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De uitvoering van de Wmo is onderhevig aan veranderingen; de politiek-

bestuurlijke situatie is dynamisch. Het Wmo-takenpakket breidt zich uit 

door overheveling van delen van de AWBZ naar gemeenten. Tegelijker-

tijd zijn gemeenten voor een succesvolle uitvoering van de Wmo steeds 

afhankelijker van de samenwerking en inzet van burgers, sociale netwer-

ken en partnerorganisaties. Hoe houdt u als beleidsambtenaar grip op de 

situatie?  En hoe kunt u tegelijkertijd aangesloten blijven op de dynamiek 

in de lokale gemeenteraad? Het doel van deze publicatie is om beleids-

makers te ondersteunen bij het omgaan met  bovenstaande vragen.   

‘Kantelen: toekomstbestendig, systematisch en concreet’ is een nieuw 

deel in de reeks publicaties van het VNG-project De Kanteling. Centraal 

bij de Kanteling staat een omslag van claim- en aanbodgericht werken in 

de Wmo naar vraag en resultaat gericht werken. Het doel hiervan is dat 

niet langer de voorzieningen en hulpmiddelen centraal staan maar parti-

cipatie en zelfredzaamheid.

Deze publicatie stelt ‘business modellering’ voor aan beslissers en be-

leidsmakers als een middel om grip te krijgen op de uitvoering van een 

Voorwoord
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complex vraagstuk als de Wmo. Business modellering is een proces waar-

bij u aan de hand van een model beleid en uitvoering systematisch en 

concreet met elkaar in een logisch verband brengt. Het helpt u om uw 

doelstellingen scherp te formuleren. Maatschappelijke, financiële en or-

ganisatorische doelstellingen worden inzichtelijk en kunnen beter tegen 

elkaar afgewogen worden.    

Deze publicatie biedt een handreiking voor Kantelen op een toekomst-

bestendige, effectieve en efficiënte manier binnen de budgettaire en 

inhoudelijke kaders. Het biedt beslissers en beleidsmakers een instrument 

waarmee ze keuzes, afwegingen en resultaten op verschillende niveaus 

inzichtelijk kunnen maken. Dit is van grote meerwaarde voor de uitvoe-

ring van een wet als de Wmo waarbij het resultaat afhankelijk is van de 

inzet en kracht van burgers, de directe sociale netwerken en partneror-

ganisaties. 

Wellicht ten overvloede merken we nog op dat dit business model slechts 

een methode is om beleidsontwikkeling vorm te geven. De VNG ont-

houdt zich van een waardeoordeel over dit model.
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De overheid geeft ruimte, regisseert en faciliteert
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorziet in een 

omwenteling van gedachtegoed en perspectief: in plaats van het aanbod 

stelt de overheid de burger en zijn mogelijkheden weer centraal. De 

Wmo gaat uit van wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat ze niet 

kunnen. De overheid doet een stap terug en geeft de burger ruimte: 

hij krijgt zijn onafhankelijkheid en eigen regie zoveel mogelijk terug. 

Het beeld van de burger in de Wmo is een burger die op eigen kracht, 

met behulp van zijn omgeving, bijzonder ver kan komen in het naar 

vermogen deelnemen aan de samenleving. 

Een nieuwe balans in verantwoordelijkheden
Door decentralisatie vanuit de AWBZ krijgen gemeenten een steeds 

grotere verantwoordelijkheid op het gebied van welzijn en zorg. 

Gemeenten zien zich genoodzaakt maatschappelijk ondersteuning op 

een andere manier te organiseren, ook door de beperkte budgetten die 

de decentralisatie met zich meebrengt. 

 

1 Inleiding
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Bestuurders en beleidsmakers staan voor de uitdaging om een nieuwe 

balans te vinden tussen het vermogen en de verantwoordelijkheid 

van de burger en die van de overheid en maatschappelijke partners. 

De gemeente heeft hierin een regisserende en faciliterende taak. 

Het gaat erom samen met partners in de non-profit en profit sector 

een nieuw evenwicht te vinden tussen de behoefte van de burger 

aan maatschappelijke ondersteuning enerzijds, en de organisatie en 

financiële basis hiervan anderzijds.

Het centrale doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet maakt daarmee 

duidelijkheid dat ondersteuning van mensen met beperkingen gebeurt 

vanuit het perspectief van maatschappelijke participatie en minder 

vanuit het perspectief van zorgverlening zoals bij de AWBZ het geval 

was. Binnen de AWBZ stond het aanbod van zorgvoorzieningen centraal. 

Hierdoorin toenemende mate een afhankelijkheid ontstaan van de 

aangeboden voorzieningen en de achterliggende (financiële) systemen. 

Aanbieders zijn steeds meer klem komen te zitten tussen het inspelen op 

de vraag om ondersteuning enerzijds en het belang van hun organisatie 

anderzijds. De vraag kan in sommige situaties zelfs  gesteld worden wat 

meer kost: de daadwerkelijke hulpverlening of de organisatie die er 

achter zit.

Kantelen: toekomstbestendig, systematisch en concreet
Met de komst van de Wmo is de compensatieplicht voor gemeenten 

ingevoerd. Deze plicht houdt in dat gemeenten de taak hebben om 

burgers te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving. 

Gemeenten moeten zorgen voor een lokale samenleving waarin zoveel 

mogelijk burgers op eigen kracht kunnen meedoen. Zelfredzaamheid en 

participatie staan centraal.

De Kanteling is een project van de VNG dat erop gericht is gemeenten 

te ondersteunen bij de invulling van de compensatieplicht. Centraal 

staat de omslag van claim-en aanbodgericht werken (voorzieningen en 

hulpmiddelen) naar vraag en resultaatgericht werken (participatie en 

zelfredzaamheid)

Deze omslag leidt bij gemeenten tot grote veranderingen zowel in de 

interne organisatie als in de relatie met burgers en partnerorganisaties.
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Hoe te Kantelen op een toekomstbestendige, effectieve en efficiënte 

manier binnen de budgettaire en inhoudelijke kaders?

Deze publicatie biedt een handreiking voor het systematisch en concreet 

ontwikkelen van de gewenste stip op de horizon van maatschappelijke 

ondersteuning in uw gemeente en voor het toetsen hiervan op beoogd 

effect en (financiële) haalbaarheid. Het denkraam is een business model.

 

Op uitnodiging van de VNG hebben ambtenaren en professionals uit het 

Wmo-veld meegewerkt aan deze publicatie. In een tweetal workshops is 

de stip op de horizon verkend voor de overheveling van begeleiding uit 

de AWBZ naar de Wmo.  
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Kantelen is een langdurig proces. De complexiteit van de Wmo, de 

continue uitbreiding van taken van gemeenten door decentralisatie 

van de AWBZ én de dynamiek van de lokale politiek betekent 

een continue heroverweging van doelstellingen, strategie en 

implementatievraagstukken. Hoe kan een gemeente veranderen én grip 

op de zaak houden binnen de gestelde (financiële) kaders? 

Dit hoofdstuk gaat in op de randvoorwaarden voor succes bij grote 

transitietrajecten als de Wmo en de plek die business modellering hierbij 

kan innemen.

Veranderen met succes
De kracht achter effectief veranderen is klein beginnen met een beperkt 

team van betrokken mensen die willen veranderen en afspreken dat 

veranderen mag.  

Effectief veranderen is organisch van aard: het creëren van draagvlak en 

commitment op een natuurlijke, evenwichtige manier.

2 Structureren en 
innoveren met business 
modellering
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Sturing houden bij een dergelijk lange termijn transitieproces als 

de Wmo begint bij het samenstellen van een team dat gezamenlijk 

wil werken aan visie, missie en doelstellingen van de toekomstige 

organisatie voor maatschappelijke ondersteuning. Het inhoudelijk 

eindresultaat staat voorop, niet de (persoonlijke) belangen of een 

deadline. 

De juiste mix is een team met mensen die elkaar inspireren en vooruit 

brengen in de gedachtevorming. Gebrek aan evenwicht kan resulteren 

in dominantie van (bestaande) ideeën, een eenzijdige, beperkte blik 

op de toekomst en in het ergste geval: scheefgroei van verhoudingen. 

Dit betekent in de context van de Wmo dat er betrokkenheid is 

van (kwetsbare) burgers, medewerkers, inhoudelijk deskundigen, 

netwerkpartners en oorspronkelijke denkers (bij voorkeur afkomstig uit 

een andere sector, waar creativiteit centraal staat).

 

Essentieel is dat er vroegtijdig betrokkenheid en commitment is van 

bestuurders zowel het college van B&W als de gemeenteraad. Draagvlak 

op bestuurlijk niveau is van belang om op de lange termijn koersvast te 

blijven. Daarnaast is afstemming en samenwerking met het zorgkantoor 

essentieel.

Draagvlak en commitment van samenwerkingspartners in de fase van 

de vorming van beleid en strategie is tevens bepalend voor het succes in 

de uitvoering. Organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en 

inkomen kunnen een grote rol spelen bij het bereiken van de doelstelling 

van de Wmo. Krijgt u bepaalde partners nu niet mee, dan zeker niet in 

de uitvoering. Het kan meteen het antwoord zijn op uw vraag of ze de 

geschikte netwerkpartners zijn om de Wmo mee uit te voeren. Tonen de 

organisaties in de beleidsontwikkelende fase weinig overeenstemming 

en commitment dan zullen het waarschijnlijk ook geen goede partners 

zijn om de Wmo mee uit te voeren.

 niet. Dit biedt de gemeente de ruimte en kansen voor andere 

samenwerkingspartners. Als gemeente bent u immers vrij om de Wmo uit 

te voeren op uw manier.      

De belangrijkste factor voor het slagen van de Wmo is de burger. De 

eigen kracht van de burger, zijn omgeving  en het investeren in deze 

eigen kracht en de omgeving zijn de belangrijkste aanknopingspunten 
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om mensen te laten laten meedoen. De burgers nemen dan ook een 

belangrijke rol in in bij het creëren van draagvlak. 

Burgers zijn een bepalende succesfactor voor het slagen van de Wmo. 

Daarnaast bent u ook wettelijk verplicht om de burgers te betrekken 

bij de vormgeving van de Wmo in uw gemeente. Burgerinspraak sessies 

organiseren kan helpen, mits goed begeleid. Het onderwerp ligt soms 

gevoelig: de invoering van de Wmo lijkt afbreuk te doen aan zorgvuldig 

opgebouwde rechten. 

Een dialoog met burgers kan enorme meerwaarde hebben voor visie- en 

strategievorming. Het is een manier om de behoefte achter de vraag 

om ondersteuning helder te krijgen, evenals mogelijkheden die burgers 

zien om de problemen die zij ervaren op te lossen. Op deze manier krijgt 

u zicht op alternatieve oplossingsrichtingen in de lokale samenleving 

waar u als bestuurder of beleidsmedewerker geen zicht op heeft. 

Gemeenten kunnen bijeenkomsten met burgers samen met de Wmo-

raad organiseren.

Toegevoegde waarde business modellering 
Mensen maken het verschil in het al dan niet succesvol doorvoeren 

van veranderingen. Modellen zijn middelen die mensen kunnen 

ondersteunen bij het structureren van (complexe) vraagstukken en het 

verkennen en uitwerken van oplossingsrichtingen.

Het gebruik van een business model kan helpen bij het gestructureerd 

ontwerpen van nieuw beleid en vertalen hiervan in een plan van 

aanpak voor de implementatie. Met een business model toetst u de 

ambitie (doelstellingen) op inhoudelijke, organisatorische en financiële 

haalbaarheid. Door inhoud of anders gezegd: maatschappelijke 

meerwaarde, organisatie en financiën direct met elkaar in verband te 

brengen ontstaat een inzichtelijk enrealistisch business model voor het 

plan van aanpak.

In termen van de Wmo oftewel het stimuleren van participatie en 

zelfredzaamheid van burgers: Hoe kan de gemeente, samen met de 

relevante netwerkpartners en zorgkantoor en samen met (kwetsbare) 

burgers,  vorm geven aan een nieuwe manier van aanbieden en 

organiseren van maatschappelijke ondersteuning, die naadloos aansluit 

op de behoefte van deze burger? Hoe past deze manier binnen de 
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wettelijke en financiële kaders? Hoe zorgen we dat de mate van 

persoonlijke behoefte aan maatschappelijke ondersteuning het ijkpunt 

is? 

Business modellering is geen statisch gebeuren en levert geen statisch 

product op. Integendeel. Business modellering is bij uitstek een creatief 

en dynamisch proces; het sluit aan op de samenleving die continu in 

beweging is. Business modellering betekent continu de interne en 

externe omgeving monitoren.

Business modellering als startpunt van beleidsvorming  

Business modellering is generiek en toe te passen op alle denkbare 

complexe vraagstukken in wetgeving, beleid en organisatie, zoals 

de Wmo maar ook  maatschappelijke transities zoals werken naar 

vermogen, overheveling van de jeugdzorg van provincies naar 

gemeenten en thema’s op het gebied van diversiteit, leefbaarheid, 

veiligheid.

Heeft u nog geen beleid ontworpen, dan is het model geschikt om 

visie, missie en doelstellingen voor maatschappelijke ondersteuning 

te ontwikkelen. De wettelijke uitgangspunten van zelfredzaamheid 

en eigen regie staan centraal. Startpunt is het in kaart brengen van 

het profiel van de burger en zijn behoefte aan maatschappelijke 

ondersteuning. Wie is die burger? Zijn er diverse doelgroepen te 

onderscheiden? Zo ja, wat is het profiel van deze verschillende 

doelgroepen? Hoofdstuk 3 gaat verder in op het proces van business 

modelleren.   

Spelen met de spelregels
Veranderen is ondernemen: kansen zien en deze benutten. Het is ‘spelen 

met de spelregels’: het zodanig aanpassen van de spelregels dat deze 

het ontstaan en realiseren van het nieuwe business model ondersteunen. 

Een open blik op de toekomst is vereist. Dit betekent: bestaande 

producten en diensten, (financiering)structuren, samenwerkingspartners 

ter discussie durven stellen en op hun toegevoegde waarde schatten 

voor het bereiken van de einddoelstelling. Wat centraal hoort te staan 

is niet de bestaande situatie maar de doelstelling: het bereiken van een 

effectieve en efficiënte maatschappelijke ondersteuning op lokaal niveau 

in de toekomst. 
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Het Business Model Canvas* is een business model dat goed aansluit bij de 

opgave vanuit de Wmo. De kracht van dit model is  de focus 

op waardecreatie voor de burger. Uiteindelijk gaat het in de Wmo 

om maatschappelijk rendement. De organisatie en de financiën zijn 

ondersteunend aan dat wat je wilt bereiken, wilt toevoegen aan de 

samenleving. Daar waar de samenleving een steuntje in de rug de goede 

kant op kan gebruiken, is de overheid aan zet.

Hoe geeft u nu de beoogde vernieuwing in maatschappelijke 

ondersteuning vorm en inhoud? Het Business Model Canvas is een 

praktisch, relatief eenvoudig te hanteren instrument voor het fileren 

van complexe vraagstukken, deze overzichtelijk tot de kern terug te 

brengen en te zoeken naar vernieuwing die financierbaar is. Nu en in 

de toekomst. Het business model is de kapstok van het plan van aanpak 

voor de implementatie van doelstellingen in een sterk veranderende 

omgeving. 

  

3 Het Business  
Model Canvas

*Bron: Osterwalder, A. Pigneur, Y., (2010) Business Model Generation, 288 pagina’s,  
www.businessmodelgeneration.com, Het in deze handleiding gepresenteerde  
model is een Nederlandstalige bewerking van de Engelse versie toegepast op de  
uitvoering van de WMO. De Nederlandstalige versie is uitgegeven door Kluwer:  
Business Model Generatie (2010) 
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Wellicht ten overvloede vermelden wij hier nog dat dit business 

model slechts een van de mogelijkheden is om beleidsontwikkeling te 

realiseren. 

Kern
activiteiten

waarde  
propositie relatie

burger
segmenten

inkomsten 
stromendistributie 

kanalen
kern  

bronnen

kosten  
structuur

neatwerk  
partners

Figuur 1 Het Business Model Canvas

Het Business Model Canvas daagt de gemeente uit om niet alleen te 

denken in waardecreatie voor de burger maar ook in financiële termen 

het plaatje van zelfredzaamheid en eigen regie rond te krijgen. Is het 

mogelijk om als gemeente geen subsidies te verstrekken en toch het 

doel te bereiken? Misschien wel. Het doet een beroep op uw creativiteit; 

welke alternatieve financieringsbronnen kunt u aanboren? Mocht er toch 

gemeenschapsgeld nodig zijn: wat wilt u dan financieren en wat levert 

het op? Welk gewenst maatschappelijk effect gaat u hiermee bereiken? 

Heeft uw raad dit bedrag over voor het gewenste maatschappelijke 

effect? Het is uiteindelijk een keuze van de lokale democratie.

Drie dimensies
Het business model canvas bestaat uit negen bouwstenen, die onder te 

verdelen zijn in twee delen: waardecreatie (rechterkant) en efficiency 

(linkerkant). 
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Drie dimensies of modellen zijn te onderscheiden in het Business Model 

Canvas:

Het waardemodel (rechterkant van het business model) 

vertegenwoordigt de   behoefte van de burger en de meerwaarde die 

een organisatie te bieden heeft in reactie hierop. Het beschrijft de 

burgersegmenten waarop de propositie is gericht. Het geeft ook de 

verbinding aan tussen de burger en de propositie: het distributiekanaal 

en de relatie die met de burger wordt opgebouwd. 

Het realisatiemodel (linkerkant van het business model) is vooral gericht 

op de organisatie. Het omvat de benodigde bronnen en de keten van 

activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de meerwaarde aan de 

burger te kunnen leveren. Om in de bronnen te kunnen voorzien en de 

activiteiten uit te kunnen voeren worden partnerschappen aangegaan 

met partijen die hierin een substantiële bijdrage kunnen leveren.

Het financieel model (de basis van het business model) beschrijft de  

inkomstenstroom en de kosten die gekoppeld zijn aan het creëren en 

leveren van de meerwaarde. 

De inkomsten en kosten moeten in evenwicht zijn met het waarde en 

realisatiemodel, wil het business model in balans zijn. En daarmee het 

plan van aanpak voor nieuwe alternatieven voor implementatie.

Negen bouwstenen en een persoonlijk verhaal
Het ontwikkelen van het business model is een creatief proces waarbij 

alle negen blokken in samenhang worden ontwikkeld. De enige 

structuur die in het vullen van het model zit is dat er in de basis van 

rechts naar links wordt gewerkt. De rechterkant of de waardekant 

van het business model is het startpunt voor de ontwikkeling van 

toekomstbestendig Wmo beleid en uitvoering. De bouwsteen 

burgersegment of doelgroep wordt als eerste ontwikkeld, in samenhang 

met de meerwaarde. Nadat de rechterkant is gevormd wordt de waarde 

doorvertaald in termen van realisatie en kosten, de linkerkant van het 

model. 

We lichten de negen bouwstenen hieronder toe. De uitleg wordt 

ondersteund door het verhaal van Marij, een kwetsbare inwoner van de 

gemeente Peel en Maas die met ondersteuning op maat haar plek in de 

samenleving vindt. Het is een voorbeeld van een business model voor de 

functie ‘AWBZ-begeleiding’. Met dit business model laten we zien hoe 
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de transitie van de verzorgingsstaat oude stijl naar maatschappelijke 

ondersteuning nieuwe stijl vorm kan krijgen. Bij elke bouwsteen staan 

een aantal vragen die u zich als beleidsmaker bij deze stap kunt stellen.

In de kaders staan de aanpak van Peel en Maas en de uitwerking van 

deze aanpak voor Marij, een verstandelijk beperkte eenzame jonge 

vrouw in Peel en Maas, beschreven. 

Business model ‘begeleiding’ en het verhaal van Peel en Maas en 

Marij

De functie extramurale begeleiding gaat over van de AWBZ naar de 

Wmo. Vanaf 1 januari 2013 worden gemeenten verantwoordelijk 

voor de nieuwe aanvragers en vanaf 2014 voor alle cliënten die op 

dit moment al extramurale begeleiding ontvangen in de AWBZ. 

Een behoorlijke uitdaging voor gemeenten: de overheveling van 

de begeleiding betekent een taakverzwaring met een beperkter 

budget.

Naschrift redactie: Ten tijde van het verschijnen van deze publicatie 

is het kabinet demissionair en is onduidelijk wat met de extramurale 

begeleiding gaat gebeuren.

Kwetsbare burgers doen mee in strategische koers Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas heeft samen met Coöperatie 

VGZ Zorgkantoren en (lokale) betrokken partners in 2011 

een strategische koers opgesteld voor de overheveling van 

de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo. In de 

implementatiestrategie is de dialoog met (kwetsbare) burgers een 

belangrijk onderdeel. De implementatiestrategie is gericht op de 

kanteling van de loketfunctie, een individuele pijler NWV (Netwerk 

Welzijn Versterkt, zie toelichting  hieronder) en een collectieve pijler 

(dagvoorzieningenstructuur).

Een belangrijk onderdeel van NWV zijn de dialoogbijeenkomsten 

‘Leven in het Dorp, Doe mee!’ In deze bijeenkomsten staat de 

kwetsbare burger centraal. In de dialoogbijeenkomsten ontmoeten 

kwetsbare burgers en hun netwerk elkaar, ze formuleren 

aandachtspunten en zoeken samen naar oplossingen.
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1 Burgersegmenten of doelgroepen

Het creëren van waarde in de samenleving, het stimuleren van 

zelfredzaamheid en de civil society stelt de burger of groepen burgers 

en hun behoeften en talenten centraal. Dit is het startpunt van het 

ontwikkelen van het business model dat nieuwe alternatieven biedt voor 

meedoen in de samenleving naar vermogen. Is er geen behoefte aan 

maatschappelijke ondersteuning of kan de burger die zelf invullen, dan 

hoeft er geen actie ondernomen te worden. Belangrijk in de dialoog met 

de vrager is de ‘vraag achter de vraag’ op tafel te krijgen. Is de behoefte 

aan ondersteuning aanwezig,, dan kan aan de hand van het model verkend 

worden welke meerwaarde geboden kan worden als antwoord op die 

behoefte en wat het oplevert, binnen de gestelde inhoudelijke kaders.

Kennen overheid en aanbieders de burger eigenlijk wel, weten zij 

wat zijn behoefte aan maatschappelijke ondersteuning is? Wie is de 

passieve, wie is de actieve burger? Wat kan hij zelf? Aanbieders van 

maatschappelijke ondersteuning hebben het over hun cliënten, wat iets 

in zich heeft van ‘bezit’. Dat kan doorschieten naar een opvatting dat 

professionals weten wat goed is voor de burger, de hulpvrager. Deze 

houding toont een tekort in vertrouwen in het zelfredzame en zelf 

regisserende vermogen, aan respect voor het individu. 

De strategische koers geeft invulling aan het programma Leven 

in het Dorp WWZ (Wonen, Welzin en Zorg). Het programma 

gaat uit van een convenant tussen burgers en hun netwerken, 

belangenorganisaties, informele en professionele maatschappelijk 

partners en de regiepartijen (gemeente en Coöperatie VGZ), een 

totaalvisie op gebied van WWZ en acht programmalijnen. Vanuit 

de programmalijnen zijn uitvoeringsafspraken opgesteld waarin de 

betrokken partners met elkaar de opgave hebben geformuleerd.
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Voorbeeldvragen

De vragen die beleidsmakers zich bij deze bouwsteen kunnen stellen, 

zijn: Welke specifieke (groepen) burgers willen we maatschappelijk 

ondersteunen? Wat is hun profiel en wat zijn de behoeften van deze 

(groepen) burgers? Welke behoeften kunnen ze zelf invullen? Om deze 

vraag te kunnen beantwoorden kan gebruik worden gemaakt van een 

model, bijvoorbeeld de Empathy Map.

Wat DENKT EN VOELT hij?
omgeving
vrienden
wat de overheid biedt
wat de markt biedt

Wat DENKT EN DOET hij?
attitude in het openbaar
verschijning
gedrag tegenover anderen

PIJN
angsten
frustraties
belemmeringen

WINST
eisen/behoeften
succesmaatstaven
belemmeringen

Wat ZIET hij?

omgeving
vrienden
wat de overheid biedt
wat de markt biedt

Wat HOORT hij?

wat vrienden zeggen
wat de baas zegt
wat beïnvloeders zeggen

Figuur 2 De Empathy Map

De Empathy Map stelt vragen aan de individuele burger: Wat denkt 

de burger en wat voelt hij? Wat ziet hij? Wat zegt, doet, hoort hij? 

Hiernaast is het belangrijk te weten waar de pijnpunten zitten, waar hij 

echt last van heeft. En wat zijn de punten waar hij het mee gaat winnen? 

De Empathy Map biedt een heldere structuur voor het scherp krijgen 

van de werkelijke behoefte van de burger. Aannames en vooroordelen 

worden hiermee zoveel mogelijk voorkomen. En daarmee ook 

implementatietrajecten die meer een doel op zichzelf zijn dan dat ze een 

duidelijke basis hebben.
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Het verhaal en de behoefte van Marij

Een van de mensen die te maken krijgt met de overgang van 

extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmois Marij. 

Marij is een verstandelijk beperkte jonge vrouw, kwetsbaar en 

eenzaam. Geestelijk en lichamelijk ging het slecht met haar; ze 

was wat depressief, te dik en slikte 17 pillen per dag. Ze wil graag 

meedoen aan ‘leven in het dorp’, maar vanwege haar kwetsbaarheid 

kan ze dit niet in haar eentje. Haar behoefte was iets met kinderen 

doen.

2 Meerwaarde

Nadat vastgesteld is om welke burger(groep) het gaat, is de volgende 

stap een passend antwoord vinden op de behoefte van de burger. Dit is 

de bouwsteen meerwaarde, visueel weergegeven als een cadeautje. Een 

waarde kan kwalitatief (eigen regie, onafhankelijkheid) of kwantitatief 

(snelheid van levering, kwaliteit van de dienstverlening) zijn. Bij 

het verdiepen en verder uitwerken van het business model kan de 

meerwaarde tot op het meest concrete niveau uitgewerkt worden in een 

product, dienst.  

Voorbeeldvragen

De vragen die beleidsmakers zich bij deze bouwsteen kunnen stellen zijn: 

Welke toegevoegde waarde kunt u gezien zijn behoefte aan de burger 

bieden? Welke problemen helpt u oplossen en in welke behoefte(n) 

voorziet u? Welke (samenhangende) vorm(en) van maatschappelijke 

ondersteuning biedt u aan?
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Invulling van de behoefte van Marij

Door Marij te vragen naar waar ze zelf behoefte aan had kon een 

medewerker van Netwerk Welzijn Versterkt aan de slag en opende 

deuren in de samenleving die normaliter dicht zijn voor deze groep 

burgers. 

Het cadeautje dat voor Marij is gecreëerd is hulpjuf in een klas 

op een lagere school. Daarin wordt ze gezien en erkend door de 

schoolleiding, de juf en, voor haar het allerbelangrijkste, de kinderen. 

Marij is helemaal blij met haar baan als hulpjuf. De school, de juf, de 

kinderen en de ouders zijn blij met haar aanwezigheid, met wie ze is 

als mens en met haar bijdrage aan de taken in de klas en ontwikkeling 

van de kinderen. Kinderen, leerkrachten en ouders ervaren dat 

mensen met een verstandelijke beperking ook mogelijkheden hebben, 

erbij horen en ertoe doen. Marij ziet nog altijd op tegen werken in de 

sociale werkplaats maar kan dat goed aan: de positieve energie die 

ze krijgt van een halve dag hulpjuf zijn is genoeg om de week aan te 

kunnen. 

3  Kanalen

De volgende vraag is hoe de behoefte het cadeautje gaat vinden. En hoe 

komt het cadeautje bij de burger. Kanalen zijn raakpunten met klanten 

die een belangrijke rol spelen in de ervaring van de burger. Voorbeelden 

van kanalen zijn een fysiek loket, een winkel, een website, een persoon. 

Kanalen vervullen verscheidene functies, waaronder het vergroten van 

de bekendheid met vormen van maatschappelijke ondersteuning en het 

leveren van maatschappelijke ondersteuning aan burgers.   
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Voorbeeldvragen

Vragen die beleidsmakers zich kunnen stellen zijn: Hoe wordt in het 

kanaal de behoefte onderzocht, en vastgesteld of de burger hulp nodig 

heeft? Waaruit bestaat de hulp en hoe is deze georganiseerd? Welk 

communicatie- distributie of verkoopkanaal of mix van kanalen kan het 

beste gebruikt worden voor het ‘vervoer’ van het cadeautje? Is dat een 

instelling, een website, een persoon? Welke (combinatie) is het meest 

kostenefficiënt? Is het een gemeentelijk kanaal uw eigendom of het 

kanaal van een netwerkpartner?

De kanalen van Marij

De medewerker, voormalig begeleidster van Marij, heeft de behoefte 

van Marij vertaald in een activiteit, baan met bepaalde kenmerken 

waar Marij gelukkig van wordt. Ze heeft een omgeving gevonden en 

gecreëerd waar Marij op haar plek is en de collega’s blij zijn met haar 

aanwezigheid en bijdrage. Op afstand houdt ze een vinger aan de 

pols over de situatie van Marij. De medewerker is een constructieve 

ontregelaar die de behoefte van Marij centraal stelt en daar een 

antwoord op zoekt, los van de bestaande systemen en structuren. Het 

resultaat telt.  

4  Relatie

De volgende vraag is welke verwachting de burger heeft over het soort 

relatie dat met hem wordt aangegaan en onderhouden. De relatie heeft 

als functie het bij elkaar brengen en houden van de behoefte van de 

burger en de meerwaarde. De juiste vorm van en duidelijkheid over de 

relatie is daarom erg belangrijk. Relaties kunnen variëren van persoonlijk 

en individueel tot volledig geautomatiseerd. 
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Noemenswaardig om hier te melden is dat de algemene tevredenheid 

van de burger over de dienstverlening van de overheid in hoge mate 

bepaald wordt door de relatie: aandacht,respect, een eerlijk antwoord 

en het nakomen van afspraken is belangrijker dan krijgen waar je om 

vraagt. 

Voorbeeldvragen

Vragen die beleidsmakers zich kunnen stellen zijn: Welke soort relaties 

wilt u aangaan met een specifieke groep burgers? Is de meest effectieve 

relatie persoonlijk of juist niet, of is er sprake van een combinatie van 

persoonlijk en contact op afstand? Hoe bouwt u de contacten op met 

de verschillende groepen burgers en hoe onderhoudt u ze? Op welke 

manier wil de burger dat u contact onderhoudt? Welke manier is de 

meest rendabele? 

Marij en de begeleiding

Marij heeft een persoonlijke begeleider die haar coacht in haar werk. 

Zij heeft een stabiel netwerk en structuur nodig om haar plek in de 

maatschappij in te kunnen nemen. Ze is beperkt en heeft daarom 

begeleiding nodig als werknemer, een klankbord voor de problemen 

waar ze tegenaan loopt. De werkgever heeft begeleiding nodig in 

hoe om te gaan met iemand die kwetsbaar is. Het is in het begin even 

investeren geweest maar op het moment dat de partijen hun plek 

hadden gevonden heeft begeleiden meer het karakter gekregen van 

onderhouden van dat wat goed gaat.

5  Inkomstenstroom
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De inkomstenstroom is primair verbonden met de rechterkant van het 

model. De inkomstenstroom is de basis waarop de waarde van het 

business model in de toekomst blijft bestaan. Inkomsten of opbrengsten 

zijn onder te verdelen in harde en zachte eenheden. In de publieke 

sector is de primaire opbrengst het gewenste maatschappelijk effect 

van investeringen (social return on investment). Geld is een middel dat 

volledig en zo efficiënt en effectief mogelijk besteed moet worden, 

want: het is gemeenschapsgeld. Naast gemeenschapsgeld als bron van 

inkomsten kan gedacht worden aan alternatieve bronnen van inkomsten 

om de vorm(en) van maatschappelijke ondersteuning te financieren. 

Dit kunt u zoeken bij uw netwerkpartners of de burger. Wat zijn zij 

bereid bij te dragen aan het vergroten van hun zelfredzaamheid en het 

meedoen in de maatschappij? 

Voorbeeldvragen

Vragen die beleidsmakers zich kunnen stellen zijn: Welke (vormen van) 

bronnen van inkomsten zijn nodig om het business model te laten 

werken? Wat is het resultaat van uw meerwaarde, de vorm(en) van 

maatschappelijke ondersteuning? Wat levert het maatschappelijk gezien 

op (social return on investment, minder uitgaven in zorg en welzijn)? 

Wat zijn de constante bronnen van inkomsten die het mogelijk maken 

om de meerwaarde in de toekomst te kunnen blijven leveren? Wat 

zijn de variabele inkomstenstromen? Waar verdient u geld mee in de 

toekomst?

De waarde van de aanpak van Marij

Marij is niet meer depressief en ze is afgevallen. Ze zorgt weer goed 

voor zichzelf; ze is gezonder, maakt veel minder gebruik van de 

huisarts en slikt veel minder medicijnen. In plaats van een zorgtraject 

als antwoord op haar problemen is ze met open armen opgenomen in 

een school, waar zij bijdraagt aan het onderwijs.

De toegevoegde waarde is niet alleen minder zorgkosten maar ook 

iemand die weer mee doet in de maatschappij waar de maatschappij 

en in dit geval de concrete leerlingen, ontlaste docenten en ouders elk 

op hun manier ook weer van profiteren.
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Het is spelen met de spelregels door inkomsten centraal te stellen 

en financieringsstromen om te buigen met als doel: het creëren van 

waarde in de maatschappij door iedereen mee te laten doen. 

6  Bronnen

De volgende stap is te onderzoeken wat er voor nodig is om de 

meerwaarde te kunnen realiseren en laten werken. Welke bronnen zijn 

nodig om de vorm(en) van maatschappelijke ondersteuning te kunnen 

maken, leveren en de kanalen en relaties zodanig in te richten dat het 

werkt? Bronnen kunnen fysiek, financieel, intellectueel of menselijk zijn. 

De gemeente  kan er zelf over  beschikken of het kan worden ingehuurd 

of verkregen bij de netwerk partners.    

Voorbeeldvragen

Vragen die beleidsmakers zichzelf kunnen stellen zijn: Welke zaken heeft 

u nodig om de voorgaande bouwstenen te kunnen bieden en leveren 

of anders gezegd de vorm(en) van maatschappelijke ondersteuning te 

kunnen creëren? Wat heeft u in dit kader nodigom het kanaal in stand 

te houden en de relaties te onderhouden? Wat heeft u nodig om de 

inkomsten te kunnen genereren en beheersen? Zijn er alternatieve, niet-

financiële systemen in te zetten om de civil society, zelfredzaamheid en 

wederkerigheid van burgers te versterken?  
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De bronnen die werkten voor Marij

De bronnen die nodig waren om Marij een plek te geven op een 

school was vooral: de eigen kracht van Marij en mensen die over 

standaard procedures heen kijken naar de persoon Marij en naar haar 

behoefte. Mensen die bovendien vasthoudend zijn in het realiseren 

van het doel: Marij uit de neerwaartse spiraal halen door haar in 

haar kracht te zetten. En daarnaast: mensen, organisaties die mee 

willen doen aan de verandering om mensen met een verstandelijke 

beperking een volwaardige plaats te geven in de lokale maatschappij. 

‘Constructieve ontregelaars’ zoals Netwerk Welzijn Versterkt zetten 

met Marij mogelijkheden, die er vaak al zijn, om in kansen.

7  Kernactiviteiten

De volgende stap is te verkennen welke activiteiten ondernomen moeten 

worden om het waardemodel te laten werken. Wat is er voor nodig om 

de meerwaarde te creëren, te ‘vervoeren’ naar de burger en de relatie 

te onderhouden. De kernactiviteiten kunnen ook gericht zijn op het 

genereren van inkomsten. 

Voorbeeldvragen

Vragen die beleidsmakers zich kunnen stellen zijn: Welke kernactiviteiten 

moeten worden uitgevoerd om de vorm(en) van maatschappelijke 

ondersteuning te creëren of te versterken? Om het kanaal en de 

relaties te onderhouden? Om de stroom van inkomsten te creëren en 

garanderen?
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De activiteiten die bijdrage aan het meedoen van Marij en in de 

toekomst anderen in haar situatie 

Alle partijen dragen op hun manier bij aan het bieden van een 

vangnet en structuur voor mensen met een verstandelijke beperking 

aan de samenleving in een veilige omgeving. Het is win-win: Marij 

benut haar talenten en is blij, de school heeft een extra kracht. Dit 

ontlast de school en ouders voor een deel in de taken. Maar nog 

belangrijker; Marij is een ambassadeur voor meedoen op maat 

van kwetsbare kinderen binnen het onderwijs. Maatschappelijke 

organisaties tonen de wil en zetten zich in samenwerking met Marij in 

om haar talenten te benutten in de lokale samenleving. De gemeente 

en Coöperatie VGZ hebben in het voorbeeld een faciliterende en 

stimulerende rol. Zij hebben het initiatief op waarde geschat zoals 

weergegeven in de lokale implementatiestrategie van het Wmo 

beleid, en selectief gestimuleerd door het opnemen van het project als 

een innovatietraject. De gemeente en Coöperatie VGZ sturen op het 

meten van de maatschappelijke meerwaarde van het initiatief.

8  Netwerkpartners

Als een van de laatste stappen in het proces van business modellering 

komt aan de orde welke partners geschikt zijn voor samenwerking. 

Bepalend voor de samenwerking is of zij kunnen voorzien in bepaalde 

(financiële) bronnen en activiteiten. Zijn dit de huidige partners of zijn 

het juiste andere, nieuwe partijen die de meerwaarde kunnen creëren en 

realiseren in de toekomst?
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Voorbeeldvragen

Vragen die beleidsmakers zich kunnen stellen zijn: Welke 

organisaties willen en kunnen meedoen in het transitieproces? Welke 

netwerkpartners zijn essentieel om de vorm(en) van maatschappelijke 

ondersteuning te maken of te co-creëren? Welke bronnen haalt u bij 

welke partner? Welke partner voert welke activiteit uit? 

De school en andere netwerkpartners voor Marij 

Om Marij een plek te kunnen geven in de lokale samenleving 

bleek de belangrijkste netwerkpartner een werkgever te zijn: een 

maatschappelijke organisatie, een school. Om de juiste condities 

te kunnen scheppen voor Marij, waarvan zichzelf kunnen zijn 

en structuur de belangrijkste zijn, zijn mensen die haar hierin 

ondersteunen belangrijk: de collega juffrouw op school, de 

begeleidster. Maar ook het bredere netwerk als de huisarts, 

winkelier of ondernemer, vrijwilligers, de maatschappelijk werker, 

woningbouwvereniging en de wijkagent. Zij kunnen een belangrijke 

rol vervullen in het weer meedoen aan leven in het dorp.

9  Kostenstructuur

De kosten van het business model zijn met name verbonden aan de 

benodigde bronnen en activiteiten, de organisatie van de waardecreatie. 

De uitdaging is om de kosten en inkomsten met elkaar in balans te 

brengen, te zoeken naar alternatieven die het model financieel gezond 

maken. Met name het vinden van de balans tussen de kosten en 

(maatschappelijke) baten zal uitdagen tot innovatie.   
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Voorbeeldvragen

De vragen die gesteld kunnen worden bij deze bouwsteen zijn: Welke 

kosten, financiële investeringen zijn essentieel om uw business model 

te laten functioneren? Welke hulpbronnen en kernactiviteiten zijn het 

meest kostbaar? Welke kosten zijn vast, welke zijn variabel? 

De balans tussen kosten en (maatschappelijke) baten bij Marij

Wat kost de hulp op maat voor Marij? De kosten zaten met name in 

de voorkant: bemiddeling en coaching van Marij in de beginperiode. 

In het begin is het investeren, daarna is het winst boeken: voor 

Marij, de school. Voor de school kost het aandacht schenken, tijd 

(werkbegeleiding) maar levert tegelijk haar inzet en dus tijd op 

voor de juf. Het plezier waarmee Marij op school werkt versterkt 

het imago van de school:  een welkom onthaal bieden aan kinderen 

met een beperking. Deze aanpak stimuleert het al doende leren van  

leerkrachten in omgaan met kwetsbare kinderen door de praktijk in 

huis te halen.

Ondersteuning op maat; is dit duurder? In vergelijking met de situatie 

hiervoor leunde Marij sterk op de zorgkant van de samenleving en de 

verwachting was dat dit alleen maar meer zou worden. Het huidige 

systeem leidt mensen met een beperking richting de zorg, instellingen 

en instituten en niet naar de samenleving. In het geval van Marij is het 

maatschappelijk gezien persoonlijke en financiële winst op de korte 

en lange termijn
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De balans tussen waardecreatie en organisatie

Figuur 2 Business model – maatschappelijke ondersteuning licht  

verstandelijk beperkte

  

Het vraagstuk van ‘een persoon met een licht verstandelijke beperking 

doet gewoon mee in de samenleving met haar talenten’ is ontwikkeld 

op een abstract niveau. Het business model toont een basispositie 

voor een verdere verkenning van de verschillende routes richting het 

einddoel: een toekomstbestendige, effectieve en efficiënte invulling 

van ‘begeleiding’ op lokaal niveau. Het model is illustratief en dient ter 

inspiratie. Iedere gemeente is anders.

De eerste stap is gezet: de stip op de horizon staat. De volgende stap in 

het proces is het business model uitwerken en verdiepen. Door meerdere 

business modellen te ontwikkelen vanuit verschillende gezichtspunten 

ontstaan nieuwe alternatieven voor de invulling en uitvoering van 

maatschappelijke ondersteuning.  
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Een voorbeeld van verdieping is: de verzorger neemt een belangrijke 

plaats in bij het verzorgen en/of begeleiden van de persoon met een licht 

verstandelijke beperking. In welke mate kan deze persoon bijdragen 

aan ‘meedoen in de samenleving’? Welke behoefte heeft de verzorger 

en hoe kan daar invulling aan gegeven worden binnen de (financiële) 

kaders? Met welke netwerkpartners? Interessant is vervolgens dit model 

naast het model van de persoon met een licht verstandelijke beperking 

te leggen. Is er een overlap tussen beide modellen? Waar zitten de 

verschillen? Waar zit de innovatie? Waar zitten de kosten, waar de 

opbrengsten? Welke onderwerpen vragen om verdieping, of een eigen 

business model? 

Een andere mogelijke benadering is de ontwikkeling van een business 

model vanuit de basis van het model: de balans tussen kosten en baten. 

In het extreme, hypothetische geval dat er over drie jaar geen budgetten 

beschikbaar worden gesteld voor begeleiding en er wel kosten zijn, 

wat betekent dat dan voor de realisatie van de doelstelling? Welke 

behoeften kunt u vervullen? Welke niet?        

Het proces van business modellering
Een model kan een passend middel zijn in een bepaalde context. Echter, 

het gaat vooral om het juiste gebruik van het middel of instrument. Het 

proces rond het ontwikkelen van een business model is net zo belangrijk 

als de inhoud ervan. Hoe voorkomt u als gemeente dat u de eerste viool 

speelt, en de rest van uw samenwerkingspartners achterblijven, zich niet 

herkennen in de stip op de horizon? Of: hoe komt én blijft u in uw rol als 

regisseur en facilitator van een succesvol transitietraject?   

Tijd

Belangrijk is dat u de tijd neemt voor het ontwerpen van een business 

model. Het is een proces van inspiratie en innovatie. Innovatie laat zich 

niet dicteren, deze ontstaat in de tijd en in interactie met de omgeving. 

Leiderschap  

Business modellering in de context van een complex transitieproces als de 

Wmo stelt eisen aan leiderschap. Business modellering gaat vanuit een 

duidelijk onderwerp het proces in van divergeren, zoveel mogelijk ideeën 

genereren (chaos) naar structuur en focus, convergeren. Dit proces 

doorloopt u met een divers samengesteld team dat alles in zich heeft om 
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de vastgestelde kaders, out-of-the-box, te kunnen denken vanuit diverse 

invalshoeken. Leiderschap in business modellering vergt daarom ook 

een open mind en vaardigheden in netwerken, communicatie (mensen 

kunnen meenemen en overtuigen) en het managen van een groep 

mensen met diverse achtergronden die een creatief proces doorlopen.         

Het ontwerpteam

Voor het ontwikkelen van een business model stelt u een team samen 

dat de relevante gezichtspunten op lokaal niveau vertegenwoordigt. 

Creativiteit is aanwezig, kan worden aangeboord of ingezet. 

Een persoon uit een andere sector aan laten schuiven voor de 

oorspronkelijke, out-of-the-box vragen kan het team verder in een 

creatief proces brengen. Commitment is essentieel en ontstaat pas als 

er een gezamenlijke ambitie is geformuleerd: een belangrijk te nemen 

eerste stap door het team.

Inhoud

Inhoudelijke en actuele kennis is cruciaal voor het ontwikkelen van een 

robuuste, toekomstbestendige vorm van maatschappelijke ondersteuning 

en de daarbij behorende organisatie. Uitgaan van aannames is bij 

voorbaat verloren tijd en geld. Aannames over de behoeften van de 

burger is echt uit den boze; dit is een directe verzwakking van uw 

business model, u start met een achterstand die u niet inhaalt. Het 

gebruik van de Empathy Map voorkomt deze valkuil. 

En: het wiel opnieuw uitvinden is beslist niet de bedoeling. Dat zijn 

niet de innovaties die nodig zijn om de Wmo in 2020/ 2040 te laten 

werken. Een business model ontwikkel je voor de toekomst; de richtlijn 

is minimaal vier jaar vooruit kijken. Het is daarom belangrijk om ruim 

de tijd te nemen voor inhoudelijke verdieping van het onderwerp, best 

en bad practices, de trends, ontwikkelingen, scenario’s en de doelgroep. 

Feitelijke gegevens mogen niet ontbreken: hoe ziet het profiel en de 

behoefte van de burger of een specifieke doelgroep er in de toekomst 

uit qua omvang, leeftijdsopbouw, kenmerken? Wat zijn de prognoses? 

Zijn er trends en ontwikkelingen in de hulpbehoefte van deze groep en 

zo ja, wat zijn ze?

Op basis van deskresearch en eventueel interviews verzamelt u relevante 

informatie om het met elkaar ook echt ergens over te kunnen hebben. 
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Divergeren en convergeren

Het proces van ideeën genereren en vormen kan beginnen. Wat u nodig 

hebt zijn meerdere prints van een canvas op groot formaat, veel post-its 

en stiften. En uw team. Brainstormen kan aan de hand van verschillende 

technieken, zoals visualiseren van ideeën, verhalen vertellen, 

ontwikkelen van scenario’s. 

Na de brainstormfase, het divergeren, waarin u meerdere modellen 

uitwerkt vanuit verschillende gezichtspunten zoals doelgroepen, de 

(beperkte) inkomsten of de bronnen, gaat u focus aanbrengen. Aan 

de hand van discussie met het team gaat u de verzamelde ideeën 

structureren, waarderen en beoordelen. Wat u overhoudt is een 

business model dat de gewenste stip op de horizon weergeeft voor 

maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente. Het is de blauwdruk 

op basis waarvan het plan van aanpak ontwikkeld kan worden.

Besluitvorming

Aan implementatie gaat besluitvorming over het business model vooraf, 

een formele bevestiging van de bestuurders over de te volgen koers. Als 

bestuurders niet in uw ontwerpteam zitten is het belangrijk hen tijdens 

het ontwerpproces op de hoogte te houden van de denkrichting.

Managen van het businessmodel

Een business model ontwikkelt u niet eenmalig; het model past 

u continu aan en stelt u bij op basis van regelmatige monitoring 

van ontwikkelingen in de negen bouwstenen van het business 

model. Maar ook: externe invloeden zoals politieke besluitvorming, 

beleidswijzigingen en dergelijke. Wijzigingen in het business model 

kunnen gevolgen hebben voor uw plan van aanpak en implementatie. 

De implementatiemanager is verantwoordelijk voor het beoordelen van 

de impact van de wijzigingen en het neerleggen hiervan bij de beslissers. 

De lokale democratie maakt de keuze voor een eventuele koerswijziging 

en is eindverantwoordelijk voor het resultaat.   
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Focus van organisatie naar waardecreatie
De centrale doelstelling van de Wmo is: zelfredzaamheid, 

samenredzaamheid, eigen regie. Dit betekent ook: het informele gaat 

voor het formele. Zo lang mogelijk weg blijven van de instituties door het 

stimuleren van de civil society, gemeenschapszin, noaberschap. Behoefte 

aan ondersteuning en aanbod is om de hoek, in de buurt of virtueel 

vindbaar en beschikbaar.

Marij is geholpen doordat haar persoonlijk begeleidster op een andere 

manier is gaan kijken en luisteren naar Marij en naar mogelijkheden die 

in haar behoefte om erkend en gekend te worden voorzien. Zij heeft 

andere deuren geopend. Door creativiteit van haar begeleider, die buiten 

de bestaande kaders en structuren durft te denken, slaagt Marij er in 

(weer) mee te doen aan leven in het dorp met behulp van een door haar 

zelf opgesteld individueel arrangement. Het blijkt dat Marij heel goed 

zelf aan kan geven wat zij zelf kan en welke begeleiding zij nodig heeft.

4 De kern van het  
verhaal ‘meedoen’
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De stip op de horizon in het verhaal van Marij is het systeem en 

organisatie van ondersteuning en zorg loslaten en iedere burger meer 

dan serieus nemen in wie zij is en wat zij wil en kan . De organisatie 

ondergeschikt maken aan de doelstelling: eerst de waarde en de burger 

centraal stellen en dan pas de organisatie ontwerpen kan leiden tot 

nieuwe inzichten: wie heb je nodig, wat ga je doen en wat laat je 

vooral na? Welke netwerkpartners zijn geschikt om mee te werken 

aan de waardecreatie? In het geval van Marij was de belangrijkste 

netwerkpartner een school. In andere gevallen kunnen dat weer heel 

andere organisaties zijn.

Behoefte = gekend en erkend worden
De behoefte aan meedoen, gekend en erkend worden is vrij generiek en 

geldt ook in sterke mate voor deze groep licht verstandelijk beperkten. 

De aanpak in het voorbeeld is daardoor wellicht te vertalen naar een 

meer generieke aanpak om in deze behoefte van gekend en erkend 

worden te voorzien.

Meedoen = talenten benutten
Een samenleving waarin iedereen zichtbaar aanwezig is en meedoet, 

ongeacht intellectuele, mentale en fysieke belemmeringen, is een hoog 

ontwikkelde samenleving. De meetlat voor ‘meedoen’ in dit voorbeeld 

is: talenten benutten. De kapstok van de inkomstenstroom van de casus 

is in sociaal maatschappelijke termen geformuleerd als: ‘zichtbaar en 

actief begeleiden van een kwetsbare inwoonster in haar deelname aan 

de maatschappij is winst voor de beschaving van de samenleving’. Op 

persoonlijk vlak levert het een blij, tevreden mens op, ingebed in een 

sociale structuur en een professionele werkomgeving. Maatschappelijk 

economisch gezien levert dit minder dure professionals en kosten voor 

zorg en verblijf in een instelling op. 

Het ontwikkelen en inzetten van collectieve voorliggende voorzieningen 

betekent dat je minder individueel hoeft te investeren. Daardoor blijven 

er meer (professionele) ‘handen’ over en is meer budget beschikbaar 

voor een individuele aanpak op maat waar die nodig is. Dat betekent 

een nieuw soort ‘indicatiestelling’ waarin niet de focus ligt op het 

compenseren van beperkingen, maar op de mogelijkheden en talenten 

van (kwetsbare) burgers met een hulpbehoefte. Hierdoor ontstaan 
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individuele arrangementen die collectief en individueel kunnen worden 

ingevuld. 

Reflectie
Meedoen, actief zijn, gekend en erkend worden, het is een vrij generieke 

behoefte, constateerden we eerder. De ervaring van experts leert dat het 

voeren van regie over de eigen situatie hierin een essentieel element is. Is 

de vraag van de burger daarmee niet erg basaal?

Het verhaal van Marij toont aan dat haar behoefte aan ‘meedoen’ 

centraal stellen heel wat blokkades gaf in de uitvoering. Er is blijkbaar 

nogal wat voor nodig om ondersteunend op te kunnen treden als 

overheid. Een basale vraag (b)lijkt niet altijd makkelijk te beantwoorden.        

Kantelen is spannend. Het in dit hoofdstuk beschreven proces illustreert 

dat rol en werkzaamheden van de professional veranderen, (delen 

van) de huidige organisatie van zorg en hulp niet meer nodig zijn, 

achterliggende systemen en procedures anders ingericht worden en 

machtsverhoudingen verschuiven.

De gemeente zal haar centrale regisserende rol deels moeten loslaten 

en overdragen aan professionele organisaties, het maatschappelijk 

middenveld en de burger. Daarnaast krijgt de gemeente er nieuwe taken 

bij met een beperkter budget. Het dilemma voor de gemeente is haar 

huidige positie los te laten zonder volledig langs de zijlijn komen te 

staan. En binnen het budget te blijven. 

Wat stabiel blijft in de organisatie is de betrokkenheid bij de doelgroep. 

Wat anders is, is de behoefte (achter de vraag) vaststellen in een 

persoonlijk gesprek en van daaruit organiseren, handelen en netwerken. 

Dát is in de meest basale vorm de transitie, de innovatie.
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Ambtenaren en professionals uit het veld hebben meegewerkt aan de 

publicatie. De Empathy Map is tijdens de workshops gebruikt om het 

profiel en de behoefte van een persoon met een licht verstandelijke 

beperking scherp in beeld te krijgen. Oftewel, de aanknopingspunten 

vinden voor het bieden van vormen van ondersteuning om deelname 

aan de samenleving mogelijk te maken. Hiernaast zijn feitelijke 

gegevens verzameld over de participatie van de persoon met een licht 

verstandelijke beperking aan de samenleving en haar behoefte. Het 

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) 

brengt jaarlijks de participatiemonitor uit, waarin gegevens te vinden zijn 

over de hulpbehoefte van onder andere de verstandelijk beperkte op een 

abstract niveau. Deze gegevens zijn gecombineerd met de brainstorm van 

de groep over het profiel en de behoefte van een persoon met een licht 

verstandelijke beperking.

Bijlage:
Profiel van een kwetsbare 
inwoner met een 
verstandelijke beperking
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De brainstorm heeft het beeld opgeleverd dat iemand met een 

verstandelijke beperking net als andere mensen primair behoefte heeft 

aan erkend worden in wie zij is en in haar mogelijkheden. Zij wil haar 

talenten inzetten in een voor haar passende omgeving. Het compenseren 

van deze behoefte moet het resultaat zijn van de ondersteuning en is 

daarmee het ijkpunt geweest van het vullen van het business model.

Het profiel van mensen met een lichte verstandelijke beperking

Wat denkt en voelt iemand met een verstandelijke beperking?

•	 	Alles	gaat	snel

•	 	Gelijke	basisbehoeften	als	gewone	mensen

•	 	Onvermogen

•	 	Voelt	onbegrip

•	 	Ik	wil	net	zo	zijn	als	‘zij’

•	 	Dat	ze	anders	is

•	 	Wil	gewaardeerd	en	erkend	worden,	trots	zijn

•	 	Denkt	en	voelt	op	de	korte	termijn	

•	 	Denkt	en	voelt	veel	tegelijkertijd

•	 	Is	verbaasd

Wat ziet zij?

•	 	Wat	ze	(her)kent

•	 	Gewone	mensen

•	 	Mensen	met	dezelfde	beperking

•	 	De	‘voorkant’

•	 	Pictogrammen	en	beeldmateriaal

•	 	Het	‘artikel’	ontspanning

•	 	Warme	contacten

Wat ziet zij niet?

•	 	Risico’s,	misbruik

Wat zegt en doet zij?

•	 	Dienstverlening

•	 	Verkopen

•	 	Raakt	in	de	stress	bij	een	nieuwe	situatie

•	 	Is	geconditioneerd	door	de	omgeving	in	wat	zij	zegt	en	doet

•	 	Praat	de	hulpverlener	na
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•	 	Doet	mensen	na

•	 	Kritische	zelfreflectie	ontbreekt

Wat hoort zij?

•	 	Anderen	praten	over	haar

•	 	Wat	ze	wil horen

•	 	Applaus

•	 	Wat	niet	goed	of	wel	goed	is

Pain

•	 	Risico	van	sociaal,	financieel,	fysiek	misbruik

 - uitbuiting door bewind voering, hulpverlening

•	 	Stress	bij	omgang	met	nieuwe	situaties,	nieuwe	informatie	(coping	

vermogen)

•	 	Belang	van	verzorgers,	familie	staat	haaks	op	het	belang	van	de	

betrokkene

•	 	Betuttelen	–	onnodige	beperking	van	autonomie

Gain

•	 	Snel	blij	te	maken	–	positieve	levensinstelling

•	 	Iets	doen	met	andere	mensen	samen

•	 	Waardering,	ook	van	kleine	dingen

•	 	Bescherming	tegen	de	menselijke	maat

•	 	Aanvullende	informatie	over	het	profiel	en	de	behoefte	van	de	

verstandelijk beperkte

Feiten

Voor de verzameling van feiten over het burgersegment licht 

verstandelijk beperkten is gebruik gemaakt van onderzoeksrapporten 

van het Nivel: 

•	 	‘Deelname	aan	de	samenleving	van	mensen	met	een	beperking	

in 2006 - 2008’. Participatiemonitor 2008. T. Meulenkamp, L. van 

der Hoek en M. Cardol. (H3 Participatie van mensen met een 

verstandelijke beperking (p. 25-32)

•	 	‘Deelname	aan	de	samenleving	van	mensen	met	een	beperking	en	

ouderen’. Rapportage participatiemonitor 2011. T. Meulenkamp, 

L. van der Hoek en M. Cardol. (H3 Participatie van mensen met een 

lichte	of	matige	verstandelijke	beperking,	p.	41	–	66)
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Werk:

•	 	41%	heeft	betaald	werk

•	 	40%	doet	dagbesteding

•	 	14%	heeft	onbetaald	werk

      

Mobiliteit:

•	 	76%	gaat	dagelijks	ergens	naar	toe

•	 	27%	maakt	gebruik	van	OV

Vrije tijd:

•	 	83%	gaat	wel	eens	naar	activiteiten	in	georganiseerd	verband

•	 	89%	bezoekt	wel	eens	een	restaurant,	café,	bioscoop,	ed.

•	 	87%	gaat	wel	eens	op	pad	met	partner,	familie,	etc.

Opleiding:

•	 	7%	volgt	school/opleiding

Discussies

Tijdens de ontwikkeling van het business model begeleiding van 

personen met een licht verstandelijke beperking zijn meerdere 

inhoudelijke discussies gevoerd. Hierbij een verkorte weergave:

Behoefte van de verstandelijk beperkte of van de verzorger?

De groep verstandelijk beperkten waarvoor gekozen is, is meteen een 

hele lastige. Het is een groep burgers die zich emotioneel en verbaal 

relatief moeilijk kan uiten. Geen, non-verbale, sociaal wenselijke of 

geconditioneerde antwoorden zijn vaak het antwoord op de vraag ‘wat 

wil je?’ Voor deze groep geldt in de meest sterke mate dat de omgeving 

invult en bepaalt waaraan zij behoefte hebben. Er zijn veel producten en 

diensten voor deze groep ontwikkeld.

Aan de andere kant: deze groep is relatief primair in haar emotionele 

reactie. En wie bij het ontwikkelen van diensten ‘op maat’ afgaat op 

primaire, positieve emotionele reacties, kan de plank moeilijk misslaan.

Bij de groep verstandelijk beperkten speelt een andere dimensie een 

grote rol: de mogelijkheden en beperkingen van de ouders of voogden 

van de verstandelijk beperkte om in hun behoefte te voorzien. Dit heeft 

als neveneffect dat de behoefte aan ondersteuning van de verzorgers als 
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hulpvraag geformuleerd wordt en niet de werkelijke behoefte van de 

verstandelijk beperkte. 

De constatering was dat de behoefte van de persoon met een 

verstandelijke beperking alleen vastgesteld kan worden door in gesprek 

te gaan met die persoon zelf. Pas als dat niet mogelijk is, kunnen 

verzorgers, begeleiders en ouders gevraagd worden naar de werkelijke 

behoefte van de cliënt en naar hun  behoefte als verzorger.

Wie is de doelgroep?

Wie is nu eigenlijk de doelgroep? Is dat de verstandelijk beperkte of 

is dat de ouder of voogd (verzorgende)? Duidelijk is dat er ook een 

ondersteuningsbehoefte ligt bij de laatste partij. Mantelzorgers staan 

erg onder druk. Hoe kan dat? Komt het door een beperkt aanbod 

van ondersteuningsvoorzieningen voor mantelzorgers? Of door een 

‘verkeerd’ aanbod van ondersteuningsvoorzieningen waardoor er een 

grotere hulpbehoefte is ontstaan bij de verstandelijk beperkte en de 

mantelzorger? Kortom, doen we wel de goede dingen? 

Zonder de aanwezigheid van de verstandelijk beperkte is er ook geen 

ondersteuningsbehoefte bij de ouder of voogd. Daarom: de verstandelijk 

beperkte is primair de doelgroep van de gemeente. Het is een burger 

net als ieder ander met een burgerservicenummer, een paspoort etc. Zijn 

behoefte staat centraal. Het invullen van die behoefte en door wie is de 

tweede vraag. Welke rol krijgen mantelzorgers hierin? Zijn er wellicht 

meer partijen te verzinnen die een deel van de hulp op zich kunnen 

nemen?   

Blokkades overwinnen

Veranderen betekent ook tegen blokkades aanlopen zoals vastgeroeste 

geldstromen en organisatieonderdelen die niet mee bewegen. Hoe 

hiermee om te gaan? Door gebruik te maken van ‘constructieve 

ontregelaars’. Deze personen, die in alle organisatielagen voorkomen, 

zijn de motor achter veranderen en innoveren. Zij staan dichtbij mensen, 

doen wat nodig is en halen hierbij het beste in zichzelf en in de ander 

naar boven. Zij gaan in de goede zin van het woord hun eigen gang 

en zijn present. Daardoor leveren zij een belangrijke bijdrage aan 

veranderingsprocessen.
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