
 

 

 

 

Nadere informatie onderzoek toekomscenario’s Wmo-toezicht 

Onderzoeksvraag 

In opdracht van de directie Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport voert Significant Public onderzoek uit naar mogelijke toekomstscenario’s van het Wmo-

toezicht. De centrale vraag is:  

“welke afspraken zijn wenselijk om het gemeentelijk toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen (zorg 

in natura en pgb) en het gemeentelijk toezicht op rechtmatigheid en fraude, structureel te verbeteren en 

om een bepaalde basiskwaliteit te waarborgen?” 

In het onderzoek betrekken we de vraag in hoeverre standaardisatie en/of hervorming van het Wmo-

toezicht hieraan kan bijdragen. De focus in dit onderzoek ligt op toezicht op kwaliteit, waarbij de 

samenhang met rechtmatigheid wel nadrukkelijk wordt meegenomen. 

Onderzoeksaanpak  

Het onderzoek bestaat uit twee delen:  

a. het uitvoeren van een gedegen probleemanalyse: bedoeld om knelpunten te identificeren die zich 

voordoen in de huidige wijze waarop het Wmo-toezicht is georganiseerd. Onderdelen van deze 

analyse zijn bijvoorbeeld de kwaliteit en onafhankelijkheid van het toezicht. 

b. het uitwerken van diverse toekomstscenario’s: bedoeld om te verkennen welke mogelijkheden er 

zijn om het Wmo-toezicht structureel te verbeteren en in hoeverre standaardisatie hieraan kan 

bijdragen. Voor het uitwerken van de toekomstscenario’s hebben we aandacht voor de volgende 

aspecten:  

i. uitgangspunten van toezicht, waaronder de wettelijke taak van gemeenten op dit vlak; 

ii. uitwerkinsaspecten, zoals de beoogde werking, gevolgen voor beleid, juridische 

consequenties en financiële effecten.  

iii. De in te zetten instrumenten en  

iv. De verbinding met andere thema’s, zoals tussen toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid, 

samenwerking met andere toezichthouders en de integraliteit van toezicht binnen het 

gemeentelijk domein. 

 

In het eerste deel van het onderzoek interviewen we 25 gemeenten en houden we 10 groepsinterviews 

met Wmo-toezichthouders, strategisch beleidsmedewerkers, aanbieders, wethouders en 

gemeenteraadsleden en tot slot met (hoofd)inspecteurs van de IGJ. Daarnaast betrekken we in dit 

onderzoek andere sectoren, om inspiratie op te halen over de wijze waarop deze sectoren hun 

toezichtfuncties hebben georganiseerd.  
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Beoogd resultaat 

 

Het onderzoek leidt tot een aantal uitgewerkte toekomstscenario’s, waarbij scenario 0 geen nieuwe 

wijziging of interventie vraagt, en het meest uiterste scenario om een ingrijpende stelselwijziging vraagt. 

De andere scenario’s zullen een tussenvariant vormen (denk bijvoorbeeld aan regionaal georganiseerd 

toezicht). We concretiseren en toetsen de scenario’s met de diverse betrokken stakeholders in dit 

onderzoek. Hiervoor is een begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit:  

i. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

ii. Vereniging van Nederlandse gemeenten 

iii. De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd 

iv. Toezicht Sociaal Domein 

v. GGD GHOR Nederland  

 

Het onderzoeksrapport wordt medio november opgeleverd.  

 


