze 
reden niet in een bestaande gang, hal of fietshok maar dient hiervoor een 
aparte stalling gemaakt te worden. Gemiddelde kosten hiervan variëren van 
700 tot 1500 euro. Hiernaast moet een scootmobiel bij frequent gebruik ook 
iedere avond aan de oplader. Op jaarbasis levert dit een stroomverbruik van 
circa 90 euro op. En dan hebben gebruikers nog specifieke regenkleding  
nodig en een winterschootskleed om de koude te trotseren. Tenslotte zit je de 
hele tijd stil op zo’n ding.   

2. Burgers die per openbaar vervoer van mijn dorp naar de stad reizen (7 km) 
betalen voor een dagretour momenteel 4,20 euro. Burgers die geïndiceerd zijn 
voor aangepast openbaar vervoer, en op grond van hun minimuminkomen een 
pasje van de gemeente hebben ontvangen, betalen voor een retourrit per 
rolstoelbus 3,96 euro. Overige functiebeperkte burgers met vervoersindicatie 
maar een inkomen (net) boven het bestaansminimum betalen voor deze 
retourreis 13,80 euro.  

De logica van verantwoorde sturing of zelfsturing die menige gemeente hanteert is 
onnavolgbaar voor veel gehandicapte burgers.  Tijdens menig gesprek of 
rondetafelgesprek hebben gehandicapte burgers, lokale medewerkers en 
bestuurders ervaringen in de sfeer van “Venus spreekt tot Mars” en vice versa. 
Spreken over eigen waarden en normen, strategieën en ervaringen etc. werkt dan 
niet omdat de afstand onoverbrugbaar lijkt. Dienstverleners die zich vastpinnen in 
medische gegevens kunnen  zich bijna niet meer voorstellen dat mensen die 
nagenoeg volledig gehandicapt zijn nog dromen van een studie, een specifieke baan, 
of  een bepaalde reis en daarvoor alles opzij willen zetten, desnoods korter willen 
leven. Of dat deze mensen ook nog eens nagenoeg fulltime mantelzorger zijn. Als zij 
dan vervolgens een voorziening aanvragen om de rol van mantelzorger beter te 
kunnen vervullen dan is dat een stap te ver voor menige WMO-consulent.                                                       
Wat tijdens samenkomsten ook een belangrijke rol speelt is de macht- en 
afhankelijkheidservaring. De positie van gesprekspartners is hierdoor vanaf het begin 
niet gelijkwaardig.  Wie laat snel aan iemand  het achterste van de tong zien waarvan 
zij weet dat die persoon haar vervolgens moet beoordelen? Een oordeel dat het 
verschil kan uitmaken tussen minder en meer kwaliteit van eigen leven? 

Volgens Donkers moet maatschappelijke ondersteuning in dialoog van onderaf 
opgebouwd worden. Dit betekent dat ook overheid en professionals hun eigen 
doelen of referentiewaarden in moeten brengen en moeten proberen om van daaruit 
te komen tot gedeelde waarden van samenwerking en collectief belang (p.4).         
Overheid en zorgprofessionals leggen anno 2009 extreem veel nadruk op 
preventieve gezondheidszorgactiviteiten. Door een gezonde leefstijl aan te nemen 
kunnen burgers voorkomen dat zij (chronisch) ziek worden, zo klinkt het in 
voorlichtingscampagnes. Keerzijde is dat de denkwijze opgang doet dat wie ziek is 
dat aan zichzelf te danken heeft.Mensen met een hartkwaal of met suikerziekte 
krijgen zo een schuldgevoel opgelegd.  Van chronisch zieke burgers verwachten de 
overheid en zorgprofessionals dat deze via ziektespecifieke 
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zelfmanagementprogramma’s er alles aan doen om erger te voorkomen. Dit 
ziektewerk komt bovenop het disabilitymanagementwerk, de agenda van burgers met 
makke dreigt zo van buitenaf volgeschreven te worden, zonder nauwelijks enige 
eigen regie. Uit dit referentiekader volgen ook WMO-beleidsregels als ‘Wie nog 
honderd meter kan lopen moet dat doen coute que coute en komt dus niet in 
aanmerking voor een scootmobiel’.  Alsof een functiebeperkte of chronisch zieke 
burger niet zelf wil kiezen waar hij of zij de beperkte energie of spierkracht aan wil 
besteden. Voor menigeen betekent dit referentiekader van gemeenten een plek 
achter de geraniums terwijl zij met de rest met hun hoofd nog van alles (zouden) 
kunnen en willen. Zelfmanagement en Zelfredzaamheid gaan voor maatschappelijke 
participatie! 

 

Tot slot 

Alvorens de regiekwestie aan de orde te stellen zouden lokale WMO- medewerkers 
veel meer en beter geschoold moeten worden in wat ‘leven met beperkingen’ 
allemaal met zich mee kan brengen. Niet alleen via een verplichte literatuurlijst met 
daarop egodocumenten, autobiografieën en Disability Studies literatuur (= mis ik bij 
Donkers), maar ook via specifieke cursussen,workshops en bijvoorbeeld door een 
jaar lang met iemand uit een WMO-doelgroep een of twee dagdelen door te brengen, 
zijn of haar leven delen, als buddy of maatje. Naast erkenning en waardering voor de 
persoon en diens leefwijze gaat het ook om het ontwikkelen van inzicht in wat er 
allemaal bij ‘leven met beperkingen’ kan komen kijken: het 
disabilitymanagementwerk.                                                                                       
Hiernaast dienen lokale medewerkers aangemoedigd te worden een politiserende 
houding aan te nemen als het om kwetsbare burgers gaat. Dit is een heikel punt 
want doorgaans dienen ambtenaren zich verre te houden van de politiek. Ik pleit 
bewust voor een activistische opstelling van WMO-medewerkers:  willen zij ooit 
daadwerkelijk de regie delen met hun ‘klanten’ dan doen zij er goed aan 
bondgenootschappen te sluiten, respectievelijk samenwerkingsverbanden aan te 
gaan met functiebeperkte burgers en die vast te houden tot het einde van het proces 
of de procedure: samen knokken voor een redelijk budget, een redelijk prijs voor een 
noodzakelijke voorziening of een redelijke compensatieregeling  in plaats van sec de 
regel uitvoeren die past bij de betreffende fase van het proces en vervolgens de 
verantwoordelijkheid hoger in de lokale hierarchie neerleggen.  Feitelijk komt dit erop 
neer dat lokale mederwerkers eerst aan hun eigen  empowermentproces moeten 
werken. Daarna hoop ik dat zij kwetsbare burgers op dit vlak willen gaan 
ondersteunen. Dan komt het wel goed met het delen van de regie. 
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Reactie van Gerard Donkers         

 
Beste Conny 
  
Via Carla Rus ontving ik je reactie op 'Zelfregie in de WMO', het verslag van een 
lezing die op de jubileumconferentie van het LCGW onlangs heb gehouden. Ik ben 
blij met je kritische reactie. Ik ben dan ook voornemens om je reactie op mijn website 
te plaatsen, als jij dat goed vindt. Laat ik uitleggen waarom. 
  
In jouw reactie is een ervaringsdeskundige aan het woord die vanuit het 
binnenperspectief van de doelgroep, op praktijkniveau, in mijn optiek hetzelfde onder 
woorden brengt als datgene wat ik in mijn lezing op een meer abstract 
niveau probeer te zeggen. Uitgangspunt van de WMO dient te zijn de zelfsturing van 
de burger zelf, of zoals jij het zegt: 'Zelfmanagement en zelfredzaamheid gaan voor 
maatschappelijke participatie!'. Vertrekpunt van de WMO-medewerker is 
dan: afstemming op de mogelijkheden, behoeften en waarden van de burger zelf, of 
zoals jij het zegt: '... de WMO gebaseerd zou zijn op erkenning en waardering van 
het vele Disabilitymangementwerk dat functiebeperkte burgers en hun naasten al 
sinds jaar en dag verrichten en dat de wet hierop verder zou voortborduren'. Beter 
zou ik het niet kunnen zeggen. Vanuit die afstemming sturen, dat is voor mij 
'zelfregulering'. Zelfregulering is: een afstemmingsgerichte vorm van sturen en 
zelfsturen, zo schrijf ik. Vanuit de afstemming op behoeften en mogelijkheden van de 
burger zelf, hem of haar ondersteunen in het realiseren van eigen waarden. Eigen 
inzet en verantwoordelijkheid worden in de WMO-praijk inderdaad snel vertaald in 
financiele termen in de vorm van een eigen bijdrage en het zelf betalen voor een 
vooorziening. Financiele doelstellingen domineren en worden vervolgens met behulp 
van een eng-medische, objectivistische logica ingevuld en gerealiseerd. Afgezien 
van het feit dat er in deze kortzichtige, kwantitatieve berekeningen en toekenningen 
van voorzieningen het nodige mis gaat vanwege onvoldoende kennis van zaken en 
gebrek aan presentie bij de burger met makke, ondergraaft de overheid op deze 
manier inderdaad de legitimiteit van de door haar zelf bepleitte zelfregieversterking 
van de burger. Het is juist deze inconsequentie en tegenstrijdigheid in het beleid die 
ik als uitgangspunt heb genomen van mijn lezing.  In het geanimeerde debat dat op 
mijn lezing volgde, kwam dit ook goed naar voren. Door enkele wethouders 
werd zelfs openlijk gepleit voor een meer activistische opstelling van WMO-
medewerkers, zoals jij dat onder woorden brengt. Mijn lezing had daarmee aan zijn 
doel beantwoord. 
Conny, ik ben het dus in alles met je reactie eens. Present-zijn bij de burger en 
ondersteuning van zijn zelfregie in het omgaan met beperkingen dienen het 
vertrekpunt te zijn van het overheidsbeleid. Dat vraagt om een heel andere 
taakstelling van de overheid. Die heb ik op het congres naar voren willen halen. 
  
Met vriendelijke groet 
Gerard Donkers 
 


