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Bij de afgelopen verkiezingen bepleitten de meeste politieke partijen voor overheveling van de 

functies begeleiding uit de AWBZ naar de WMO.
1
 In het Regeerakkoord is dit voorstel terug te 

vinden. Het levert op termijn een jaarlijkse besparing op van naar verwachting 140 miljoen euro. 

In dit artikel gaan we in op de ideologische achtergronden (van de overheveling van de functie 

begeleiding naar de wmo) en de betekenis ervan voor gemeenten.  

Regeerakkoord VVD-PVV-CDA en CDA verkiezingsprogram 

In het regeerakkoord staat onder het kopje ‘systeemkeuzes in de AWBZ’ de overheveling van de 

functies dagbesteding en begeleiding naar de wet maatschappelijke ondersteuning vermeld. Als 

toelichting wordt gegeven: “De functies dagbesteding en begeleiding kunnen het best dichtbij de 

cliënt geregeld worden. Zij passen daarom beter binnen de systematiek van de wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) dan bij de AWBZ. De gemeente kent deze mensen en hun situatie beter dan de 

logge zorgkantoren. Daarom worden de functies dagbesteding en begeleiding overgeheveld van de 

AWBZ naar de Wmo.” (p. 37) 

In de bijlage bij het Regeerakkoord is financiële vertaling opgenomen (p. 17) van . Als toelichting bij 

de cijfers van de overgang van de functies dagbesteding en begeleiding van de AWBZ naar de WMO 

wordt vermeld: “2013 is een overgangsjaar, waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 

mensen die zich na 1 januari 2013 melden. Vanaf 2014 ligt de verantwoordelijkheid geheel bij 

gemeenten. De eerste jaren leidt de overheveling tot transitiekosten; de opbrengst van 0,14 mld 

vanaf 2014 is een netto reeks.”  

Tabel 1: Financiële gevolgen overheveling functies dagbesteding en begeleiding van 

AWBZ naar WMO (in miljarden euro’s) 

2011 2012 2013 2014 2015 structureel 

-0,01 -0,06 -0,04 0,14 0,14 0,14 

 

Het regeerakkoord sluit hiermee nauw aan bij het CDA verkiezingsprogramma 2010-2015 

‘Slagvaardig en samen’ (punt 8.3.5; p. 71), waar staat: “De rol van de overheid is vooral het leggen 

van verbindingen en zo nodig het bieden van een vangnet. In de toekomst zullen meer delen van de 

AWBZ naar de WMO overgeheveld worden. Zo worden gemeenten straks verantwoordelijk voor de 

functiebegeleiding, waar deze niet onlosmakelijk verbonden is met 24-uurszorg. Overheveling van de 

functiebegeleiding is eerst na 2012 aan de orde.”  

ABWZ en WMO 

Wat zijn de verschillen tussen de AWBZ en de WMO, die sinds 2007 bestaat. De Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten is een volksverzekering voor langdurige zorg. Mensen met  een ernstige 

handicap en chronisch ziekte hebben op grond van de AWBZ recht op zorg. Op grond van de AWBZ 
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 De VVD wilde de functies begeleiding en dagbesteding zelfs schrappen en de helft 

van de huidige kosten reserveren voor financiering van weglek naar andere regelingen, 
met name de wmo. De ChristenUnie schrapte de functie begeleiding voor ouderen (en maakt van de 
rest van de AWBZ een voorziening die wordt uitgevoerd door een zelfstandig bestuursorgaan). D66 en 
SGP verhoogden de norm voor gebruikelijke zorg verhoogd met 90 minuten per week. De PVV en SP 
hielden de functies begeleiding en dagbesteding in de AWBZ. 



ontvangen mensen bijvoorbeeld verpleging of verzorging. De uitvoering is in handen van regionale 

zorgkantoren. 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een voorziening. Er wordt eerst gekeken naar wat 

mensen zelf kunnen en naar sociale structuren in de eigen omgeving. Zo nodig biedt de gemeente 

ondersteuning. De bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en 

meedoen in de samenleving. Op grond van de Wmo krijgen mensen bijvoorbeeld hulp in de 

huishouding, een rolstoel of scootmobiel, woningaanpassing, hulpverlening van maatschappelijk 

werk, sociale alarmering of dagelijks een maaltijd. De WMo wordt uitgevoerd door gemeenten. 

Er zijn dus een aantal wezenlijke verschillen tussen de AWBZ en de Wmo. De AWBZ is een 

(volks)verzekering AWBZ die mensen recht op zorg geeft, terwijl de Wmo een voorziening is met een 

eindig budget waardoor de ondersteuning niet kan worden afgedwongen. In de tweede plaats wordt 

bij de AWBZ het beleid bepaalt door Den Haag, terwijl bij de Wmo de gemeente verantwoordelijk is 

voor de invulling, waardoor lokale verschillen mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij de hoogte van 

inkomensafhankelijke eigen bijdragen. 

Om het verschil heel plastisch uit te drukken: de AWBZ begint met een indicatie, de Wmo begint met 

een goed gesprek aan de keukentafel. In die setting kan worden doorgevraagd wat er echt aan de 

hand om te kijken wat nodig is, uitgaande van wat iemand nog kan. 

Begeleiding 

Wat wordt verstaan onder de functie begeleiding? Het gaat om voorzieningen aan mensen aan 

mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem die hen in staat 

stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren en deel te nemen aan het 

maatschappelijk verkeer. De Begeleiding is gericht op zelfredzaamheid om te voorkomen dat mensen 

anders in een instelling moeten worden opgenomen of zich verwaarlozen. Het gaat enerzijds om 

hulp voor mensen die onvoldoende of geen regie over het eigen leven kunnen voeren en anderzijds 

om praktische hulp en ondersteuning om wille van de zelfredzaamheid. Er is individuele begeleiding 

en begeleiding in groepsverband, afhankelijk wat het meest doelmatig is.  
Eerdere beperkingen begeleiding 

Een deel van de begeleiding, de huishoudelijke verzorging, in 2007 overgegaan naar de Wmo. In 2009 

werd de functie Begeleiding is door staatssecretaris Bussemaker flink inperkt. Er werd een zeer breed 

scala van activiteiten aangeboden, ook activiteiten die niet te maken hebben met de oorspronkelijke 

doelstelling, zoals het bieden van huiswerkbegeleiding. Tegelijkertijd verviel het onderscheid tussen 

‘ondersteunende begeleiding’ en ‘activerende begeleiding’ verviel. 

Argumenten voor overheveling 

Het is wenselijk om vormen van sociale dienst- of hulpverlening die duidelijke raakvlakken hebben 

met de presatievelden van de Wmo over te hevelen. 

Een precieze afbakening is nodig, maar ook lastig te maken. Vanuit een negatieve keuze moet wel 

rekening worden gehouden met de praktische, dagelijkse samenhang van zorg en ondersteuning op 

het niveau van individuele cliënten. Ook moet bekeken worden waar gemeenten meerwaarde 

kunnen leveren.  

 



Afbakening en uitzonderingen 

Het is niet wenselijk dat alle zorg die nu onder de functie Begeleiding valt overgaat naar de Wmo. In 

het CDA program werd een uitzondering gemaakt voor de gehandicaptenzorg en 24-uurszorg. Ook de 

SER (2008, p. 93) concludeerde vergelijkbaar:  “De begeleiding bij begeleid zelfstandig wonen en de 

dagbesteding in de gehandicaptenzorg moeten in ieder geval onder de AWBZ blijven vallen.” 

De argumenten bij begeleid zelfstandig wonen van verstandelijk gehandicapten is dat intensieve 

dagelijkse begeleiding een voorwaarde is voor mensen met beperkingen om thuis te kunnen blijven 

wonen. In de praktijk gaat het om mensen met relatief ernstige beperkingen als gevolg van een 

chronisch psychiatrische aandoening of verstandelijke handicap, die zonder begeleiding niet 

zelfstandig kunnen wonen en niet in staat zijn om hun leven geheel zelfstandig in te richten. Vaak is 

deze begeleiding een leven lang nodig en zijn daarvoor gekwalificeerde professionele hulpverleners 

vereist.” 

Dagbesteding voor gehandicaptenzorg, beschikbaar op grond van de functie begeleiding, kan ook 

beter in de AWBZ blijven. Voor gehandicapten die op 24-uurszorg door professionele zorgverleners 

zijn aangewezen, is de samenhang met het lokale domein immers maar zeer beperkt.” 
Dagbesteding houdt in een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de 

verzekerde actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. Het gaat dan niet om een reguliere 

invulling van de dag.  

Dagbesteding wordt ook ingezet voor ouderen met de bedoeling de zelfredzaamheid en cognitieve 

capaciteiten en vaardigheden zo veel mogelijk te handhaven en gedrag te reguleren. 

 “De dagbesteding voor thuiswonende ouderen met lichamelijke gebreken (somatische grondslag) 

kan beter door gemeenten worden uitgevoerd. Gemeenten kunnen voor deze cliënten dagelijkse of 

wekelijkse bezigheden organiseren. Te denken valt bijvoorbeeld aan sociaal-culturele ontmoetings- 

en buurtcentra, de opvang en begeleiding van eenzame ouderen, sociale restaurants et cetera. Dit 

sluit goed aan bij de verantwoordelijkheden die gemeenten hebben op grond van de Wmo voor het 

bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren 

van mensen met een beperking.” 

 

De groepsdagbesteding is integraal opgenomen bij verzorging en verpleging maar wordt afzonderlijk 

geïndiceerd bij verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten en in de geestelijke 

gezondheidszorg. 

Dagbesteding voor leerplichtigen is alleen mogelijk wanneer er een vrijstelling is voor het volgen van 

onderwijs (leerplichtontheffing), anders is het onderwijs verantwoordelijk. Ook ingeval van zeer 

ernstige gedragsproblematiek of benodigd toezicht tijdens het onderwijs kan begeleiding worden 

geïndiceerd. 

Begeleiding kan ook worden ingezet bij zorgmijders die hulpverlening weigeren vanwege 

psychiatrische problemen. 

 

 



Doel van de overheveling 

1. Betere verantwoordelijkheidsverdeling 

“De raad ziet het bevorderen en faciliteren van deelname van mensen met beperkingen aan het 

lokale maatschappelijk verkeer in beginsel als een verantwoordelijkheid voor de lokale overheid. 

(SER, p. 92). 

 “De functie begeleiding sluit goed aan bij de participatiedoelstelling van de Wmo. Als onderdelen 

van de functie begeleiding eveneens onder de gemeentelijke regierol vallen, versterkt dit de 

mogelijkheden van gemeenten om regie te voeren en samenhangende en sluitende arrangementen 

aan te bieden. Daarmee zijn ook mogelijke hiaten in het zorgaanbod zoveel mogelijk te voorkomen.” 

(SER, p. 92-93) 

Uitgangspunt moet zijn dat het bevorderen en faciliteren van deelname van mensen met 

beperkingen aan het lokale maatschappelijk verkeer de verantwoordelijkheid van de lokale overheid 

is. Overheveling versterkt de mogelijkheden van gemeenten om regie te voeren en samenhangende 

en sluitende arrangementen aan te bieden, hetgeen de kwaliteit van de zorg ten goede kan komen. 

(WI, 53-54) 

2. Gemeenten kunnen beter maatwerk leveren. 

De gemeenten zijn beter geëquipeerd dan de rijksoverheid om een goede afweging te maken, 

maatwerk te leveren en de samenhang te bezien met andere regelingen. Begeleiding die is 

gerelateerd aan welzijn (bijvoorbeeld eenzaamheid) wordt verplaatst naar de Wmo. Functies die 

gericht zijn op deelname aan de samenleving en dus raakvlakken hebben met de Wmo). 

3. Betere afstemming met ander gemeentelijk beleid, onder ander wonen 

“Een voordeel van het verplaatsen van de begeleiding naar gemeenten is dat gemeenten daarmee 

een grotere prikkel krijgen om naast een goede infrastructuur voor respijtzorg aan mantelzorgers ook 

een goede fysieke infrastructuur te ontwikkelen voor (oudere) mensen met beperkingen. Gemeenten 

worden door de overheveling verantwoordelijk voor de sociaal-culturele faciliteiten die nu nog door 

de verzorgings- en verpleegtehuizen worden verzorgd.  

Gemeenten kunnen in hun woonplannen met woningcorporaties prestatieafspraken maken om 

verouderde verzorgingshuizen om te vormen tot doelmatige geclusterde woonzorgcomplexen 

waarin ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen zonder dat dit de kosten van persoonlijke 

diensten en lichte vormen van verzorging verhoogt boven die in een intramurale setting.” (WI) 

Gemeenten gaan in overleg met regionale brancheorganisaties om de afstemming tussen vraag en 

aanbod te plannen en gebruiken hiervoor wel de eigen woonplannen. Een ander voordeel van het 

verplaatsen van het merendeel van ondersteuning en begeleiding naar gemeenten is dat gemeenten 

daarmee een grotere prikkel krijgen om naast een goede infrastructuur voor respijtzorg aan 

mantelzorgers ook een goede fysieke infrastructuur te ontwikkelen voor (oudere) mensen met 

beperkingen.
2
 Zo kunnen gemeenten in hun woonplannen met woningcorporaties 

prestatieafspraken maken om verouderde verzorgingshuizen om te vormen tot doelmatige 
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 Dit betekent dat gemeenten voortaan verantwoordelijk worden voor de sociaal-culturele faciliteiten die nu 

nog door de verzorgings- en verpleegtehuizen worden verzorgd. 



geclusterde woon-zorg complexen waarin ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen zonder 

dat dit de kosten van persoonlijke diensten en lichte vormen van verzorging verhoogt boven die in 

een intramurale setting. Gelukkig zijn initiatieven op dit terrein al zichtbaar. (WI, p. 31) 

 

4. Sociale domeinen op orde 

Voor meer sociale problematiek rondom jeugdzorg (Wjz), speciaal onderwijs, welzijnswerk (WMO), 

verslavingszorg en participatie en reïntegratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt is het 

onmogelijk de te geven hulp te indiceren op objectief medische gronden. Voor zover deze nu nog uit 

de AWBZ worden betaald, is het wenselijk dat deze hulp wordt verschoven naar de daarvoor 

geschikte domeinen met de bijbehorende voorzieningen. Dit zal de ondersteuning en begeleiding van 

deze kwetsbare groep ten goede komen, omdat de te verlenen ondersteuning sterk samen hangt 

met de context van de hulpvrager. Ook zal deze sociale problematiek dan ook zoveel mogelijk door 

één loket worden afgehandeld. Het ligt voor de hand de poortwachter van deze voorzieningen te 

budgetteren zodat deze moeilijk objectiveerbare informatie kan benutten om de gelden toe te delen 

aan degenen die de hulp het hardste nodig hebben. (WI, p. 27) 

De institutionele mantel op gemeentelijk niveau kan verder worden ontwikkeld door de huidige 

AWBZ-functie begeleiding voor de meeste grondslagen (vooral aandoeningen die te maken hebben 

met ouderdom en waarbij activerende en ondersteunende begeleiding geen integraal onderdeel is 

van de behandeling zoals bij gehandicapten29) over te hevelen naar de WMO. (WI, p. 28) 

Door de gemeenten te budgetteren worden medeoverheden gestimuleerd de moeilijk verifieerbare 

informatie over de behoeften van ouderen zo goed mogelijk te benutten om de hulp toe te delen aan 

degenen die deze hulp het hardst nodig hebben. De centrale overheid geeft gemeenten 

beleidsvrijheid bij de inkoop van persoonlijke diensten zodat meer maatwerk kan worden geleverd 

en decentrale informatie op gemeentelijk niveau optimaal wordt benut (bijvoorbeeld of men met 

pgb’s, vouchers of natura werkt). Wel dient de centrale overheid de kwaliteit van de verleende 

diensten te toetsen om te voorkomen dat gemeenten kwetsbare groepen verwaarlozen en kosten 

afwentelen op de centrale AWBZ-kas. (WI, 31-32) 

Implementatie 

De eerste variant is een overgangsregeling van de ene op de andere dag, dus op 1 januari de nieuwe 

AWBZ aanspraken van kracht te laten worden. De tweede variant is om de overdracht van AWBZ 

aanspraken naar de WMO gefaseerd uit te voeren. De derde variant is om de huidige bewoners met 

een hulpvraag in de AWBZ instellingen onder de huidige AWBZ aanspraken te laten en de nieuwe 

aanvragen onder de WMO door gemeenten te laten afhandelen. Om te voorkomen dat de huidige 

groep verzekerden uitvoeringsproblemen op hun bordje krijgen gaat de voorkeur uit naar de laatste 

variant. Bovendien biedt dit voor gemeenten een perspectief op een overzichtelijk leertraject door 

een geleidelijke opbouw van het cliëntenbestand en geeft de AWBZ-instellingen de mogelijkheid zich 

geleidelijk aan te passen op deze nieuwe situatie. Ook het Rijk kan met deze variant uit de voeten 

mits een persoonsvolgende administratie bestaat. (WI, p. 54) 

Besparing 

Voor een toekomstige overheveling van Begeleiding is het essentieel om bij het bestaande  

compensatiebeginsel aan te sluiten, omdat dit gemeenten de mogelijkheid biedt om maatwerk te 



verzorgen. Zoals hiervoor al aangegeven zullen gemeenten via een specifieke verdeelsystematiek in 

de doeluitkering hiervoor gecompenseerd worden. (WI, p. 54-55)” 

De efficiencywinst als gevolg van de overheveling wordt door het CPB geschat op 5% van het totale 

budget. “Gemeenten krijgen hierdoor meer mogelijkheden om maatwerk te leveren en hebben een 

sterke prikkel om deze zorg scherp in te kopen, wat in potentie leidt tot grotere 

doelmatigheid.”Maatwerk wil zeggen dat meer rekening wordt gehouden met de eigen 

mogelijkheden van de cliënt en ook dat aanpalende terreinen beter worden afgestemd op de 

zelfredzaamheid van de mensen. Dat kan bijvoorbeeld door bij de woonvisie rekening te houden met 

de vergrijzing van de bevolking en kangeroowoningen (meergeneratiewoningen) of ruimte te bieden 

aan (senioren)woongroepen.  

Nadelen 

Nadelen of risico’s van de overheveling zijn er ook. Gemeenten zouden in de verleiding kunnen 

komen om hun kosten af te wentelen op andere gemeenten of er voor te zorgen dan hun bevolking 

minder mensen bevat die begeleiding nodig hebben. Door gericht woningbouwbeleid kan worden 

voorkomen dat veel jongeren met problemen zich vestigen of juist gezonde, welvarende ouderen. 
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