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| Voorwoord
“Wat men moet leren doen, leert men door het te doen”

Aristoteles, Grieks filosoof 384 v. C. – 322 v. C
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hartelijk dank voor al jullie betrokkenheid tijdens deze periode. Jullie zijn geweldige collega`s
geweest!
Naast deze personen een speciale dank aan mijn ouders, tante, vrienden en overige familieleden.
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leesplezier!
Met een hartelijke groet,
Antonie Mauritz
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| Samenvatting
Dit onderzoek heeft betrekking op de succesfactoren die positief van invloed zijn op effectieve
beleidsvorming en –implementatie met betrekking tot de eerste fase van de Wmo. Het onderzoek is
voortgekomen uit het feit dat de overheid op zoek is naar veranderde verhoudingen tussen overheid,
sociale verbanden en individuen. Dit, naar aanleiding van de alsmaar stijgende kosten betreffende het
sociale domein. Dit heeft geleid tot een zoektocht, binnen de overheid, naar kostenbesparingen
binnen het sociale domein om de uitgaven te kunnen beteugelen. Decentralisaties van het sociale
domein zijn dan ook een eerste stap die hiertoe moeten leiden en zorgen daarnaast voor de “(…)
herijking van de verantwoordelijkheden tussen het Rijk, lagere overheden, maatschappelijke
instellingen en burgers”. Gemeenten zullen uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van
deze taken en moeten hierbij zorgdragen voor de beleidsvorming. Daarnaast zijn gemeenten ook
verantwoordelijk voor de financiering van de Wmo, terwijl er wordt gekort op het gemeentefonds.
Deze beleidsvrijheid, de implementatie van de Wmo en de verantwoordelijkheid voor de financiering
van deze decentralisaties hebben tot dusverre tot diverse problemen geleid bij gemeenten. Om deze
problemen inzichtelijk te maken heeft dit onderzoek zich ten doel gesteld kennis te ontwikkelen over
de succesfactoren die van invloed kunnen zijn op een effectieve beleidsvorming en –implementatie.
Op deze wijze kan gericht advies worden gegeven aan gemeenten over effectieve vorming en
implementatie van voorgenomen, gedecentraliseerd beleid.
Vanuit de theorie zijn een groot aantal theoretische succesfactoren voortgekomen die van essentieel
belang zijn voor een juiste en effectieve vorming en implementatie van beleid. Deze factoren zijn
zowel afkomstig uit de top-down als de bottom-up benadering van beleidsimplementatie. Binnen dit
onderzoek is ervoor gekozen om een synthese van beide benaderingen toe te passen omdat dit
volgens de theorie leidt tot betere onderzoeksresultaten. Daarnaast wordt er vanuit de literatuur
aangegeven dat het onmogelijk is alle succesfactoren te benoemen die van invloed zijn op de
beleidsvorming en –implementatie. Desalniettemin zijn er in de literatuur een groot aantal dezelfde,
overeenkomstige succesfactoren te vinden. Ook Hoogerwerf en Herweijer (2008) bevestigen de
aanwezigheid van een aantal, overeenkomstige succesfactoren die van invloed zijn op de effectiviteit
van de vorming en implementatie van beleid. Om deze reden is gebruik gemaakt van het actoren- en
factoren-model om alle essentiële succesfactoren te kunnen onderscheiden die van invloed zijn op de
effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces. Volgens Hoogerwerf en Herweijer zijn
er een viertal kenmerken altijd van invloed namelijk, de kenmerken van het beleid en de beleidstheorie,
de kenmerken van de organisatie, de kenmerken van de uitvoerders (met daarbij onderscheidend het
weten, kunnen, willen en moeten) en als laatste de kenmerken van de omgeving (met daarbij
onderscheidend de politieke steun, de politieke strijd, de invloed van economische omstandigheden en
technologische vooruitgang). Op basis van deze kenmerken zijn de succesfactoren gedestilleerd vanuit
de literatuur en vervolgens onderverdeeld in het actoren- en factoren-model.
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Om te bezien of gemeenten deze theoretische succesfactoren ook van essentieel belang achten voor
effectieve beleidsvorming en –implementatie, is onderzoek uitgevoerd bij een viertal gemeenten
binnen Nederland. Deze gemeenten zijn respectievelijk de gemeente Putten, Wageningen, Zaanstad
en de gemeente Lelystad. Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van inhoudsanalyse en zijn
interviews afgenomen met een aantal beleidsmedewerkers en wethouders binnen de vier
geselecteerde gemeenten. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de onderzochte gemeenten
bijna alle theoretische succesfactoren van belang achten voor effectieve vorming en implementatie
van beleid. Hierbij blijkt dat er een drietal zienswijzen bestaan op de effectiviteit en toepassing van
deze succesfactoren. Deze zienswijzen zijn 1) dat gemeenten het belang inzien van de theoretische
succesfactoren en deze hebben toegepast, 2) dat gemeenten de theoretische succesfactoren
gedeeltelijk van belang achten. Er bestaat echter een andere visie op de praktische toepassing van deze
succesfactoren in de beleidspraktijk en 3) de gemeenten achten sommige theoretische succesfactoren
niet van essentieel belang voor de effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces. De
interviews met beleidsmedewerkers en wethouders hebben daarnaast voor een aantal aanvullende
voorwaarden op de succesfactoren gezorgd vanuit de beleidspraktijk. Op deze wijze kunnen zij
bijdragen aan de verbetering van de effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces
aangaande voorgenomen, gedecentraliseerd beleid. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aantal
praktische adviezen en handvatten aan lokale bestuurders en politici in de vorm van een checklist.
Opvallend feit uit dit onderzoek is dat bepaalde problemen die voortgekomen zijn tijdens de
beleidsvorming en –implementatie buiten de invloedssfeer van de gemeenten liggen. Veel problemen
zijn ook veroorzaakt door onduidelijkheden over de invulling van het beleid vanuit de Rijksoverheid.
Daarnaast heeft de financiële situatie betreffende bezuinigingen en de kortingen op het
gemeentefonds geleid tot problemen bij een aantal gemeenten. Het is daarom van belang niet alleen
te kijken naar de invloed die gemeenten op de vorming en implementatie van het beleid hebben,
maar ook op de invloed die de Rijksoverheid heeft betreffende gedecentraliseerd beleid.
Ten slotte zijn er een tweetal controlevariabelen opgesteld tijdens dit onderzoek. Deze variabelen
hebben betrekking op de partijideologie en de grootte van de gemeenten. Het blijkt dat het toepassen
van de succesfactoren voor alle gemeenten hetzelfde is, ongeacht de partijideologie. Er zijn alleen
verschillen in de uitvoerbaarheid zichtbaar. Zo wordt de gemeente Putten bijvoorbeeld gekenmerkt
door een christelijke meerderheid. Hierdoor is de sporthal op zondag gesloten. Dit wil echter niet
zeggen dat in de toekomst, indien er geen christelijke meerderheid meer is, dit ook zo blijft. De
toepassing van succesfactoren binnen gemeenten met verschillende gemeentegrootte blijkt deels van
invloed te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat grote gemeenten beter in staat zijn om alle succesfactoren
bij de beleidsvorming en –implementatie toe te passen. Dit is te wijten aan het feit dat grote
gemeenten meer ambtenaren en hulpbronnen tot hun beschikking hebben. Daarnaast hebben zij
meer specifieke kennis in huis vergeleken met kleinere gemeenten. Dit wordt ook bevestigd tijdens de
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interviews. In de gemeente Putten geeft men bijvoorbeeld aan dat bepaalde succesfactoren positief
van invloed zijn op effectieve beleidsvorming en –implementatie. Zij heeft echter niet aan de
toepassing van deze succesfactoren kunnen voldoen door het ontbreken van voldoende
beleidscapaciteit qua mankracht in de gemeente.
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2 | Inleiding
Al jarenlang vindt er binnen de politiek in Nederland een inhoudelijke discussie plaats omtrent de
vormgeving van het sociale domein1. Deze discussie heeft vooral betrekking op de decentralisatie van
taken vanuit het sociale domein richting de lagere overheden. Er is reeds een aantal decennia een
trend waar te nemen dat steeds meer taken, zoals onder andere de Welzijnswet (1984) en de Sociale
vernieuwing (1991), vanuit het sociale domein worden overgeheveld en gedecentraliseerd naar lokale
gemeenten (Gilsing, 2009, pp. 10, 37-38). Verdere decentralisaties van taken vanuit het sociale
domein zullen dan ook als leidraad dienen van het toekomstig overheidsbeleid in Nederland
(TransitieBureau Begeleiding in de Wmo, 2012, pp. 5-6; Schuyt, 1991, p. 82). De aanleiding van
decentralisaties van het sociale domein is dat de overheid in de huidige samenleving te weinig
samenhang en onderlinge betrokkenheid van burgers ziet. Daarnaast staan burgers over het algemeen
onverschilliger tegenover elkaar binnen de hedendaagse samenleving (Timmermans & Kwekkeboom,
2008, p. 12; Vonk, Kromhout, Feijten, & Marangos, 2013, p. 21). Dit heeft te maken met een
veranderde visie over de ‘verzorgingsstaat’. Doordat burgers steeds meer gebruik zijn gaan maken
van collectieve voorzieningen binnen het sociale domein zijn de kosten betreffende voorzieningen
binnen de verzorgingsstaat explosief gestegen. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw
werd daarom ook wel gesproken over de ‘crisis van de verzorgingsstaat’ (Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling, 2004, p. 10). Dit heeft geleid tot een zoektocht, binnen de overheid, naar
kostenbesparingen binnen het sociale domein om de uitgaven te kunnen beteugelen. Decentralisaties
van het sociale domein zijn dan ook een eerste stap die hiertoe moeten leiden en zorgen daarnaast
voor de “(…) herijking van de verantwoordelijkheden tussen het Rijk, lagere overheden,
maatschappelijke instellingen en burgers” (Van Eerten, 2007, p. 13).
Decentralisaties van het sociale domein hebben grote invloed op gemeenten binnen Nederland. Zo
zijn gemeenten sinds 1 januari 2007 verantwoordelijk voor een aantal ondersteunende voorzieningen
vanuit het sociale domein met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Daarnaast vinden er in 2014 en 2015 nog een aantal decentralisaties van het sociale domein plaats in
het kader van het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ en is het plan diverse taken over te hevelen naar
gemeenten. Deze decentralisaties betreffen onder andere de overheveling van nieuwe taken vanuit de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wmo in 2015. Naast de overheveling van
taken vanuit de AWBZ wordt er in 2014 waarschijnlijk een participatiewet doorgevoerd en zullen
gemeenten per 2015 verantwoordelijk zijn voor de Jeugdzorg in Nederland (Divosa, 2013;
Loketgezondleven, 2013; De Klerk, Gilsing, & Timmermans, 2010, p. 23).

In dit onderzoek wordt onder het sociale domein het volgende verstaan: “overheidsbeleid gericht op het verbeteren van de sociale positie van een buurt en
haar bewoners en alle netwerken, instellingen, scholen, ondernemers en individuele bewoners die daaraan een bijdrage leveren” (Gemeente Amsterdam, 2011).
Het betreft daarom alle “ondersteuning en activering van burgers” (Gemeente Haarlem, 2012).
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Met de komst van deze nieuwe taken zijn gemeenten ook primair verantwoordelijk geworden voor de
beleidsvorming en -implementatie van de Wmo. Dit betekent dat zij bepaalde beleidsvrijheid hebben
deze wet naar eigen visie in te richten. Gemeenten moeten hierbij voldoen aan de opgestelde, negen,
prestatiedoelen die de wet bevat. Daarnaast moeten zij bij de ontwikkeling van het beleid burgers,
cliënten en belangstellende organisaties betrekken en hieraan verantwoording afleggen (De Klerk,
Gilsing, & Timmermans, 2010, p. 24; Vonk, Kromhout, Feijten, & Marangos, 2013, p. 24).
Gemeenten krijgen zo de ruimte vanuit de rijksoverheid om de wet zo effectief en efficiënt mogelijk
in te richten en te implementeren (De Klerk, Gilsing, & Timmermans, 2010, p. 24). Daarnaast zijn
gemeenten ook verantwoordelijk voor de financiering van de Wmo, terwijl er wordt gekort op het
gemeentefonds. Deze beleidsvrijheid, de implementatie van de Wmo en de verantwoordelijkheid
voor de financiering van deze decentralisaties hebben tot dusverre voor diverse problemen geleid bij
gemeenten (CDA Haarlemmermeer, 2012; VNG, 2010).
Dit onderzoek richt zich met name op een exploratie van de succesfactoren die volgens gemeenten
essentieel zijn (geweest) voor succesvolle en effectieve beleidsvorming en –implementatie van de
eerste fase van de Wmo. Op deze wijze kan bekeken worden welke succesfactoren noodzakelijk zijn
voor een effectieve vorming en implementatie van beleid. Om binnen een tijdsbestek van circa vier
maanden een realistisch onderzoek uit te kunnen voeren is, in onderling overleg met de
stageverlenende organisatie, afgesproken om het decentralisatiebeleid met betrekking tot de eerste
fase van de Wmo te onderzoeken. Deze wet is van kracht gegaan per 1 januari 2007. Dit zal
uiteindelijk leiden tot een advies aan lokale politici en beleidsmedewerkers werkzaam bij gemeenten
in Nederland.
2.1

Probleemformulering

In deze paragraaf wordt ingegaan op de probleemformulering die in dit onderzoek centraal staat.
Tijdens de inleiding is kort stilgestaan bij de veranderde denkwijze over de Nederlandse
verzorgingsstaat. Daarnaast is tijdens de inleiding kort ingegaan op de decentralisatie van het sociale
domein die hebben plaats gevonden met betrekking tot de Wmo in 2007 en de aankomende
decentralisaties in 2014 (de Participatiewet) en 2015 (de Jeugdzorg) (Divosa, 2013; De Klerk, Gilsing,
& Timmermans, 2010, p. 23). De huidige discussies over decentralisatie en de overheveling van taken
vanuit het sociale domein zijn zowel financieel als immaterieel van aard. De immateriële discussie
heeft vooral betrekking op een veranderde denkwijze over de invulling van de verzorgingsstaat terwijl
de financiële discussie vooral in het teken staan van groeiende uitgaven met betrekking tot de AWBZ.
Deze kosten zijn in tien jaar tijd gestegen met ongeveer 38 procent van 18 miljard euro in 2002 tot 25
miljard in 2011. De stijgende kosten zijn te wijten aan een stijgende vraag naar zorg als gevolg van de
aankomende vergrijzing, een toename van kwaliteit van voorzieningen en de verwachtingen van
burgers dat de overheid zorgt voor hun recht op zorg. (Vonk, Kromhout, Feijten, & Marangos, 2013,
p. 21). De overheveling van taken vanuit de AWBZ naar de Wmo houdt in dat de AWBZ
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teruggebracht wordt tot een kernvoorziening en wat hierbuiten valt, zal gaan vallen onder de
Zorgverzekeringswet of de Wmo. De overheveling van een groot aantal taken vanuit de Wmo zal in
de toekomst op de schouders van gemeenten komen te liggen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk
voor de vorming en implementatie van het beleid. Met de overheveling van taken van de AWBZ naar
de Wmo zullen de middelen worden teruggedrongen en zal 75% van het landelijke budget naar de
Wmo verplaatst worden. De gemeenten krijgen hierdoor meer taken, terwijl zij minder geld te
besteden hebben (Jager-Vreugdenhil, 2013, p. 2). Inmiddels is eerste fase van de invoering van de
Wmo achter de rug (Snoek, et al., 2008, p. 5).
Het onderzoeksprobleem legt beslag op de eerste fase van de Wmo en de aankomende
decentralisaties van het sociale domein. Gemeenten zijn vanaf 2014 en 2015 verantwoordelijk voor
een groot aantal taken die worden overgeheveld vanuit de AWBZ. Deze overheveling zorgt ervoor dat
er steeds meer werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden door gemeenten terwijl er gekort wordt
op het gemeentefonds. Grote vraag bij deze decentralisaties is of er op deze wijze niet teveel afkomt
op de lokale overheid en politici en of zij wel de mogelijkheden hebben dit beleid op een juiste en
effectieve manier vorm te geven en te implementeren binnen haar organisatie. Dit probleem leidt
uiteindelijk tot een doel- en vraagstelling die in dit onderzoek centraal zal staan.
2.1.1

Doelstelling en centrale vraagstelling

De doelstelling die in dit onderzoek centraal staat luidt als volgt:
“Kennis ontwikkelen over de succesfactoren die essentieel zijn voor effectieve beleidsvorming en implementatie zodat gericht advies gegeven kan worden over effectieve vorming en implementatie
betreffende voorgenomen (gedecentraliseerd) beleid.”
De genoemde doelstelling leidt uiteindelijk tot de volgende centrale vraagstelling – met bijbehorende
deelvragen – van dit onderzoek. De centrale vraagstelling luidt als volgt:
“Welke theoretische succesfactoren zijn volgens experts vanuit de beleidspraktijk essentieel voor en
positief van invloed op de effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces aangaande de
eerste fase van de Wmo?”
De centrale vraagstelling van dit onderzoek is verdeeld in een drietal categorieën met betrekking tot
de deelvragen welke uiteindelijk moeten zorgen voor de beantwoording van de centrale vraagstelling
van dit onderzoek. Deze categorieën zijn respectievelijk: beleidsdeelvragen, theoretische deelvragen
en empirische deelvragen.
Beleidsdeelvragen
1)
2)

Wat houdt de Wmo in?
Hoe verhoudt zich decentralisatie van het sociale domein tot de Wmo?
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Theoretische deelvragen
De theoretische deelvragen hebben betrekking op de succes- en faalfactoren die van essentieel zijn
voor de effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces. Voordat empirisch onderzoek
plaatsvindt moet eerst achterhaald worden op welke wijze beleid kan worden geïmplementeerd. Het
is van belang om te achterhalen welke succesfactoren zijn te onderscheiden vanuit de literatuur die
van positieve invloed zijn op de effectiviteit van beleidsvorming- en implementatie. Op deze wijze
kan uiteindelijk bepaald worden welke factoren bijdragen aan een succesvol en effectief
beleidsvormings- en implementatieproces. Pas als er antwoord op deze vragen is gegeven kan er
empirisch onderzoek uitgevoerd worden wat is gestoeld op de theorie. Zodoende dient het
theoretisch onderzoek als fundament voor het empirisch onderzoek. (Van de Graaf & Hoppe, 1992,
p. 386; Polder, 1996, p. 39). De theoretische deelvragen luiden als volgt:
1)
2)

Welke beleidsvormings- en implementatiestrategieën zijn te onderscheiden?
Welke succesfactoren zijn van invloed op een effectieve vorming en implementatie van beleid?
Deze deelvraag heeft betrekking op de succesfactoren die van invloed kunnen zijn op effectieve beleidsvorming en
-implementatie. Deze factoren hebben betrekking op beleidsvoering welke bestaat uit de beleidsvorming
(kenmerken van het beleid en de beleidstheorie) en de uitvoering van beleid (kenmerken van de organisatie en
uitvoerders). Deze variabelen zijn van belang omdat zij van invloed kunnen zijn op de beleidsvorming en –
implementatie (Torenvlied, 1996, pp. 6-7; Van de Graaf & Hoppe, 1992, p. 330; Hoogerwerf & Herweijer, 2008,
pp. 124-125).

Empirische deelvragen:
1)
2)
3)

Welke theoretische succesfactoren zijn door de onderzochte gemeenten toegepast en volgens hun van positieve
invloed op effectieve beleidsvorming en –implementatie?
Welke aanvullende voorwaarden op de succesfactoren kunnen volgens de onderzochte gemeenten bijdragen aan
de verbetering van de effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces betreffende voorgenomen,
gedecentraliseerd beleid?
Welke mogelijke oplossingen zijn denkbaar om toekomstige problemen aangaande effectieve beleidsvorming en –
implementatie op te lossen betreffende voorgenomen, gedecentraliseerd beleid?

In figuur 1 is een schematische weergave te zien van de samenhang tussen het beleidskader, het
theoretisch kader en het empirische gedeelte die deel uitmaakt van dit onderzoek. Deze samenhang
zal er uiteindelijk voor zorgen dat de centrale probleemstelling in de onderzoek beantwoord kan
worden ten einde advies uit te kunnen brengen.
Figuur 1 | Conceptueel model: verhouding tussen beleid, theorie en empirie
Beleidskader
>Vormgeving Wmo
>De verhouding tussen decentralisatie
van beleid en Wmo
Theoretisch kader
>Beleidsimplementatieprocessen
>Succesfactoren die van invloed zijn op
effectieve beleidsvorming en –
implementatie

Beleidskader
Theoretisch kader

Onderzoek naar de vorming en
implementatie van beleid van de
(eerste fase) Wmo bij een viertal
gemeenten binnen Nederland

Advies aan gemeenten binnen
Nederland hoe het
beleidsimplementatieproces
verbeterd kan worden ten aanzien
van voorgenomen beleid in het
kader van de waarschijnlijke
verdere decentralisatie van de
Wmo, de Participatiewet en de
Jeugdwet in 2014 en 2015

Empirisch onderzoek

(Mauritz, eigen bewerking, 2013)
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Zoals te zien in figuur 1 wordt in het beleidskader de context omschreven waarbinnen de Wmo tot
stand is gekomen. Deze context is van belang omdat verschijnselen niet als een los onderdeel gezien
mogen worden van de probleemstelling (AmCOGG, 2002, pp. 8-11). Vervolgens zal er een
theoretisch kader geschetst worden die antwoord moet geven op de verschillende beleidsvormingsen implementatiestrategieën en de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van beleidsvorming
en –implementatie. Tenslotte zullen het beleidskader en het theoretisch kader dienen als fundament
voor het uiteindelijke empirische onderzoek naar de succesfactoren die van invloed zijn op effectieve
beleidsvorming en -implementatie. Dit tezamen zal uiteindelijk leiden tot een advies aan gemeenten
binnen Nederland over effectieve beleidsvorming en –implementatie betreffende voorgenomen
beleid.
2.2

Wetenschappelijke relevantie

Lange tijd is de implementatie van beleid onderbelicht gebleven binnen bestaande literatuur,
onderzoeken en theorievorming (Simonis, 1983, pp. 4-5). Veel onderzoek richt zich vooralsnog alleen
op de ontwikkeling van het beleidsproces. Over de implementatie van beleid daarentegen is volgens
Noble (1999) nog maar beperkte kennis en weinig onderzoek verricht. Implementatie van beleid
werd namelijk in het verleden niet als een apart proces binnen het gehele beleidsproces beschouwd
omdat zij niet als problematisch werd beschouwd. Men beschouwde destijds meer aandacht aan de
beleidsvorming in het geheel waarbij men implementatie als puur ‘technisch’ proces zag (De Baas,
1995, p. 103; Van de Graaf & Hoppe, 1992, p. 328; Hill, 2009, pp. 194-195). Naar verloop van tijd zijn
er echter twee stromingen ontstaan over de plaats die implementatie inneemt binnen het
beleidsproces. De stromingen of benaderingen betreffen de top-down en bottom-up benadering
(Matland, 1995, p. 146). Veel onderzoekers, waaronder O’Toole (1986), Sabatier (1986), Matland
(1995) en Hoogerwerf & Herweijer (2008) pleiten voor een synthese van beide modellen. Dit
onderzoek wil daarom een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke theorie en literatuur over
beleidsvorming en –implementatie. Aspecten die vooralsnog onderbelicht zijn gebleven binnen
bestaand onderzoek en theorievorming. Daarnaast wil dit onderzoek inzicht bieden in de succes- en
faalfactoren die te onderscheiden zijn bij de beleidsvorming- en implementatie. Op deze wijze is het
mogelijk wetenschappelijk onderbouwd advies te geven over de succesfactoren die van invloed zijn
op het proces van effectieve beleidsvorming en –implementatie.
2.3

Maatschappelijke relevantie

Het onderzoek bevat ook een maatschappelijke relevantie omdat het bij kan dragen aan de oplossing
van actuele maatschappelijke problemen en/of beleidsvraagstukken. Middels het uitvoeren van een
kwalitatief

onderzoek

kan

bekeken

worden

of

de

bestaande

beleidsvormings-

en

implementatietheorieën gangbaar zijn in de (beroeps)praktijk. Dit onderzoek wil daarnaast niet
alleen een bijdrage leveren in theoretisch opzicht, maar ook in praktisch opzicht een meerwaarde
bieden in de vorm van een checklist voor effectieve beleidsvorming en –implementatie. Dit
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onderzoek kan een bijdrage leveren aan een vernieuwende visie op de implementatie van beleid en
dan met name gericht op gedecentraliseerd beleid met betrekking tot de aankomende
decentralisaties. Daarnaast kunnen nieuwe inzichten die in dit onderzoek naar voren komen
misschien leiden tot een andere aanpak van dit beleid. Op deze manier kan ervoor gezorgd worden
dat het beleid efficiënter en effectiever gevormd en geïmplementeerd kan worden binnen de
gemeenten. Daarnaast kan dit onderzoek ertoe bijdragen dat de zowel fysieke (lichamelijke) als
cognitieve (geestelijke) hulpbehoeftigen beter bediend kunnen worden door deze vernieuwde visies
en inzichten die naar voren kunnen komen tijdens dit onderzoek. Het uiteindelijke advies kan
gemeenten namelijk een oplossing bieden op de vraag hoe door middel van samenwerking binnen
netwerken en samenwerking tussen verschillende actoren beleid het beste vormgegeven kan worden.
Op deze manier kan de effectiviteit en efficiëntie van het beleid vergroot worden.
2.4

Leeswijzer

In het hier voorgaande hoofdstuk is de probleemformulering behandeld en is ingegaan op de
maatschappelijke- en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek. Hoofdstuk drie zal betrekking
hebben op het beleidskader van de Wmo. In dit beleidskader zullen de twee beleidsdeelvragen
beantwoord worden. Het vierde hoofdstuk betreft het theoretische kader van dit onderzoek. In dit
hoofdstuk zullen de twee theoretische deelvragen behandeld worden. Hoofdstuk vijf heeft betrekking
op de methoden en technieken waarvan binnen dit onderzoek gebruik is gemaakt. Vervolgens zal in
hoofdstuk zes de datapresentatie plaatsvinden naar aanleiding van het empirisch onderzoek. Het
zevende hoofdstuk van dit onderzoek heeft betrekking op de data-analyse. Tijdens de behandeling
van dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de data die voortvloeit uit het empirische onderzoek
dat is uitgevoerd bij een viertal gemeenten binnen Nederland. In hoofdstuk acht staan de conclusies,
aanbevelingen en het uiteindelijke advies in de vorm van een checklist weergegeven. Ten slotte zijn in
de laatste twee hoofdstukken (de hoofdstukken 9 en 10) de bijlagen en bronnen van dit onderzoek te
vinden.
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3 | Beleidskader
In het beleidskader zal verder worden ingegaan op de Wmo. Tijdens de behandeling van het
beleidskader zal er antwoord gegeven worden op het tweetal beleidsdeelvragen. Deze vragen zijn
respectievelijk:
1)
2)

Wat houdt de Wmo in?
Hoe verhoudt zich decentralisatie van het sociale domein tot de Wmo?

Het is belangrijk deze twee vragen te beantwoorden omdat op deze wijze een context geschetst wordt
waarbinnen verschijnselen zich voordoen. Verschijnselen mogen namelijk niet als los onderdeel
gezien worden van de probleemstelling (AmCOGG, 2002, pp. 8-11).
3.1

De Wmo

Op 1 januari 2007 is de Wmo in werking getreden. Het doel van deze wet is dat men hiermee sociale
en bestuurlijke vernieuwing tot stand wil brengen. Deze vernieuwingen zijn het gevolg van de
veranderde denkwijze binnen de politiek, over solidariteit, welke is ingezet in de jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw. De centrale overheid heeft de regie over deze wet in handen gelegd van
gemeenten. Op deze manier probeert de overheid de kostenstijgingen binnen het sociale domein
zoveel mogelijk in te perken. Door de overheveling van taken is de gemeente tegenwoordig primair
verantwoordelijk voor de zorgbehoevenden binnen haar gemeenten en ook voor een gedeeltelijke
financiering hiervan (Lub, Sprinkhuizen, Alblas, Peters, & Engbersen, p. 19; Jager-Vreugdenhil, 2012,
p. 23; De Klerk, Gilsing, & Timmermans, 2010, p. 24; Timmermans & Kwekkeboom, 2008, pp. 14-16)
De Wmo schetst een wettelijke kader voor de totstandkoming van het voorzieningenaanbod die bij
moet dragen aan het zelfstandig functioneren van ouderen, gehandicapten en chronisch
psychiatrische patiënten. De Wmo biedt namelijk een stelsel van voorzieningen waarbij de lokale
overheid de verantwoordelijkheid heeft gekregen deze te verwezenlijken, getuigende het standpunt
van de Tweede Kamer in haar memorie van toelichting over de Wmo. Volgens haar is de Wmo
“samenhangend lokaal beleid om participatie van alle burgers mogelijk te maken en te bevorderen,
uitgevoerd (…) door een daarvoor goed toegeruste gemeente” (TK 2004-2005, 30313, nr. 3, p. 1).
Hiermee zegt zij dat het mogelijk moet worden dat mensen met beperkingen “zo volwaardig mogelijk
kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven” (Datema, 2005, p. 47). De gemeenten binnen
Nederland zijn hierbij verantwoordelijk voor de beleidsvorming en de beleidsuitvoering van deze wet
(TK 2004-2005, 30313, nr. 3, p. 7). Daarnaast worden gemeenten geacht meer aandacht te besteden
aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Op deze wijze probeert de overheid een nieuwe
vorm van solidariteit te genereren: een solidariteit gericht op persoonlijke en sociale zorg (Kuiper,
2005, p. 11; Koops & Kwekkeboom, 2005, p. 20; Jager-Vreugdenhil, 2012, pp. 22-23). Solidariteit in
dit verband is: “Niets meer en niets minder dan een maatschappelijke opdracht om verbonden te zijn
met elkaar en wederzijdse verplichtingen aan te gaan als burgers onder elkaar” (Kuiper, 2005, p. 8).
De Wmo wordt zo “een belangrijk en centraal overheidsinstrument om in de toekomst een goed
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niveau van sociale voorzieningen te waarborgen” (Datema, 2005, p. 47). De Wmo is onderverdeeld in
een negental prestatievelden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;
Het bieden van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders
met problemen met opvoeden;
Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen
met een beperking op chronisch psychisch probleem en van mensen met een psycho-sociaal probleem;
Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan
mensen met een psycho-sociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun
deelname aan het maatschappelijk verkeer;
Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang;
Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale
hulp bij rampen;
Het bevorderen van verslavingsbeleid (Artikel 1, lid 1 letter g van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo))

Om deze prestaties te kunnen verwezenlijken en de dubbele doelstelling (bezuinigen en de blijvende
ondersteuning van mensen) te behalen zijn er vier beleidsroutes opgesteld namelijk, de
decentralisatie van welzijns- en ondersteuningstaken naar lokale partijen onder regie van lokale
overheden. Ten tweede een verschuiving van ‘recht op zorg’ naar beleidsvrijheid door gemeenten.
Ten derde het terugleggen van verantwoordelijkheid bij de vragers van ondersteuning en als laatste
het beroep doen op de ‘civil society’ (Jager-Vreugdenhil, 2012, pp. 23-24). Om deze beleidsroutes uit
te kunnen voeren betekent dit “een verschuiving van de verdeling van verantwoordelijkheden voor
zorg en welzijn tussen overheden, individuen en sociale verbanden binnen de samenleving (Ibid.,
2012, p. 24).
3.2

Verhouding tussen decentralisatie en Wmo

De decentralisaties van het sociale domein zijn het gevolg geweest van een veranderde denkwijze
binnen de politiek over de verzorgingsstaat, welke is begonnen in de jaren vijftig van de vorige eeuw
(Trommel & Van der Veen, 2004, p. 13; Jager-Vreugdenhil, 2012, pp. 16-17). In de jaren vijftig werd
steeds meer kritiek geuit op de invloed van de overheid op het terrein van zorg en welzijn. De jaren
vijftig en zestig werden allereerst gekenmerkt door een sterke economische groei en daaruit
voortvloeiend “een groot optimisme over de mogelijkheden van een overheid om niet alleen een
welvaartsminimum te bewaken, maar ook een welzijnsgarantie te bieden aan individuen” (JagerVreugdenhil, 2012, p. 16; Kuiper, 2005). Dit optimisme maakte echter al snel plaats voor scepticisme
toen bleek dat de overheidsuitgaven op het gebied van zorg en welzijn sterk toenamen. Daarnaast zijn
er vanuit de samenleving steeds meer kritische geluiden te horen over de toenemende
overheidsinvloed binnen het sociale domein (Arda, et al., 2004, p. 8; Jager-Vreugdenhil, 2012, pp. 1819). Bij deze kritiek komt nog een ander aspect de hoek om kijken. De verzorgingsstaat is erop
gericht sociale verbanden en structuren te scheppen voor alle individuen binnen een land met een
gedeelde solidariteit met betrekking tot verantwoordelijkheid. De overheid zou in deze situatie
moeten zorgen voor sociale arrangementen waarin deze verantwoordelijkheden en gedeelde
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solidariteit tot uiting zouden komen. Zo ontstonden wetten die zorgden voor dit sociale arrangement
en werden bijvoorbeeld de Werkloosheidswet, een stelsel voor studiefinanciering en de Algemene
Ouderdomswet (AOW) in het leven geroepen. Bij deze arrangementen speelde individuele en
collectieve verantwoordelijkheid een belangrijke rol (Jager-Vreugdenhil, 2012, pp. 17-18; Wildeboer
Schut, Vrooman, & De Beer, 2000, p. 9).
De bemoeienis van de staat met sociale verzorgingsarrangementen kreeg steeds meer kritiek te
verduren. De overheid zou de individuele vrijheid van het individu inperken “die het gevolg waren
van dwingende, nationale arrangementen” (Trommel & Van der Veen, 2004, p. 13). Hiermee heeft de
overheid ook bijgedragen aan de trend van individualisering die de laatste decennia van de twintigste
eeuw typeerde. Deze mogelijkheid heeft de overheid geboden omdat er voor zorg en sociale zekerheid
beroep kon worden gedaan op de overheid en haar financiering van deze arrangementen. Hierdoor
zijn individuen uiteindelijk minder afhankelijk geworden van hun naaste omgeving zoals familie en
vrienden (Jager-Vreugdenhil, 2012, p. 17). Naast kritiek werd er steeds meer getwijfeld of de staat wel
bepaalde garanties aan haar burgers kon bieden. Het zou volgens sommige zelfs “onwenselijk” zijn als
de staat deze sociale zekerheden voor zijn rekening zou nemen. De Antirevolutionairen waren
bijvoorbeeld van mening dat “de overheid niet de taak van sociale verbanden moest overnemen”
(Schuyt & Taverne, 2000, geciteerd in: Jager-Vreugdenhil, 2012, p. 18). Op deze manier zorgt de
overheid er namelijk voor dat de gedeelde solidariteit en verantwoordelijkheid van het individu
onder hoogspanning komt te staan omdat het volgens velen zou leiden tot “anonimisering van
menselijke verhoudingen, uitholling van spontane menselijke solidariteit en mensen weinig
aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid” (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR), 2006, p. 31). Deze anonimisering, uitholling van solidariteit en een tekort aan eigen
verantwoordelijkheid is onbewust ingezet door de overheid en versterkt door andere factoren
waaronder de stijgende inflatie en economische stagnatie in Nederland in de jaren zeventig. Dit
leidde er uiteindelijk toe dat de overheid de regisseur werd van actief prijs- en loonbeleid en werden
sociale verzekeringen meer en meer gecentraliseerd geregeld wat volgens De Swaan (1976)
uiteindelijk zou leiden tot de ‘verstatelijking’ van verzorgingsarrangementen (Torenvlied & Hakfoort,
2001, p. 12). De jaren zeventig staan, naar aanleiding van deze verdere ‘verstatelijking’, dan ook in het
teken van ‘de crisis van de verzorgingsstaat’. Steeds meer publicaties, van diverse auteurs, richten zich
op de ‘ondergang’ van de verzorgingsstaat in haar huidige vorm (Hoogerwerf, 1983, p. 17). Deze
‘ondergang’ is volgens de diverse auteurs vooral te wijten aan de alsmaar stijgende kosten die de
verzorgingsstaat met zich meebrengt (Jager-Vreugdenhil, 2012, p. 18; Herweijer, 1983, p. 41;
Torenvlied & Hakfoort, 2001, p. 12). Volgens Jager-Vreugdenhil (2012) is de gehele kritiek die geuit
wordt op de verzorgingsstaat uiteindelijk niet alleen pragmatisch, maar is zij “steeds terug te voeren
op de verschuiving in de verhouding tussen overheid, individu en sociale verbanden”.
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Stijgende kosten worden ook toegeschreven aan de verminderde solidariteit en verantwoordelijkheid
van burgers binnen de verzorgingsstaat. Volgens Schuyt (1991) leidt dit ertoe dat er een vraag naar
immateriële goederen optreed: “de vraag naar betaalde diensten van dokter, psychiater en therapeut,
van welzijnswerker en opbouwmedewerker neemt toe, terwijl de vraag naar de onbetaalde diensten
van pastoor en vrijwilliger afnemen” (Schuyt, 1991, p. 8). Ook Trommel en Van der Veen (2004)
beroepen zich op de immateriële kant die het voortbestaan van de verzorgingsstaat onder druk zet
omdat: “(…) de oorzaken van het houdbaarheidsprobleem steeds vaker worden gezocht in het gedrag
van burgers, die te snel een beroep doen op de voorzieningen, of in het functioneren van
beleidsuitvoerders (…) die al te gemakkelijk hun diensten aanbieden” (Trommel & Van der Veen,
2004, p. 15). Deze oorzaken vinden hun oorsprong ook in verhouding tussen individu en overheid:
“De overheid heeft steeds meer verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn, maar slaagt er niet
voldoende in aan te sluiten op het individu als uniek persoon” (Jager-Vreugdenhil, 2012, p. 19). Ten
slotte heeft ook globalisering geleid tot een verdere afbraak van de verzorgingsstaat (Clarke, 2003, p.
202). Door de technische vooruitgang die deze globalisering met zich heeft meegebracht zijn mensen
niet meer gebonden aan hun lokale context waardoor solidariteit is verdwenen. Iedereen is deel
geworden van het grote geheel waardoor de onderlinge afhankelijkheid verminderd is (Ibid., 2003,
pp. 203-205). Ondanks alle kritieken op de verzorgingsstaat zijn er ook tal van positieve geluiden te
horen. Zo worden maatschappelijke ongelijkheid en armoede tegengegaan. Daarnaast zijn
Nederlanders over het algemeen goed beschermd tegen armoede en verzekerd van zorg bij ouderdom
en ziekte (Jager-Vreugdenhil, 2012, pp. 20-21).
Naar aanleiding van bovenstaande is er in de jaren tachtig van de vorige eeuw een zoektocht
begonnen naar oplossingen voor de ontstane problemen. In eerste instantie heeft men geprobeerd de
problemen op te lossen via de markt, maar met de komst van de Wmo wordt er door de overheid ook
weer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de mens binnen haar eigen context
van het bestaan (Vrooman, Van Noije, Jonker, & Veldheer, 2012, p. 16; Jager-Vreugdenhil, 2012, p.
21). Mede onder invloed van neoliberale opvattingen is in Nederland het principe van vraagsturing
ingesteld binnen de zorg. Hierbij trekt de overheid zich meer en meer terug om zo de individuele en
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te herwaarderen. De terugtredende overheid in Nederland
is ingezet door minister Brinkman onder het motto ‘minder overheid, meer markt’. Daarnaast is
minister Brinkman één van de eersten die beroep doet op de zelfredzaamheid van de burger: “De
burger krijgt een sociale en maatschappelijk opdracht terug en de overheid wil zelf een veel
bescheidener rol gaan spelen” (Kuiper, 2005, p. 9; Drosterij & Peeters, 2013, pp. 29-30). Dit betekent
dat burgers niet meer vanzelfsprekend gebruik kunnen maken van de sociale voorzieningen waar de
verzorgingsstaat hen in voorziet. Daarentegen doet de overheid nu een beroep op de autonomie en
zelfredzaamheid van het individu (Drosterij & Peeters, 2013, p. 31). In de jaren negentig vinden
namelijk, naar aanleiding van ‘minder overheid, meer markt’, verschillende decentralisaties plaats
binnen het sociale domein. De gedachte achter deze decentralisaties zijn dat hulpaanvragen op deze
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manier zoveel mogelijk binnen de woon- en leefsfeer van het individu kunnen plaatsvinden. Gevolg
hiervan geweest is dat het beleid rond mensen met een fysieke beperking in het teken heeft gestaan
van ‘extramuralisering’ en het creëren van een “passend aanbod buiten de instituten”. Dit houdt in
dat mensen met een beperking niet meer worden weggezet in een instelling, maar als ‘volwaardig’ lid
aan en in de samenleving kunnen deelnemen (Koops & Kwekkeboom, 2005, p. 1). Ook de invoering
van de Wmo kan daarom worden gezien als een vervolg op de ingezette trend om taken vanuit het
sociale domein verder te decentraliseren zodat er een beroep kan worden gedaan op de solidariteit,
autonomie en zelfredzaamheid van het individu (Jager-Vreugdenhil, 2012, p. 23). Op deze visie
bestaat ook kritiek. Ondanks dat de overheid probeert hulpbehoeftigen te stimuleren eerst een beroep
te doen op hun persoonlijke omgeving blijkt dit in de praktijk niet altijd te werken. Volgens
Grootegoed (2012) doen zij liever geen beroep op hun persoonlijke omgeving waardoor de, vanuit de
overheid gestimuleerde, zelfredzaamheid verminderd en er een autonomieparadox optreed. Hierdoor
worden hulpbehoevenden juist “minder zelfredzaam (…) dan voorheen” (Grootegoed, 2012, p. 79).
Op deze manier blijven ‘scheve verhoudingen’ volgens Grootegoed (2012) bestaan.
Duidelijk is geworden dat de verschuiving in verhouding tussen overheid, individu en sociale
verbanden en alle facetten die hierboven beschreven zijn en hebben geleid tot verminderde
solidariteit. Deze vermindering heeft geleid tot een vermeerderde aanspraak van burgers op de
collectieve voorzieningen met betrekking tot zorg en welzijn. Gevolg hiervan zijn de stijgende kosten
die collectieve voorzieningen met zich meebrengen naar gelang het gebruik en verbruik ervan. Om
deze problemen op te kunnen lossen zal er volgens Trommel & Van der Veen (2004) aandacht
geschonken moeten worden aan “voorzieningen die minder gestandaardiseerd zijn en beter
aansluiten op de persoonlijke voorkeuren en leefstijlen” van burgers (Trommel & Van der Veen,
2004, p. 16). Indien de focus hierop gelegd zal worden zullen burgers geacht worden meer
verantwoordelijkheid voor hun ‘welzijn’ en ‘bestaanszekerheid’ moeten nemen (Ibid., 2004, pp. 1516). Pas als dat verwezenlijkt wordt kan de overheid ervoor zorgen dat individualisme wordt
vervangen door een hang naar collectivisme (Jager-Vreugdenhil, 2012, p. 19; Schuyt, 1991, pp. 1415). De invoering van de Wmo kan volgens Jager-Vreugdenhil dan ook worden gezien “als een
volgende

stap

(…)

naar

meer

marktwerking

en

vraagsturing,

decentralisering,

meer

vermaatschappelijking en een steeds groter beroep op de ‘zorgzame samenleving’ als alternatief voor
professionele zorg” (Jager-Vreugdenhil, 2012, p. 23).
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4 | Theoretisch kader
Dit onderzoek heeft betrekking op de beleidsvorming en –implementatie met betrekking tot de eerste
fase van de Wmo bij gemeenten. In het theoretisch kader zal een literatuurstudie plaatsvinden naar
verschillende opvattingen over effectieve beleidsvorming en –implementatie en de essentiële
succesfactoren die noodzakelijk zijn voor effectieve beleidsvorming en –implementatie. In het
theoretisch kader zal antwoord gegeven worden op de drie theoretische deelvragen. Deze deelvragen
zijn respectievelijk:
1)
2)

Welke beleidsvormings- en implementatiestrategieën zijn te onderscheiden?
Welke succesfactoren zijn van invloed op een effectieve vorming en implementatie van beleid?

Allereerst zal in paragraaf 4.1 een korte inleiding gegeven worden van de gehele beleidscyclus. Dit,
omdat beleidsvoering (het proces van beleidsvorming en –uitvoering) onderdeel uitmaakt van de
beleidscyclus en hiervan niet los gezien kan worden. Paragraaf 4.2 zal betrekking hebben op welke
wijze beleid gevormd en geïmplementeerd kan worden gevolgd door de succesfactoren die positief
van invloed zijn op de effectiviteit van beleidsvorming en –implementatie. Deze zullen beschreven
worden in paragraaf 4.3.
4.1

De beleidscyclus in vogelvlucht

Implementatie van beleid staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van de gehele beleidscyclus.
Deze gedachte is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Implementatie van beleid kreeg namelijk tot de
jaren zestig maar weinig aandacht binnen haar vakgebied. Volgens diverse auteurs, zoals Simonis
(1983), Van de Graaf & Hoppe (1992), De Baas (1995) en Hill (2009), is dit te wijten aan het feit dat
implementatie in die jaren gezien werd als een voortvloeisel van het eigenlijke beleidsproces. Het
beschrijven van de gehele beleidscyclus heeft niet de prioriteit binnen dit onderzoek. Omdat
beleidsvorming en –implementatie wel een onderdeel vormen van de gehele beleidscyclus kan zij
hiervan niet los worden gezien. Het is daarom van belang kort in te gaan op de beleidscyclus alvorens
een theoretische beschrijving te geven van de manieren waarop beleid gevormd en geïmplementeerd
kan worden. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de beleidsdefinitie van Hoogerwerf (2008). In zijn
beleving is beleid “het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en
bepaalde tijdskeuzes” (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 19).
Nu bekend is wat in dit onderzoek onder beleid wordt verstaan is het van belang kort stil te staan bij
de verschillende onderdelen waaruit beleid bestaat. Het maken van beleid kent een aantal
deelprocessen en wordt ook wel de beleidscyclus genoemd. De beleidscyclus is “een aaneenschakeling
van een lange reeks van buitengewoon ingewikkelde bewerkingen, omvormingen en transformaties,
waarbij doorgaans vele mensen, organisaties en organen zijn betrokken” (Geul, 1996, p. 51). Het is als
het ware een gefaseerd proces met een verzameling van deelprocessen “die als geheel en in onderlinge
wisselwerking de bedoeling hebben een bepaalde werkelijkheid, namelijk het beleidsveld, naar de
hand van beleidsactors te zetten, opdat situaties ontstaan die zij politiek als ‘beter’ beoordelen”
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(Polder, 1996, p. 22; Van de Graaf & Hoppe, 1992, p. 79; Geul, 2006, p. 116). Bij dit proces worden
verschillende oordelen gevormd door verschillende bij het beleid betrokken actoren die invloed
proberen uit te oefenen op het proces van beleidsvorming (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 22; Van
de Graaf & Hoppe, 1992, pp. 79-80). Het is als het ware een constructie van ‘rede’ en ‘macht’, gevoed
door normen en waarden van actoren die betrokken zijn bij en binnen het beleidsproces (Geul, 2006,
p. 97). Voor beleidsvoering zijn twee grondstoffen nodig die bestaan uit “abstracte en omstreden
idealen, waarden, normen, beginselen en (partij)politieke ideologieën” (Van de Graaf & Hoppe, 1992,
p. 79), en een grondstof gebaseerd op “meerduidige, ambigue en nog te interpreteren massa van
feitelijke gegevens” (Ibid., 1992, p. 79). Naast grondstoffen kent beleid twee doeleinden namelijk, de
‘finaliteit en ‘redelijkheid’. Finaliteit moet ertoe leiden dat beleid doelen heeft waar naartoe gewerkt
kan worden. Redelijkheid houdt in dat beleid gestoeld moet zijn op “houdbare, acceptabele en
controleerbare argumentaties” (Geul, 2006, p. 97). Indien beleid hieraan voldoet kan zij rekenen op
voldoende draagkracht en draagvlak van alle betrokkenen binnen het proces.
In het hier voorgaande is in het kort gesproken over de vorming van het beleidsproces als geheel.
Daarnaast is ingegaan op het feit dat een beleidscyclus bestaat uit zogenaamde deelprocessen. Deze
deelprocessen worden door verschillende auteurs anders belicht. Over het algemeen zijn de volgende
processen binnen de beleidscyclus te onderscheiden: ideologievorming van beleid, agendavorming,
beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling (beleidsvorming), beleidsuitvoering (beleidsimplementatie),
naleving en evaluatie.. Deze zijn ontleend aan diverse auteurs waaronder Van de Graaf & Hoppe
(1992), Polder (1996) en Hoogerwerf & Herweijer (2008). Binnen dit onderzoek zijn vooral de
deelprocessen ‘beleidsbepaling’ en ‘beleidsuitvoering’ van belang. In het verdere vervolg van dit
theoretische kader zal gesproken worden over beleidsvorming (beleidsbepaling) en implementatie
(beleidsuitvoering).
4.2

Implementatie: top-down en bottom-up

Het is van belang kort stil te staan bij de verschillende beleidsvormings- en implementatiestrategieën
van beleid omdat de kaderstelling van de Wmo vanuit de centrale overheid is vormgegeven (topdown). De gemeenten zijn daarentegen verantwoordelijk geweest voor de beleidsvorming en
implementatie van de Wmo (bottom-up).
Implementatie van beleid is volgens Mazmanian en Sabatier:
(…) the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form
of important executive orders or court decision. Ideally that decision identifies the problem(s) to be 15ddressed,
stipulates the objective(s) to be persued, and in a variety of ways, ‘structures’ the implementation process.
(Mazmanian & Sabatier, 1983, p. 20)

Over de implementatie van beleid heeft zich in de afgelopen decennia een interessante ontwikkeling
voorgedaan. Tot in de jaren zestig en zeventig wordt aan implementatie van beleid nauwelijks
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aandacht geschonken (Korsten & Derksen, 1986, p. 1; Simonis, 1983, pp. 4-5; Hill, 2009, pp. 194195). Dit is te wijten aan het feit dat uitvoering van vastgesteld beleid niet als problematisch wordt
gezien. Er wordt vooral aandacht geschonken aan de beleidsvorming. De uitvoering wordt hierbij
gezien als een zogenaamd ‘neutraal technisch proces’ (De Baas, 1995, p. 103; Van de Graaf & Hoppe,
1992, p. 328). Hier komt verandering in naar aanleiding van steeds meer falende
overheidsprogramma`s in Amerika. Door dit overheidsfalen komt er steeds meer aandacht voor
onderzoek naar de implementatie van beleid (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 122; Van de Graaf &
Hoppe, 1992, p. 328; Van Meter & Van Horn, 1975, pp. 452-453). De meeste onderzoeken naar
implementatie komen vanaf Amerikaanse bodem en richten zich met name op het falen van
overheidsprogramma`s. Pressman en Wildavsky (1973) worden hierbij ook wel de pioniers
aangaande implementatieonderzoek genoemd (Hill, 2009, p. 197). Het meest interessante en recente
werk betreffende implementatieonderzoek komt echter van West-Europese bodem. Amerikaanse
studies betreffende implementatieonderzoek zijn “pessimistic conclusions about the ability of
governments tot effectively implement their programs” (Sabatier, 1986, p. 21). De tweede generatie
onderzoeken daarentegen zijn meer analytisch en vergelijkend van aard waarbij verschillende cases
met elkaar vergeleken worden (Sabatier, 1986, p. 21; Hill, 2009, pp. 194-200).
Met de toename van het belang van implementatieonderzoek ontstaan er na verloop van tijd twee
verschillende benaderingen van implementatie: de top-down en bottom-up benadering (Matland,
1995, p. 146; Sabatier, 1986, pp. 21-22). Het is belangrijk om kort stil te staan bij deze afzonderlijke
benaderingen omdat op basis van deze benaderingen de succes- en faalfactoren, die van invloed
kunnen zijn op de beleidsvorming en –implementatie, gedestilleerd kunnen worden vanuit de
literatuur. In de volgende paragraaf zal een synthese van beide benaderingen behandeld worden. De
synthese die binnen dit onderzoek gebruikt wordt is het actoren- en factoren-model van Hoogerwerf
& Herweijer (2008). Er is gekozen voor een synthese van beide benaderingen omdat dit volgens
O`Toole (1986) en Sabatier (1986) leid tot een betere onderzoeksbenadering. Daarom moet
onderzoek naar beide benaderingen worden aangemoedigd: “Efforts should be undertaken to build
systematically and cumulatively on the research that has focused on policy characteristics, resources,
implementation structure, implementor disposition, implemtor-client relationship, and timing”
(O`Toole, 1986, pp. 203-204).
Zoals vermeld zijn er twee verschillende benaderingen van beleidsvorming en –implementatie. De
eerste benadering is de top-down benadering. Auteurs die zich hard maken voor een top-down
benadering van beleid zien de ontwerpers van beleid als de centrale actoren die manipulerend
kunnen werken op het centrale niveau van beleidsvorming en –uitvoering (Matland, 1995, p. 146).
Dit is volgens Pressman en Wildavsky (1984) te wijten aan de aanwezigheid van verschillende
actoren, meerdere beslismomenten en afspraken binnen het beleidsproces die ervoor zorgen dat de
uitvoering van beleid een complex verhaal is. Zij noemen dit de “complexity of joint action”
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(Pressman & Wildavsky, 1984, pp. 87-94). Het is volgens hen dus zaak om het
beleidsuitvoeringsproces te versimpelen zodat er minder schakels zijn die het proces beïnvloeden
(Ibid., 1984, p. 147). Volgens Pressman & Wildavsky zijn beleidsvorming en –implementatie niet van
elkaar te scheiden. Hieruit blijkt dat de implementatie ligt gelegen binnen het beleidsproces en geen
“neutraal technisch proces” is: “A verb like ‘implement’ must have an object like ‘policy’” (Ibid., 1984,
p. Xxi). Door Van de Graaf en Hoppe (1992) wordt dit ook wel getypeerd als de “ceasuur als
overgang van de wordings- of ontstaansgeschiedenis van het beleid (de beleidsvorming) naar de
lotsgeschiedenis van het beleid (de beleidsuitvoering)” (Van de Graaf & Hoppe, 1992, p. 334).
Ook Mazmanian en Sabatier (1986) maken zich hard voor een top-down benadering. Het essentiële
kenmerk van een top-down benadering is volgens hen dat zij begint met een beleidsbeslissing door
overheidsfunctionarissen op het centrale niveau (Sabatier, 1986, pp. 21-23). Hierbij sluiten zij aan bij
de gedachte dat de beleidsontwerpers de centrale actoren zijn die manipulerend kunnen werken op
het centrale niveau van beleidsvorming en –implementatie. Om dit te verwezenlijken is het belangrijk
een vooraanstaande plaats te geven aan het beleidsdocument. Dit is “de wet, beleidsnota (…) waarin
beleid wordt weergegeven en waarover een politieke beslissing is gevallen” (Van de Graaf & Hoppe,
1992, pp. 366-367). Op deze wijze kan de beleidstoepassing verbeterd worden en is zij normatief van
aard. Beslissingen aangaande beleid moeten namelijk zoveel mogelijk genomen worden door gekozen
politici en niet door ambtenaren zelf (Ibid., 1992, p. 367).
Ondanks de pogingen het beleidsimplementatieproces te analyseren zijn er een aantal auteurs die
kritiek leveren op de top-down benadering. Deze auteurs zijn onder andere Hjern en Hull (1982)
Simonis (1983) en Matland (1995). Volgens hen zou een top-down benadering voorgaande processen
en handelingen in de beleidscyclus niet ter harte nemen en ziet zij implementatie als een puur
administratief proces waarbij het politieke proces genegeerd wordt. Ten tweede is een top-down
benadering moeilijk te gebruiken in situaties waarbij geen eenduidigheid is over het beleid en waarbij
de uitvoering versplinterd is met een hoeveelheid aan actoren. Daarnaast onderschat de top-down
benadering de rol van de street level bureaucrats (SLB`er)2. SLB`ers hebben namelijk oog voor
daadwerkelijke problemen die spelen en zouden daardoor een centralere rol moeten krijgen binnen
het beleidsvormingsproces. Tenslotte zou het simpelweg onmogelijk zijn voor centrale
beleidsontwerpers controle uit te oefenen op de beleidsuitvoering. Dit komt omdat de uitkomst van
de uitvoering van beleid mede bepaald wordt door “de werking van de uitvoerende organisatie, door
eigenschappen van de regeltoepassende, uitvoerende ambtenaren en door eigenschappen en reacties
van tot medewerking en naleving te bewegen burgers” (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, pp. 123-124).

De zogenaamde street level bureaucrat (SLB`er) volgens Lipsky (2010). Een SLB`er is een werknemer van een publieke instelling die direct contact heeft met
de burger. Zij beschikken over een bepaalde mate van beleidsvrijheid bij de toewijzing van voorzieningen en/of het opleggen van bepaalde sancties (Lipsky,
2010, p. xvii).

2
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Samenvattend kan gesteld worden dat de belangrijkste kritiek die geleverd wordt op een top-down
benadering betrekking heeft op het feit dat zij te weinig aandacht schenkt aan de processen die zich
voordoen op het niveau van de daadwerkelijke beleidsuitvoering.
Als antwoord hierop is een bottom-up benadering van beleidsimplementatie ontstaan (Matland,
1995, pp. 147-148; Sabatier, 1986, p. 30). De theoretici die een bottom-up benadering prefereren,
concentreren zich meer op de verscheidenheid van actoren en factoren die betrokken zijn bij de
beleidsvorming op operationeel niveau en die met elkaar interacteren tijdens het proces van
beleidsvorming en –implementatie (Matland, 1995, p. 148). Belangrijke auteurs die een bottom-up
benadering nastreven zijn Hjern en Hull (1982) en Lipsky (2010). Zij pleiten voor een kijk naar de
uitvoerders van beleid als de centrale actoren en stellen dan ook dat beleid vormgegeven moet
worden op het uitvoeringsniveau (Matland, 1995, p. 148; Sabatier, 1986, p. 30). Hierbij gaat het
vooral om wat er daadwerkelijk gedaan wordt door de uitvoerders van beleid. Volgens Matland
(1995) moet dan ook rekening gehouden worden met de vormgeving van het beleid: beleid moet
vormgegeven worden in samenwerking met de beleidsuitvoerende actoren en factoren die bij het
beleid betrokken zijn. Beleidsimplementatie komt zowel volgens Matland (1995) en Sabatier (1996)
voor op twee niveaus: het macro- en microniveau. Op macroniveau wordt het beleid of
beleidsprogramma ontwikkeld en op microniveau reageren lokale partijen en uitvoerders op het
ontwikkelde beleid of programma. Zij ontwikkelen vervolgens hun eigen uitvoeringsstijl en voeren
deze uit (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 124). Tijdens de uitvoering van beleid door
beleidsuitvoerders hebben de centrale actoren maar beperkte invloed die zij uit kunnen oefenen op
het uitvoeringsniveau. Hier ontstaan volgens Matland en Sabatier dan ook de meeste problemen. Om
dit op te lossen pleiten zij voor bepaalde beleidsvrijheid van beleidsuitvoerders om het beleid naar
eigen inzicht uit te voeren. Zij opereren namelijk vaak in netwerken van verschillende organisaties
waarbij de uitvoering tot stand komt in een proces van “onderlinge aanpassing en beïnvloeding” en
zijn mede bepalend voor de uitkomst van het beleid (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 124; Matland,
1995, p. 148; Sabatier, pp. 30-31).
Net als een top-down benadering van beleidsimplementatie kent ook een bottom-up benadering van
beleidsvorming en –implementatie zijn keerzijden. Sabatier (1986) en Matland (1995) benoemen
deze tekortkomingen welke normatief en empirisch van aard zijn.
Deze tekortkomingen zijn als volgt samen te vatten:
Normatief
1)

Ontbreken van democratische legitimiteit; binnen een democratisch systeem moet beleidscontrole enkel
uitgevoerd worden door actoren die hun macht ontlenen aan het feit dat zij democratisch gekozen zijn (Matland,
1995, p. 149).
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Empirisch
2)
3)
4)

Een bottom-up benadering benadrukt teveel het niveau van de lokale autonomie (Sabatier, 1986, pp. 34-35;
Matland, 1995, p. 150);
Een bottom-up benadering verzuimt in te gaan op een expliciete theorie van de factoren die van invloed zijn op
het onderwerp dat van belang is (d.w.z. dat het onmogelijk is te achterhalen welke factoren daadwerkelijk van
invloed zijn geweest op het proces) (Sabatier, 1986, p. 35);
Bottom-uppers zijn niet per se geïnteresseerd in de uitvoering van het beleid, maar meer in de interactie tussen
actoren in een specifieke beleidssector (Ibid., p. 36).

In het hier voorgaande is ingegaan op twee wijzen van beleidsvorming en –implementatie die vanuit
de literatuur te onderscheiden zijn. Deze wijzen betreffen de top-down en bottom-up benadering.
Het belangrijkste verschil tussen deze beide opvattingen is de manier van kijken hoe beleid tot stand
komt en de invloed van actoren op deze beleidsvorming. Top-downers leggen hierbij de focus van de
totstandkoming en uitvoering van beleid op centraal niveau, bottom-uppers daarentegen leggen de
focus vooral op het uitvoeringsniveau. In figuur 2 is samenvattend het wezenlijke verschil te zien
tussen beide benaderingen.
Figuur 2 | Verschillen tussen de top-down en bottom-up benadering van implementatie
Top-down
(Sabatier & Mazmanian)
(Central) Government decisison, e.g., new
pollution control law

Initial focus
Identification of major actors in the process

Evaluative criteria

Overall focus
(Sabatier, 1986, p. 33)

4.2.1

From top down and from government out to
private sector (although importance attached to
causal theory also calls for accurate understanding
of target group`s incentive structure)
Focus on extent of attainment of formal objectives
(carefully analyzed). May look at other politically
significant criteria and unintended consequences,
but these are optional
How does one steer system to achieve (top) policymaker(s) intended policy results?

Bottom-up
(Hjern et al)
Local implementation structure (network)
involved in a policy area, e.g., pollution
control
From bottom (government and private up)

Much less is clear. Basically anything the
analyst chooses which is somehow relevant to
the policy issue or problem. Certainly does
not require any careful analysis of official
government decision(s)
Strategic interaction among multiple actors
in a policy network.

Een synthese van top-down en bottom-up

Het is in deze paragraaf nog niet de bedoeling stil te staan bij alle succes- en faalfactoren die van
invloed zijn op het proces van beleidsvorming en –implementatie. Deze paragraaf is er op gericht te
betogen dat een synthese (combinatie) van beide modellen kan leiden tot meer inzicht in de succesen faalfactoren die van invloed zijn op het proces van beleidsvorming en –implementatie.
In de hier voorafgaande subparagraaf is kort ingegaan op de twee benaderingen van beleidsvorming
en –implementatie. Hierbij zijn enkele tekortkomingen genoemd van beide benaderingen. Bij een
top-down benadering ligt de aandacht van beleidsvorming – en implementatie teveel op het centrale
niveau, terwijl bij een bottom-up benadering de focus teveel ligt op het uitvoerende niveau. In
werkelijkheid is er volgens Hoogerwerf en Herweijer (2008) “sprake van een wisselwerking tussen de
organisaties en het functioneren van de individuele uitvoerders” (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p.
125). Daarnaast zijn er in beide benaderingen een aantal dezelfde, overeenkomstige factoren te
benoemen die altijd van invloed zijn op het proces van beleidsvorming en –implementatie (Sabatier,
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1986, p. 39; Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 124). In dit onderzoek zal daarom gebruik worden
gemaakt van een synthese tussen beide modellen.
De synthese die binnen dit onderzoek gebruikt zal worden is het actoren- en factoren-model van
Hoogerwerf en Herweijer (2008). In dit model benoemen zij de belangrijkste factoren van beide,
afzonderlijke benaderingen in hun “onderlinge wisselwerking” en voegen deze samen in één model
(Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 125). Hierbij moet de opmerking gemaakt worden dat het
ondoenlijk is om alle succesfactoren te benoemen die van invloed zijn op het proces van
beleidsvorming en –implementatie. Daarnaast zijn veel onderzoekers het er niet over eens welke
factoren het succes bepalen van beleidsvorming en –implementatie. Vooral als het gaat om de
aanwezigheid van meerdere actoren (O`Toole, 1986, p. 184). Een synthese van de top-down en
bottom-up benadering kan dan ook niet als een normatief kader gezien worden. Er wordt daarom
voor de factoren gekozen die in de diverse literatuur genoemd worden als meest relevante en cruciale
beïnvloeders op de vorming en implementatie van effectief beleid. Daarnaast wordt een dergelijke
benadering ook aangeraden vanuit de literatuur: “(…) It is nevertheless worthwhile to seek synthesis
on some of the empirical questions that divide the two efforts that aim to build upon the strengths of
and contextual questions implied by the separate perspectives” (O`Toole, 1986, p. 204). In figuur 3
staat het actoren- en factorenmodel van Hoogerwerf en Herweijer weergegeven. In dit model worden
vier factoren benoemd die van grote betekenis zijn voor de conformiteit van beleidsprestaties en
effectieve beleidsvorming en –implementatie. Tevens voegt dit model facetten uit zowel de top-down
als bottom-up benadering samen (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 125).
Figuur 3 | Het actoren- en factoren-model
Kenmerken van beleid en
beleidstheorie

Kenmerken van de
uitvoerende organisatie

Kenmerken van
uitvoerders:
> Weten
> Willen
> Kunnen
> Moeten

Conformiteit van
beleidsprestaties

Omgevingsinvloeden:
> Taakomgeving
> Politiek bestuur
> Economie
> Technologie

In het hier voorgaande is beschreven dat Hoogerwerf en Herweijer – onafhankelijk van de gekozen
benadering – dezelfde factoren terug zien die van invloed zijn op de beleidsvorming en implementatie en dat er sprake is van een “onderlinge wisselwerking”. Deze wisselwerking wordt in
figuur 3 weergegeven middels de pijlen die in beide richtingen wijzen (Ibid., 2008, p. 125). Naast
Hoogerwerf en Herweijer zijn er nog een aantal andere auteurs die ‘pleiten’ voor een synthese tussen
zowel een top-down als bottom-up benadering zoals Sabatier (1986) en Van de Graaf en Hoppe
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(1992). Er is gekozen voor het actoren- en factoren-model omdat dit model laat zien dat er sprake is
van een wisselwerking tussen organisaties en uitvoerders. Op deze wijze sluit het model aan bij de
gedachte dat beleidsvorming en –implementatie niet los van elkaar gezien kunnen worden. Sommige
aspecten van de beleidsvorming zijn namelijk nog steeds van belang bij de beleidsimplementatie
omdat de beleidsvorming ook hier nog steeds plaatsvindt: “de strijd over het beleid wordt tijdens de
uitvoering voortgezet” (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 127; Korsten & Derksen, 1986, pp. 24-25).
Ook Cerych en Sabatier (1986) delen deze mening en stellen vast dat er een sterke wederzijdse
verbinding is tussen beleidsvorming en -uitvoering. Het is daarom essentieel zowel de factoren te
benoemen die tijdens het proces van beleidsvorming als tijdens het proces van beleidsimplementatie
van invloed zijn (Korsten & Derksen, 1986, pp. 24-25; Simonis, 1983, p. 86).
Het is belangrijk de factoren te benoemen die tijdens het proces van beleidsvorming van invloed zijn,
omdat de beleidsvorming een wezenlijk onderdeel vormt van de uiteindelijke implementatie van
beleid. De meeste factoren die van invloed zijn op het proces van beleidsvorming komen uit de topdown benadering omdat deze benadering zich toelegt op de centrale actoren die het beleid
vormgeven. Deze centrale actoren zijn de beleidsmakers die het proces van beleidsvorming
beïnvloeden door hun “deskundigheden, specialismen, sociale vaardigheden, creativiteit, tijd, energie,
informatie, (…) en belangen en (politieke) macht” (Ibid., 1992, p. 265). Het hele proces is daarom een
“proces van wilsvorming, besluitvorming en activiteiten”, indien het proces wordt opgevat als een
“continue proces waarin geen scherpe grens te trekken valt tussen de vorming en uitvoering van
beleid” (Korsten & Derksen, 1986, p. 26). In de loop der tijd is er echter discussie ontstaan over dit
gedachtegoed. Niet alleen centrale factoren zijn van invloed op de beleidsvorming, maar ook andere
factoren die zich niet binnen het centrale niveau bevinden hebben invloed op de beleidsvorming
(Simonis, 1983, pp. 84-90).
Hoogerwerf en Herweijer (2008) onderscheiden een viertal factoren die “van grote betekenis” zijn
voor de “kans op conforme beleidsprestaties” (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 125). Deze factoren
zijn 1) de kenmerken van beleid en beleidstheorie, 2) de kenmerken van de uitvoerende organisatie, 3)
de kenmerken van uitvoerders en 4) de omgevingsinvloeden. Deze factoren dienen als framework voor
de invulling van de belangrijkste succesfactoren die positief van invloed zijn op effectieve
beleidsvorming en –implementatie. Dit zijn de belangrijkste processen die invloed hebben op de
“lotsgeschiedenis” van beleid (Van de Graaf & Hoppe, 1992, p. 90).
In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de succesfactoren die van positieve invloed zijn op
effectieve beleidsvorming en –implementatie. De indeling die hierbij aangehouden wordt, is
gebaseerd op het actoren- en factorenmodel van Hoogerwerf en Herweijer (2008). De vier genoemde
factoren die van invloed zijn op de beleidsvorming en –implementatie dienen dan ook als framework.
De actoren en factoren die vanuit de literatuur als belangrijke beïnvloeders op de effectiviteit

21

beleidsvorming en –implementatie worden genoemd zullen dan ook onder deze vier factoren
geschaard worden.
4.3

Succesfactoren voor effectieve beleidsvorming en -implementatie

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de tweede theoretische deelvraag van dit onderzoek.
Deze deelvraag heeft betrekking op de succesfactoren die positief van invloed zijn op effectieve
beleidsvorming en –implementatie. In de vorige paragraaf is ingegaan op de verschillende
benaderingen van beleidsimplementatie. Dit is van belang geweest omdat op deze wijze alle factoren
verklaard kunnen worden die positief van invloed zijn op de effectiviteit van beleidsvorming en –
implementatie. Vanuit de verschillende zienswijzen is namelijk naar voren gekomen dat 1)
implementatie is te onderscheiden vanuit top-down en bottom-up perspectief, 2) dat deze
perspectieven samengevoegd kunnen worden en 3) dat deze samenvoeging ervoor zorgt dat het
proces van beleidsvorming en implementatie beter geanalyseerd kan worden (O`Toole, 1986, p. 182).
Veel auteurs3 hebben zich in de loop der tijd bezig gehouden met de succesfactoren die van positief
van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van beleidsvorming en -implementatie. Dit, naar
aanleiding van de discussie over de afzonderlijke processen van beleidsvorming en –implementatie.
Volgens bijvoorbeeld Cerych & Sabatier (1986), Korsten & Derksen (1986) en Simonis (1983)
kunnen de beleidsvorming en de uiteindelijke implementatie van beleid niet van elkaar gescheiden
worden. Op deze wijze zou immers de suggestie gewekt kunnen worden dat deze processen los van
elkaar bestaan binnen het gehele beleidsproces (Korsten & Derksen, 1986, pp. 24-25; Simonis, 1983,
p. 86). Sommige succesfactoren betreffende beleidsvorming zijn daarom ook nog van belang bij de
implementatie van beleid. Bij de implementatie wordt namelijk de “de strijd over het beleid” nog
steeds voortgezet (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 127; Korsten & Derksen, 1986, pp. 24-25). In
deze paragraaf zullen alle succesfactoren vanuit de literatuur geanalyseerd worden die zorgen voor
een effectieve vorming en implementatie van beleid.
4.3.1

Kenmerken van het beleid en de beleidstheorie

Bij de factor kenmerken van het beleid en de beleidstheorie neemt, volgens de literatuur, het eigenlijke
beleidsdocument een belangrijke plaats in. Het beleid heeft hierbij het “karakter van een opdracht aan
de uitvoerende organisatie” met daarin de “feitelijke argumenten van de beleidsbepaler (Hoogerwerf
& Herweijer, 2008, p. 125). Een beleidsdocument is “de wet, beleidsnota (…) waarin beleid wordt
weergegeven en waarover een politieke beslissing is gevallen (Van de Graaf & Hoppe, 1992, pp. 366367). Indien de invloed van het beleidsdocument vergroot kan worden zou de beleidstoepassing
verbeterd kunnen worden. Deze overweging is normatief van aard. Factoren die de invloed kunnen
vergroten hebben dan vooral betrekking op de gestelde doelen van het beleid, de causaliteit van het

Waaronder Van Meter en Van Horn (1975), Mazmanian en Sabatier (1981, 1983), Pressman en Wildavsky (1973, 1984), Korsten en Derksen (1986), Van de
Graaf en Hoppe (1992) en Hill en Hupe (2009)
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beleid, de middelen die nodig zijn voor het beleid, de incrementaliteit van het beleid, de uitvoerende
organisatie van het beleid en het draagvlak of deelname van actoren aan het beleid en de uitvoering
(Mazmanian & Sabatier, 1981, pp. 25-26).
Ook Geul en Spoormans (2010) gaan in op de belangrijkste succesfactoren waaraan beleid en een
goede beleidsvorming, en bijbehorend plan, zou moeten voldoen wil het slagen. Zij halen hierbij het
toetsingskader aan dat door de Raad van State wordt gebruikt bij de beoordeling van wetten en
beleidsvoorstellen en/of plannen. Zij maken hierbij melding dat een normatief kader niet altijd een
juiste weergave kan geven betreffende juistheid en haalbaarheid van beleid. Zij pleiten daarom voor
minimumnormen waaraan beleid zou moeten voldoen. Deze normen vertonen veel overlap met de
factoren die al behandeld zijn in het hier voorgaande. Daarnaast sluiten deze normen nauw aan bij de
factoren die Hoogerwerf en Herweijer (2008) benoemen in hun model die in dit onderzoek centraal
staat. De normen die genoemd worden zijn onderverdeeld in de nut en noodzaak van het beleid, de
effectiviteit van het beleid en als laatste de uitvoerbaarheid van het beleid. De normen die zij
uiteindelijk noemen zijn de aanwezigheid van een probleemanalyse in het beleidsplan, de
maatschappelijke behoefte van het beleid, de validiteit van het beleid, de onderbouwing van het beleid,
de aanwezigheid van beleidsalternatieven in het beleidsplan, de voorwaarden voor de uitvoerbaarheid,
draagvlak in het beleidsveld en voor het beleid en als laatste moet het beleid naleefbaar en
handhaafbaar zijn (Geul & Spoormans, 2010, pp. 6-7; Geul, 2006, p. 122). Hoogerwerf en Herweijer
(2008) benoemen hierbij nog dat er causale en finale veronderstellingen aan het beleid ten grondslag
moeten liggen met daarbij een (geldige) beleidstheorie. Zo richten, in navolging van Hoogerwerf en
Herweijer en Van de Graaf en Hoppe, ook Geul en Spoormans zich op de het belang van het
‘eigenlijke beleidsdocument’.
Bij de totstandkoming van beleid is het volgens Lindblom (1963) belangrijk te vermelden dat er
sprake is van “rationeel handelende wezens” met doelen die zij uiteindelijk willen verwezenlijken. Zij
handelen daardoor doelgericht. Het is dan ook van belang dat beleid stap voor stap tot stand wordt
gebracht. Lindblom (1963) noemt dit een ‘incrementele manier van beleidsvorming’. Hij
onderscheidt hierbij een vijftal kenmerken die positief van invloed zijn op de totstandkoming van
beleid. Binnen dit onderzoek zullen daarnaast nog een drietal kenmerken worden toegevoegd vanuit
het mixed scanning-model van onder andere Etzioni (1967). Deze drie kenmerken zorgen er volgens
Van de Graaf en Hoppe (1992) voor dat het incrementalisme verder gecomplementeerd wordt (Ibid.,
p. 244). In deze benadering is tevens de koppeling te zien tussen de top-down- en bottom-up
benadering van zowel beleidsvorming als – implementatie zoals behandeld in paragraaf 4.2.1.
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De kenmerken die volgens Lindblom van invloed zijn op de beleidsvorming zijn respectievelijk:
1)
2)
3)
4)
5)

Wederzijdse aanpassing van doelen en middelen;
Verbeterende gerichtheid in analyse en evaluatie van gegevens en doelkeuze (beleidsmakers proberen doelen en
criteria op te stellen als situaties die vermeden moeten worden in plaats van die bereikt moeten worden);
Het actief verbinden van waarden en feiten (Welke doelen en middelen beleidsmakers nastreven is afhankelijk
van hun ‘kijk op de werkelijkheid’);
Het aanbieden van maar een beperkt aantal beleidsalternatieven (de beleidsmaker zou zich moeten richten op
beleid die weinig van elkaar verschillen);
Beleidsmakers moeten niet alle beleidsgevolgen waarderen, maar zich beperken tot de marginale verschillen
tussen onderling slechts incrementeel verschillende beleidsalternatieven (Lindblom, 1963, geciteerd in: Van de
Graaf & Hoppe, 1992, p. 241-242; Geul, 2006, p. 118; Mazmanian & Sabatier, 1981, p. 25-26).

Twee tekortkomingen van het model pareert Lindblom (1963) door een tweetal toevoegingen te doen
aan zijn theorie. Deze toevoegingen zijn:
1)
2)

Beleid moet stapsgewijs (incrementeel) tot stand worden gebracht;
De vorming van beleid vindt sociaal gefragmenteerd plaats (dit houdt in dat het vormen van beleid niet op een
centrale plaats plaatsvind, maar op meerdere plaatsen) (Van de Graaf & Hoppe, 1992, p. 243).

Op de incrementele benadering van Lindblom is commentaar gekomen doordat er een scheve
machtsverdeling zou zijn binnen de politieke arena. Door deze scheve verdeling is het niet mogelijk
dat alle waarden en belangen toegang tot deze arena hebben. Hierdoor hebben critici een drietal
elementen toegevoegd aan het incrementalisme:
1)
2)
3)

Regels hoe te handelen bij duidelijke nonincrementele beleidsveranderingen;
Regels voor allocatie van tijd, energie en aandacht van beleidsmakers voor zowel non- als incrementele
ontwerpen;
Bewuste keuzes van bestuurlijke structuren en processen waarin de verantwoordelijkheid voor beleidsvorming
goed afgebakend zijn (Ibid., 1992, p. 244).

Bij de beleidsvorming en –implementatie is het belangrijk een aantal type beleidsuitvoering te
onderscheiden die van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van de beleidsvorming en –
implementatie. De kwaliteit van het beleid is namelijk van essentieel belang voor effectieve
implementatie. Indien het beleid niet zeer zorgvuldig is samengesteld dan zal de uitvoering
vanzelfsprekend gedoemd zijn te mislukken (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 126; Korsten &
Derksen, 1986, p. 64). Bij de definiëring van beleid worden de doelen en de middelen bepaald
waarmee de uitvoerders moeten werken. Indien deze doelen niet duidelijk zijn en op verschillende
manieren opgevat kunnen worden (mate van dubbelzinnigheid) kan dit de uitvoering belemmeren.
Daarnaast kan er onenigheid bestaan over de verdeling van taken en middelen. Door deze kenmerken
zijn er een aantal typen beleidsuitvoering te onderscheiden. Dit onderscheid is afhankelijk van de
mate van dubbelzinnigheid en de mate waarin er meningsverschillen bestaan over de doelen en taken
van het beleid. De te onderscheiden typen beleidsuitvoering zijn:
1)
2)
3)

Administratieve uitvoering: de doeleinden zijn duidelijk en de middelen beschikbaar. De resultaten zijn dan ook
afhankelijk van de professionaliteit van kennis en technieken van de uitvoerende organisatie;
Politieke uitvoering: hierbij is er geen eenduidigheid over de uitvoering van het beleid, maar is het beleid duidelijk.
Hierbij zal nog steeds strijd plaatsvinden over het beleid;
Experimentele uitvoering: er is veel onzekerheid over de geschiktheid van de instrumenten van beleid, maar er is
wel overeenstemming over het beleid zelf. Hierbij zal worden gekozen voor een experimentele uitvoering waarbij
na evaluatie gekeken wordt of de uitvoering geslaagd is;
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4)

Symbolische uitvoering: er is veel onduidelijkheid over zowel het beleid als de doelen en middelen van het beleid.
De uitvoering van beleid is gedoemd te mislukken door het gebrek aan coalitie (Hoogerwerf & Herweijer, 2008,
pp. 126-127)

Het is belangrijk om te achterhalen van welk type beleidsuitvoering er sprake is geweest omdat het
beleid de doelen en middelen definieert waarnaar en waarmee de organisaties moeten werken. Het
kan voorkomen dat er onduidelijkheid is over de doelen en meningsverschillen bestaan over de
verdeling van taken en middelen. Indien dit het geval is loopt de uitvoering volgens Hoogerwerf en
Herweijer “anders dan bij ondubbelzinnig en technisch onmiddellijk uitvoerbaar beleid”
(Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 126).
4.3.2

Kenmerken van de organisatie

Bij de beleidsvorming en –implementatie is ook een belangrijke rol weggelegd voor de organisatie.
Deze rol is gericht op de totstandkoming van het beleid binnen de (uitvoerende) organisatie. Beleid
heeft namelijk “het karakter van een opdracht aan de uitvoerende organisatie” (Hoogerwerf &
Herweijer, 2008, p. 125). Bij de behandeling van factoren die van invloed zijn op de implementatie
zullen deels ook andere organisationele factoren een rol spelen. De organisationele factoren worden
begrepen in het organisatie-procesmodel zoals geïntroduceerd door Allison (1971). Daarnaast leggen
ook Korsten en Derksen (1983) en Geul (2006) nadruk op organisationele factoren die van invloed
zijn op de beleidsvorming. Bij dit procesmodel moeten een aantal factoren onderscheiden worden die
van belang zijn bij de beleidsvorming en -implementatie. Als eerste moeten daarbij de doelen van
beleid randvoorwaarden zijn voor aanvaardbare prestaties. Dit wil zeggen dat er gekeken moet
worden naar bijvoorbeeld de personele omvang van een organisatie en de begrotingsomvang. Ten
tweede moet er een “wisselende aandacht voor doelen” zijn. Ten derde is vermijding van onzekerheid
een belangrijke factor. De vierde factor is dat organisaties “probleemgericht” moeten “zoeken naar
alternatieven” van bepaald beleid. Hierbij ligt de focus niet op keuzemogelijkheden, maar op het
zoeken naar alternatieven. De laatste factor heeft betrekking op het leergedrag van de organisatie en
de mate van verandering die kan plaatsvinden. Leren heeft hier betrekking op de ervaring van
organisatie bij de vorming van beleid en verandering heeft betrekking op bijvoorbeeld een toename
van de begroting waardoor organisaties meer personeel aan kunnen trekken. Het kan ook zijn dat de
begroting afneemt, hierbij moeten organisaties effectiever en efficiënter gaan werken wat ten koste
kan gaan van mankracht binnen de organisatie (Allison, 1971, geciteerd in: Van de Graaf & Hoppe,
1992, p. 252-256).
Ook Rieken (1990) benoemt in zijn boek het belang van beleidsvorming, gericht op de
totstandkoming van het beleid, in en binnen organisaties. Volgens hem wordt het succes van
beleidsvorming onder andere bepaald door de “wisselwerking tussen actoren in de ‘top en de basis’
van het beleid, een cyclisch proceskarakter, een onderscheiding tussen de beleidskoers en de concrete
uitwerking ervan, duidelijkheid in termen van wie, wat, op welk moment moet doen” (Rieken, 1990,
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pp. 26-27). Hierbij moet rekening gehouden worden met “historisch gegroeide structuren alsmede
met actuele belangen van bestaande en betrokken actoren” (Ibid., 1990, p. 26). De volgende
kenmerken noemt Rieken waaraan (een) succesvol beleid(sproces) uiteindelijk moet voldoen:
zelforganiserend en –sturend vermogen van actoren als uitgangspunt, een dynamisch proces waarin
steeds nieuwe doelen worden gesteld in een netwerk van interacterende, (wederzijds) afhankelijke
actoren en waarbij bijsturing op hoger niveau is geboden. Daarnaast bepaalt het hoogste niveau de
koers en kaders van het beleid, moet er duidelijkheid zijn in termen van taken en bevoegdheden en
planning van het proces in tijd en wie welke beslissingen neemt. Als laatste moet het proces uit een
gedifferentieerde beleidsbenadering bestaan, uit evaluatie en bijsturing en hebben kenniscentra
invloed op de doelstellingen en moet de politiek de keuze van de beleidsmiddelen niet uitsluitend
over laten aan de kenniscentra (Ibid., 1990, p. 27).
Naast Rieken benoemt ook Geul (2006) het belang van organisationele factoren die van invloed zijn
op de succesvolle vorming van het beleid. Hij onderkent drie niveaus die van invloed zijn. Deze
niveaus zijn respectievelijk de informatievoorziening ten tijde van de beleidsvorming, samenwerking
tijdens de beleidsvorming en de organisationele cultuur waarvan sprake is tijdens de beleidsvorming.
Bij informatievoorziening gaat het erom dat een organisatie over voldoende kennis moet beschikken
het beleid te kunnen vormgeven. Deze kennis heeft betrekking op de onderzoekscapaciteit van de
organisatie, het houden van evaluatie van het gevoerde beleid en als laatste het systematisch
betrekken van betrokkenen, belanghebbenden en doelgroepen bij de vorming van het beleid. Deze
laatste reden is vooral belangrijk om draagvlak te creëren voor het beleid. Samenwerking legt beslag
op coproductie van het beleid met externen, coördinatie van de beleidsvorming binnen de organisatie
en een systematische controle op de kwaliteit van het beleid. Voor de vorming van beleid is het
daarnaast belangrijk dat er sprake is van een juiste cultuur binnen de organisatie. Deze cultuur wordt
door Geul onderverdeeld in de aanwezigheid van een passende organisatiecultuur die niet té politiek
is, maar ook niet té technocratisch. Daarnaast moet er sprake zijn van een passende ethische cultuur
waarin sprake is van een open debat en redelijkheid en respect voor elkaar. Indien aan al deze
factoren voldaan wordt is er sprake van effectieve en juiste beleidsvorming. De succesfactoren die
Geul (2006) benoemd staan samenvattend weergegeven in figuur 4.
Figuur 4 | Succesfactoren voor effectieve beleidsvorming bij organisaties
Informatievoorziening
Samenwerking
Cultuur
(Geul, 2006, p. 123)

Goede onderzoekscapaciteit
Systematische evaluatie gevoerd beleid
Systematische raadpleging van betrokkenen, belanghebbenden en doelgroepen
Coproductie met externe partners
Coördinatie met interne (overheids)partners
Systematische audit op kwaliteit van beleidsconstructie
Passende organisatiecultuur (tussen ‘politiek’ en ‘technocratie’ in)
Passende ethische cultuur (open debat, redelijkheid en respect)

Naast bovengenoemde succesfactoren is er ook een belangrijke plaats weggelegd voor de
organisatiestructuur. Vooral Glasbergen (1987) heeft in zijn studie aandacht geschonken aan de
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meest ideale organisatiestructuur voor effectieve beleidsvorming en –implementatie. Hij
introduceerde daartoe het perfect administration. Glasbergen gaat er hierbij vanuit dat er een
ideaalbeeld bestaat van hoe een uitvoerende organisatie eruit zou moeten zien. De bureaucratische
vorm is volgens hem de beste oplossing voor conforme beleidsimplementatie. Daarnaast
onderkennen ook Hoogerwerf en Herweijer (2008) het belang van de uitvoerende organisatie. Zij
onderscheiden hierbij horizontale beleidsnetwerken en verticale hiërarchieën. Hieruit blijkt dat het
bestaan van verticale hiërarchieën conforme beleidsimplementatie belemmert. Het verschil tussen het
“oorspronkelijke beleid en de beleidsprestaties” wordt namelijk groter, naarmate “het aantal schakels
in de uitvoeringsketen groter is” (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 129). Daarnaast is het van belang
dat de uitvoerende organisatie de mate van beleidsvrijheid kan bepalen zodat tegemoet gekomen kan
worden aan de gestelde doelen vanuit de beleidsvorming (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, pp. 129130; Korsten & Derksen, 1986, pp. 19, 28). In figuur 5 staan samenvattend de organisationele
succesfactoren weergegeven die positief van invloed zijn op effectieve beleidsvorming en –
implementatie.
Figuur 5 | Organisationele succesfactoren bij beleidsvorming en -implementatie
Organisationele voorwaarden
Kenmerken van de
uitvoerende organisatie
tijdens implementatie

4.3.3

Succesfactoren:
Er zijn zo min mogelijk schakels in de verticale hiërarchie
De uitvoerende organisatie bepaald de mate van beleidsvrijheid van de uitvoerders van het beleid

Kenmerken van uitvoerders

Naast de kenmerken van het beleid en de organisatie zijn ook de kenmerken met betrekking tot de
uitvoerders belangrijke factoren die van belang zijn voor effectieve beleidsvorming en –
implementatie. Volgens Geul (2006) moeten beleidsplannen acceptabel zijn voor diegenen die het
beleid in de toekomst moeten uitvoeren. Steun van de uitvoerders is namelijk “wel noodzakelijk maar
niet vanzelfsprekend” (Geul, 2006, p. 121). Om steun voor het beleid te verwerven is het belangrijk
dat de uitvoerders van het beleid bij de beleidsvorming betrokken worden. Bij de vorming van het
beleid is het daarom van belang om niet te ambitieuze en verrijkende doelen en plannen op te stellen
omdat dit op scepsis zal stuiten bij de uitvoerders. Uit de praktijk blijkt namelijk dat antwoorden op
(beleids)problemen niet in één keer worden gevonden, maar naar verloop van tijd, stap voor stap
opgelost worden. Dit heeft volgens Geul (2006) te maken met de aanwezigheid van “begrensde
intellectuele vermogens” en de “complexiteit, diversiteit en dynamiek van problematiek en
omgeving” die daaraan ten grondslag liggen (Ibid., 2006, p. 121). Daarnaast is het belangrijk dat er bij
de beleidsvorming en -implementatie rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van voldoende
financiële en juridische middelen voor de uitvoerders. Dit wil zeggen dat er rekening gehouden dient
te worden met de financiële consequenties betreffende de implementatie. Ook de juridische toetsing
is een belangrijk aspect wat niet mag ontbreken bij effectieve beleidsvorming en -implementatie
(Geul, 2006, pp. 119-122; Hoogerwerf & Herweijer, 2008, pp. 105-108; Vancoppenolle & Brans, 2004,
p. 12 e.v.). Naast acceptabel beleid speelt ook conformeringsdwang met betrekking tot de uitvoerders
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van het beleid een belangrijke rol (Van de Graaf & Hoppe, 1992, p. 249). Er kan namelijk sprake zijn
van groepsdruk en groepsdunk. Groepsdruk houdt in dat nieuwkomers binnen een bepaald
beleidsproces door de druk van de groep en de angst om bijvoorbeeld promotie mis te lopen etc.
zelfcensuur toe gaan passen en vertellen zij niet meer eerlijk wat zij daadwerkelijk denken.
Groepsdunk is “(…) een manier van denken die mensen zich eigen maken als zij sterk betrokken zijn
bij een samenhangende ‘ingroup’, als het streven naar unanimiteit de overhand krijgt over hun
motivatie handelswijzen realistisch te beoordelen” (Janis, 1972, geciteerd in: Van de Graaf & Hoppe,
1992, p. 250). Een oplossing voor dit probleem is om de communicatielijnen met andere groepen in
stand te houden (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, pp. 113-114; Geul, 2006, p. 123).
Ook Lipsky (1980) en Hoogerwerf en Herweijer (2008) gaan in op het belang van uitvoerders bij de
beleidsvorming en –implementatie. De invloed die uitvoerders uitoefenen op de beleidsvorming en implementatie is onderzocht door Lipsky (1980). Hij noemt beleidsuitvoerders street-level
bureaucrats (SLB). Volgens hem beschikt de SLB’er over vrije ruimte in het ten uitvoer brengen van
beleid waarin zij zelf bepalen wat op dat moment de beste keuze is voor de hulp aan hun cliënten. De
SLB’er staat namelijk in nauw contact met cliënten die gebruik maken van overheidsdiensten (Lipsky,
1980, p. 3). De essentie van zijn gedachtengoed ligt in het feit dat kenmerken van de omgeving van
invloed zijn op de uitvoering van beleid. Hierdoor krijgt beleid pas vorm binnen de uitvoerende
organisatie en is het mogelijk dat dit beleid afwijkt van het eigenlijke bedoelde beleid. Hoogerwerf en
Herweijer (2008) delen de kenmerken van uitvoerders op in een viertal voorwaarden die zorgen voor
conforme, effectieve beleidsvorming en daarmee samenhangend een conforme beleidsimplementatie.
Zij sluiten hierbij aan bij het gedachtegoed van lipsky dat kenmerken van uitvoerders van invloed zijn
op effectieve beleidsvorming en –implementatie. De voorwaarden die zij benoemen zijn het weten,
het willen, het kunnen en het moeten (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 131).
Weten heeft hierbij betrekking op de beleidskennis die uitvoerders moeten hebben en op de
onderlinge communicatie. Kennis van het eigenlijke beleid is essentieel voor een conforme
implementatie van het desbetreffende beleid. Daarnaast is het van belang dat uitvoerders onderling
veel communiceren waarbij communicatieprocessen opgesteld dienen te worden. Kunnen heeft in dit
geval te maken met de verschillende competenties waarover uitvoerders moeten beschikken. Deze
competenties zijn bijvoorbeeld dat uitvoerders oplossingsgerichtheid zijn en kennis van zaken
hebben. De uitvoerder moet op zo`n wijze zijn opgeleid dat hij of zij beschikt over de kwalificaties die
horen bij zijn of haar taak en werkomgeving (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 131). Daarnaast
moeten zij bij de beleidsimplementatie vrijheid krijgen het beleid naar eigen inzicht uit te kunnen
voeren en moeten zij beschikking hebben over voldoende “hulpbronnen” zoals financiële, juridische
en technische middelen en mankracht.

28

Onder willen verstaan Hoogerwerf en Herweijer (2008) de motivatie en loyaliteit van de uitvoerders
het beleid uit te (willen) voeren. Het is ook van belang dat de handelingsmotieven van de uitvoerders
hierbij in overeenstemming zijn met die van de beleidsmakers. De laatste factor is moeten. Bij deze
factor gaat het om de mate waarin de uitvoerder wordt gedwongen om op een bepaalde manier te
handelen door interne planning en control. Volgens Hoogerwerf en Herweijer is het juist belangrijk
dat uitvoerders ruimte hebben voor eigen afwegingen, maar dat het ook belangrijk is dat er interne
sturing is voor de conformiteit van het beleid. Op dit gebied sluiten zij nauw aan bij de visie van
Lipsky die ook pleit voor beleidsvrijheid van de beleidsuitvoerders. Hoogerwerf en Herweijer willen
daarbij dat er interne sturing en control plaatsvind zodat het beleid wat uitgevoerd wordt niet afwijkt
van het eigenlijke bedoelde beleid zoals vastgesteld door de beleidsmakers. Er moet dus geen sprake
zijn van conformeringsdwang (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 132). De kenmerken betreffende
uitvoerders die in deze paragraaf benoemd zijn, en positief van invloed zijn op een effectieve
beleidsvorming en -implementatie, zullen onder deze vier voorwaarden geschaard worden en staan
samenvattend weergegeven in figuur 6.
Figuur 6 | Succesfactoren betreffende de uitvoerders van beleid
Kenmerken van
uitvoerders

4.3.4

Weten

Succesfactoren:
De uitvoerders hebben voldoende kennis van het beleid (met name kennis over
doeleinden en middelen en de veronderstellingen die aan het beleid ten grondslag
liggen
Er is voldoende communicatie tussen de uitvoerders en de informatieprocessen
zijn van voldoende kwaliteit

Kunnen

De uitvoerders hebben de juiste competenties en kwalificaties om het beleid uit te
kunnen voeren
De uitvoerders hebben de bevoegdheid (juridisch) en voldoende financiële en
technische middelen om het beleid uit te kunnen voeren
De uitvoerders hebben voldoende beleidsvrijheid om het beleid op een juiste
wijze uit te kunnen voeren.

Willen

Er is voldoende motivatie vanuit de uitvoerder het beleid uit te voeren en zijn
loyaal aan de beleidsvoerders
Motieven van de uitvoerders voor de uitvoering zijn in overeenstemming met de
motieven van de beleidsmakers

Moeten

De uitvoerder wordt niet gedwongen om op een bepaalde manier te handelen

Kenmerken van de omgeving

Voor effectieve beleidsvorming en –implementatie zijn ook omgevingsinvloeden van groot belang.
Zowel Geul (2006) als Hoogerwerf en Herweijer (2008) benoemen deze factor. Omgevingsinvloeden
die van invloed zijn op de beleidsvorming en -implementatie hebben dan met name betrekking op de
politieke omgevingsfactoren in de vorm van politieke steun en strijd. Zo moet het beleid acceptabel
zijn voor politiek en bestuur en voor de gehele sector. Tijdens het beleidsproces moet er sprake zijn
van politieke steun en acceptatie voor het beleidsplan en moet er tevens geen strijd plaats vinden wil
het beleid op een juiste manier vorm krijgen. Daarnaast kunnen economische omstandigheden de
beleidsvorming en -implementatie beïnvloeden. Economische omstandigheden zoals economische
crises kunnen effect hebben op de financiële middelen die bijdragen aan de doelbereiking en hebben
daardoor ook invloed bij het opstellen van de doelstellingen in het beleidsplan. Ook kan er sprake
zijn van economische krimp wat ervoor zorgt dat er bezuinigingen plaats moeten vinden. Gevolg
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hiervan kan zijn dat de uiteindelijke beleidsimplementatie gedoemd is te mislukken (Geul, 2006, pp.
114, 119-122; Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 132-134). Hoogerwerf en Herweijer benoemen
daarnaast nog het belang van technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen bijdragen
aan nieuwe oplossingen voor een probleem.
Omdat dit onderzoek zich zal beperken tot de vorming en -implementatie van beleid bij de lokale
overheden zal er geen aandacht geschonken worden aan factoren die een rol spelen bezien vanuit de
doelgroepen waarop het beleid van invloed is.
4.3.5

Terugblik

In de hier voorgaande paragrafen is ingegaan op de verschillende succesfactoren die (positief) van
invloed zijn op de effectiviteit van beleidsvorming en -implementatie. Hierbij blijkt dat het proces
van beleidsvorming en –implementatie niet van elkaar te scheiden zijn, en dat er een bepaalde
overlap te vinden is. Bij de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van beleidsvorming en implementatie is uitgegaan van het actoren- en factoren-model van Hoogerwerf en Herweijer (2008).
Zij onderscheiden een viertal kenmerken die van invloed zijn op de beleidsvorming en –
implementatie namelijk, 1) de kenmerken van het beleid en de beleidstheorie, 2) de kenmerken van de
uitvoerende organisatie, 3) de kenmerken van uitvoerders en 4) de kenmerken vanuit de omgeving van
beleid. Binnen deze kenmerken zijn vanuit de literatuur weer een aantal onderscheidende factoren
gevonden op basis waarvan beleid op een juiste manier gevormd en geïmplementeerd kan worden: de
zogenaamde succesfactoren voor effectieve beleidsvorming en –implementatie die in dit onderzoek
centraal zullen staan. Deze kenmerken met bijbehorende succesfactoren zijn samengevat en staan
weergegeven in figuur 7. De uiteindelijke operationalisatie van deze factoren vindt plaats in
hoofdstuk vijf methoden en technieken.
Figuur 7 | Succesfactoren voor effectieve beleidsvorming en -implementatie
Kenmerken van beleid en de
beleidstheorie
Nut en noodzaak van het beleid

Effectiviteit van het beleid

Succesfactoren:

Probleemanalyse

Er wordt een helder beeld gegeven van de aan te pakken
problematiek. Dit beeld stoelt zowel op wetenschappelijk
onderzoek als op praktische ervaringen

Maatschappelijke behoefte
Incrementaliteit

Er wordt helder uiteengezet dat er maatschappelijke behoefte is
aan (ver)nieuw(d) beleid
Beleid wordt stapsgewijs tot stand gebracht

Doelen / doelstellingen

De doelen / doelstellingen zijn duidelijk en precies geformuleerd

Validiteit

Het beleidsdoel heeft voldoende legitimiteit
De gestelde doelen zijn te bereiken met voorgestelde middelen
(interne validiteit)
Het beleid haakt in op de problematiek zoals geanalyseerd
(externe validiteit)

Onderbouwing

Er is aandacht geschonken aan de causale (oorzaak en gevolg)
veronderstellingen en finale (doel en middel) veronderstellingen
van de probleemoplossing. De uitvoerder beschikt hierbij over
voldoende kennis van de handelingscondities en
handelingsgevolgen

Beleidsalternatieven

Er wordt uiteengezet welke alternatieve beleidsopties zijn
overwogen, en waarom de voorgestelde beleidsoptie is gekozen; bij
de keuze uit de alternatieve opties is maatschappelijk draagvlak
een (niet: het) criterium geweest
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Uitvoerbaarheid van het beleid

Type beleidsuitvoering (administratief,
politiek, experimenteel of symbolisch)

Er is geen sprake van onduidelijkheid over de doelen van het
beleid en er bestaan geen meningsverschillen over de verdeling van
taken en middelen

Uitvoerbaarheid

Aan de voorwaarden voor een goede implementatie, waaronder
geld, expertise en tijd, is voldaan (middelen). Er is duidelijk
gemaakt dat het beleid uitvoerbaar is en het is duidelijk wie de
beleidstaken gaat uitvoeren. Daarnaast zijn de opgestelde doelen
van het beleid haalbaar (gematigd ambitieniveau)

Draagvlak in beleidsveld

Er is voldoende draagvlak onder de professionals die de
vernieuwing in de praktijk moeten brengen. Er moet sprake zijn
van een geïntegreerde aanpak

Naleefbaarheid

Aannemelijk is dat het voorstel voor de doelgroep (burgers en
private organisaties) naleefbaar is. Brengt het niet teveel
administratieve lasten met zich mee?

Handhaafbaarheid

Aannemelijk is dat uitvoerders en toezichthouders het beleid
kunnen handhaven
Succesfactoren:

Informatievoorziening
tijdens
implementatie

Er is sprake van goede onderzoekscapaciteit
Er is sprake van een systematische evaluatie van gevoerd beleid en
men heeft hierbij controlemechanismen ontwikkeld
Er is een systematische raadpleging van betrokkenen,
belanghebbenden en doelgroepen

Samenwerking tijdens
Implementatie

Er is sprake van coproductie met externe partners
Er is sprake van goede coördinatie en communicatie met
(overheids)partners en men straalt eenheid uit

Cultuur waarvan sprake is tijdens
implementatie

Er is een passende organisatiecultuur (tussen politiek en
technocratie in)
Er is een passende ethische cultuur met een open debat,
redelijkheid en respect voor elkaar

Kenmerken van de uitvoerende
organisatie tijdens implementatie

Er zijn zo min mogelijk schakels in de verticale hiërarchie
De uitvoerende organisatie bepaalt de mate van beleidsvrijheid van
de uitvoerders van beleid
Succesfactoren:

Weten

De uitvoerders hebben voldoende kennis van het beleid (met name
kennis over doeleinden en middelen en de veronderstellingen die
aan het beleid ten grondslag liggen
Er is voldoende communicatie tussen de uitvoerders en de
informatieprocessen zijn van voldoende kwaliteit

Kunnen

De uitvoerders hebben de juiste competenties en kwalificaties om
het beleid uit te kunnen voeren
De uitvoerders hebben de bevoegdheid (juridisch) en voldoende
financiële en technische middelen om het beleid uit te kunnen
voeren
De uitvoerders hebben voldoende beleidsvrijheid om het beleid op
een juiste wijze uit te kunnen voeren.

Willen

Er is voldoende motivatie vanuit de uitvoerder het beleid uit te
voeren en zij zijn loyaal aan de beleidsvoerders
Motieven van de uitvoerders voor de uitvoering zijn in
overeenstemming met de motieven van de beleidsmakers

Moeten

De uitvoerder wordt niet gedwongen om op een bepaalde manier
te handelen
Succesfactoren:

Kenmerken van de organisatie

Kenmerken van de uitvoerders

Kenmerken van de omgeving

Politiek bestuur biedt voldoende steun aan uitvoerders van beleid
Er is niet of nauwelijks politieke strijd over het beleid
Economisch omstandigheden hebben positieve invloed op de
haalbaarheid van het beleid
Nieuwe technologie maakt het mogelijk dat er nieuwe oplossingen
voor het probleem komen
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5 | Methoden en technieken
5.1

Onderzoeksstrategie

Dit onderzoek is kwalitatief van aard waarbij wordt bekeken welke succesfactoren noodzakelijk zijn
voor een effectieve vorming en implementatie van beleid. In dit onderzoek zal dit betrekking hebben
op de beleidsvorming en –implementatie van de eerste fase Wmo bij een viertal gemeenten binnen
Nederland. Er is voor een kwalitatieve invalshoek gekozen omdat in de praktijk bekeken wordt welke
succesfactoren door gemeenten van belang worden geacht voor een effectieve vorming en
implementatie van beleid. Het onderzoek vindt deels plaats in de eigenlijke situationele context
namelijk, bij de gemeenten zelf. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de eigenlijke
context waarin de beleidsvorming en –implementatie zich heeft voorgedaan (Van Thiel, 2007, p. 155;
Boeije, 2006, pp. 20-21; Braster, 2000, p. 23). Een tweede reden voor kwalitatief onderzoek is, omdat
het een situatie betreft “waarin het bijzondere of eigenaardige van een (…) situatie of organisatie
wordt beschreven” (Boeije, 2006, pp. 35-36). Binnen dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van
casestudy-onderzoek waarbij het aantal onderzoekseenheden gering en het aantal variabelen groot is
(Van Thiel, 2007, p. 155). Het betreft hierbij een multiple casestudy-onderzoek waarbij
contrasterende cases onderzocht zullen worden. Deze keuze is gemaakt omdat een multiple casestudy
volgens Yin (2003) meer overtuigingskracht, met betrekking tot de bevindingen, heeft dan een single
casestudy. In dit onderzoek zijn vier cases geselecteerd in de vorm van viertal gemeenten met allen
een verschillend(e) politiek(e) college en raadssamenstelling en een verschillend inwoneraantal. Meer
informatie en verantwoording over de selectie van de cases zal beschreven worden in paragraaf 5.1.1
Caseselectie en criteria.
5.1.1

Caseselectie en criteria

Zoals eerder benoemd zijn er vier gemeenten geselecteerd voor het uitvoeren van de casestudy`s.
Deze gemeenten zijn respectievelijk de gemeente Putten, Wageningen, Zaanstad en Lelystad. Voor
deze gemeenten is niet zomaar gekozen, dit vergt enige uitleg, omdat er een aantal overwegingen zijn
gemaakt voor deze caseselectie. Er zijn vier cases gekozen omdat op deze manier uitkomsten en
resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. Op deze wijze kan nagegaan worden “wat het effect
is van variatie – tussen de cases – in enkele belangrijke variabelen” zoals bepaald vanuit de literatuur
(Van Thiel, 2007, p. 102). Om voor variëteit te zorgen zijn vier gemeenten geselecteerd op basis van
hun grootte en partijideologische raadssamenstelling en college. Op deze wijze kan bekeken worden
of de geselecteerde succesfactoren vanuit de literatuur alleen gelden voor gemeenten met een
bepaalde grootte of partijideologie. De succesfactoren dienen hierbij als onafhankelijke variabelen en
de grootte en partijideologie van de geselecteerde gemeenten dienen hierbij als afhankelijke
controlevariabelen. Ideologie is binnen dit onderzoek “een samenhangend geheel van 1) uitspraken
over de plaats van de mens in de wereld – de wereldbeschouwing, 2) van op deze wereldbeschouwing
gebaseerde uitspraken over de bestaande samenleving, 3) van uitspraken over de gewenste
samenleving en 4) van aansporingen te streven naar het bereiken van een gewenste samenleving”
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(Daemen, 1984, geciteerd in: Van Heffen, Klok & De Vries, 1996, p. 93). De partijideologieën die
gebruikt zullen worden in dit onderzoek zijn de ideologieën die bijna de uitersten zijn van het
politieke spectrum in Nederland zoals bepaald door Krouwel (2012). Deze keuze zal in het verdere
vervolg van dit hoofdstuk verder worden toegelicht. Iedere politieke partij heeft een andere visie
betreffende zorg en welzijn en de Wmo. Deze visies met bijbehorende partijideologische stromingen
staan weergegeven in figuur 8.
Figuur 8 | Partijideologische stromingen en visies op de Zorg en Wmo
Stroming

Substroming

Partijen

Zorg is marktwerking

Liberalisme

> Conservatief liberalisme
> Progressief liberalisme

VVD
D66
PvdA
SP
CDA
CU

Zorg is
overheidsopdracht
✖
✖

Overheveling van
taken AWBZ naar
Wmo?

✖
✖
✓
✖

✓
✓
✖
✓

✓
✓/✖
✓
✓

Democratischsocialisme
Christelijkdemocratisch

> Socialisme

Vanuit de literatuur blijkt dat partijideologie gedeeltelijk van invloed is op effectiviteit van
beleidsvorming en –implementatie bij gemeenten, maar dat deze uiteindelijk met elkaar versmelten.
Binnen de gemeenteraad is volgens Korsten en Derksen een “kenmerkende collegialiteit aanwezig bij
de totstandkoming van het beleid” (Korsten & Derksen, 1986, pp. 107-108). De zelfstandige positie
van het college zorgt ervoor dat ideologie bij de uitvoering niet meer zo zeer zichtbaar is. De politieke
samenstelling van de raad heeft daarom niet veel invloed op het te voeren beleid (Ibid., 1986, p. 108).
Daarnaast doet ook de grootte van een gemeente er niet toe volgens Korsten (2010). Of het nu grote
of kleine gemeenten betreft de inhoud van de debatten is hetzelfde. Partijideologie en de
raadssamenstelling heeft hierbij dan ook geen invloed op de besluiten van de raad (Korsten, 2010, p.
75).
Door het toevoegen van deze afhankelijke variabele zijn de vier gemeenten geselecteerd op basis van
hun raads- en collegesamenstelling. De vier gemeenten vertegenwoordigen namelijk politieke kleuren
(zie figuur 9 voor een overzicht). Tevens is voor deze gemeenten gekozen op basis van hun grootte.
De grootte van een gemeente is van invloed omdat gemeenten met veel inwoners andere problemen
kennen dan gemeenten die dunbevolkt zijn. Ook zijn er volgens Koster en Derksen (1986) binnen
grotere gemeenten meer ambtenaren werkzaam, hebben zij meer hulpbronnen tot hun beschikking
en meer specifieke kennis in huis. Deze overwegingen spelen dan ook een rol bij de effectiviteit voor
beleidsvorming en –implementatie (Overheid, 2013; Jager-Vreugdenhil, 2012, p. 255).
Tenslotte is voor een viertal cases gekozen omdat op deze wijze, binnen het tijdsbestek van dit
onderzoek, een realistisch en haalbaar onderzoek uitgevoerd kan worden waarbij de cases verdiepend
onderzocht worden. Binnen dit onderzoek is het alleen mogelijk uitspraken te doen over de
geselecteerde

vier

cases

omdat

herhaalbaarheid

en

generaliseerbaarheid

binnen

sociaalwetenschappelijk onderzoek moeilijk te realiseren zijn. Een ander gevaar wat bestaat binnen
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dit onderzoek is dat de gekozen gemeenten geen representatieve weergave zijn van het geheel. Iedere
gemeente kan namelijk zijn eigen visie hebben op de beleidsvorming en –implementatie. Dit is
geprobeerd te ondervangen door niet een enkele case te onderzoeken, maar meerdere, zodat
onderscheid gemaakt kan worden tussen diverse gemeenten met al haar verschillen op het gebied van
grootte en haar partijideologieën. Om het gehele politieke spectrum enigszins af te dekken is een
keuze gemaakt tussen de verschillende politieke partijen die bijna de uitersten zijn binnen het
politieke spectrum zoals bepaald door Krouwel (2012). Op basis van deze indeling is besloten deze
gemeenten - waarbinnen deze politieke partijen vertegenwoordigd zijn met een groot aantal of
meerderheid raadszetels – te selecteren voor het uitvoeren van een casestudy. In figuur 9 is een
weergave te zien van de gekozen gemeenten, haar raadsindeling, het aantal bijbehorende raadszetels,
de kenmerken van de politieke partij en haar inwonersaantal.
Figuur 9 | casusselectie en criteria
Gemeente

Politiek kleur
wethouder ‘Zorg &
Welzijn’
PvdA

Kenmerken grootste politiek
partij in gemeenteraad

Aantal
inwoners

Wageningen

Partij
en zetelverdeling
gemeenteraad
D66 (6/25)

Progressief, liberaal

35.680

Zaanstad

PvdA (8/39)

PvdA

142.857

Putten

ChristenUnie (5/19)

ChristenUnie

Progressief, democratischsocialistisch
Conservatief, christelijk-sociaal

Lelystad

VVD (7/35)**

VVD

Conservatief, liberaal

75.763

23.875

** In de gemeente Lelystad heeft de VVD een evenredige zetelverdeling met de PvdA
(VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 2013; Kiesraad, 2013)

In figuur 9 is zichtbaar dat in drie van de vier geselecteerde gemeenten de grootste partij binnen de
gemeenteraad ook de wethouder levert die het onderwerp Wmo in zijn of haar portefeuille heeft. Dit
is alleen niet het geval in de gemeente Wageningen. Gemeenten waarin D66 de grootste partij is
(Leiden, Hilversum, Delft en Wageningen) leveren namelijk geen van allen een wethouder met het
onderwerp Wmo in hun portefeuille (E.J. van Doorn-Smeulers, persoonlijke mededeling, 6 augustus
2013). Wageningen is desondanks gekozen op basis van inwonersaantal en haar raadssamenstelling
waarbinnen D66 de grootste partij is. Figuur 10 laat zien dat de gekozen politieke partijen bijna de
‘uitersten’ binnen het gehele politieke spectrum zijn, met uitzondering van de PvdA en de CU. Voor
deze partijen is toch gekozen omdat het aantal raadszetels die beide partijen in de Tweede Kamer
bezitten hoger zijn dan respectievelijk GroenLinks en de SGP. Er blijkt namelijk dat de landelijke
partijpolitiek en issues van invloed zijn op de lokale politiek (Tops, 2010; Krouwel, 2011).
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Figuur 10 | Het politieke spectrum in Nederland

(Krouwel, kieskompas, 2012)

5.2

Operationalisatie

In deze paragraaf vindt de operationalisatie van dit onderzoek plaats. Het analysekader is opgezet aan
de hand van het actoren- en factoren-model van Hoogerwerf en Herweijer (2008). Bij de
operationalisatie

zullen

de

verschillende

kenmerken

met

bijbehorende

succesfactoren

geoperationaliseerd worden naar meetbare eenheden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
kenmerken uit het actoren- en factoren-model en de succesfactoren die deze kenmerken hebben
opgeleverd voor een juiste en effectieve vorming en implementatie van beleid. Daarnaast wordt
weergegeven welke dataverzamelingsmethode gebruikt wordt per succesfactor. De operationalisatie
staat weergegeven in het analysekader (zie figuur 13). Bij de operationalisatie betreffende
inhoudsanalyse en interviews wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve codes waarbij de score slaat op
waardetoekenning. Bij de toekenning van deze waarden staat de interpretatie van de onderzoeker
centraal. De theoretische termen die weergegeven staan in het analysekader zijn meetbaar gemaakt
door ze om te zetten naar succesfactoren die voortgevloeid zijn vanuit de theorie. Deze zijn
vervolgens omgezet naar concrete vragen die gesteld worden tijdens het uitvoeren van de
inhoudsanalyse en interviews. Bij de operationalisatie van de inhoudsanalyse leidt dit tot een aantal
specifieke vragen waarop de documenten beoordeeld zullen worden. Bij de operationalisatie van de
interviews zijn de succesfactoren vertaald naar concrete vragen die voorgelegd zullen worden aan de
respondenten. Op deze wijze kan achterhaald worden of de succesfactoren die gedestilleerd zijn
vanuit de theorie ook in de beleidspraktijk als essentiële succesfactoren gezien worden voor effectieve
vorming en implementatie van beleid. Het is hierbij niet de bedoeling dat de geselecteerde
succesfactoren getoetst worden. Het onderzoek is namelijk exploratief van aard. Dit wil zeggen dat in
de praktijk bekeken wordt in hoeverre beleidsmedewerkers en wethouders de theoretische
succesfactoren daadwerkelijk zien als essentiële succesfactoren voor effectieve beleidsvorming en –
implementatie. Daarnaast kan op deze wijze bekeken worden of de succesfactoren die door de
geïnterviewden van essentieel belang worden geacht ook daadwerkelijk toegepast zijn tijdens de
beleidsvorming en –implementatie van de eerste fase van de Wmo. Er worden hierbij een drietal
waarden onderscheiden. Deze waarden staan weergegeven in figuur 11.

35

Figuur 11 | Waardetoekenning inhoudsanalyse en interviews
Waardetoekenning:

Score:

Succesfactor is aanwezig
Succesfactor is afwezig
Succesfactor is gedeeltelijk aanwezig / afwezig

✖
/✖

Naar aanleiding van de inhoudsanalyse en interviews zal uiteindelijk bepaald worden in hoeverre de
vier geselecteerde gemeenten aan de volgens hen essentiële succesfactoren, die positief van invloed
zijn op effectieve beleidsvorming en –implementatie, voldaan hebben. De interviews dienen hierbij
ter controle voor de inhoudsanalyse. Dit leidt uiteindelijk tot een tabel waarin de scores, voor het al
dan niet toepassen van de succesfactoren die volgens de gemeenten essentieel zijn voor effectieve
beleidsvorming en –implementatie, van alle afzonderlijk onderzochte gemeenten weergegeven zullen
worden. Deze scores worden vervolgens opgeteld zodat zij daarmee laten zien in welke mate de
succesfactoren, volgens de geïnterviewden, van essentieel belang zijn voor effectieve beleidsvorming
en –implementatie. Uitleg over de invulling van de scores wordt uitgelegd in figuur 12.
Figuur 12 | Uitleg scores datapresentatie
Voorbeelden scores:
4
0
1,5

Uitleg van de scores:
Alle geselecteerde gemeenten hebben voldaan aan het toepassen van de succesfactor en zien het belang
van deze succesfactor in.
Geen geselecteerde gemeente heeft voldaan aan het toepassen van de succesfactor en zien niet het
belang in van deze succesfactor.
Eén gemeente heeft voldaan aan de toepassing van de succesfactor, één gemeente heeft gedeeltelijk
voldaan aan de toepassing en twee gemeenten hebben niet voldaan aan de toepassing van de
succesfactor.
**Indien gemeenten maar deels hebben voldaan aan toepassing van een succesfactor dan is de score
0,5. Deze scores worden bij elkaar opgeteld. Het gaat namelijk om de vraag welke succesfactoren als
positief worden ervaren op een effectieve beleidsvorming en –implementatie.
Voorbeeld:
Gemeente X = / ✖ ! 0,5
Gemeente Y = / ✖ ! 0,5
Totaalscore = 0,5 + 0,5 = 1

Op deze wijze kan antwoord gegeven worden op de drie empirische deelvragen binnen dit
onderzoek. De eerste deelvraag heeft betrekking op de vraag of de theoretische succesfactoren ook
volgens de gemeenten als essentiële succesfactoren worden beschouwd en daarom zijn toegepast bij
de beleidsvorming en –implementatie van de Wmo. De tweede empirische deelvraag heeft betrekking
op de aanvullende voorwaarden die genoemd worden en die bij kunnen dragen aan de verbetering
van de effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces. De laatste empirische deelvraag
heeft betrekking op de mogelijke oplossingen die denkbaar zijn om toekomstige problemen
aangaande

beleidsvorming

en

–implementatie

op

te

lossen

betreffende

voorgenomen,

gedecentraliseerd beleid. In de data-analyse zal vervolgens geanalyseerd worden in hoeverre het al
dan niet aanwezig zijn van (een) theoretische succesfactor(en) volgens de gemeenten positief van
invloed is / zijn geweest op de effectiviteit van de beleidsvorming en –implementatie betreffende de
Wmo. De interviews dienen ertoe om deze gegevens te kunnen achterhalen. Daarnaast dienen de
interviews als input voor de aanvullende voorwaarden die genoemd worden om de effectiviteit van
beleidsvorming en –implementatie te verbeteren aangaande voorgenomen, gedecentraliseerd beleid.
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De onderzoeksstrategie die binnen dit onderzoek centraal staat betreft het houden van een viertal
casestudy`s. Deze cases worden geanalyseerd middels inhoudsanalyse en interviews. Hierover later
meer in paragraaf 5.3. Tijdens het bestuderen van de diverse literatuur zijn er een groot aantal
succesfactoren gevonden waaraan een juiste en effectieve vorming en implementatie van beleid moet
voldoen. Deze succesfactoren zijn onderverdeeld naar de indeling van het actoren- en factoren-model
van Hoogerwerf en Herweijer (2008). Succesfactoren betreffende de beleidsvorming zijn voor een
groot deel afkomstig van het toetsingskader zoals bepleit door Geul en Spoormans (2010) en richten
zich op het eigenlijke beleidsdocument. In dit geval de Wmo-beleidsplannen en kernnota`s van de
vier geselecteerde gemeenten. De kernnota`s dienen hierbij als naslagwerk. Op basis van de
kenmerken is er een analysekader opgesteld met daarin alle succesfactoren die positief van invloed
zijn op de effectiviteit van beleidsvorming en –implementatie (zie figuur 13). Zo zijn bijvoorbeeld bij
de kenmerken van het beleid en de beleidstheorie factoren gevonden die de nut en noodzaak van het
beleid kenbaar maken. Deze betreffen het aanwezig zijn van de probleemanalyse en maatschappelijke
behoefte van het beleid in het Wmo-beleidsplan. Bij de probleemanalyse is het vervolgens van belang
dat er een ‘helder beeld gegeven wordt van de aan te pakken problematiek’ in het beleidsplan. Dit
beeld moet stoelen op zowel ‘wetenschappelijk onderzoek’ als ‘praktische ervaring’. Dit zijn de
succesfactoren waaraan de probleemanalyse moet voldoen. Vervolgens zijn deze succesfactoren
geoperationaliseerd naar concrete vraagstellingen. Op deze wijze kan, middels inhoudsanalyse, uit het
beleidsplan worden afgeleid of er daadwerkelijk sprake is van een probleemanalyse gestoeld op
wetenschappelijk onderzoek en praktische ervaring. De uitwerking van de ‘maatschappelijke
behoefte’ en alle andere factoren, waar de inhoudsanalyse betrekking op heeft, zal op een
overeenkomstige wijze geschieden. In paragraaf 5.3 zal verder worden ingegaan op de
dataverzamelingsmethoden. In deze paragraaf is ook een handleiding (figuur 14) te vinden hoe de
inhoudsanalyse van beleidsplannen plaats zal vinden.
Vanuit het theoretische kader en het daaruit voortvloeiende analysekader zijn ook de succesfactoren
voortgekomen die betrekking hebben op de empirische bijdrage van dit onderzoek. Deze
succesfactoren hebben betrekking op de beleidspraktijk betreffende de beleidsvorming en –
implementatie van de Wmo. Deze succesfactoren leiden uiteindelijk tot een aantal interviewvragen.
Deze vragen hebben betrekking op de kenmerken van het beleid en de beleidstheorie, de organisatie,
de uitvoerders en de omgeving. Bij de kenmerken van het beleid hebben de vragen alleen betrekking
op de uitvoerbaarheid van het beleid. De vragen die zijn opgesteld vloeien voort uit de opgestelde
succesfactoren per kenmerk uit het actoren- en factoren-model. Zo hebben vragen betreffende de
uitvoerbaarheid van het beleid, welke onderverdeeld is bij de kenmerken van het beleid, betrekking op
de uitvoerbaarheid, het draagvlak in het beleidsveld, de naleefbaarheid en de handhaafbaarheid van
het Wmo-beleid (zie figuur 13 voor de gehele indeling). Deze factoren zijn vervolgens omgezet naar
kenmerken waaraan voldaan moet worden wil beleid op een juiste manier gevormd en
geïmplementeerd worden. Dit zijn de zogenaamde succesfactoren. Vervolgens zijn interviewvragen
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opgesteld die worden voorgelegd aan beleidsmedewerkers en wethouders met de Wmo in hun
portefeuille. Ter illustratie zal een voorbeeld uitgelegd worden. Bij de uitvoerbaarheid gaat het om de
aanwezigheid van voldoende middelen en om de vraag of het duidelijk is voor de beleidsmedewerkers
wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Wmo-beleid. Tevens zal worden voorgelegd of de
doelen in het Wmo-beleid haalbaar bleken te zijn. Dit leidt tot vragen zoals: “Was duidelijk wie het
beleid uit moest voeren?”. Alle andere factoren zullen op overeenkomstige wijze getoetst worden
middels interviews. Beleidsmedewerkers zullen hierbij geïnterviewd worden betreffende vragen over
de kenmerken van het beleid en de kenmerken van uitvoerders. Wethouders zullen geïnterviewd
worden betreffende vragen over de kenmerken van de organisatie en de omgeving. In paragraaf 5.3.3
zal uitgebreider worden ingegaan op de verantwoording van de respondentkeuze binnen dit
onderzoek. De uiteindelijke operationalisatie, met bijbehorende kenmerken en succesfactoren, staat
samenvattend weergegeven in figuur 13.
Figuur 13 | Analysekader en operationalisatie van empirische variabelen
Categorie
Kenmerken van beleid
en de beleidstheorie
Nut en noodzaak van
het beleid

Effectiviteit van het
beleid

Factoren:

Operationalisatie

Probleemanalyse

Er wordt een helder beeld gegeven van de
aan te pakken problematiek. Dit beeld
stoelt zowel op wetenschappelijk
onderzoek als op praktische ervaringen
(Geul, 2006, p. 122).

Maatschappelijke
behoefte

Er wordt helder uiteengezet dat er
maatschappelijke behoefte en noodzaak is
aan (ver)nieuw(d) beleid. Hieronder wordt
verstaan de legitimiteit die aan het beleid
ten grondslag ligt (Geul & Spoormans,
2010, pp. 141-142; Hoogerwerf &
Herweijer, 2008, pp. 84-85)
Beleid wordt stapsgewijs tot stand gebracht
(Van de Graaf & Hoppe, 1992, p. 243-244)

In de probleemanalyse is sprake van een
heldere beschrijving van de
problematische situatie. De beschrijving
van de problematische situatie stoelt op
wetenschappelijk onderzoek
(wetenschappelijke theorie, beleidstheorie
of veldtheorie) en praktische ervaringen
Er is sprake van een korte en heldere
probleemdefinitie (de omschrijving van
het probleem is weergegeven)
(Hoogerwerf & Herweijer, 2008, pp. 8788)
De maatschappelijke noodzaak4 voor
overheidsinterventie is helder; de enkele
wens van een belangenorganisatie evenals
een verwijzing naar het regeerakkoord is
niet voldoende.

Incrementaliteit

Doelen /
doelstellingen

De doelen / doelstellingen zijn duidelijk en
precies geformuleerd
(Hoogerwerf & Herweijer,
Overheidsbeleid. Een inleiding in de
beleidswetenschap, 2008, p. 127).

Het beleid wordt stapsgewijs tot stand
gebracht
De doelen zijn concreet meetbaar
(SMART) geformuleerd. D.w.z. er is
exact aangegeven wat men wil bereiken;
De doelen zijn niet vaag, onduidelijk en
dubbelzinnig;
Het ambitieniveau van de doelen is niet
te hoog;
De doelen zijn niet strijdig en
concurrerend met elkaar;
Het streven naar doelbereiking is
mogelijk gemaakt doordat de doelen
gedetailleerd en in perfecte volgorde te
bepalen zijn (prioritering en urgentie van
de doelen)5
(Polder, 1996, p. 43; Hoogerwerf &
Herweijer, 2008, pp. 186-187).

Dataverzamelingsmethode:
Inhoudsanalyse
documenten
Interviews ter
controle

Inhoudsanalyse
documenten
Interviews ter
controle

Inhoudsanalyse
documenten
Interviews ter
controle
Inhoudsanalyse
documenten
Interviews ter
controle

4

Met noodzaak wordt gedoeld op de mate waarin het beleid (door betrokkenen ) als juist, gerechtvaardigd en acceptabel wordt beschouwd en wordt gesteund.
(Geul & Spoormans, 2010, p. 141).

5

Sommige aspecten van de operationalisatie komen voort uit het normenkader dat is te vinden in de evaluatie van het Wmo-beleid van de gemeente Alkmaar
en is opgesteld door B&A Consulting b.v. in opdracht van de Rekenkamercommissie gemeente Alkmaar (Gemeente Alkmaar, 2010, pp. 53-59). Dit rapport is
te vinden op: http://www.alkmaar.nl/gemeente/webcms/site/gemeente/bestuur/com/rekenk/2011/files/p_44280.pdf
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Factoren:

Uitvoerbaarheid van
het beleid

Operationalisatie:

Validiteit

Het is duidelijk dat de voorgestelde doelen
zijn te bereiken met de voorgestelde
middelen (interne validiteit). Het
voorgestelde beleid haakt in op de
problematiek zoals geanalyseerd (externe
validiteit) (Geul & Spoormans, 2010, pp.
141-142; Hoogerwerf & Herweijer,
Overheidsbeleid. Een inleiding in de
beleidswetenschap, 2008, p. 128).

Het is duidelijk zichtbaar en omschreven
dat de voorgestelde doelen te bereiken
zijn met voorgestelde middelen. Hierbij
is aangegeven dat er voldoende middelen
aanwezig zijn zoals materiele en
immateriële middelen6 om de doelen te
bereiken. Daarnaast haakt het beleid in
op de geanalyseerde problematiek
(Geul & Spoormans, 2010, pp. 141-142;
Hoogerwerf & Herweijer, 2008, pp. 128,
183-186).

Onderbouwing

Er is aandacht geschonken aan de causale
(oorzaak en gevolg) veronderstellingen (dit
is de causale rationaliteit) en finale (doel en
middel) veronderstellingen van de
probleemoplossing (dit is de
doelrationaliteit). (Hoogerwerf &
Herweijer, 2008, pp. 128, 208-209).

Beleidsalternatieven

Er wordt uiteengezet welke alternatieve
beleidsopties zijn overwogen, en waarom de
voorgestelde beleidsoptie is gekozen; bij de
keuze uit de alternatieve opties is
maatschappelijk draagvlak een (niet: het)
criterium geweest (Geul & Spoormans,
2010, pp. 141-142; Geul, 2006, p. 122).

Het beleid bevat een beeld van de
oorzaken en gevolgen van de
problematisch geachte situatie. Hierbij
wordt een ene factor als oorzaak
aangeduid en de andere als gevolg
(Hoogerwerf & Herweijer,
Overheidsbeleid. Een inleiding in de
beleidswetenschap, 2008, p. 208).
De beleidstheorie bestaat uit een
samenstel van middelen en doeleinden.
De middelen zijn hierbij gericht op
bepaalde elementen van de causale
veronderstellingen (Hoogerwerf &
Herweijer, Overheidsbeleid. Een
inleiding in de beleidswetenschap, 2008,
p. 209).
Er is duidelijk zichtbaar dat het
voorgestelde beleid een keuze is uit een
aantal opties, waaronder bestaand
beleid. Duidelijk is gemaakt dat het
voorgestelde beleid beter is dan de
alternatieve opties, waaronder bestaand
beleid (Geul, 2006, p. 122; Geul &
Spoormans, 2010, p. 143).

Type
beleidsuitvoering

Er is geen sprake van onduidelijkheid over
de doelen van het beleid en er bestaan geen
meningsverschillen over de verdeling van
taken en middelen (Hoogerwerf &
Herweijer, 2008, pp. 126-127)
Aan de voorwaarden voor een goede
implementatie, waaronder geld, expertise
en tijd, is voldaan (middelen). Er is
duidelijk gemaakt dat het beleid uitvoerbaar
is en het is duidelijk wie de beleidstaken
gaat uitvoeren. Daarnaast zijn de opgestelde
doelen van het beleid haalbaar (gematigd
ambitieniveau) (Geul & Spoormans, 2010,
pp. 141-142; Geul, 2006, p. 122)

Uitvoerbaarheid

Draagvlak in
beleidsveld

Naleefbaarheid

Hierbij wordt geanalyseerd of er sprake is
van administratieve-, politieke-,
experimentele- of symbolische
beleidsuitvoering (Hoogerwerf &
Herweijer, 2008, p. 126)
Bij de analyse van deze variabele wordt
bekeken of er in het beleidsplan aandacht
is geschonken aan de financiële
middelen, het tijdvak en de expertise die
nodig is om het beleid te kunnen
implementeren. Daarnaast moet het
beleidsplan aanwijzingen bevatten
waarin is uitgelegd wie het beleid
uitvoert, dat het beleid uitvoerbaar is en
de haalbaarheid van doelen zijn
omschreven. Hierbij rekening houdend
met de ambiguïteit van de doelen.

Er is voldoende draagvlak (gedeelde
beeldvorming en werkelijke medewerking*)
onder de professionals die de vernieuwing
in de praktijk moeten brengen
(*Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 304)

Aan de beleidsmedewerkers zal tijdens
het interview gevragen worden of hen
duidelijk is gemaakt wie het beleid uit
dient te voeren en of de doelen haalbaar
zijn.
Heeft u het gevoel dat er voldoende
draagvlak - een gedeelde beeldvorming
en voldoende medewerking - is onder de
professionals die het Wmo-beleid in de
praktijk brengen / hebben gebracht?

Er moet sprake zijn van een geïntegreerde
aanpak (Hoogerwerf & Herweijer, 2008,
pp. 304-305; Geul & Spoormans, 2010, pp.
141-142)
Aannemelijk is dat het voorstel voor de
doelgroep (burgers en private organisaties)
naleefbaar is.

In hoeverre is er volgens u sprake van
een geïntegreerde aanpak met betrekking
tot de in- en uitvoering van het Wmobeleid?
Bent u van mening dat burgers en andere
betrokkenen verplichtingen die de Wmo
oplegt kunnen naleven?

Naleving brengt niet teveel administratieve
lasten met zich mee? (Geul & Spoormans,
2010, pp. 141-142; Geul, 2006, p. 122)

In hoeverre brengt naleving van de Wmo
administratieve lasten met zich mee?

Dataverzamelingsmethode:
Inhoudsanalyse
documenten
Interviews ter
controle

Inhoudsanalyse
documenten
Interviews ter
controle

Inhoudsanalyse
documenten
Interviews ter
controle

Inhoudsanalyse
documenten
Interviews ter
controle
Inhoudsanalyse
documenten
Interviews
beleidsmedewerkers

Interviews
Beleidsmedewerker

Interviews
Beleidsmedewerkers

6

Materiele middelen zijn onder andere financiële middelen en vaste activa. Immateriële middelen zijn onder andere menselijk kapitaal, technologieën, de
kennis in de organisatie et cetera (Houthoofd, 2005, p. 132-133).
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Handhaafbaarheid

Kenmerken van de
organisatie

Informatievoorziening

Samenwerking
tijdens
implementatie

Operationalisatie:

Aannemelijk is dat uitvoerders en
toezichthouders het beleid kunnen
handhaven (Geul & Spoormans, 2010, pp.
141-142; Geul, 2006, p. 122)
Er is sprake van goede onderzoekscapaciteit
binnen de organisatie?

In hoeverre denkt u dat er voldoende
toezicht uitgeoefend kan worden op de
handhaving van de Wmo?

Er is sprake van een systematische evaluatie
van gevoerd beleid en men heeft hierbij
controlemechanismen ontwikkeld

In welke mate is er tijdens de vorming en
implementatie van het beleid aandacht
geweest voor systematische evaluatie en
zijn hierbij controlemechanismen
ontwikkeld?

Er is een systematische raadpleging van
betrokkenen, belanghebbenden en
doelgroepen (Geul, 2006, p. 123)

In hoeverre zijn er betrokkenen,
belanghebbenden en doelgroepen
geraadpleegd bij de vorming en
implementatie van het Wmo-beleid?
Is het beleid in samenspraak met alle
betrokkenen en belanghebbenden
vormgegeven?

Er is sprake van coproductie met externe
partners

Welke kennis- en informatiebronnen zijn
aanwezig binnen de organisatie zodat de
beleidsvorming gebaseerd kan worden
op gedegen onderzoek en informatie?

Er is sprake van goede coördinatie en
communicatie met (overheids)-partners en
men straalt eenheid uit

Hoe is de coördinatie en communicatie
tussen de betrokkenen verlopen tijdens
de vorming en implementatie van het
Wmo-beleid?

Er is een passende organisatiecultuur
(tussen politiek en technocratie in)

Hoe zou u de organisatiecultuur (van
politiek tot technocratisch) van uw
gemeente omschrijven en is deze passend
voor de uitvoering van het Wmo-beleid?

Er is een passende ethische cultuur (open
debat, redelijkheid en respect voor elkaar)
(Geul, 2006, p. 123)

Hoe zou u de ethische cultuur waarvan
sprake is binnen uw organisatie
beschrijven? D.w.z. is er sprake van een
open debat en redelijkheid en respect
voor elkaar.

Kenmerken van de
uitvoerende
organisatie
tijdens
implementatie

Er zijn zo min mogelijk schakels in de
verticale hiërarchie

Hoe is de uitvoering van het Wmo-beleid
organisatorisch vormgegeven? (zijn er
veel verticale schakels te ontdekken?)

De uitvoerende organisatie bepaald de mate
van beleidsvrijheid van de uitvoerders van
het beleid (Mazmanian & Sabatier, 1981, p.
25-26; Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p.
126-128; Polder, 1996, p. 43-44)

In hoeverre is tijdens de vorming van het
Wmo-beleid rekening gehouden met de
mate van beleidsvrijheid die uitvoerders
krijgen tijdens de implementatie van het
Wmo-beleid?

Weten

De uitvoerders hebben voldoende kennis
van het beleid (met name kennis over
doeleinden en middelen en de
veronderstellingen die aan het beleid ten
grondslag liggen)

In hoeverre bent u op de hoogte van de
doeleinden en middelen en de
veronderstellingen die aan het beleid ten
grondslag liggen?

Er is voldoende communicatie tussen
uitvoerders en de informatieprocessen zijn
van voldoende kwaliteit (Hoogerwerf &
Herweijer, Overheidsbeleid. Een inleiding
in de beleidswetenschap, 2008, pp. 130-132;
Polder, 1996, pp. 43-44; Lipsky, 1980, pp.
82-83)
De uitvoerders hebben de juiste
competenties en kwalificaties om het beleid
uit te kunnen voeren

Heeft u het gevoel dat er voldoende
communicatie is tussen de
beleidsmedewerkers m.b.t. de uitvoering
van de Wmo en zijn informatieprocessen
van voldoende kwaliteit?

De uitvoerders hebben de bevoegdheid
(juridisch) en voldoende financiële en
technische middelen om het beleid uit te
kunnen voeren

Heeft u bij de uitvoering van de Wmo
voldoende beschikking (gehad) over
financiële, juridische en technische
middelen?

De uitvoerders hebben voldoende
beleidsvrijheid om het beleid op een juiste
wijze uit te kunnen voeren (Hoogerwerf &
Herweijer, Overheidsbeleid. Een inleiding
in de beleidswetenschap, 2008, pp. 130-132;
Polder, 1996, pp. 43-44; Lipsky, 1980, pp.
82-83)

In hoeverre heeft u de mogelijkheid
gekregen het Wmo-beleid naar eigen
inzicht uit te kunnen voeren?

Cultuur waarvan
sprake tijdens
implementatie

Kenmerken van de
uitvoerders

Factoren

Kunnen

Over welke competenties en kwalificaties
moeten beleidsmedewerkers beschikken
om het Wmo-beleid uit te kunnen
voeren?

Dataverzamelingsmethode:
Interviews
Beleidsmedewerkers
Interviews
Wethouders

Interviews
Wethouders

Interviews
Wethouders

Interviews
Wethouders

Interviews
beleidsmedewerkers

Interviews
beleidsmedewerker
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Willen

Moeten

Kenmerken van de
omgeving

5.3

Factoren

Operationalisatie:

Dataverzamelingsmethode:
Interviews
beleidsmedewerker

Er is voldoende motivatie vanuit de
uitvoerder het beleid uit te voeren en zij zijn
loyaal aan de beleidsvoerders. Daarnaast
zijn de motieven van de uitvoerders voor de
uitvoering in overeenstemming met de
motieven van de beleidsmakers
(Hoogerwerf & Herweijer, Overheidsbeleid.
Een inleiding in de beleidswetenschap,
2008, pp. 130-132; Polder, 1996, pp. 43-44;
Lipsky, 1980, pp. 82-83)

In hoeverre bent u het eens met het
opgestelde beleid en - indien van invloed
– wat doet u als dit niet het geval is?

De uitvoerder wordt niet gedwongen om op
een bepaalde manier te handelen
(Hoogerwerf & Herweijer, Overheidsbeleid.
Een inleiding in de beleidswetenschap,
2008, pp. 130-132; Polder, 1996, pp. 43-44;
Lipsky, 1980, pp. 82-83)

** Deze variabele zal geanalyseerd
worden aan de hand van de
beleidsvrijheid die de uitvoerders ervaren

Interviews
beleidsmedewerker

Politiek bestuur biedt voldoende steun aan
uitvoerders van beleid

Heeft u voldoende steun ervaren vanuit
de politieke omgeving aangaande de
vorming en uitvoering van het Wmobeleid

Interviews
Wethouders

Er is niet of nauwelijks politieke strijd over
het beleid

In hoeverre is er binnen de raad en het
college strijd geweest over de vraag hoe
het Wmo-beleid gevormd zou moeten
worden?

Economisch omstandigheden hebben
positieve invloed op de haalbaarheid van
het beleid

Zijn volgens u de economische
omstandigheden – zoals zij nu zijn – van
invloed op het Wmo-beleid

Technologische vooruitgang maakt het
mogelijk dat er nieuwe oplossingen voor
het probleem komen
(Hoogerwerf & Herweijer, Overheidsbeleid.
Een inleiding in de beleidswetenschap,
2008, pp. 132-134; Van de Graaf & Hoppe,
1992, pp. 228-230; Lipsky, 1980, pp. 82-83;
Geul, 2006, pp. 112-113)

Denkt u dat nieuwe technologische
ontwikkelingen van invloed kunnen zijn
voor oplossingen m.b.t. eventuele
problemen van het Wmo-beleid en de
aankomende decentralisaties?

Wat betekent dit voor uw motivatie om
het beleid uit te voeren?
Wat zijn uw handelingsmotieven achter
de uitvoering van het beleid en zijn deze
in overeenstemming met de doeleinden
van het beleid?

Dataverzamelingsmethoden

Binnen dit onderzoek wordt verschillende data verzameld om uiteindelijk antwoord te kunnen geven
op de opgestelde hoofd- en deelvragen. De dataverzamelingsmethoden die gebruikt worden zijn het
uitvoeren van inhoudsanalyse en interviews.
5.3.1

Inhoudsanalyse

De inhoudsanalyse wordt gebruikt voor zowel het vaststellen van feiten als een reconstructie van
gebruikte argumentaties. Binnen dit onderzoek heeft de inhoudsanalyse betrekking op de analyse van
de kenmerken van het beleid en de beleidstheorie. Om deze kenmerken te kunnen analyseren worden
Wmo-beleidsplannen en (kern)nota`s van de vier geselecteerde gemeenten gebruikt. Deze
beleidsdocumenten zijn afkomstig uit de periode vanaf januari 2007 – 2010 (of in sommige
gemeenten 2008 - 2011) en betreffen de beleidsplannen voor een periode van vier jaar7.
Daarnaast worden ook de nieuwste Wmo-beleidsplannen – vanaf het jaar 2011 en in sommige
gemeenten vanaf 2012 – indien zij beschikbaar zijn geanalyseerd.

7

In tegenstelling tot de beleidsplannen van de gemeenten Wageningen, Putten en Zaanstad heeft het Wmo-beleidsplan van de gemeente Lelystad betrekking
op de periode 2011 - 2014.
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De Wmo-beleidsplannen zijn voor een deel verkregen via de website van de geselecteerde gemeenten
en voor een deel verkregen via beleidsmedewerkers van de geselecteerde gemeenten op het gebied
van de Wmo. De kernnota`s daarentegen zijn allemaal verkregen via beleidsmedewerkers binnen de
gemeenten.
De inhoudsanalyse heeft betrekking op de kenmerken van het beleid en de beleidstheorie met
daaronder de factoren die betrekking hebben op de nut en noodzaak van het beleid en de effectiviteit
van het beleid tijdens de beleidsvorming. Daarnaast worden er twee factoren geanalyseerd betreffende
de uitvoerbaarheid van het beleid zoals af te leiden uit het analysekader. Het is belangrijk dat er
gericht naar bruikbare informatie in de documenten gezocht wordt. Volgens Van Thiel (2007) is het
namelijk belangrijk dat de inhoudsanalyse geschied op een wijze dat er vergelijkbare informatie
achterhaald wordt (Van Thiel, 2007, pp. 102-103). De documenten zullen daarom uitvoerig en op
overeenkomstige wijze geanalyseerd worden aan de hand van vragen die zijn opgesteld in het
analysekader. Deze vragen zijn weergegeven in het analyseschema in figuur 14. Tijdens de
inhoudsanalyse zal bepaald worden in hoeverre iedere afzonderlijke gemeente heeft voldaan aan het
toepassen van de theoretische succesfactoren. De waardetoekenning voor de beoordeling van het
Wmo-beleidsplan staat weergegeven in figuur 11.
Figuur 14 | Analyseschema inhoudsanalyse Wmo-beleidsplannen
Categorie
Kenmerken van het beleid en
de beleidstheorie
Nut en noodzaak van het beleid
Probleemanalyse
Maatschappelijke behoefte
Effectiviteit van het beleid
Incrementaliteit
Doelen/doelstellingen

Validiteit
Onderbouwing
Beleidsalternatieven
Uitvoerbaarheid van het beleid
Type beleidsuitvoering

Uitvoerbaarheid
Draagvlak in beleidsveld
Naleefbaarheid

5.3.2

Succesfactoren:

Gemeentenaam
✓= Factor is aanwezig
✖ = Factor is afwezig
✓ / ✖ = Factor is gedeeltelijk
aanwezig / afwezig

Er is sprake van een heldere probleembeschrijving
De beschrijving van het probleem berust op wetenschappelijk onderzoek
De beschrijving van het probleem berust op praktische ervaringen
De maatschappelijke noodzaak voor overheidsinterventie is helder
Het beleid wordt stapsgewijs tot stand gebracht
De doelen zijn SMART geformuleerd
De doelen zijn niet vaag, onduidelijk en dubbelzinnig
De doelen zijn niet strijdig met elkaar
Er is prioritering van de doelen aangegeven
Het is duidelijk dat de voorgestelde doelen zijn te bereiken met voorgestelde middelen
Er is aangegeven dat er voldoende middelen aanwezig zijn om de doelen te behalen
Het beleid haakt in op de geanalyseerde problematiek
Er is aandacht geschonken aan de causale veronderstellingen van het beleid
Er is aandacht geschonken aan de finale veronderstellingen van het beleid
Er wordt uiteengezet dat alternatieve beleidsopties zijn overwogen
Er is sprake van administratieve uitvoering
Er is sprake van politieke uitvoering
Er is sprake van experimentele uitvoering
Er is sprake van symbolische uitvoering
Aan een goede voorwaarde voor goede implementatie is voldaan (geld, expertise, tijd)
Er is duidelijk omschreven wie het beleid uitvoert
De opgestelde doelen zijn haalbaar/uitvoerbaar
Er is voldoende draagvlak onder de professionals die het beleid ten uitvoer brengen in
praktijk
Er is sprake van een geïntegreerde aanpak m.b.t. de uitvoering van het beleid
Burgers en andere betrokkenen kunnen de verplichtingen vanuit het beleid naleven
Het beleid brengt (veel) administratieve lasten met zich mee

Interviews

Een tweede dataverzamelingsmethode waar in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt zijn interviews.
Deze interviews worden gehouden om de opgestelde empirische deelvragen te kunnen
beantwoorden. Daarnaast hebben de interviews een controlerende en aanvullende functie ten
opzichte van de inhoudsanalyse van beleidsdocumenten en zorgt hiermee voor triangulatie binnen
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dit onderzoek. In dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van semigestructureerde interviews.
Hierbij zijn de vragen opgesteld naar aanleiding van de succesfactoren, waaraan beleidsvorming en –
implementatie moeten voldoen, die naar voren zijn gekomen tijdens de behandeling van het
theoretisch kader (zie hiervoor het analysekader in figuur 13). Op deze manier wordt specifieke
informatie achterhaald die nodig is voor de beantwoording van de hoofd- en deelvragen van dit
onderzoek. Bij het opstellen van interviewvragen zal rekening gehouden worden met een aantal eisen
om de betrouwbaarheid te kunnen waarborgen. Zo zullen sturende vragen vermeden worden en zal
de formulering van de vragen duidelijk en helder zijn. Daarnaast zullen tijdens ieder interview de
opgestelde vragen in exact dezelfde volgorde aan de respondenten worden voorgelegd. Deze vragen
zijn onderverdeeld in vragen specifiek bedoeld voor de wethouders en specifieke vragen bedoeld voor
de beleidsmedewerkers. Door het aanhouden van een strakke volgorde zal het (nadelige effect) van
eventuele instrumenten en interviewers tot het minimum beperkt worden (Van Thiel, 2007, pp. 107108). Binnen dit onderzoek wordt de inschatting van de respondent als een objectief antwoord
beschouwd. Om dit te controleren wordt allereerst de inhoudsanalyse uitgevoerd. Op deze wijze kan
achterhaald worden of de antwoorden van de respondent in overeenstemming zijn met de
geanalyseerde informatie uit de beleidsplannen en (kern)nota`s.
De vragen kenmerken zich soms door hun gesloten karakter. Voor deze aanpak is gekozen omdat ten
tijde van dit onderzoek specifieke informatie omtrent de vorming en implementatie achterhaald zal
moeten worden. Gesloten vragen kennen hun beperkingen omdat zij deels suggestief kunnen zijn, de
respondent het gevoel kunnen geven een passieve rol te hebben binnen het gesprek, de respondent
kunnen beperken in zijn antwoordmogelijkheden en de antwoorden van de respondent kort kunnen
zijn (Rijksuniversiteit Groningen, 2012). Om deze beperkingen zoveel mogelijk terug te dringen zal
tijdens ieder interview vooraf vertelt worden dat er soms sprake is van een gesloten vraagstelling,
maar dat de respondent zich hierdoor niet beperkt hoeft te voelen in zijn antwoordmogelijkheden.
Om de interviews zo goed mogelijk te laten verlopen zal rekening gehouden worden met de situatie
en de omgeving. De interviews vinden daarom plaats in de eigenlijke context van de actoren namelijk,
bij de gemeenten zelf. Aan het begin van ieder interview zal begonnen worden met een
introductievraag zodat er gesprek op gang gebracht kan worden en om elkaar beter te leren kennen.
Tijdens deze introductie wordt duidelijk gemaakt wat het doel van het onderzoek is, en zal het
verloop van het interview besproken worden.
5.3.3

Verantwoording respondentkeuze

Bij de het maken van de selectie voor personen die geïnterviewd worden, is gebruik gemaakt van een
aantal criteria. De criteria voor de respondentkeuze zijn dezelfde als de criteria die zijn opgesteld bij
de selectie van cases voor dit onderzoek. De personen die geïnterviewd gaan worden zijn dan ook
afkomstig uit de vier eerder genoemde gemeenten en geselecteerd op basis van hun positie en
politieke kleur. Binnen dit onderzoek wordt er voor gekozen een selecte steekproef te trekken, maar
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dit gebeurt niet op basis van willekeur of preferentie. De personen die geïnterviewd worden hebben
namelijk allemaal een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het beleid met betrekking tot de
eerste fase Wmo. Zij zijn wethouder met de portefeuille ‘Zorg & Welzijn’ of beleidsmedewerker die
belast zijn met de beleidsvorming en –implementatie van de Wmo. Binnen iedere gemeente wordt
gekozen om een tweetal personen te interviewen. Ten eerste de verantwoordelijke wethouder en ten
tweede een beleidsmedewerker belast met beleid aangaande de Wmo. Hiervoor is gekozen omdat op
deze wijze ook de verschillende visies naar voren kunnen komen omtrent de vormgeving van de
Wmo. De wethouders van gemeenten hebben volgens Aller (2000) “(…) hun eigen politieke
voorkeuren”, terwijl de rijksoverheid gemeenten zien als “uitvoerders van rijksbeleid” (Aller, 2000, p.
173). Het is van belang dit aspect te toetsen omdat op deze wijze bekeken kan worden of
partijideologie ook daadwerkelijk van invloed is geweest bij de vorming en invoering van de eerste
fase van de Wmo. De keuze voor beleidsmedewerkers is van belang omdat zij mede verantwoordelijk
zijn voor de uitvoering van het beleid. De uitvoerders van beleid hebben een grote invloed op de
implementatie van beleid omdat zij dit beleid kunnen sturen naar hun eigen normatieve inzichten.
Daarnaast moeten zij kennis hebben van het beleid (weten), het beleid kunnen uitvoeren, het beleid
willen uitvoeren en daarnaast moeten zij niet gedwongen worden het beleid uit te moeten voeren
(Hoogerwerf & Herweijer, 2008, pp. 130-132). Een lijst met de geïnterviewde personen is toegevoegd
in de bijlagen van dit onderzoek.
5.4

Validiteit, betrouwbaarheid en beperkingen

Wetenschappelijk onderzoek moet voldoen aan kwaliteitswaarborgen betreffende de validiteit en
betrouwbaarheid van het onderzoek. In deze paragraaf zal daarom worden ingegaan op de
maatregelen die genomen zijn om de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen.
In de voorgaande paragrafen zijn al een aantal aspecten benoemd die de betrouwbaarheid en
validiteit binnen dit onderzoek waarborgen. Zo zorgt de vooraf opgestelde vragenlijst, welke is
afgeleid vanuit het theoretisch kader, voor de nauwkeurigheid die noodzakelijk is voor onderzoek.
Tevens zorgt een dergelijke vragenlijst voor enige structuur in het onderzoek. De herhaalbaarheid
van het onderzoek is deels gewaarborgd door interviews af te nemen met verschillende wethouders
en beleidsmedewerkers die belast zijn met de vorming en implementatie van de Wmo. Bij het
afnemen van de interviews wordt gebruik gemaakt van een voicerecorder waarbij de gesprekken
opgenomen worden. Daarnaast zal tijdens het afnemen van interviews meegeschreven worden met
behulp van een laptop. Op deze manier wordt alle data nauwkeurig vastgelegd en is de kans dat data
verloren gaat tot een minimum beperkt.
De validiteit van het onderzoek is verhoogd doordat er sprake is van triangulatie van
onderzoeksmethoden. Zo maakt dit onderzoek gebruik van inhoudsanalyse en kwalitatieve
interviews. De externe validiteit in dit onderzoek wordt gewaarborgd doordat er verschillende
respondenten geïnterviewd worden binnen verschillende gemeenten in Nederland. Deze
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respondenten zijn nauw betrokken geweest bij de vorming en implementatie van de Wmo. Er
bestaan ook een aantal gevaren en beperkingen voor deze respondentkeuze. Zo kunnen alle
respondenten een eigen visie hebben betreffende effectieve vorming en implementatie van beleid.
Daarnaast kan iedere respondent een andere visie hebben op de vraag welke theoretische
succesfactoren ook in de praktijk daadwerkelijk van essentieel belang zijn voor effectieve
beleidsvorming en –implementatie. Deze inschatting is afkomstig van een direct betrokkene en is
daarom subjectief van aard. Ten slotte bestaat er een kans dat tijdens het afnemen van interviews
sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden. Daarnaast is het mogelijk dat de respondenten
vanuit hun eigen (politieke) overtuiging antwoord geven op de vragen rondom de vorming en
implementatie van het Wmo-beleid en niet op basis van hun eigen perceptie van de werkelijkheid.
Ook respondenten hebben zo hun ‘eigen bias’ (Van Thiel, 2007, p. 43). Om een indruk te krijgen van
de validiteit van de verkregen gegevens wordt gebruik gemaakt van inhoudsanalyse ter controle van
de interviews en vice versa.
Het onderzoek heeft ook een aantal beperkingen. Zo is er relatief weinig tijd geweest voor de
uitvoering van dit onderzoek. Indien er meer tijd beschikbaar zou zijn, hadden er meer gemeenten
geselecteerd kunnen worden om deel te nemen aan het onderzoek waardoor de representativiteit
verhoogd zou kunnen worden. Tijdens de interviews is daarnaast gebleken dat de planning van één
uur per respondent niet genoeg bleek te zijn. Hierdoor was er tijdens de interviews soms tijdnood om
alle vragen te kunnen behandelen. Om dit te verhelpen is ten tijde van de interviews gevraagd aan de
respondenten of zij beknopter antwoord zouden kunnen geven op de vragen. Via deze oplossing is
tijdens alle interviews de benodigde informatie achterhaald binnen de afgesproken tijdslimiet. Een
andere belangrijke beperking is dat in de gemeente Wageningen de verantwoordelijke wethouder, die
belast was met de Wmo in 2007, niet meer werkzaam bleek te zijn in de gemeente Wageningen. De
huidige wethouder, mevrouw Theune, was dus beperkt op de hoogte van de beleidsvorming van de
Wmo in de genoemde periode. Daarnaast is het onderzoek beperkt omdat er geen onderzoek is
uitgevoerd bij organisaties die mede betrokken zijn bij de uitvoering van de Wmo. Deze organisaties
zijn bijvoorbeeld zorginstellingen, zorgboerderijen, voetbalclubs et cetera. Indien deze organisaties bij
het onderzoek betrokken zouden zijn, zou het onderzoek een completer beeld kunnen geven van de
beleidsvorming en –implementatie van de eerste fase van de Wmo.
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6 | Datapresentatie
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de casestudy`s welke bestaat uit een
inhoudsanalyse van Wmo-beleidsplannen en interviews met beleidsmedewerkers en wethouders van
de vier geselecteerde gemeenten. Paragraaf 6.1 heeft betrekking op de casestudy van de gemeente
Putten, paragraaf 6.2 betreft de casestudy van de gemeente Wageningen en paragraaf 6.3 en 6.4
hebben betrekking op respectievelijk de casestudy van de gemeente Zaanstad en Lelystad. Bij de
uitvoering van de inhoudsanalyse van Wmo-beleidsdocumenten wordt gebruik gemaakt van het
analyseschema (figuur 14). In dit schema worden alle succesfactoren, waaraan effectieve
beleidsvorming en –implementatie moeten voldoen, geanalyseerd. Vervolgens zal in het schema
worden aangevinkt of al dan niet is voldaan aan de toepassing van de succesfactoren. Tijdens de
inhoudsanalyse worden gegevens verzameld vanuit de kenmerken van beleid en de beleidstheorie
met daaronder de nut en noodzaak van het beleid, de effectiviteit van de beleidsvorming en twee
variabelen (uitvoerbaarheid en type beleidsuitvoering) vanuit het kenmerk de uitvoerbaarheid van het
beleid. Daarnaast zijn deze gegevens gecontroleerd door middel van interviews met betrokkenen. Bij
de interviews wordt gebruik gemaakt van interviewvragen die zijn opgesteld in het analysekader (zie
figuur 13, p. 38 e.v.) tijdens de operationalisatie. Wethouders zijn geïnterviewd om vragen te
beantwoorden met betrekking tot de succesfactoren aangaande de kenmerken van de organisatie en
de omgeving. Beleidsmedewerkers zijn geïnterviewd om vragen te beantwoorden aangaande de
kenmerken van de uitvoerbaarheid van het beleid en van de uitvoerders. Bij de datapresentatie van
deze aspecten zal kort samengevat worden wat de respondenten hebben geantwoord op de gestelde
vragen. Op deze manier kan achterhaald worden welke theoretische succesfactoren door de
geïnterviewden ook daadwerkelijk als essentiële succesfactoren worden gezien voor effectieve
beleidsvorming en –implementatie.
6.1

Gemeente Putten

Geïnterviewde personen gemeente Putten:
Geanalyseerde documenten gemeente Putten:

B. Nieuwenweg
| Beleidsmedewerker Welzijn
A. Kleijer
| Wethouder
Wmo-beleidsplan 2009 – 2013 gemeente Putten
Wmo-beleidsplan 2013 – 2016 gemeente Putten
Perspectiefnota Wmo beleidsplan gemeente Putten “De Wmo nader beschouwd”

De gemeente Putten is begonnen met de vorming van het Wmo-beleid in 2006 met de beleidsnotitie
“Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Putten”. In 2008 is er de mogelijkheid geweest voor
betrokkenen hun mening te geven over de voorstellen die gedaan zijn in de ‘Overzichtsnotitie Wmo
Putten”. Relevante opmerkingen en suggesties zijn uiteindelijk meegenomen en verwerkt in het
Wmo-beleidsplan 2009-2013 (Gemeente Putten, 2009, p. 4). In het verdere vervolg van deze
casestudy zal de analyse plaatsvinden van het Wmo-beleidsplan 2009-2013. Daarnaast zal voor
aanvullende informatie gebruik gemaakt worden van het Wmo-beleidsplan 2013-2016 en van de
perspectiefnota “De Wmo nader beschouwd” uit 2012.
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6.1.1

Kenmerken van het beleid en de beleidstheorie

Bij de kenmerken van het beleid en de beleidstheorie zullen de voorwaarden nagelopen worden
waaraan een juiste beleidsvorming en uitvoering moet voldoen. Deze voorwaarden hebben
betrekking op het Wmo-beleidsplan van de gemeenten. De kernnota`s zijn voor deze analyse als
naslagwerk gebruikt. In onderstaande figuur 15 is de datapresentatie te zien van het Wmobeleidsplan 2009-2013 van de gemeente Putten.
Figuur 15 | datapresentatie Wmo-beleidsplan gemeente Putten
Categorie
Kenmerken van het beleid en de
beleidstheorie

Succesfactoren:

Nut en noodzaak van het beleid
Probleemanalyse

Er is sprake van een heldere probleembeschrijving
De beschrijving van het probleem berust op wetenschappelijk onderzoek
De beschrijving van het probleem berust op praktische ervaringen

Maatschappelijke behoefte
Effectiviteit van het beleid
Incrementaliteit
Doelen/doelstellingen

Het beleid wordt stapsgewijs tot stand gebracht
De doelen zijn SMART geformuleerd
De doelen zijn niet vaag, onduidelijk en dubbelzinnig

Validiteit

Onderbouwing

Het beleid haakt in op de geanalyseerde problematiek
Er is aandacht geschonken aan de causale veronderstellingen van het beleid
Er is aandacht geschonken aan de finale veronderstellingen van het beleid

Uitvoerbaarheid

Draagvlak in beleidsveld

Naleefbaarheid

✖

De maatschappelijke noodzaak voor overheidsinterventie is helder

De doelen zijn niet strijdig met elkaar
Er is prioritering van de doelen aangegeven
Het is duidelijk dat de voorgestelde doelen zijn te bereiken met voorgestelde
middelen
Er is aangegeven dat er voldoende middelen aanwezig zijn om de doelen te behalen

Beleidsalternatieven
Uitvoerbaarheid van het beleid
Type beleidsuitvoering

Gemeente Putten

= Factor is aanwezig
✖ = Factor is afwezig
/ ✖ = Factor is gedeeltelijk
aanwezig / afwezig

✖

Er wordt uiteengezet dat alternatieve beleidsopties zijn overwogen

✖

Er is sprake van administratieve uitvoering
Er is sprake van politieke uitvoering
Er is sprake van experimentele uitvoering
Er is sprake van symbolische uitvoering
Aan een goede voorwaarde voor goede implementatie is voldaan (geld, expertise,
tijd)
Er is duidelijk omschreven wie het beleid uitvoert
De opgestelde doelen zijn haalbaar/uitvoerbaar

✖
✖

Er is voldoende draagvlak onder de professionals die het beleid ten uitvoer brengen
in praktijk
Er is sprake van een geïntegreerde aanpak m.b.t. de uitvoering van het beleid
Burgers en andere betrokkenen kunnen de verplichtingen vanuit het beleid naleven
Het beleid brengt (veel) administratieve lasten met zich mee

✖

/✖
/✖

Draagvlak in beleidsveld

Heeft u het gevoel dat er voldoende draagvlak - een gedeelde beeldvorming en voldoende medewerking is onder de professionals die het Wmo-beleid in de praktijk brengen / hebben gebracht?
Er is voldoende draagvlak gecreëerd. Mede door het benaderen van alle betrokken partijen bij de
totstandkoming van het beleid. Daarnaast is het beleid tot stand gekomen middels cocreatie (B.
Nieuwenweg, 18 juli 2013)
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In hoeverre is er volgens u sprake van een geïntegreerde aanpak met betrekking tot de in- en uitvoering
van het Wmo-beleid?
Een geïntegreerde aanpak is moeilijk omdat de Wmo niet als geheel te nemen is. Elk onderdeel van
de wet kent namelijk een andere uitvoering. Wel wordt geprobeerd zoveel mogelijk op elkaar af te
stemmen en wordt er rekening met elkaar gehouden met de uitvoering (Ibid., 18 juli 2013).
Naleefbaarheid

Bent u van mening dat burgers en andere betrokkenen verplichtingen die de Wmo oplegt kunnen
naleven?
Naleving van de Wmo is moeilijk omdat het een andere denkwijze vraagt van de gebruikers. Zij
kunnen niet meer denken in ‘claims’. Het legt namelijk beslag op een andere manier van denken. Dit
proces wordt ook wel de kanteling8 genoemd.
In hoeverre brengt naleving van de Wmo administratieve lasten met zich mee?
De administratieve lasten voor de gemeenten zijn toegenomen door de inrichting van het Wmo-loket
en het opstellen van nieuwe beleidsplannen. Daarnaast zorgt de Wmo voor een groter takenpakket
binnen de gemeente. Deze lasten wegen desalniettemin niet op tegen de voordelen van de Wmo
(Ibid., 18 juli 2013).
6.1.2
Kenmerken van de organisatie
Informatievoorziening

Welke kennis- en informatiebronnen zijn aanwezig binnen de organisatie zodat de beleidsvorming
gebaseerd kan worden op gedegen onderzoek en informatie?
Kennis- en informatiebronnen binnen de organisatie zijn aanwezig in de vorm van
beleidsmedewerkers met kennis van zaken. De meeste kennis is afkomstig van externe partijen zoals
de Universiteit van Wageningen, de VNG, organisaties betreffende zorg en welzijn en het regionale
samenwerkingsverband Regio Noord Veluwe. Gemeentelijke kennis is opgedaan vanuit de Wmoraad (A. Kleijer, 18 juli 2013).
In welke mate is er tijdens de vorming en implementatie van het beleid aandacht geweest voor
systematische evaluatie en zijn hierbij controlemechanismen ontwikkeld?
Er is tijdens de beleidsvorming- en implementatie geen aandacht geweest voor systematische
evaluatie. De gemeente had het wel voorgenomen, maar het is er niet van gekomen. Daarnaast is het
beleid meer gericht op “beleving” dan op “feitelijkheden” (Ibid., 18 juli 2013).

“Kantelen staat voor een nieuwe manier van werken in de Wmo. (…) De Kanteling helpt gemeenten de compensatieplicht zo invullen, dat mensen met een
beperking betere kansen hebben om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Een gekantelde manier van werken vraagt een nieuwe benadering van
gemeenten én burgers. Meer tijd nemen voor het eerste gesprek met de burger bijvoorbeeld, en afstappen van de standaard voorzieningenlijst. In elk gesprek
staan regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop.” (Invoeringwmo, 2013)
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In hoeverre zijn er betrokkenen, belanghebbenden en doelgroepen geraadpleegd bij de vorming en
implementatie van het Wmo-beleid?
Er zijn ten tijde van de vorming en implementatie van het Wmo-beleid veel betrokkenen,
belanghebbenden en doelgroepen geraadpleegd. Zo is er een Wmo-raad ingesteld welke een
representatieve weergave gaf van de bevolking van Putten. Daarnaast zijn voor ieder afzonderlijk
prestatieveld keyplayers benaderd met kennis van zaken over de betreffende onderwerpen. Dit waren
zowel professionals uit verschillende vakgebieden als de voetbalvereniging (Ibid., 18 juli 2013).
Samenwerking tijdens implementatie

Is het beleid in samenspraak met alle betrokkenen en belanghebbenden vormgegeven?
Het beleid heeft niet in samenspraak met alle betrokkenen plaats kunnen vinden. Sommige partijen
wilden niet mee samenwerken en ze zijn dan ook niet gedwongen om samen te werken en dit is ook
niet de bedoeling. Daarnaast kunnen niet alle betrokkenen een aandeel leveren bij de vorming en
uitvoering van het Wmo-beleid en werken diverse partijen afzonderlijk van elkaar (Ibid., 18 juli
2013).
Hoe is de coördinatie en communicatie tussen de betrokkenen verlopen tijdens de vorming en
implementatie van het Wmo-beleid?
Er zijn in Putten nog geen afspraken gemaakt over de coördinatie tussen de betrokken partijen. Er
bestaat wel een raamwerk, maar deze is nog niet compleet ingevuld. De coördinatie ligt hierdoor
vooralsnog bij de gemeente. De coördinatie geeft nogal eens problemen. Vooral als het gaat om
invulling van het Wmo-beleid. Dit is te wijten aan het feit dat partijen wel willen samenwerken, maar
in de praktijk blijkt dat zij een omgekeerde beweging maken en individueel verder gaan. Over de
communicatie maakt Kleijer zich vooralsnog geen zorgen (Ibid., 18 juli 2013).
Cultuur waarvan sprake is tijdens implementatie

Hoe zou u de organisatiecultuur (van politiek tot technocratisch) van uw gemeente omschrijven en is
deze passend voor de uitvoering van het Wmo-beleid?
De gemeente Putten kenmerkt zich door een politieke organisatiecultuur. Door gebrek aan
mankracht is er ook geen ruimte voor een technocratische cultuur. Dit geeft weleens problemen
doordat beleid hierdoor niet wetenschappelijk onderbouwd kan worden waardoor belangrijke
informatie misgelopen kan worden (Ibid., 18 juli 2013).
Hoe zou u de ethische cultuur waarvan sprake is binnen uw organisatie beschrijven?
Er is binnen de gemeente Putten sprake van een ethische cultuur alhoewel deze niet altijd uit de verf
komt. Dit is volgens de wethouder te danken aan de monistische debatcultuur waarvan binnen de
gemeente sprake is. Meer debat zou volgens hem kunnen leiden voor de ontwikkeling van goed
onderbouwd beleid. Dit ontbreekt nu vaak (Ibid., 18 juli 2013).
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Kenmerken van de uitvoerende organisatie

Hoe is de uitvoering van het Wmo-beleid organisatorisch vormgegeven? (zijn er veel verticale schakels te
ontdekken?)
In de gemeente Putten is er een minimaal aantal verticale schakels waar te nemen bij de uitvoering
van het Wmo-beleid. Tussen het college en de beleidsmedewerkers is alleen een afdelingshoofd
aanwezig die zorgt voor de coördinatie. Dit komt omdat Putten een platte organisatiestructuur kent
(Ibid., 18 juli 2013).
In hoeverre is tijdens de vorming van het Wmo-beleid rekening gehouden met de mate van
beleidsvrijheid die uitvoerders krijgen tijdens de implementatie van het Wmo-beleid?
Bij de vorming en uitvoering van het Wmo-beleid is erg veel ruimte geweest voor beleidsvrijheid
alhoewel dit niet is vastgelegd in het beleidsplan. De gemeente Putten beschouwt de uitvoerders als de
professionals met kennis van zaken waar de gemeente zelf niet altijd die speciale kennis in huis heeft.
Zij kiezen daarom voor maximale vrijheid voor de uitvoerders van het beleid (Ibid., 18 juli 2013).
6.1.3
Weten

Kenmerken van de uitvoerders

In hoeverre bent u op de hoogte van de doeleinden en middelen en de veronderstellingen die aan het
beleid ten grondslag liggen?
Nieuwenweg is voldoende op de hoogte van de doeleinden, middelen en de veronderstellingen die
aan het beleid ten grondslag liggen. Dit komt omdat er veel overleg plaatsvind tussen de wethouder
en beleidsmedewerkers (B. Nieuwenweg, 18 juli 2013).
Heeft u het gevoel dat er voldoende communicatie is tussen de beleidsmedewerkers m.b.t. de uitvoering
van de Wmo en zijn informatieprocessen van voldoende kwaliteit?
De communicatie tussen de beleidsmedewerkers is “redelijk op orde”. Soms gaan er bepaalde zaken
langs elkaar heen. De informatieprocessen waarvan gebruik gemaakt wordt in de gemeente zijn
afkomstig van de VNG. Deze processen lijken in de praktijk ook te werken. Daarnaast wordt
miscommunicatie vermeden door praktische beleidsnota`s op te stellen die begrijpelijk zijn voor de
uitvoerders van het beleid (Ibid., 18 juli 2013).
Kunnen

Over welke competenties en kwalificaties moeten beleidsmedewerkers beschikken om het Wmo-beleid
uit te kunnen voeren?
Met de komt van de Wmo is er volgens Nieuwenweg een ander type beleidsmedewerker nodig die
“partijen samenbrengt” en “moet kunnen netwerken”. Daarnaast is “sociaal ondernemerschap” een
belangrijke competentie voor beleidsmedewerkers. Dit is nodig omdat de Wmo zorgt voor andere
verhoudingen waarbij een beleidsmedewerker “regisseur” is tussen de gemeente en (uitvoerende)
organisaties (Ibid., 18 juli 2013).
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Heeft u bij de uitvoering van de Wmo voldoende beschikking (gehad) over financiële, juridische en
technische middelen?
De benodigde middelen voor de uitvoering van de Wmo waren voldoende. Dit is mede gekomen
doordat het beleid zo is samengesteld dat er voldoende beschikking is over de middelen. Omdat nog
niet bekend is hoeveel cliënten aanspraak kunnen maken op de verschillende onderdelen van de
Wmo. Daarom moet soms creatief omgegaan worden met de bestaande middelen. In de toekomst
zou dit misschien tot problemen kunnen leiden. Het is daarom zaak aanbestedingstrajecten met
organisaties uit te voeren (Ibid., 18 juli 2013).
In hoeverre heeft u de mogelijkheid gekregen het Wmo-beleid naar eigen inzicht uit te kunnen voeren?
Er is veel mogelijkheid geweest om het beleid naar eigen inzicht in te vullen alhoewel alles in
samenspraak met het college plaatsvind. Soms wijkt dit inzicht weleens af van het eigenlijke beleid,
maar dit is altijd positief en vind in samenspraak plaats (Ibid., 18 juli 2013).
Willen

In hoeverre bent u het eens met het opgestelde beleid en - indien van invloed – wat doet u als dit niet het
geval is?
Nieuwenweg is het niet altijd eens met het voorgeschreven beleid, maar dit hoort bij het vak.
Loyaliteit is namelijk een belangrijk begrip binnen de politiek. Op deze wijze komt het weleens voor
dat volgens de beleidsmedewerker het beleid beter vormgegeven had kunnen worden (Ibid., 18 juli
2013).
Wat betekent dit voor uw motivatie om het beleid uit te voeren?
De motivatie is door de komst van de Wmo vermeerderd. Alhoewel dit niet voor iedere afzonderlijke
beleidsmedewerker hoeft te gelden. De motivatie is vermeerderd doordat het om zorg gaat met
“complexe gevallen”. Daarnaast kunnen beleidsmedewerkers door de komst van de Wmo hun
competenties verbeteren en uitbreiden (Ibid., 18 juli 2013).
Wat zijn uw handelingsmotieven achter de uitvoering van het beleid en zijn deze in overeenstemming
met de doeleinden van het beleid?
De handelingsmotieven van Nieuwenweg zijn in overeenstemming met de doeleinden. Dit komt
omdat hij zelf ook betrokken is bij het onderwerp zorg en daarnaast sluit de redenering van ‘meedoen
in de maatschappij’ aan bij zijn eigen persoonlijk overtuiging. Zorg is dan ook zijn passie. Dat is dan
ook zijn handelingsmotief (Ibid., 18 juli 2013).
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Moeten

Voelt u uzelf gedwongen het beleid te moeten uitvoeren?
Volgens Nieuwenhuis wordt hij nooit gedwongen op een bepaalde manier te handelen: “Je hebt
overal invloed op, en soms kunnen dingen niet anders en dat is ook niet erg. Ik zou niet echt snel
moeite hebben bepaald beleid uit te voeren” (Ibid., 18 juli 2013).
6.1.4

Kenmerken van de omgeving

Heeft u voldoende steun ervaren vanuit de politieke omgeving aangaande de vorming en uitvoering van
het Wmo-beleid
In de gemeente Putten is volgens Kleijer veel en voldoende steun geweest voor het Wmo-beleid. Het
streven van zowel het college als de raad is “om er samen uit te komen”. Volgens Kleijer ligt het
pijnpunt bij de landelijke politiek: “Zij moeten meer helderheid bieden, zorgen voor ontschotting en
toezicht. Die steun is namelijk erg noodzakelijk” (A. Kleijer, 18 juli 2013). De landelijke politiek zorgt
dat de Wmo te complex wordt. Het Rijk zou zich daarom alleen bezig moeten houden met
“kwaliteitscriteria” en de gemeente daarin voorzien zodat iedere gemeente uniform kan handelen
(Ibid., 18 juli 2013).
In hoeverre is er binnen de raad en het college strijd geweest over de vraag hoe het Wmo-beleid gevormd
zou moeten worden?
In de gemeente Putten is enigszins sprake geweest van politieke strijd. Dit heeft te maken gehad met
onduidelijkheid over de invulling van de diverse prestatievelden vanuit de Wmo. Deze misverstanden
ontstaan omdat de landelijke politiek niet duidelijk is over de exacte invulling van de prestatievelden.
Het Rijk zou de indeling van deze prestatievelden dan ook moeten verduidelijken (Ibid., 18 juli 2013).
Zijn volgens u de economische omstandigheden – zoals zij nu zijn – van invloed op het Wmo-beleid
Economische omstandigheden zijn zeker van invloed op het Wmo-beleid. De uitgaven van het Rijk
gaan omlaag waardoor vanzelfsprekend ook de budgeten van de gemeenten omlaag gaan. Dit heeft
ten gevolge gehad dat gekeken is naar goedkopere voorzieningen met dezelfde kwaliteitseisen.
Gemeenten moeten op deze wijze creatief met de financiële middelen omgaan (Ibid., 18 juli 2013).
Denkt u dat nieuwe technologische ontwikkelingen van invloed kunnen zijn voor oplossingen m.b.t.
eventuele problemen van het Wmo-beleid en de aankomende decentralisaties?
Technologische ontwikkelingen kunnen zeer zeker voor oplossingen zorgen betreffende het Wmobeleid, maar het blijft mensenwerk wat niet altijd door technologie overgenomen kan worden.
Technologische ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan oplossingen zijn bijvoorbeeld domotica9
en 3D-printers.

“Domotica omvat alle apparaten en infrastructuren in en rond woningen, die elektronische informatie gebruiken voor het meten, programmeren en sturen
van functies ten behoeve van bewoners en dienstverleners” (Domotica Platform Nederland, 1994).

9
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Ook via internet zijn er diverse mogelijkheden die uitkomsten kunnen bieden voor problemen en er
voor kunnen zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Technologische ontwikkelingen
kunnen daarnaast kostenbesparend werken. De gemeente Putten investeert daarom volop in deze
ontwikkelingen (Ibid., 18 juli 2013).
6.2

Gemeente Wageningen

Geïnterviewde personen gemeente Wageningen:
Geanalyseerde documenten gemeente
Wageningen:

B. Bonting
E. Theune

| Beleidsmedewerker Welzijn
| Wethouder (*Wethouder Theune is niet het gehele
interview aanwezig geweest door tijdgebrek)
Wmo-beleidsplan 2008 – 2011 gemeente Wageningen “Oog voor elkaar”
Wmo-beleidsplan 2012 – 2015 gemeente Wageningen “Samen voor elkaar”
Burgerparticipatie Wmo en WI Wageningen (2007)
Rekenkameronderzoek gemeente Wageningen “Meer oog voor elkaar” (2009)

De gemeente Wageningen is begonnen met de vorming en voorbereiding van het Wmo-beleid in
2005 met een tweetal nota`s: “Achtergronden Wmo” en “Kadernota Wmo” (Rekenkamer
Wageningen, december 2009, p. 2). In 2008 is vervolgens het beleidsplan “Oog voor elkaar”
verschenen. In deze casestudy zal een inhoudsanalyse plaatsvinden van het Wmo-beleidsplan “Oog
voor elkaar” en andere relevante documenten met betrekking tot de eerste fase Wmo.
6.2.1

Kenmerken van het beleid en de beleidstheorie

In figuur 16 staan de resultaten weergegeven van de inhoudsanalyse die is uitgevoerd van het Wmobeleidsplan 2008-2011 van de gemeente Wageningen.
Figuur 16 | Datapresentatie Wmo-beleidsplan gemeente Wageningen
Categorie
Kenmerken van het beleid en de
beleidstheorie

Succesfactoren:

Nut en noodzaak van het beleid
Probleemanalyse

Validiteit

Onderbouwing
Beleidsalternatieven
Uitvoerbaarheid van het beleid
Type beleidsuitvoering

Uitvoerbaarheid

Draagvlak in beleidsveld

Naleefbaarheid

= Factor is aanwezig
✖ = Factor is afwezig
/ ✖ = Factor is gedeeltelijk
aanwezig / afwezig

Er is sprake van een heldere probleembeschrijving
De beschrijving van het probleem berust op wetenschappelijk onderzoek
De beschrijving van het probleem berust op praktische ervaringen

Maatschappelijke behoefte
Effectiviteit van het beleid
Incrementaliteit
Doelen/doelstellingen

Gemeente Wageningen

✖

De maatschappelijke noodzaak voor overheidsinterventie is helder
Het beleid wordt stapsgewijs tot stand gebracht
De doelen zijn SMART geformuleerd
De doelen zijn niet vaag, onduidelijk en dubbelzinnig
De doelen zijn niet strijdig met elkaar

✖
✖

Er is prioritering van de doelen aangegeven
Het is duidelijk dat de voorgestelde doelen zijn te bereiken met voorgestelde
middelen
Er is aangegeven dat er voldoende middelen aanwezig zijn om de doelen te behalen
Het beleid haakt in op de geanalyseerde problematiek
Er is aandacht geschonken aan de causale veronderstellingen van het beleid
Er is aandacht geschonken aan de finale veronderstellingen van het beleid

✖

Er wordt uiteengezet dat alternatieve beleidsopties zijn overwogen

✖

Er is sprake van administratieve uitvoering
Er is sprake van politieke uitvoering
Er is sprake van experimentele uitvoering
Er is sprake van symbolische uitvoering
Aan een goede voorwaarde voor goede implementatie is voldaan (geld, expertise,
tijd)
Er is duidelijk omschreven wie het beleid uitvoert
De opgestelde doelen zijn haalbaar/uitvoerbaar
Er is voldoende draagvlak onder de professionals die het beleid ten uitvoer brengen
in praktijk
Er is sprake van een geïntegreerde aanpak m.b.t. de uitvoering van het beleid
Burgers en andere betrokkenen kunnen de verplichtingen vanuit het beleid naleven
Het beleid brengt (veel) administratieve lasten met zich mee

✖

✖
✖
✖

/✖
/✖
✖
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Draagvlak in beleidsveld

Heeft u het gevoel dat er voldoende draagvlak - een gedeelde beeldvorming en voldoende medewerking is onder de professionals die het Wmo-beleid in de praktijk brengen / hebben gebracht?
Er is ten tijde van de vorming van het Wmo-beleid veel draagvlak geweest. Echter, naar verloop van
tijd is het draagvlak voor een deel verdwenen naar aanleiding van de vertaling van het beleid naar de
praktijk. Dit is gekomen omdat bepaalde uitvoerende organisaties er naar verloop van tijd achter
kwamen welke consequenties het Wmo-beleid voor hen had. Dit heeft te maken gehad met een
veranderde subsidieaanvraag. Deze werd voor sommige partijen minder wat personele gevolgen tot
gevolg had (B. Bonting, 25 juli 2013).
In hoeverre is er volgens u sprake van een geïntegreerde aanpak met betrekking tot de in- en uitvoering
van het Wmo-beleid?
Er is sprake geweest van een geïntegreerde aanpak alhoewel hier door de gemeente op toegezien
moest worden. Sommige partijen zeiden namelijk in eerste instantie samen te werken, maar gingen
naar verloop van tijd individueel verder (Ibid., 25 juli 2013).
Naleefbaarheid

Bent u van mening dat burgers en andere betrokkenen verplichtingen die de Wmo oplegt kunnen
naleven?
De Wmo is gedeeltelijk na te leven. Op het gebied van voorzieningen is dit niet het geval en mag dit
ook niet. De gemeente legt daarom alleen proportionele verplichtingen op (Ibid., 25 juli 2013).
In hoeverre brengt naleving van de Wmo administratieve lasten met zich mee?
De komst van de Wmo heeft voor aanzienlijk meer papierwerk gezorgd bij de gemeente. Zoals het
opstellen van beleidsplannen, nota`s, evaluaties en verslagleggingen. Dit heeft gezorgd voor een
toename van de administratieve lasten (Ibid., 25 juli 2013).
6.2.2
Kenmerken van de organisatie
Informatievoorziening

Welke kennis- en informatiebronnen zijn aanwezig binnen de organisatie zodat de beleidsvorming
gebaseerd kan worden op gedegen onderzoek en informatie?
De kennis- en informatiebronnen die ten tijde van de vorming en invoering geraadpleegd is de
gemeentelijke organisatie zelf, diverse commissieleden, vragers en aanbieders van zorg,
belangenorganisaties en geïnteresseerde burgers (Gemeente Wageningen, december 2007, p. 9). De
kennis en informatiebronnen kwamen voor het grootste gedeelte uit de gemeentelijke organisatie
zelf. “Veel medewerkers hebben een gedegen opleiding en zijn analyserend bezig. Hierop wordt
uiteindelijk het eindoordeel gebaseerd” (B. Bonting en E. Theune, 25 juli 2013).
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In welke mate is er tijdens de vorming en implementatie van het beleid aandacht geweest voor
systematische evaluatie en zijn hierbij controlemechanismen ontwikkeld?
Bij de vorming van het beleid is geen evaluatie uitgevoerd van het beleid. Deze evaluatie is bij de
uitvoering van de Wmo wel uitgevoerd op basis van jaarverslagen. Daarnaast zijn prestatieafspraken
gemaakt met de uitvoerende organisaties en indicatoren opgesteld waaraan de uitvoering van het
Wmo-beleid moet voldoen. Daarbij is de grote vraag geweest hoe de gemeente de resultaten, die zij
voor ogen had, zou kunnen meten en hoe zij zou kunnen zorgen dat het beleid uitgevoerd zou
worden door de verschillende partners. “Dat was belangrijk om te zorgen dat het allemaal goed
verliep” (Ibid., 25 juli 2013).
In hoeverre zijn er betrokkenen, belanghebbenden en doelgroepen geraadpleegd bij de vorming en
implementatie van het Wmo-beleid?
Tijdens de vorming van de eerste fase Wmo zijn niet zoveel betrokkenen, belanghebbenden en
doelgroepen geraadpleegd dan dat het geval is bij de vorming van het nieuwe beleid. De reden
hiervan was dat de gemeente wilde aansluiten bij behoefte van mensen in de stad. Dat was eerst niet
het geval. Hierdoor zijn ook geen concrete doelstellingen opgesteld (Ibid., 25 juli 2013).
Samenwerking tijdens implementatie

Is het beleid in samenspraak met alle betrokkenen en belanghebbenden vormgegeven?
Samenwerking heeft plaatsgevonden “op basis van input, maar niet op basis van cocreatie”. Er is door
de verschillende betrokkenen “geconsulteerd, meegedacht, doelen geprioriteerd en dergelijke. Dus
het is in samenspraak gebeurd. Bij cocreatie daarentegen wordt beleid samen gemaakt, dat was niet
het geval” (Ibid., 25 juli 2013).
Hoe is de coördinatie en communicatie tussen de betrokkenen verlopen tijdens de vorming en
implementatie van het Wmo-beleid?
De communicatie is tijdens de implementatie van het beleid via de gemeente verlopen. De gemeente
Wageningen heeft ten tijde van de uitvoer de regie in eigen handen gehouden en is ook de
coördinator geweest. Daarbij heeft zij ook gezorgd voor een juiste communicatie tussen de diverse
uitvoerende organisaties bij de uitvoering van de Wmo (B. Bonting en E. Theune, 25 juli 2013).
Cultuur waarvan sprake is tijdens implementatie

Hoe zou u de organisatiecultuur (van politiek tot technocratisch) van uw gemeente omschrijven en is
deze passend voor de uitvoering van het Wmo-beleid?
Het gehele beleidsadvies met betrekking tot de Wmo is technocratisch geweest volgens Bonting en
Theune. Hierbij gaat het er vooral om wat de gemeente Wageningen wil bereiken en dit is
analyserend van aard. Daarnaast wordt er gewerkt in een politieke omgeving. De gemeente
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Wageningen hangt daarom tussen een technocratische en een politieke organisatie in: het beleid is
technocratisch en de besluitvorming is politiek van aard (Ibid., 25 juli 2013)
Hoe zou u de ethische cultuur waarvan sprake is binnen uw organisatie beschrijven? D.w.z. is er sprake
van een open debat en redelijkheid en respect voor elkaar.
Binnen de gemeente is sprake van een ethische cultuur. Buiten de organisatie is echter weinig sprake
van een juiste ethische cultuur wat is te wijten aan de externe partijen die belast zijn met de
uitvoering van de Wmo. “Tijdens het proces is er te weinig respect geweest tussen de verschillende
organisaties van klein naar groot. De kleine boksen tegen de grote op en omgekeerd. Dit is te wijten
omdat er andere belangen een rol spelen waarbij betalende mensen in de organisaties een grote rol
spelen”. Deze belangen hadden vooral betrekking op een andere financieringsstructuur welke de
gemeente Wageningen heeft gehandhaafd. De gemeente heeft deze “individuele belangen dan ook
onderschat”. Doordat er op den duur problemen tussen de verschillende organisaties zijn gekomen is
ook de gemeente in problemen gekomen wat zich uitte in zorgen door de wethouder over de
uitvoering en ook bij de beleidsmedewerkers onderling (Ibid., 25 juli 2013).
Kenmerken van de uitvoerende organisatie

Hoe is de uitvoering van het Wmo-beleid organisatorisch vormgegeven? (zijn er veel verticale schakels te
ontdekken?)
De gemeente Wageningen wordt gekenmerkt door een platte organisatie waarbij veel overleg is
tussen de wethouder en beleidsmedewerkers. Er zijn dan ook “weinig stappen nodig voordat je bij het
college terecht komt”. De verticale hiërarchieën en schakels tussen de uitvoerende organisaties en de
gemeente zijn dan ook minimaal (Ibid., 25 juli 2013).
In hoeverre is tijdens de vorming van het Wmo-beleid rekening gehouden met de mate van
beleidsvrijheid die uitvoerders krijgen tijdens de implementatie van het Wmo-beleid?
Bij de vorming en de uitvoering van het beleid is volgens Bonting en Theune veel ruimte geweest
voor beleidsvrijheid, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als voor de uitvoerende partijen. De
uitvoerende partijen hebben alleen geen zeggenschap gehad over de doelstellingen die de gemeente
heeft opgesteld. De uitvoerders hadden daarentegen wel de vrijheid het beleid naar eigen wijze in te
richten en deze voor te leggen aan de gemeente. Hiervoor is gekozen omdat de uitvoerende partijen
over de kennis en expertise beschikken die noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van het beleid
(Ibid., 25 juli 2013).
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6.2.3
Weten

Kenmerken van de uitvoerders

In hoeverre bent u op de hoogte van de doeleinden en middelen en de veronderstellingen die aan het
beleid ten grondslag liggen?
Volgens Bonting zijn de uitvoerders van het Wmo-beleid “matig tot voldoende” op de hoogte van de
doelstellingen en veronderstellingen van het beleid. De reden dat uitvoerders voldoende tot matig op
de hoogte zijn van de veronderstellingen die aan het beleid ten grondslag liggen is dat zij “druk zijn
met de uitvoering en dat zij beleidsstukken niet lezen”. Zelf is zij voldoende op de hoogte van de
doelen, middelen en veronderstellingen (B. Bonting, 25 juli 2013).
Heeft u het gevoel dat er voldoende communicatie is tussen de beleidsmedewerkers m.b.t. de uitvoering
van de Wmo en zijn informatieprocessen van voldoende kwaliteit?
De communicatieprocessen zijn nog niet van voldoende kwaliteit en zouden dan ook verbetert
moeten worden. Indien dit gebeurt zou dit kunnen leiden tot betere doelbereiking. Daarnaast moet
een vernieuwd communicatieproject verandering brengen in de wijze waarop de doelen en
veronderstellingen begrepen worden zodat dit leid tot een beter gemeenschappelijk resultaat. De
communicatie tussen beleidsmedewerkers onderling is voldoende.
Kunnen

Over welke competenties en kwalificaties moeten beleidsmedewerkers beschikken om het Wmo-beleid
uit te kunnen voeren?
Een beleidsmedewerker die belast is met de vorming en uitvoering van de Wmo moet volgens
Bonting beschikken over analyserend vermogen, moet goed kunnen schrijven en een politiek
bestuurlijke antenne hebben. Hierbij hoeven beleidsmedewerkers niet per se meer te weten, maar
moeten ze andere dingen weten zoals hoe zakelijk gewerkt dient te worden.
Heeft u bij de uitvoering van de Wmo voldoende beschikking (gehad) over financiële, juridische en
technische middelen?
Bij de uitvoering zijn de benodigde middelen volgens Bonting voldoende aanwezig geweest met
betrekking tot de ondersteuning. Daarnaast zijn er voldoende juridische en technische middelen
geweest. De financiële middelen daarentegen waren in mindere mate aanwezig door de
bezuinigingen. Hierdoor is prioritering van de doelstellingen van essentieel belang geweest tijdens de
uitvoering (Ibid., 25 juli 2013).
In hoeverre heeft u de mogelijkheid gekregen het Wmo-beleid naar eigen inzicht uit te kunnen voeren?
Bonting geeft aan dat er sprake was van veel beleidsvrijheid en dat het beleid naar eigen inzicht
uitgevoerd kon worden, maar dan met name bij de uitvoering van het Wmo-beleid. Bij de uitvoering
hebben de partners de behoeften geprioriteerd en daarop heeft de gemeente de doelstellingen
aangepast. Hieraan is te zien dat bij de uitvoering van het beleid wel veel beleidsvrijheid is geweest.
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Tijdens de beleidsvorming daarentegen is de beleidsvrijheid minder geweest omdat de raad en het
college beslissen of ze akkoord gaan met een voorstel of niet. (Ibid., 25 juli 2013).
Willen

In hoeverre bent u het eens met het opgestelde beleid en - indien van invloed – wat doet u als dit niet het
geval is?
Beleidsmedewerker Bonting geeft aan het eens te zijn met het Wmo-beleid omdat ze het “zelf heeft
voorbereid”. De doelstellingen van het beleid zijn volgens haar “haalbaar en we weten wat we willen
omdat de resultaten zijn gebaseerd op de behoefte van de inwoners en partners”. Indien zij het niet
eens is met het opgestelde beleid dan steekt zij haar “schouders eronder”. “Het gaat namelijk om de
mensen en niet om je eigen ideologie. Deze mag dan ook niet doorvloeien in het beleid wat ik opstel”
(Ibid., 25 juli 2013).
Wat betekent dit voor uw motivatie om het beleid uit te voeren?
De motivatie van Bonting is weleens minder geweest tijdens de vorming en uitvoering van de Wmo.
Dit is bijvoorbeeld te wijten geweest aan de problemen die de ‘tenderfinanciering’10 heeft opgeleverd
tussen gemeente en externe partners. De keuze voor tenderfinanciering is voor sommige organisaties
pijnlijk geweest en dit heeft uiteindelijk gezorgd tot problemen in de raad. “Hierdoor hebben we de
raad geïnformeerd waarom er voor deze financiering is gekozen. We dachten dat we ze op voldoende
wijze hadden geïnformeerd. Toen het eenmaal puntje bij paaltje kwam kon de raad haar rug niet
recht houden met betrekking tot de tenderfinanciering. Dit valt dan weleens tegen”. Bonting heeft
zich tijdens deze periode weleens in de “steek gelaten” gevoeld en haar energie nam hierbij af, maar ze
heeft zichzelf erbij neergelegd en de schouders eronder gestoken (Ibid., 25 juli 2013).
Wat zijn uw handelingsmotieven achter de uitvoering van het beleid en zijn deze in overeenstemming
met de doeleinden van het beleid?
Het handelingsmotief achter de uitvoering van het Wmo-beleid is volgens Bonting wel veranderd in
vergelijking met ander beleid, maar haar motieven zijn wel in overeenstemming met de
doelstellingen van het beleid. Bonting geeft hierbij aan dat tijdens de eerste fase van de Wmo te
weinig aandacht is besteed aan de grondslag van het Wmo-beleid en dat dit in de toekomst beter
geformuleerd zal moeten worden. Zodoende kan de gemeente er voor zorgen dat resultaten in de
toekomst beter bereikt kunnen worden (Ibid., 25 juli 2013).

Bij directe concurrentie of tenderfinanciering besteedt een departement (in dit geval de gemeente Wageningen) een duidelijk omschreven opdracht aan, en
kunnen diverse aanbieders inschrijven. Hiertoe dienen onderzoekers projectvoorstellen in waaraan een prijskaartje aan hangt. Het departement bepaalt de
agenda en vertaalt die in een document met eisen, criteria en randvoorwaarden waaraan voorstellen moeten voldoen. Dan zijn er nog tweekeuzes te maken:
- Een open competitie, waarbij iedereen mag inschrijven, of een gesloten competitie, waaraan alleen op uitnodiging kan worden deelgenomen.
- Een formele competitie, waarbij een keuze voor een aanbieder resulteert uit het volgen van een vastomlijnde procedure, of een informele competitie, waarbij
het kiezen van een aanbieder gebeurt op basis van een professionele inschatting (Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), 2005, pp. 7576)
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Moeten

Voelt u uzelf gedwongen het beleid te moeten uitvoeren?
Bonting geeft aan dat ze niet gedwongen wordt om op een bepaalde manier te handelen, maar geeft
aan dat “je niet met plannen aan moet komen die niet stroken met de gedachte van de raad”. Het
dilemma hierbij is volgens haar dat het voorstel via het college naar de raad gaat. Hierdoor kan het
voorkomen dat het eigen voorstel wordt afgewezen door de wethouder. Het is daarom van belang te
wijzen op het feit dat ook het eigen voorstel wat gedaan is, als alternatief wordt aangeboden aan de
raad (Ibid., 25 juli 2013).
6.2.4

Kenmerken van de omgeving

Heeft u voldoende steun ervaren vanuit de politieke omgeving aangaande de vorming en uitvoering van
het Wmo-beleid
Volgens Bonting en Theune is het moeilijk om de politieke steun en strijd te beoordelen. Er zijn
tijdens de voorbereidingen op de eerste fase van de Wmo veel conferenties gehouden door de VNG
om bestuurders te voeden omdat het een geheel nieuw (beleids)proces zou worden. Het is dan ook
een proces van pionieren geweest waardoor forse discussies ontstonden hoe de gemeente
Wageningen het aan zou moeten pakken door de verschillende visies binnen de organisatie.
Uiteindelijk is er door iedereen steun verleend al waren er achteraf ook partijen die afhaakten. Dat
partijen afhaakten is volgens Bonting en Theune te wijten aan het feit dat besturen van organisaties
soms andere ideeën hebben met betrekking tot de uitvoering van hun werkzaamheden dan de ideeën
van de gemeente. Daarnaast moesten partijen nu samenwerken op een tiental velden en vlakken (met
betrekking tot de Wmo) terwijl zij eerder vanuit hun eigen ideeën en visie werkte (B. Bonting en E.
Theune, 25 juli 2013).
In hoeverre is er binnen de raad en het college strijd geweest over de vraag hoe het Wmo-beleid gevormd
zou moeten worden?
Politieke strijd is er volgens Bonting en Theune nauwelijks geweest, maar wel “weinig realisering in
de raad dat het beleid voor vier jaar vast ligt en zij willen juist ruimte hebben om bij te sturen wat
over vier jaar pas weer kan. Dit levert soms conflicten op tussen het college en de raad omdat het
college de raad op haar eigen gemaakte besluiten moet herinneren”. Indien er daarom grote
wijzigingen in de raad plaatsvinden, zou dit kunnen leiden tot politieke strijd tussen de raad en het
college (Ibid., 25 juli 2013).
Zijn volgens u de economische omstandigheden – zoals zij nu zijn – van invloed op het Wmo-beleid
Economische omstandigheden hebben volgens Bonting en Theune zeker invloed op het Wmo-beleid.
Ten eerste voor de financieringsstructuur en ten tweede met betrekking tot bezuinigingen. Dit is
volgens hen “niet gelukkig om tegelijkertijd te moeten doen. Je hebt minder geld en je moet meer
bereiken. Het is daarom belangrijk prioriteiten te stellen” (Ibid., 25 juli 2013). De gemeente

59

Wageningen is ook al voor de komst van de Wmo begonnen met het doorvoeren van bezuinigingen
en daarbij het aanpassen van bestaand beleid (Ibid., 25 juli 2013).
Denkt u dat nieuwe technologische ontwikkelingen van invloed kunnen zijn voor oplossingen m.b.t.
eventuele problemen van het Wmo-beleid en de aankomende decentralisaties?
Volgens Bonting en Theune zijn technologische ontwikkelingen in het beleidsveld met betrekking tot
de Wmo altijd belangrijk, maar “je hebt te maken met een beleidsveld wat mensenwerk is”. De Wmo
is erop gericht om mensen zolang mogelijk thuis te laten en blijven wonen en daar kunnen
technologische ontwikkelingen heel belangrijk voor zijn. Ze kunnen daardoor bijvoorbeeld langer
thuis blijven leven en wonen. Ook digitalisering is volgens hen belangrijk: “Op die manier kun je
mensen bijvoorbeeld met elkaar in contact brengen via internet” (Ibid., 25 juli 2013).
6.3

Gemeente Zaanstad

Geïnterviewde personen gemeente Zaanstad:
Geanalyseerde documenten gemeente Zaanstad:

IJ. van den Oever
| Beleidsmedewerker Welzijn
C. Noom
| Wethouder
Wmo-beleidsplan 2007-2010 gemeente Zaanstad “Meedoen in Zaanstad”
Wmo-beleidsplan 2011-2015 gemeente Zaanstad “Eigen kracht met effectieve
ondersteuning”
Actualisatie Wmo-beleidsplan 2007-2010 “Meedoen in Zaanstad”

De gemeente Zaanstad is gestart met de vorming van het Wmo-beleid in 2005. In dit jaar heeft zij de
zogenaamde Strategische Visie Wmo opgesteld met daarin strategische en praktische uitgangspunten.
De kern hierbij is “iedereen doet mee in Zaanstad. De gemeente stimuleert, schept randvoorwaarden,
regisseert verbindingen en bied een vangnet waar dat nodig is” (Gemeente Zaanstad, 2009, p. 6).
6.3.1

Kenmerken van het beleid en de beleidstheorie

In figuur 17 staan de resultaten weergegeven van de inhoudsanalyse die is uitgevoerd van het Wmobeleidsplan ‘Meedoen in Zaanstad’ 2007-2010 van de gemeente Zaanstad.
Figuur 17 | Datapresentatie Wmo-beleidsplan gemeente Zaanstad
Categorie
Kenmerken van het beleid en de
beleidstheorie

Succesfactoren:

Nut en noodzaak van het beleid
Probleemanalyse

Er is sprake van een heldere probleembeschrijving
De beschrijving van het probleem berust op wetenschappelijk onderzoek

Maatschappelijke behoefte
Effectiviteit van het beleid
Incrementaliteit
Doelen/doelstellingen

Validiteit

Onderbouwing
Beleidsalternatieven

Gemeente Zaanstad

= Factor is aanwezig
✖ = Factor is afwezig
/ ✖ = Factor is gedeeltelijk
aanwezig / afwezig

/✖

De beschrijving van het probleem berust op praktische ervaringen
De maatschappelijke noodzaak voor overheidsinterventie is helder
Het beleid wordt stapsgewijs tot stand gebracht
De doelen zijn SMART geformuleerd
De doelen zijn niet vaag, onduidelijk en dubbelzinnig
De doelen zijn niet strijdig met elkaar
Er is prioritering van de doelen aangegeven
Het is duidelijk dat de voorgestelde doelen zijn te bereiken met voorgestelde
middelen
Er is aangegeven dat er voldoende middelen aanwezig zijn om de doelen te behalen
Het beleid haakt in op de geanalyseerde problematiek
Er is aandacht geschonken aan de causale veronderstellingen van het beleid
Er is aandacht geschonken aan de finale veronderstellingen van het beleid
Er wordt uiteengezet dat alternatieve beleidsopties zijn overwogen

✖
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Uitvoerbaarheid van het beleid
Type beleidsuitvoering

Uitvoerbaarheid

Draagvlak in beleidsveld

Naleefbaarheid

Succesfactoren:
Er is sprake van administratieve uitvoering
Er is sprake van politieke uitvoering
Er is sprake van experimentele uitvoering
Er is sprake van symbolische uitvoering
Aan een goede voorwaarde voor goede implementatie is voldaan (geld, expertise,
tijd)
Er is duidelijk omschreven wie het beleid uitvoert
De opgestelde doelen zijn haalbaar/uitvoerbaar
Er is voldoende draagvlak onder de professionals die het beleid ten uitvoer brengen
in praktijk
Er is sprake van een geïntegreerde aanpak m.b.t. de uitvoering van het beleid
Burgers en andere betrokkenen kunnen de verplichtingen vanuit het beleid naleven
Het beleid brengt (veel) administratieve lasten met zich mee

✖
✖
✖

/✖
/✖

Draagvlak in beleidsveld

Heeft u het gevoel dat er voldoende draagvlak - een gedeelde beeldvorming en voldoende medewerking is onder de professionals die het Wmo-beleid in de praktijk brengen / hebben gebracht?
Er is voldoende draagvlak geweest onder de professionals. Dit komt omdat “iedereen het beste voor
heeft met de inwoners van Zaanstad”. Ondanks voldoende draagvlak wil dit niet zeggen dat het beleid
slaagt er zijn namelijk verschillen in de aanpak van het beleid door professionals. Deze aanpak
strookt niet altijd met de aanpak zoals afgesproken in het Wmo-beleid. Dit botst weleens en heeft
andere resultaten tot gevolg (I.J. van den Oever, 21 augustus 2013).
In hoeverre is er volgens u sprake van een geïntegreerde aanpak met betrekking tot de in- en uitvoering
van het Wmo-beleid?
Er is geen sprake geweest van een geïntegreerde aanpak omdat de uitvoering van de Wmo buiten de
gemeente ligt. De regie ligt hierbij wel in handen van de gemeente. Om toch voor consistente
beleidsuitvoering te komen wordt er ieder jaar een bijeenkomst gehouden tussen de
vertegenwoordigers van het veld. De gemeente Zaanstad probeert dan ook zo goed mogelijk samen te
werken (Ibid., 21 augustus 2013).
Naleefbaarheid

Bent u van mening dat burgers en andere betrokkenen verplichtingen die de Wmo oplegt kunnen
naleven?
De opgelegde plichten vanuit de Wmo zijn naleefbaar. Er zullen altijd gevallen voorkomen waarin
niet nageleefd wordt, maar over het algemeen is de groep die de verplichtingen niet naleeft klein.
Verplichtingen gelden alleen bij de individuele voorzieningen. Betreffende naleving heeft de
gemeente een duidelijke opdracht om deze te stimuleren en te faciliteren. Hiervoor gebruikt zij het
instrument ‘subsidie’. Om naleving te bevorderen zet de gemeente vooral in op bewustwording,
waarbij de houding van de burger verandert (Ibid., 21 augustus 2013).
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In hoeverre brengt naleving van de Wmo administratieve lasten met zich mee?
Er is sprake van een toename van de administratieve lasten in de gemeente door de komst van
individuele voorzieningen vanuit de Wmo. Desondanks probeert de gemeente de administratieve
lasten zo min mogelijk te houden (Ibid., 21 augustus 2013).
6.3.2
Kenmerken van de organisatie
Informatievoorziening

Welke kennis- en informatiebronnen zijn aanwezig binnen de organisatie zodat de beleidsvorming
gebaseerd kan worden op gedegen onderzoek en informatie?
Volgens Noom en Maas is er sprake van voldoende kennis en informatie binnen de organisatie. Deze
kennis is niet alleen binnen de organisatie te vinden. Veel kennis komt ook uit de wettekst van de
Wmo zelf en daarnaast neemt de gemeente contact op met het ministerie. Ook wordt veel informatie
verkregen vanuit de VNG en overleg met ambtenaren, maar de wet blijft de basis. De beleidsvorming
wordt daarnaast ondersteund door onafhankelijk onderzoek middels een benchmark van het SGBO.
Deze benchmark wordt uitgevoerd op basis van het theoretische beleidsstuk en niet op de praktijk.
Dit onderzoek geeft zodoende de input die nodig is bij de beleidsvorming en –implementatie. De
gemeente Zaanstad heeft ook een participatieraad WMO ingesteld om het beleid samen vorm te
kunnen geven en kennis en informatie te vergaren. Zaanstad kent ook een Seniorenraad. Op deze
manier verkrijgt de gemeente input op de verschillende onderdelen van beleid uit alle lagen van de
samenleving. De gemeente Zaanstad is op deze wijze actief in het verkrijgen van zowel theoretische
als praktische informatie (C. Noom en K. Maas, 21 augustus 2013).
In welke mate is er tijdens de vorming en implementatie van het beleid aandacht geweest voor
systematische evaluatie en zijn hierbij controlemechanismen ontwikkeld?
Er is sprake geweest van systematische evaluatie van het beleid. Deze vindt plaats door het SGBO
middels een benchmark en het klanttevredenheidsonderzoek. Hieruit worden conclusies getrokken
voor de vorming van het beleid. Tijdens de vorming en implementatie van het beleid wordt tevens
gevraagd aan de participatieraden welke klachten er leven en deze kunnen geagendeerd worden bij de
wethouder. Dit overleg is structureel van aard. Voor het Wmo-beleid is daarnaast een controlecyclus
opgesteld waarin vragen beantwoord worden met betrekking tot de uitgevoerde taken en de daaraan
besteedde uitgaven. Ook vindt er om de twee jaar een review plaats van het huidige beleid. Dit is een
evaluatie van het beleid waarin wordt aangegeven welke normen volgens de gemeente belangrijk zijn.
Deze normen moeten allemaal een voldoende scoren. Indien dit niet het geval is wordt het beleid in
samenspraak met de betrokkenen aangepast waar nodig. Deze systematische evaluatie heeft niet
alleen betrekking op het beleid, maar ook de uitvoering (Ibid., 21 augustus 2013).
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In hoeverre zijn er betrokkenen, belanghebbenden en doelgroepen geraadpleegd bij de vorming en
implementatie van het Wmo-beleid?
Bij de vorming van de eerste fase van de Wmo is een zogenaamde participatiemix opgezet voor
raadgeving aan het college. Hierbij zijn veel groepen met betrekking tot zorg en welzijn benaderd en
mensen uitgenodigd die zorg nodig hebben. Op deze wijze heeft de gemeente Zaanstad zoveel
mogelijk geprobeerd betrokkenen te raadplegen. Naast de opzet van een participatiemix is er
geconsulteerd op thema waarbij advies is ingewonnen van belanghebbenden en betrokkenen
betreffende thema`s uit de Wmo. De gemeente Zaanstad is daarnaast actief met het zelf benaderen en
bellen van doelgroepen en nodigen hen uit “op de koffie” om belangrijke thema`s betreffende de
Wmo te bespreken en advies in te winnen. De gemeente verwerkt deze adviezen vervolgens in haar
beleidsplannen (Ibid., 21 augustus 2013).
Samenwerking tijdens implementatie

Is het beleid in samenspraak met alle betrokkenen en belanghebbenden vormgegeven?
Het beleid bij de gemeente Zaanstad is tot stand gekomen middels coproductie. Zo zijn er diverse
gesprekken gevoerd met instellingen op het gebied van zorg en welzijn en burgers die gebruik maken
van de voorzieningen betreffende zorg en welzijn. Deze zijn later overgegaan in respectievelijk een
directiegroep en participatieraad Wmo. De input die al deze betrokkenen hebben gegeven zijn
meegenomen in het Wmo-beleid. Daarnaast zijn de betrokkenen gewezen op de soms beperkte
middelen die de gemeente tot haar beschikking heeft als gevolg van bezuinigingen. Aan de
directeuren van instellingen is daarom, destijds, de vraag voorgelegd of zij met een plan komen voor
de bezuinigingen van 1 miljoen of dat de gemeente die bezuinigingen invult. Dit is aan hen gevraagd
omdat zij kennis van zaken hebben. Veel voorstellen van organisaties worden vervolgens
meegenomen in het beleid en voorgelegd aan de raad. Uiteindelijk is het de politiek die het beleid
bepaalt (Ibid., 21 augustus 2013).
Hoe is de coördinatie en communicatie tussen de betrokkenen verlopen tijdens de vorming en
implementatie van het Wmo-beleid?
De coördinatie en communicatie, zowel extern als intern, is goed verlopen. Bij de communicatie
maakt de gemeente Zaanstad gebruik van de zogenaamde participatiemix die bestaat uit verschillende
doelgroepen. Hiermee communiceren zij dan ook tijdens de beleidsvorming. Zo hebben zij
organisaties gevraagd om te reageren op een eerste aanzet van beleidsplannen met betrekking tot de
Wmo, hebben ze een speciaal blad uitgegeven en gecommuniceerd via geschreven media zoals
kranten. Op deze manier zijn alle betrokkenen, belanghebbenden en organisaties betrokken bij de
beleidsvorming. De interne communicatie geschiedt op een geheel open en directe manier zoals het
beleggen van extra bijeenkomsten en stafoverleg waarbij alle medewerkers op het terrein van de
Wmo betrokken zijn geweest. Daarnaast is de gemeente Zaanstad ook landelijk en regionaal actief
geweest in de communicatie met andere partijen en gemeenten met betrekking tot de
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beleidsvorming. De coördinatie van het Wmo-beleid is in handen van de gemeente. Zij zijn als het
ware “de regisseur van het proces” (Ibid., 21 augustus 2013).
Cultuur waarvan sprake is tijdens implementatie

Hoe zou u de organisatiecultuur (van politiek tot technocratisch) van uw gemeente omschrijven en is
deze passend voor de uitvoering van het Wmo-beleid?
Noom vindt de term ‘politieke cultuur’ een negatieve lading hebben en geeft aan dat er binnen de
gemeente Zaanstad veel (politiek) gepraat wordt. Ze beschouwt de cultuur dan ook als een
“overlegcultuur waarbij naar consensus gezocht wordt”. Dit overleg is dan ook niet per se negatief
omdat er “in elke ambtelijke organisatie sprake is van veel overleg”. In de meeste ambtelijke
organisaties vindt er overleg plaats en is er meer hang naar consensus dan naar evidence based beleid.
Dit is te wijten aan het feit “dat het Wmo-beleid om mensen draait die kwetsbaar zijn”. Daarnaast
geeft Noom aan dat er ten tijde van de eerste fase van de Wmo nog veel onzekerheden waren binnen
de gemeente over de invulling van de Wmo: “Veel beleid hebben wij moeten maken uit
onzekerheden door onduidelijkheid vanuit politiek Den Haag. Er is in die periode veel overlegd
zonder daadwerkelijk de wettekst te kennen en dit bracht onzekerheid met zich mee”. Dit geldt voor
alle vernieuwingsprocessen: “Vernieuwingsprocessen zijn inherent aan onzekerheden”. Het is
daarom belangrijk dat het Rijk en de gemeenten samen, stap voor stap, de beleidsvormingsprocedure
doorlopen (Ibid., 21 augustus 2013).
Hoe zou u de ethische cultuur waarvan sprake is binnen uw organisatie beschrijven? D.w.z. is er sprake
van een open debat en redelijkheid en respect voor elkaar.
Over de ethische cultuur binnen de gemeente Zaanstad is Noom duidelijk. Deze is goed. Dit komt
volgens haar ook tot uitdrukking in de debatten die worden gevoerd en het open overleg dat
plaatsvind tussen de beleidsmedewerkers en uitvoerend ambtenaren. Hierbij tonen ze veel respect
voor de cliënt en wordt elke vraag beschouwd als een serieuze vraag (Ibid., 21 augustus 2013).
Kenmerken van de uitvoerende organisatie

Hoe is de uitvoering van het Wmo-beleid organisatorisch vormgegeven? (zijn er veel verticale schakels te
ontdekken?)
De gemeente Zaanstad is een grote stad en dat laat zich terug zien in de samenstelling van haar
organisatie. Er zijn een groot aantal verticale schakels binnen de beleidsuitvoering van de Wmo te
ontdekken waarbij veel mensen betrokken zijn. Bij de uitvoering van (Wmo-)beleid krijgt de
gemeentesecretaris de opdracht van het college. Deze opdracht wordt vervolgens uitgezet bij de
verschillende directeuren, die verantwoordelijk zijn voor het beleid en het ambtelijk apparaat, van de
sectoren Sport, Welzijn & Jeugd en Accommodaties. Binnen deze sectoren bestaan weer een aantal
managers die de opdracht tot beleid vervolgens uitzetten binnen hun afdeling. Daarnaast is er ook
nog een sector belast met de uitvoering van het Wmo-beleid. De schakeling tussen de uitvoering en
beleid is duidelijk en goed (Ibid., 21 augustus 2013).
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In hoeverre is tijdens de vorming van het Wmo-beleid rekening gehouden met de mate van
beleidsvrijheid die uitvoerders krijgen tijdens de implementatie van het Wmo-beleid?
Beleidsmedewerkers hebben voldoende beleidsvrijheid, maar “het bestuur beslist uiteindelijk”. Deze
beleidsvrijheid kunnen de beleidsmedewerkers inzetten tijdens de interactie bij de beleidsvorming die
bestaat tussen hen en het college. Hierbij hebben zij de mogelijkheid en vrijheid ideeën te opperen die
van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het beleid. Daarnaast krijgen ook de uitvoerende
organisaties van het Wmo-beleid veel beleidsvrijheid en zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering
en het al dan niet slagen van het opgestelde beleid (Ibid., 21 augustus 2013).
6.3.3
Weten

Kenmerken van de uitvoerders

In hoeverre bent u op de hoogte van de doeleinden en middelen en de veronderstellingen die aan het
beleid ten grondslag liggen?
Van den Oever zegt “prima op de hoogte te zijn” van het beleid omdat ze zelf nauw betrokken is
geweest bij de beleidsvorming. Niet iedereen zal exact op de hoogte zijn van de doelstellingen van het
beleid omdat zij zich voornamelijk zullen richten op hun eigen beleidsterrein. Van den Oever weet
ook niet precies hoe de doelstellingen luiden van andere beleidsterreinen of -sectoren met betrekking
tot de Wmo. “We houden elkaar wel op de hoogte en de grote doelstellingen zij bekend, maar de
meer specifiekere informatie is niet bij iedereen en alle betrokken beleidssectoren bekend”.
Heeft u het gevoel dat er voldoende communicatie is tussen de beleidsmedewerkers m.b.t. de uitvoering
van de Wmo en zijn informatieprocessen van voldoende kwaliteit?
De communicatie tussen de uitvoerders van het beleid is voldoende, maar “het kan altijd beter”, aldus
Van den Oever. “Communicatie wordt pas een probleem als het niet onze eigen beleidssector betreft.
Dan lopen soms zaken door elkaar heen. Binnen ons eigen domein daarentegen is het op orde”. De
informatieprocessen met betrekking tot andere sectoren en externe partners en organisaties zijn
volgens Van den Oever wel voor verbetering vatbaar en zouden dan ook verbetert moeten worden
om miscommunicatie te voorkomen. Op deze wijze kan ervoor gezorgd worden dat er betere
communicatie(processen) plaatsvind(en) tussen alle betrokken partijen, zowel intern als extern (I.J.
van den Oever, 21 augustus 2013).
Kunnen

Over welke competenties en kwalificaties moeten beleidsmedewerkers beschikken om het Wmo-beleid
uit te kunnen voeren? In welke mate bent u in staat het beleid uit te voeren?
Een beleidsmedewerker, belast met de Wmo, moet volgens Van den Oever een “schaap met negen
poten zijn: je moet kunnen schrijven, politieke gevoeligheden herkennen, kunnen communiceren,
netwerken beheren, met uitvoering overweg kunnen en over wetskennis beschikken i.v.m. subsidies”.
Zij geeft verder aan dat een beleidsmedewerker altijd over deze competenties moet beschikken
alhoewel er verschil is tussen strategische en uitvoerende beleidsmedewerkers. “Zelfs in een
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adviserende rol zou je van de genoemde zaken weet moeten hebben”. Het is soms moeilijk werken als
beleidsmedewerker omdat je “tussen gemeente en organisaties zit”. Over het algemeen weten
organisaties je wel te vinden om wat voor elkaar te krijgen”. Het vergt daarom “netwerkkwaliteiten”
om te laveren tussen gemeente en betrokken organisaties, “omdat je met veel verschillende partijen te
maken krijgt”. Het is hierbij van belang om objectief te blijven. In de gemeente Zaanstad hebben ze er
daarom voor gekozen medewerkers te schuiven tussen verschillende sectoren en andere takenvelden
om objectiviteit te kunnen behouden (Ibid., 21 augustus 2013).
Heeft u bij de uitvoering van de Wmo voldoende beschikking (gehad) over financiële, juridische en
technische middelen?
Van den Oever geeft tijdens het interview aan dat zij voldoende beschikking heeft gehad over
financiële, technische en juridische middelen. Dit heeft ook te maken met het feit dat Zaanstad een
zogenaamde ‘voordeelgemeente’ is geweest. Jaarlijks hebben ze dan ook geld overgehouden, maar dit
is ook te wijten geweest aan de effectieve en efficiënte werkwijzen die aan het Wmo-beleid ten
grondslag hebben gelegen. Technische middelen waren voldoende aanwezig omdat “investeringen
zijn gedaan om medewerkers te scholen”. Juridische middelen zijn er in de vorm van juristen die in
de Zaanse gemeentelijke organisatie actief zijn (Ibid., 21 augustus 2013).
In hoeverre heeft u de mogelijkheid gekregen het Wmo-beleid naar eigen inzicht uit te kunnen voeren?
Van den Oever geeft aan redelijk wat vrijheid te hebben gehad het beleid naar eigen inzicht vorm te
geven en daarnaast wordt het praktijkveld geconsulteerd: “Wij schrijven de beleidsplannen en naar
alle input wordt geluisterd door het college”. Als het beleidsplan eenmaal vanuit het college naar de
raad wordt verstuurd “is deze vrijheid er niet meer, maar kunnen we wel toelichting geven waarom
voor een bepaalde keuze is gekozen”. Soms wordt volgens Van den Oever vrijheid enigszins ingeperkt
omdat beleidsplannen “snel” vormgegeven moeten worden. “De gemeente Zaanstad wil graag de
eerste zijn en gaf haar medewerkers daarom weinig tijd” (Ibid., 21 augustus 2013).
Willen

In hoeverre bent u het eens met het opgestelde beleid en - indien van invloed – wat doet u als dit niet het
geval is?
Van den Oever geeft aan “het eens te zijn” met het beleid, maar heeft soms ook haar “twijfels”.
Ondanks haar twijfel voert ze het beleid altijd uit omdat “loyaliteit een vereiste is”. Indien zij twijfels
heeft legt zij dit voor aan het management en het college, maar het besluit ligt bij de politiek. Als je
hiermee niet kunt leven moet je volgens Van den Oever een “andere baan zoeken”, omdat loyaliteit
nu eenmaal een vereiste is binnen de politiek.
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Wat betekent dit voor uw motivatie om het beleid uit te voeren?
Haar motivatie om de werkzaamheden betreffende de Wmo uit te voeren is “erg goed”. Soms komt
het weleens voor dat motivatie daalt als er iets gedaan moet worden wat “tegen je waarden in strookt”
(Ibid., 21 augustus 2013).
Wat zijn uw handelingsmotieven achter de uitvoering van het beleid en zijn deze in overeenstemming
met de doeleinden van het beleid?
De handelingsmotieven van Van den Oever zijn “intrinsiek” en liggen in het feit dat ze “het leuk
vind” om voor haar “eigen gemeente te werken”, omdat ze op deze wijze ziet en weet welke gevolgen
het heeft voor haar eigen gezin en familie (Ibid., 21 augustus 2013).
Moeten

Voelt u uzelf gedwongen het beleid te moeten uitvoeren?
Uitvoerders van beleid worden niet zozeer gedwongen om op een bepaalde manier te handelen, maar
moeten wel handelen zoals de raad en het college het willen. Dit komt ook voort uit het gegeven dat
politiek en ambtenarij gescheiden zijn. Van den Oever voert het beleid daarom altijd uit. Want de
raad is gekozen door de inwoners van Zaanstad. Dit is dan ook het systeem waar zij het meeste
vertrouwen in heeft.
6.3.4

Kenmerken van de omgeving

Heeft u voldoende steun ervaren vanuit de politieke omgeving aangaande de vorming en uitvoering van
het Wmo-beleid
Volgens wethouder Noom heeft de politieke omgeving ten tijde van de beleidsvorming van de eerste
fase van de Wmo voldoende steun betuigt waarbij zij realistisch en tevreden was en is. Deze steun
heeft de gehele politieke omgeving daarnaast geleverd in de vorm van betrokkenheid bij het proces.
Op deze manier heeft de gemeente Zaanstad in alle rust en steun het beleid kunnen vormgeven en
implementeren (C. Noom, 21 augustus 2013).
In hoeverre is er binnen de raad en het college strijd geweest over de vraag hoe het Wmo-beleid gevormd
zou moeten worden?
Bij de vorming van het beleid stond een inhoudelijke benadering centraal. Dit heeft voorkomen dat
er politieke strijd ontstaan is in termen van ‘wij’ en ‘zij’. Het is daarmee dan ook geen gepolitiseerd
proces geweest, maar zowel raad als college heeft zich telkens voor ogen gehouden “wat het beste
voor de mensen is”. Dit is bij de vorming en implementatie van de Wmo dan ook de belangrijkste
factor geweest. Het ontbreken van partijpolitieke strijd en geven van steun kwam ook naar voren
tijdens het indienen van voorstellen van de verschillende partijen waar de raad unaniem mee
ingestemd heeft, ongeacht de politieke kleur (Ibid., 21 augustus 2013).
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Zijn volgens u de economische omstandigheden – zoals zij nu zijn – van invloed op het Wmo-beleid
Economische omstandigheden zijn van invloed op het beleid: “Bezuinigingen spelen een grote rol,
omdat we minder te besteden hebben. We kunnen dan ook dit beleidsterrein niet ontzien. Het beleid
moet in balans blijven. Daarom moeten we ook op het gebied van de zorg bekijken waar lucht zit en
waar we kunnen bezuinigen”. Bezuinigingen hebben zich bijvoorbeeld geuit in het specifieker
bepalen van het aantal uren zorg die hulpbehoevenden nodig hebben. In het verleden werkte de
gemeente met klassen (afgerond aantal uren) in het toekennen van het aantal uren zorg per
zorgbehoevende. Door de bezuinigingen moet de gemeente Zaanstad daarnaast efficiënter werken en
zorgen voor effectieve en efficiënte oplossingen met betrekking tot de zorgverlening terwijl dit niet
ten koste mag gaan van de kwaliteit. Daarnaast is de eigen bijdrage voor voorzieningen verhoogd (C.
Noom, 21 augustus 2013).
Denkt u dat nieuwe technologische ontwikkelingen van invloed kunnen zijn voor oplossingen m.b.t.
eventuele problemen van het Wmo-beleid en de aankomende decentralisaties?
Technologische ontwikkelingen zijn van groot belang zowel nu als in de toekomst. Deze
technologische ontwikkelingen kunnen zowel bijdragen aan kwaliteitsverbetering als bezuinigingen
binnen de zorg. Volgens Maas wordt veel budget uitgegeven aan salarissen van de zorgverleners.
Indien op afstand met technologische middelen, zoals de inzet van Skype en het gebruik van tablets,
gewerkt wordt, kan er bespaard worden op het aantal man-uren bij de zorgverlening met als gevolg
dat er minder salaris uitbetaald hoeft te worden (K, Maas, 21 augustus 2013).
6.4

Gemeente Lelystad

Geïnterviewde personen gemeente Lelystad:
Geanalyseerde documenten gemeente Lelystad:

M. van den Bremer
| Beleidsmedewerker Welzijn
M. Jacobs
| Wethouder
Wmo-beleidsplan 2011-2014 gemeente Lelystad “De kracht van de Lelystadse
samenleving”
Kernnota WMO 2006 “Op eigen kracht waar mogelijk, met ondersteuning waar
noodzakelijk”

De gemeente Lelystad is begonnen met de vorming van het Wmo-beleid in 2006 met het opstellen
van de Kernnota Wmo “Op eigen kracht waar mogelijk, met ondersteuning waar noodzakelijk”. Het
doel van deze kernnota is “de raad de uitgangspunten en voorstellen aan te reiken voor die zaken
waar als gevolg van de invoering Wmo in Lelystad (…) de verschuiving van verantwoordelijkheid
van Rijk naar gemeente aan de orde is” (Gemeente Lelystad, 2006, p. 3). Daarnaast is er medio 2008
een inventarisatie nota Wmo opgesteld. Dit tezamen heeft geleid tot het Wmo-beleidsplan 2011-2014
welke in juli 2010 opgesteld is met een looptijd van vier jaar (Gemeente Lelystad, 2010, p. 2).
6.4.1

Kenmerken van het beleid en de beleidstheorie

Op de volgende pagina staan in figuur 18 de resultaten weergegeven van de inhoudsanalyse die is
uitgevoerd van het Wmo-beleidsplan ‘De kracht van de Lelystadse samenleving 2011-2014 van de
gemeente Lelystad.
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Figuur 18 | Datapresentatie Wmo-beleidsplan gemeente Lelystad
Categorie
Kenmerken van het beleid en de
beleidstheorie

Succesfactoren:

Nut en noodzaak van het beleid
Probleemanalyse

Gemeente Lelystad

= Factor is aanwezig
✖ = Factor is afwezig
/ ✖ = Factor is gedeeltelijk
aanwezig / afwezig

Er is sprake van een heldere probleembeschrijving
De beschrijving van het probleem berust op wetenschappelijk onderzoek

Maatschappelijke behoefte
Effectiviteit van het beleid
Incrementaliteit
Doelen/doelstellingen

De beschrijving van het probleem berust op praktische ervaringen
De maatschappelijke noodzaak voor overheidsinterventie is helder

✖

Het beleid wordt stapsgewijs tot stand gebracht
De doelen zijn SMART geformuleerd
De doelen zijn niet vaag, onduidelijk en dubbelzinnig
De doelen zijn niet strijdig met elkaar
Er is prioritering van de doelen aangegeven

Validiteit

Onderbouwing
Beleidsalternatieven
Uitvoerbaarheid van het beleid
Type beleidsuitvoering

Uitvoerbaarheid

Draagvlak in beleidsveld

Naleefbaarheid

Het is duidelijk dat de voorgestelde doelen zijn te bereiken met voorgestelde
middelen
Er is aangegeven dat er voldoende middelen aanwezig zijn om de doelen te behalen
Het beleid haakt in op de geanalyseerde problematiek
Er is aandacht geschonken aan de causale veronderstellingen van het beleid
Er is aandacht geschonken aan de finale veronderstellingen van het beleid
Er wordt uiteengezet dat alternatieve beleidsopties zijn overwogen
Voorwaarden:
Er is sprake van administratieve uitvoering
Er is sprake van politieke uitvoering
Er is sprake van experimentele uitvoering
Er is sprake van symbolische uitvoering
Aan een goede voorwaarde voor goede implementatie is voldaan (geld, expertise,
tijd)
Er is duidelijk omschreven wie het beleid uitvoert
De opgestelde doelen zijn haalbaar/uitvoerbaar
Er is voldoende draagvlak onder de professionals die het beleid ten uitvoer brengen
in praktijk
Er is sprake van een geïntegreerde aanpak m.b.t. de uitvoering van het beleid

✖

✖
✖

/✖

Burgers en andere betrokkenen kunnen de verplichtingen vanuit het beleid naleven
Het beleid brengt (veel) administratieve lasten met zich mee

Draagvlak in beleidsveld

Heeft u het gevoel dat er voldoende draagvlak - een gedeelde beeldvorming en voldoende medewerking is onder de professionals die het Wmo-beleid in de praktijk brengen / hebben gebracht?
Tijdens de beleidspraktijk van de Wmo is er voldoende draagvlak geweest onder de professionals.
Zowel intern als extern was er overeenstemming over de beleidsaanpak (M. van den Bremer, 22
augustus 2013).
In hoeverre is er volgens u sprake van een geïntegreerde aanpak met betrekking tot de in- en uitvoering
van het Wmo-beleid?
De eerste fase van de Wmo heeft in mindere mate een integrale aanpak gehad. Tijdens deze fase heeft
de gemeente zich vooral gericht op het zorgdragen van de huishoudelijke hulp. Pas in tweede
instantie heeft de gemeente zich toegelegd op participatie. Toch kan er over een integrale aanpak
gesproken worden omdat er vanuit een gezamenlijk perspectief door partners en gemeente gehandeld
en gewerkt wordt (Ibid., 22 augustus 2013; Gemeente Lelystad, 2010, p. 15).
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Naleefbaarheid

Bent u van mening dat burgers en andere betrokkenen verplichtingen die de Wmo oplegt kunnen
naleven?
De verplichtingen van de Wmo zijn ‘realistisch’ en ‘naleefbaar’. Dit komt omdat de mens volgens
Van den Bremer over steeds meer “veerkracht bezit”. Ze moeten ook wel naleven omdat er een
cultuuromslag te zien is waarbij burgers steeds meer zelf zullen moeten doen. Daarnaast vindt er een
kanteling plaats in het gedachtegoed van burgers. Zij weten meer en meer dat “ik heb wat en ik krijg
wat” is vervangen door “eigen verantwoording” (M. van den Bremer, 22 augustus 2013).
In hoeverre brengt naleving van de Wmo administratieve lasten met zich mee?
De administratieve lasten zijn door de komst van de Wmo niet vermeerderd. Alleen op het gebied
van de huishoudelijke hulp. Op de andere terreinen niet.
6.4.2
Kenmerken van de organisatie
Informatievoorziening

Welke kennis- en informatiebronnen zijn aanwezig binnen de organisatie zodat de beleidsvorming
gebaseerd kan worden op gedegen onderzoek en informatie?
Binnen de gemeente Lelystad zijn veel kennis en informatiebronnen aanwezig. Zo beschikt de
gemeente over een aparte afdeling ‘onderzoek en statistiek, heeft zij ten tijde van de vorming van het
Wmo-beleid

veel

onderzoek

uit

laten

voeren

op

wijkniveau

en

bestaan

er

diverse

leefomgevingsonderzoeken waarin aan burgers gevraagd wordt hoe zij hun leefomgeving ervaren.
Naast eigen onderzoek is ook gebruik gemaakt van GGD-rapporten. Deze rapporten zijn vervolgens
vertaalt naar wijkniveau. Daarnaast is er expertise en informatie overgebracht naar uitvoerende
organisaties door interne medewerkers vanuit de gemeente over te plaatsen naar externe, uitvoerende
organisaties en zijn er zogenaamde ‘frontteams’ ingesteld die in wijken signalen moeten opvangen
om problematieken te achterhalen (M. Jacobs, 22 augustus 2013).
In welke mate is er tijdens de vorming en implementatie van het beleid aandacht geweest voor
systematische evaluatie en zijn hierbij controlemechanismen ontwikkeld?
Tijdens het gehele beleidsproces is sprake geweest van systematische evaluatie. Deze evaluaties
worden uitgevoerd door het SGBO (extern) met een benchmark waarbij zij controlemechanismen
hebben opgesteld. De gemeente Lelystad voert daarnaast ieder jaar zelf onderzoek uit door 600
telefonische vragenlijsten af te nemen bij een aselect gekozen inwonersaantal en houden jaarlijks
evaluatiegesprekken met zorginstellingen. Ook wethouder Jacobs draagt bij aan systematische
evaluatie door “fysiek aanwezig te zijn op plaatsen waar problemen geconstateerd worden”. Veel
evaluaties worden in de gemeente ook uitgevoerd door rechtstreeks betrokken partijen, organisaties
en professionals te bevragen waar eventuele problemen en knelpunten de kop opsteken. Deze input
wordt uiteindelijk meegenomen in de verschillende evaluatierapporten (Ibid., 22 augustus 2013).
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In hoeverre zijn er betrokkenen, belanghebbenden en doelgroepen geraadpleegd bij de vorming en
implementatie van het Wmo-beleid?
Bij de vorming van het Wmo-beleid tijdens de eerste fase zijn veel partijen betrokken. Zo is er een
cliëntenraad ingesteld met daarin mensen die hun eigen achterban vertegenwoordigen, is er overleg
gepleegd met al bestaande organisaties met betrekking tot zorg en welzijn en is er aandacht
geschonken voor publiciteit in media en middels nieuwsbrieven. Ook kerken en moskeeën zijn nauw
betrokken geweest bij de vorming van het beleid. Volgens Jacobs is “kennis vanuit de samenleving
van essentieel belang om goed beleid te maken”, vooral als het gaat “over de zorg van mensen” (Ibid.,
22 augustus 2013).
Samenwerking tijdens implementatie

Is het beleid in samenspraak met alle betrokkenen en belanghebbenden vormgegeven?
Tijdens de implementatie is er veel samenwerking geweest tussen alle betrokken partijen, maar is er
geen sprake geweest van coproductie. Betrokken partijen hebben wel input geleverd voor het beleid.
De Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) is leidend geweest voor het opstellen en uitvoeren van
het Wmo-beleid. Input van betrokken partijen heeft daarbij bijgedragen aan het creëren van
betrokkenheid bij de uitvoering (Ibid., 22 augustus 2013).
Hoe is de coördinatie en communicatie tussen de betrokkenen verlopen tijdens de vorming en
implementatie van het Wmo-beleid?
De coördinatie van het Wmo-beleid heeft volledig bij de gemeente gelegen: “In beleid en regie sturen
wij aan en in de uitvoering zijn de uitvoerende organisaties verantwoordelijk”. Om de communicatie
ten tijde van de eerste fase Wmo goed te laten verlopen is er veel “gepraat op locatieniveau” en is er
veel gecommuniceerd middels de gemeentelijke website, regionale kranten en een nieuwsbulletin die
op verzoek van de raad is opgezet. De interne communicatie verloopt via de afdelingsmanagers
waarbij het van belang is “inclusief beleid te voeren”. Dit houdt in dat de gemeente rekening houd
met hulpbehoevenden binnen al het beleid van de gemeente (Ibid., 22 augustus 2013).
Cultuur waarvan sprake is tijdens implementatie

Hoe zou u de organisatiecultuur (van politiek tot technocratisch) van uw gemeente omschrijven en is
deze passend voor de uitvoering van het Wmo-beleid?
In een gemeentelijke organisatie ontkom je niet aan een politieke structuur omdat “ambtenaren
iedere vier jaar rekening hebben te houden met het collegeprogramma”. Daarom zullen ambtenaren
erg hun best moeten doen om “hun eigen kennis en expertise” uit te leggen binnen het “politieke
gremium”. In de gemeente wordt daarnaast gewerkt middels consensus (Ibid., 22 augustus 2013).
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Hoe zou u de ethische cultuur waarvan sprake is binnen uw organisatie beschrijven? D.w.z. is er sprake
van een open debat en redelijkheid en respect voor elkaar.
De ethische cultuur is ten tijde van de eerste fase Wmo uitstekend geweest. “Er werden veel vragen
gesteld rondom de vorming en implementatie van de Wmo, maar dit gebeurde met respect voor
elkaar. Dit uitte zich ook in de hoeveelheid waardering vanuit de raad en het college” (Ibid., 22
augustus 2013).
Kenmerken van de uitvoerende organisatie

Hoe is de uitvoering van het Wmo-beleid organisatorisch vormgegeven? (zijn er veel verticale schakels te
ontdekken?)
Het aantal verticale schakels binnen de organisatie is minimaal als het om de uitvoering van de Wmo
gaat. Voor de hulpaanvragen is er een Wmo-loket opgericht waarin verschillende vertegenwoordigers
van het beleid. Zij zijn verantwoordelijk voor de intake met hulpbehoevenden. Organisationeel
gezien zijn de schakels ook minimaal. Het beleidsstuk beland als eerste bij het college die het
vervolgens bespreekt met de cliëntenraad. Deze raad voorziet het stuk meestal van commentaar,
waarop het commentaar in het stuk verwerkt wordt. Pas als deze stap is genomen wordt het stuk
voorgelegd

aan

de

raad,

inclusief

commentaar

van

de

cliëntenraad.

Daarnaast

zijn

beleidsmedewerkers bij alle stappen nauw betrokken (Ibid., 22 augustus 2013).
In hoeverre is tijdens de vorming van het Wmo-beleid rekening gehouden met de mate van
beleidsvrijheid die uitvoerders krijgen tijdens de implementatie van het Wmo-beleid?
De gemeente Lelystad heeft ervoor gekozen om veel beleidsvrijheid te schenken aan de uitvoerende
organisaties. Zij stellen hierbij eisen aan de uitvoering en zijn de regisseur, maar de implementatie
van het geheel ligt bij de uitvoerders. De gemeente wil de implementatie ook zoveel mogelijk loslaten.
Zij zijn namelijk de professionals die zich toeleggen op hun specialiteit. Het is als het ware learning by
doing (Ibid., 22 augustus 2013).
6.4.3
Weten

Kenmerken van de uitvoerders

In hoeverre bent u op de hoogte van de doeleinden en middelen en de veronderstellingen die aan het
beleid ten grondslag liggen?
Van den Bremer is volledig op de hoogte van de doeleinden en middelen die aan het beleid ten
grondslag liggen. Dit komt omdat ze zelf heeft bijgedragen aan de vorming van de eerste fase Wmo.
“We maken het beleid en zijn daarom ook op de hoogte van de doelstellingen en veronderstellingen”.
De werkelijke uitvoerders van het beleid zijn volgens haar niet altijd goed op de hoogte van de
doelstellingen en veronderstellingen van het beleid wat komt door kennisachterstand. Daarnaast is
niet iedereen geïnteresseerd in de doelstellingen van het beleid. Het is daarom van essentieel belang
de vertaalslag te maken van het beleid naar de uitvoering (M. van den Bremer, 22 augustus 2013).
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Heeft u het gevoel dat er voldoende communicatie is tussen de beleidsmedewerkers m.b.t. de uitvoering
van de Wmo en zijn informatieprocessen van voldoende kwaliteit?
De communicatie ten tijde van de uitvoering is voldoende geweest door regelmatig onderling overleg
tussen beleidsmedewerkers en uitvoerders. Vaak is er overleg tussen de verschillende afdelingen
onderling die bij het Wmo-beleid betrokken zijn. Het vastleggen van voorwaarden moet voor een
goede communicatie zorgen tussen gemeente en externe partijen en organisaties. Daarnaast is er
sprake van een overlegstructuur bij de vorming van beleid tussen gemeente en extern betrokken
partijen bij de uitvoering (Ibid., 22 augustus 2013).
Kunnen

Over welke competenties en kwalificaties moeten beleidsmedewerkers beschikken om het Wmo-beleid
uit te kunnen voeren? In welke mate bent u in staat het beleid uit te voeren?
Competenties die belangrijk zijn het Wmo-beleid zijn het hebben van een brede blik, inzicht hebben
welke kant je op wilt gaan, het kunnen plegen van overleg en een brede visie door de integrale
benadering van de Wmo. Daarnaast is het volgens Van den Bremer essentieel dat je beleid kunt
vertalen naar de uitvoerende praktijk (Ibid., 22 augustus 2013).
Heeft u bij de uitvoering van de Wmo voldoende beschikking (gehad) over financiële, juridische en
technische middelen?
Bij de invoering van de Wmo was er voldoende beschikking over zowel financiële (ondanks de
bezuinigingen was er genoeg geld in kas en is er door herijking voldoende budget), juridische en
technische middelen (Ibid., 22 augustus 2013).
In hoeverre heeft u de mogelijkheid gekregen het Wmo-beleid naar eigen inzicht uit te kunnen voeren?
Tijdens de vorming van het Wmo-beleid heeft Van den Bremer volgens eigen zeggen voldoende
ruimte gehad om haar eigen visie in het beleid te verwerken, maar geeft aan dat “uiteindelijk de
politiek beslist”. Ambtelijk gezien kunnen in de eerste voorzetten van beleid de eigen visies en ideeën
verwerkt worden, alhoewel het college het daar niet mee eens hoeft te zijn. “Van wat je aandraagt
binnen de vorming van het beleid blijft veel over dus je hebt in zekere mate een bepaalde invloed. Ik
zou niet snel met plannen en ideeën aankomen waarvan ik op voorhand weet dat de wethouder het er
niet mee eens zal zijn. Het vindt daarom altijd plaats in een wisselwerking” (Ibid., 22 augustus 2013).
Willen

In hoeverre bent u het eens met het opgestelde beleid en - indien van invloed – wat doet u als dit niet het
geval is?
Over het algemeen is Van den Bremer het eens met het voorgestelde beleid en voert zij het uit
ondanks dat ze sommige zaken anders had aangepakt. Volgens haar is het een vereiste om loyaal te
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zijn aan de politiek. “Richting de wethouder kun je altijd je bedenkingen kwijt en als ze echt iets
beslissen wat niet kan kun je dit kwijt bij de juridische kanttekeningen” (Ibid., 22 augustus 2013).
Wat betekent dit voor uw motivatie om het beleid uit te voeren?
Dit zorgt voor grote motivatie bij Van den Bremer om haar werk te doen omdat ze “nu juist veel
beïnvloedingsruimte heeft bij het opmaken en vormen van beleidsvoorstellen”.
Wat zijn uw handelingsmotieven achter de uitvoering van het beleid en zijn deze in overeenstemming
met de doeleinden van het beleid?
Ondanks dat ze per toeval in het ambtenarenwerk is gerold is haar keuze om bij te dragen aan het
Wmo-beleid een bewuste keuze geweest omdat er “op dit gebied veel ontwikkelingen zijn”. Dit zorgt
dan ook voor meer motivatie. Dit is dan ook tevens haar handelingsmotief (Ibid., 22 augustus 2013).
Moeten

Voelt u uzelf gedwongen het beleid te moeten uitvoeren?
Van den Bremer geeft aan niet gedwongen te worden op een bepaalde manier te handelen. “Het
politieke spel is leuk en ik vind het prima als men anders beslist. Ik kan daarbij redelijk voorspellen of
beleid erdoor komt of niet. Als je niet kunt leven met politieke besluitvorming dan moet je geen
ambtenaar worden” (Ibid., 22 augustus 2013).
6.4.4

Kenmerken van de omgeving

Heeft u voldoende steun ervaren vanuit de politieke omgeving aangaande de vorming en uitvoering van
het Wmo-beleid
Het politieke bestuur heeft ten tijde van de eerste fase Wmo veel steun geleverd aan het college met
daarbij veel betrokkenheid van de raad. Dit is volgens haar dan ook een belangrijke factor omdat zij
“ogen en oren in de samenleving hebben” (M. Jacobs, 22 augustus 2013).
In hoeverre is er binnen de raad en het college strijd geweest over de vraag hoe het Wmo-beleid gevormd
zou moeten worden?
Er is weinig politieke strijd geweest over het beleid betreffende de Wmo. Zo zijn er in de gehele
periode geen moties van wantrouwen ingediend en is alles conform protocol verlopen. Hiermee doelt
Jacobs op het feit dat er “geen extra vergaderingen nodig waren” en er een “goede inhoudelijke
discussie heeft plaatsgevonden” bij de beleidsvorming (Ibid., 22 augustus 2013)
Zijn volgens u de economische omstandigheden – zoals zij nu zijn – van invloed op het Wmo-beleid
Economische omstandigheden hebben niet voor problemen gezorgd omdat voor de gemeente
Lelystad “niets duurder is geworden”. “Daarnaast is er voldoende geld beschikbaar gesteld door de
gemeenteraad bovenop de bijdrage die vanuit het Rijk beschikbaar komt” (Ibid., 22 augustus 2013).
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Denkt u dat nieuwe technologische ontwikkelingen van invloed kunnen zijn voor oplossingen m.b.t.
eventuele problemen van het Wmo-beleid en de aankomende decentralisaties?
Jacobs acht het belang van technologische ontwikkelingen groot. Door de komst van bijvoorbeeld
‘Domotica’ kan er bezuinigd worden op personeel en zijn er “minder handjes nodig”. Daarnaast is
technologische ontwikkeling een vooruitgang voor de mensen die hulp nodig hebben:
“Ontwikkelingen zijn onmisbaar voor de uitvoering van de Wmo”. Er komen steeds meer ouderen bij
en technologische ontwikkelingen kunnen er daarom voor zorgen dat zij langer thuis kunnen blijven
wonen (Ibid., 22 augustus 2013).
6.5

Terugblik

In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de datapresentatie. Vanuit het theoretisch
kader zijn een aantal succesfactoren naar voren gekomen die essentieel voor effectieve
beleidsvorming en –implementatie. Deze factoren zijn onderverdeeld naar het actoren- en factorenmodel van Hoogerwerf en Herweijer (2008). De onderscheidde kenmerken hebben betrekking op het
beleid en de beleidstheorie, de organisatie, de uitvoerders en de omgeving. De kenmerken betreffende
het beleid en de beleidstheorie hebben betrekking op het Wmo-beleidsplan van de gemeenten.
De overige kenmerken hebben betrekking op de beleidsvorming en –implementatie van het beleid.
De succesfactoren die onder deze kenmerken geschaard zijn, zijn geanalyseerd middels interviews.
Op de volgende pagina staat een samenvatting weergegeven van de behandelde kenmerken met
bijbehorende succesfactoren in een schema (figuur 19). In dit schema staat aangegeven of de
gedestilleerde theoretische succesfactoren voor effectieve beleidsimplementatie ook daadwerkelijk
van essentieel belang worden geacht door de geïnterviewde beleidsmedewerkers en wethouders.
Tevens wordt op deze manier zichtbaar gemaakt of deze essentiële succesfactoren ook daadwerkelijk
zijn toegepast bij de beleidsvorming en –implementatie van de eerste fase van de Wmo. De figuur
moet als volgt afgelezen worden: hoe hoger de score is per succesfactor (van 0 – 4), des te positiever is
de succesfactor, volgens de geïnterviewden, van invloed op effectieve beleidsvorming en –
implementatie. Op basis van dit schema zal uiteindelijk de data-analyse plaatsvinden in hoofdstuk
zeven.
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Figuur 19 | Samenvatting datapresentatie gemeenten
Succesfactoren en legenda
Categorie
Kenmerken van het beleid
en de beleidstheorie
Nut en noodzaak van het
beleid
Probleemanalyse

Maatschappelijke behoefte
Effectiviteit van het beleid
Incrementaliteit
Doelen/doelstellingen

Validiteit

Onderbouwing

Beleidsalternatieven
Uitvoerbaarheid van het
beleid
Type beleidsuitvoering

Uitvoerbaarheid

Draagvlak in beleidsveld

Naleefbaarheid
Kenmerken van de
organisatie
Informatievoorziening

Samenwerking
Cultuur
Kenmerken van de
organisatie
Kenmerken van de
uitvoerders
Weten
Kunnen

Willen
Moeten
Kenmerken van de
omgeving

Gemeente
Putten

Gemeente
Wageningen

Gemeente
Zaanstad

Gemeente
Lelystad

Totaalscore

= Factor is aanwezig
✖ = Factor is afwezig
/ ✖ = Factor is gedeeltelijk aanwezig / afwezig
Er is sprake van een heldere probleembeschrijving
De beschrijving van het probleem berust op wetenschappelijk
onderzoek
De beschrijving van het probleem berust op praktische
ervaringen
De maatschappelijke noodzaak voor overheidsinterventie is
helder
Het beleid wordt stapsgewijs tot stand gebracht
De doelen zijn SMART geformuleerd
De doelen zijn niet vaag, onduidelijk en dubbelzinnig
De doelen zijn niet strijdig met elkaar
Er is prioritering van de doelen aangegeven
Het is duidelijk dat de voorgestelde doelen zijn te bereiken met
voorgestelde middelen
Er is aangegeven dat er voldoende middelen aanwezig zijn om
de doelen te behalen
Het beleid haakt in op de geanalyseerde problematiek
Er is aandacht geschonken aan de causale veronderstellingen
van het beleid
Er is aandacht geschonken aan de finale veronderstellingen van
het beleid
Er wordt uiteengezet dat alternatieve beleidsopties zijn
overwogen
Er is sprake van administratieve uitvoering
Er is sprake van politieke uitvoering
Er is sprake van experimentele uitvoering
Er is sprake van symbolische uitvoering
Aan een goede voorwaarde voor goede implementatie is
voldaan (geld, expertise, tijd)
Er is duidelijk omschreven wie het beleid uitvoert
De opgestelde doelen zijn haalbaar/uitvoerbaar
Er is voldoende draagvlak onder de professionals die het beleid
ten uitvoer brengen in praktijk
Er is sprake van een geïntegreerde aanpak m.b.t. de uitvoering
van het beleid
Burgers en andere betrokkenen kunnen de verplichtingen
vanuit het beleid naleven
Het beleid brengt (veel) administratieve lasten met zich mee

Er is sprake van goede onderzoekscapaciteit binnen de
organisatie
Er is sprake van systematische evaluatie van het beleid
Er is systematische raadpleging van betrokkenen,
belanghebbenden
Er is sprake van coproductie met externe partners
Er is sprake van goede coördinatie en communicatie met
(overheids)partners
Er is een passende organisatiecultuur
Er is een passende ethische cultuur
Er zijn zo min mogelijk schakels in de verticale hiërarchie

4
✖

✖

1,5

/✖
✖

4

✖

4
2
3
4
3

✖
✖
✖

4
4
4
3

✖

4
✖

✖
✖
✖

✖

✖
✖
✖

✖

✖

✖
✖

✖

✖

✖

0

2
0
3
0
4
4
4

/✖

/✖

/✖

/✖

/✖

/✖

✖

3
/✖

2
2,5
4

4
✖

2,5

/✖

3

✖
✖

✖

✖

/✖

1
3,5

/✖

3

/✖
/✖

/✖

De mate van beleidsvrijheid van uitvoerders is bepaald

Uitvoerders hebben voldoende kennis van het beleid
Er is voldoende communicatie tussen de uitvoerders
De uitvoerders hebben de juiste competenties en kwalificaties
het beleid uit te kunnen voeren
Uitvoerders hebben de bevoegdheid (juridisch) en voldoende
financiële en technische middelen het beleid uit te voeren
Uitvoerders hebben voldoende beleidsvrijheid het beleid op een
juiste wijze uit te voeren
Uitvoerders hebben voldoende motivatie, zijn loyaal en de
motieven zijn in overeenstemming met de uitvoerders
Uitvoerders worden niet gedwongen op een bepaalde manier te
handelen
Politiek bestuur biedt voldoende steun

3

3
4

/✖

/✖
/✖

/✖

/✖

/✖
/✖

/✖

2,5
2,5
3
4
4
4
4
4

Er is niet of nauwelijks politieke strijd
3
/✖
/✖
Economische omstandigheden zijn van invloed op de
3,5
/✖
haalbaarheid van het beleid
Technologische vooruitgang maakt het mogelijk dat er nieuwe
4
oplossingen voor het probleem komen
***De blauw gearceerde factoren betekenen dat aan deze succesfactoren – die essentieel zijn voor een juiste beleidsvorming en –implementatie – is voldaan door de gemeenten en dat zij
deze succesfactoren als essentieel beschouwen voor effectieve beleidsvorming en -implementatie
De rood gearceerde factoren betekenen dat niet of gedeeltelijk wel of niet is voldaan aan de succesfactoren – die essentieel zijn voor een juiste beleidsvorming en –implementatie – door
de gemeenten. Deze succesfactoren worden door gemeenten niet per se essentieel geachte voor effectieve beleidsvorming en –implementatie.
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Vanuit figuur 19 zijn een aantal opvallende zaken zichtbaar. Zo blijkt dat wetenschappelijke
onderbouwing van het beleid vanuit de theorie een essentiële succesfactor is voor effectieve
beleidsvorming en –implementatie. Bij de meeste gemeenten is echter geen sprake van
wetenschappelijke onderbouwing in het Wmo-beleidsplan. Alle gemeenten geven desondanks toch
aan dat wetenschappelijke onderbouwing een essentiële succesfactor is die positief van invloed is op
de effectiviteit van beleidsvorming en –implementatie. Helaas komt toepassing van deze succesfactor
niet altijd voor door tijdgebrek. Daarnaast is te zien dat het beleid alleen in de gemeente Lelystad niet
berust op praktische ervaringen. Tenminste dit is niet uit het beleidsplan af te leiden. In de
gemeenten Putten en Wageningen zijn de doelstellingen in tegenstelling tot de twee overige
gemeenten niet SMART geformuleerd. Het blijkt echter dat deze succesfactor, ondanks dat hij niet is
toegepast, van essentieel belang wordt geacht voor effectieve beleidsvorming en –implementatie. Nu
niet aan deze succesfactor is voldaan zijn de doelstellingen in de gemeente Wageningen volgens de
plaatselijke rekenkamer vaag en tevens zijn de doelstellingen niet geprioriteerd. Dit had voorkomen
kunnen worden indien men de succesfactor zou hebben toegepast in het beleidsplan. In de praktijk
bleek echter dat de prioritering van de doelstellingen wel is toegepast, maar dit is niet vermeld in het
Wmo-beleidsplan. In de gemeente Putten heeft het ontbreken van deze succesfactor geen problemen
opgeleverd.
In de gemeente Wageningen heeft men niet voldaan aan het toepassen van de succesfactor dat beleid
causale veronderstellingen moet bevatten. Zij geeft echter wel aan dat deze factor van belang is voor
effectieve beleidsvorming en –implementatie. De overige gemeenten geven ook aan dat deze
succesfactor van belang is voor de effectiviteit. Opvallend is ook dat in geen één gemeente
alternatieve beleidsopties zijn meegenomen in het beleidsplan. Deze alternatieven zijn alleen
besproken tussen het college en de raad werd tijdens de interviews aangegeven. De geïnterviewden
gaven aan niet het belang in te zien om deze alternatieve beleidsopties op te nemen in het eigenlijke
beleidsplan. Deze succesfactor is daarom van belang voor de effectiviteit, maar het is volgens de
gemeenten onnodig deze alternatieve beleidsopties op te nemen in het beleidsplan.
Uit figuur 19 is ook af te leiden dat er in alle gemeenten sprake is van een ander type
beleidsuitvoering. De gemeente Wageningen en Lelystad hebben het Wmo-beleid (deels) aan laten
sluiten op al bestaand beleid. In Zaanstad en Putten is sprake geweest van experimentele uitvoering.
De keuze voor het type beleidsuitvoering is essentieel voor effectieve beleidsvorming en –
implementatie, maar het is per gemeente verschillend welk type wordt toegepast bij de uitvoering van
het beleid. Ook het draagvlak is in iedere gemeente voldoende geweest. Al werd tijdens de interviews
aangegeven dat naar verloop van tijd het draagvlak afnam toen organisaties en betrokkenen inzagen
wat het Wmo-beleid voor hen betekende in de praktijk. Dit zorgde af en toe voor botsingen tussen
gemeenten en organisaties. Draagvlak wordt daarom door de gemeenten als essentiële succesfactor
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gezien voor effectieve beleidsvorming en –implementatie. Het ontbreken hiervan kan leiden tot
botsingen en scheve gezichten wat de implementatie zal bemoeilijken.
Daarnaast zijn er veel verschillen zichtbaar in de toepassing van de essentiële theoretische
succesfactoren, door de gemeenten, die onderverdeeld zijn bij de kenmerken van de organisaties.
Deze verschillen betreffen de succesfactoren evaluatie van het beleid, raadpleging van betrokkenen,
coproductie, coördinatie en communicatie, de ethische cultuur en het aantal verticale schakels in de
organisaties. Veel theoretische succesfactoren zijn volgens de gemeenten, ondanks dat zij ze niet
allemaal hebben toegepast, dan ook essentiële factoren voor effectieve beleidsvorming en –
implementatie. Ook zijn er opvallende verschillen zichtbaar bij de toepassing van succesfactoren
betreffende de kenmerken van de uitvoerders. Deze hebben met name betrekking op het weten van
de uitvoerders. Hoewel niet alle gemeenten deze factoren hebben toegepast, zien zij deze wel als
essentieel voor effectieve vorming en implementatie van beleid.
Ten slotte zijn er ook wezenlijke verschillen zichtbaar of aan de theoretische succesfactoren is
voldaan aangaande het ontbreken van politieke strijd en op de invloed van economische
omstandigheden. Ondanks dat in sommige gemeenten politieke strijd is geweest zien deze gemeenten
het ontbreken van strijd als essentiële succesfactor voor effectieve vorming en implementatie van
beleid. Tevens wordt door alle gemeenten, zij het in Lelystad deels, bevestigd dat economische
omstandigheden van invloed zijn op de effectiviteit.
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7 | Data-analyse
In dit hoofdstuk worden de succesfactoren geanalyseerd die volgens de geselecteerde gemeenten
positief van invloed zijn geweest op de effectiviteit van beleidsvorming en –implementatie aangaande
de Wmo. Hierbij worden alleen de succesfactoren geanalyseerd waarvan blijkt – vanuit de
datapresentatie – dat zij een lage score behalen (een score onder de 4). Deze succesfactoren zijn in
figuur 19 rood gearceerd. Van de overige succesfactoren (blauw gearceerd) is gebleken, vanuit zowel
de inhoudsanalyse als de interviews, dat zij van positieve invloed zijn op de effectiviteit van
beleidsvorming en –implementatie. Dit is ook gebleken uit de inhoudsanalyse en bevestigd tijdens de
interviews met beleidsmedewerkers en wethouders van de vier gemeenten.
7.1

Kenmerken van het beleid en de beleidstheorie

Deze eerste paragraaf heeft betrekking op de analyse van de effectiviteit van de succesfactoren op de
beleidsvorming en –implementatie aangaande de kenmerken van het beleid en de beleidstheorie.
Vanuit het theoretisch kader zijn een aantal essentiële succesfactoren naar voren gekomen waaraan
dit kenmerk moet voldoen. Om deze factoren te analyseren is er een inhoudsanalyse uitgevoerd van
de Wmo-beleidsplannen in de vier gemeenten.
Uit het theoretisch kader blijkt dat de essentiële succesfactoren waaraan het beleid en de
beleidstheorie moeten voldoen vooral betrekking hebben op het eigenlijke beleidsdocument. De
factoren zijn onderverdeeld naar de nut en noodzaak van het beleid, de effectiviteit van het beleid en
de uitvoerbaarheid van het beleid. Bij de uitvoerbaarheid van het beleid is gebleken dat de factor
handhaafbaarheid, welke vanuit het theoretisch kader is voortgekomen, niet van toepassing is op het
beleid aangaande de Wmo. Dit werd ten tijde van de interviews meerdere malen aangegeven door de
beleidsmedewerkers. Handhaafbaarheid is niet van toepassing Deze factor zal daarom ook niet
meegenomen worden tijdens de analyse. Tijdens de data-analyse worden alleen de factoren
geanalyseerd waarbij verschillen zichtbaar zijn tussen de vier geselecteerde gemeenten.
7.1.1

Nut en noodzaak van het beleid

Vanuit de inhoudsanalyse is gebleken dat de geselecteerde gemeenten voor het grootste gedeelte
voldoen aan het toepassen van alle essentiële succesfactoren die genoemd worden en noodzakelijk
zijn voor de nut en noodzaak van het beleid. Dit is af te leiden aan de scores uit de datapresentatie.
Twee van de vier succesfactoren behalen de maximale score wat wil zeggen dat deze factoren ook
door de geselecteerde gemeenten van essentieel belang worden geacht voor effectieve beleidsvorming
en –implementatie. Desondanks zijn er bij een aantal succesfactoren grote verschillen te ontdekken
tussen de gemeenten. Het eerste verschil betreft het aanwezig zijn van wetenschappelijk onderzoek
binnen de probleemomschrijving van het beleidsplan. Alleen binnen de gemeente Lelystad is het
beleidsplan onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek, maar in tegenstelling tot de andere
gemeenten ontbreekt een praktische onderbouwing van het probleem. In de gemeente Zaanstad
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wordt deels een wetenschappelijke benadering aangehouden. In de gemeente Putten en Wageningen
wordt

geen

aandacht

besteed

aan

wetenschappelijke

onderbouwing.

Wetenschappelijke

onderbouwing wordt echter wel gezien als een succesfactor die essentieel en positief van invloed is op
de effectiviteit van beleidsvorming en –implementatie zoals blijkt uit de interviews. Op deze wijze kan
namelijk goed onderbouwd advies worden voorgelegd aan de raad en in het beleidsplan. Indien dit
advies niet aanwezig is, kan dit een negatief effect hebben op de beleidsvorming en –implementatie.
Het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing zou namelijk kunnen leiden tot gebrek aan
kennis van en oplossingen voor het probleem. Omdat vaak mankracht en tijd ontbreken het beleid
wetenschappelijk te onderbouwen, is het volgens sommige geïnterviewden van belang dat het beleid
wel praktisch wordt onderbouwd. Op deze wijze kan het beleidsprobleem namelijk aansluiten op de
beleidspraktijk wat belangrijk is voor de implementatie van het beleid.
7.1.2

Effectiviteit van het beleid

Doelen / doelstellingen

Vanuit de theorie is gebleken dat het van essentieel belang is om goede doelstellingen te formuleren
voor effectieve beleidsvorming en –implementatie. Vanuit de bevindingen die gedaan zijn in de
datapresentatie blijkt dat drie van de vier succesfactoren aangaande de doelen/doelstellingen een
lagere score behalen dan het maximum van 4. Uit de inhoudsanalyse blijkt dat alleen de gemeenten
Putten en Wageningen niet voldaan hebben aan al deze aspecten. De gemeenten Zaanstad en
Lelystad scoren allebei een voldoende op de genoemde succesfactoren. Ondanks het ontbreken van
juiste meetbare doelstellingen in de gemeente Putten heeft dit geen zichtbaar effect gehad op de
effectiviteit van het beleid: de doelstellingen zijn behaald. Er wordt echter wel aangegeven dat meer
succes behaald had kunnen worden indien concreter aangegeven zou zijn “wat bereikt moet worden”
(Gemeente Putten, 2012, p. 7-8). In de gemeente Wageningen heeft het ontbreken van goede
doelstellingen enigszins tot problemen geleid. Doordat de doelen niet geformuleerd zijn in termen
van beoogde maatschappelijke effecten is onduidelijk geweest “wat de gemeente precies wil bereiken
met het beleid”. De gemeente Wageningen ziet wel de noodzaak in van een juiste formulering van
doelstellingen omdat zij kunnen bijdragen aan de doelbereiking van het beleid. Uit de totaalscores,
betreffende de theoretische succesfactoren die van invloed zijn op effectieve beleidsvorming en –
implementatie, is af te leiden dat alle gemeenten deze factoren als essentiële succesfactoren zien voor
effectieve beleidsvorming en –implementatie.
Onderbouwing
Een andere essentiële succesfactor die volgens de theorie niet mag ontbreken in een beleidsplan en /
of bij de vorming van beleid zijn de causale veronderstellingen (de oorzaken en gevolgen van het
probleem en/of het beleid). Deze succesfactor heeft een totaalscore van drie. Dit geeft aan dat deze
succesfactor door de gemeenten als een positieve factor wordt gezien voor effectieve beleidsvorming
en –implementatie. Beleid moet namelijk op een juiste wijze onderbouwd zijn. Deze voorwaarde
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ontbreekt – zoals af te leiden uit figuur 19 – alleen in de gemeente Wageningen. De overige
gemeenten hebben voldaan aan voldoende onderbouwing van het beleid.
Beleidsalternatieven
Uit het theoretisch kader is naar voren gekomen dat een succesfactor voor effectieve beleidsvorming
en –implementatie het overwegen van alternatieve beleidsopties is (in het beleidsplan). De totaalscore
voor deze succesfactor is 0. Dit wil niet zeggen dat er geen alternatieve beleidsopties zijn overwogen.
Tijdens de interviews in alle geselecteerde gemeenten wordt namelijk aangegeven dat er wel degelijk
sprake is geweest van beleidsalternatieven. Deze alternatieven zijn uiteindelijk niet meegenomen in
het Wmo-beleidsplan, maar alleen voorgelegd aan de raad die er een besluit over heeft genomen. Het
overwegen van beleidsalternatieven is volgens de onderzochte gemeenten dan ook een essentiële
succesfactor die positief van invloed is op de effectiviteit van beleidsvorming en –implementatie. Een
kanttekening die zij hierbij plaatsen, is dat zij het niet van essentieel belang achten deze
beleidsalternatieven op te nemen in het beleidsplan. Het niet opnemen van alternatieven in het
beleidsplan is volgens hen dan ook niet van invloed op de effectiviteit van beleidsvorming en –
implementatie, vandaar de totaalscore van 0.
7.1.3

Uitvoerbaarheid van het beleid

Type beleidsuitvoering

Om te bezien of er ten tijde van de uitvoering sprake is geweest van enigheid over de verdeling van
taken en middelen en de duidelijkheid van de doelen van het beleid, is er een analyse uitgevoerd naar
de uitvoerbaarheid van het beleid. Uit de analyse blijkt dat twee van de vier gemeenten voor een puur
experimentele uitvoering van het Wmo-beleid hebben gekozen. Bij de gemeente Wageningen is
sprake van een administratieve uitvoering en bij de gemeente Lelystad is er sprake van deels een
experimentele en deels een administratieve uitvoering (zie figuur 19). Dit brengt de totaalscore voor
administratieve uitvoering op 2 en de totaalscore voor experimentele uitvoering op 3. Deze twee
uitvoeringstypen zijn volgens de onderzochte gemeenten dan ook positief van invloed op effectieve
beleidsvorming en –implementatie, maar dan vooral bij nieuw en onbekend beleid. Bij bijvoorbeeld
uitbreiding van bestaand beleid kunnen gemeenten kiezen voor een ander uitvoeringstype. Hierbij is
het belangrijk te overwegen in welke mate er overeenstemming is over de verdeling van taken en
middelen en de duidelijkheid van de doelen van het beleid.
Bij de gemeente Putten, Zaanstad en deels Lelystad hebben ze veel waarde gehecht aan een
experimentele uitvoering omdat de gehele vorming en implementatie van het Wmo-beleid een nieuw
en onontgonnen gebied is. De drie gemeenten hebben hierdoor het proces als “niet eenvoudig”
ervaren. Daarnaast is de Wmo voor deze gemeenten “op meerdere punten een onbekend
beleidsterrein dat volop in beweging is”. Deze gemeenten hebben er dan ook voor gekozen dat
ervaring met bepaalde werkwijzen en resultaten van evaluaties de voortgang van de uitvoering
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bepalen. Dit blijkt ook uit de beleidsplannen waarin wordt gesteld dat het beleid een “groeiproces”
en/of “model” is. De drie gemeenten willen dan ook dat het Wmo-beleid in de toekomst “meer
gestalte krijgt”, omdat de komende jaren “steeds meer inzicht zal ontstaan tussen de vraag en het
aanbod op het gebied van maatschappelijke ondersteuning”. Hieruit blijkt dat er in het merendeel
van de gemeenten enige onzekerheid is over de geschiktheid van middelen en dat een leerproces zal
moeten zorgen voor de steeds verdere invulling van het Wmo-beleid. De gemeente Wageningen kiest
voor een administratieve uitvoering. Zij zien de Wmo niet als geheel nieuw beleid, maar zien hun
huidige beleid aansluiten op de Wmo. Zij probeert daarom het bestaande beleid verder te
ontwikkelen. Ook de gemeente Lelystad ziet kans het Wmo-beleid aan te laten sluiten op al bestaand
beleid binnen de gemeente. Het Wmo-beleid laat zij daarmee aansluiten op de Wvg 11 en de
Welzijnswet. Bij de experimentele uitvoering richt zij zich op taken uit de Wmo die helemaal nieuw
zijn voor de gemeente.
Draagvlak in beleidsveld
De succesfactor betreffende het hebben van voldoende draagvlak behaalt een totaalscore van 3. Dit
wil zeggen dat het hebben van voldoende draagvlak door de gemeenten als een essentiële succesfactor
wordt gezien voor effectieve beleidsvorming en –implementatie. Het ontbreken van draagvlak is
daarom

vanzelfsprekend

negatief

voor

de

effectiviteit

van

het

beleidsvormings-

en

implementatieproces. Dit blijkt ook uit de interviews. Bij de gemeenten Putten en Lelystad wordt
aangegeven dat er ten tijde van de uitvoering voldoende draagvlak is geweest onder de professionals
die het beleid hebben uitgevoerd. Ook in de overige twee gemeenten wordt erkend dat er voldoende
draagvlak is geweest, maar dat het draagvlak minder geworden is naarmate de uitvoering verder
gestalte kreeg. Tijdens de vorming van het beleid was het draagvlak onder de professionals goed,
maar bij de uitvoering niet. Dit is opmerkelijk te noemen. De verschuiving van draagvlak heeft te
maken gehad met de vertaling van het Wmo-beleid naar de praktijk. In het geval van Wageningen is
het draagvlak minder geworden door de consequenties die de Wmo heeft gehad voor de uitvoerende
partijen. Ook bij de gemeente Zaanstad is het draagvlak minder geworden naar aanleiding van de
vertaling van het beleid naar de praktijk. In de praktijk leidde verschillen in aanpak ertoe dat
bepaalde aspecten van het beleid niet zijn geslaagd. Dit is te wijten aan het feit dat sommige
professionals voor een andere werkwijze kozen dan afgesproken in het beleidsplan. Deze andere
werkwijze heeft invloed gehad op de effectiviteit van de beleidsvorming en –implementatie. Het
leidde namelijk tot andere resultaten dan de gemeente voor ogen had.
De totaalscore voor de geïntegreerde aanpak van het Wmo-beleid is laag. Dit komt door de
verschillende visies binnen de gemeente over een integrale aanpak van het Wmo-beleid. Ondanks dat
de totaalscore niet erg hoog is, is deze succesfactor volgens de geïnterviewden wel essentieel voor en
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positief van invloed op de effectiviteit van beleidsvorming en –implementatie. Een geïntegreerde
aanpak zorgt namelijk voor draagvlak. Zoals hiervoor is behandeld wordt draagvlak ook als positief
ervaren op de effectiviteit. Tijdens de interviews blijkt dat de meningen over de invulling van een
integrale aanpak sterk uiteenlopen. In alle geanalyseerde gemeenten wordt aangegeven dat het beleid
niet helemaal integraal is geïmplementeerd, maar dat dit ten dele is geschied. Dit is te wijten aan 1)
het feit dat de Wmo niet als geheel te nemen is en 2) de uitvoering buiten de gemeenten ligt. De
gemeenten geven echter wel aan dat zij de regisseur zijn geweest bij de uitvoering en dat er door
onderlinge afstemming en overleg toch gesproken kan worden van een deels integrale uitvoering van
het beleid.
Naleefbaarheid
Over de voorwaarde betreffende naleving van de Wmo lopen de meningen van de gemeenten uiteen.
De totaalscore voor deze succesfactor bedraagt een 2,5. Naleefbaarheid wordt door de onderzochte
gemeenten dan ook als een essentiële succesfactor gezien voor effectieve beleidsvorming en –
implementatie. Indien burgers het Wmo-beleid na kunnen leven zal dit leiden tot een betere
effectiviteit. Er wordt tijdens de interviews aangegeven dat naleefbaarheid wel te realiseren is, omdat
het betrekking heeft op de denkwijze van burgers. Met de komst van de Wmo is het namelijk niet
meer vanzelfsprekend dat burgers zorg kunnen ‘claimen’. Burgers moeten meer en meer bewust
worden gemaakt dat ook ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘eigen kracht’ belangrijk waarden zijn.
7.2

Kenmerken van de organisatie

Deze paragraaf heeft betrekking op de data-analyse van de factoren betreffende de kenmerken van de
organisatie. Vanuit het theoretisch kader zijn een aantal essentiële succesfactoren naar voren
gekomen waaraan een organisatie moet voldoen wil de beleidsvorming en –implementatie effectief
zijn. Om deze factoren te kunnen analyseren zijn er interviews afgenomen met een viertal
wethouders in de geselecteerde gemeenten.
Informatievoorziening
De eerste voorwaarde die genoemd wordt is de informatievoorziening betreffende de implementatie
van het Wmo-beleid. Hierbij is het vooral van belang om te weten of de gemeentelijke organisatie
voldoet aan de volgende succesfactoren: er is voldoende onderzoekscapaciteit, er is sprake van
systematische evaluatie en er is systematische raadpleging van betrokkenen geweest. De gemeente
verschillen van elkaar betreffende de systematische evaluatie (totaalscore 2,5) en de systematische
raadpleging van betrokkenen bij de uitvoering van het beleid (totaalscore 3). Opvallend is het verschil
tussen de grotere (Lelystad en Zaanstad) en kleinere gemeenten (Putten en Wageningen). In de
grotere gemeenten is voldaan aan alle essentiële succesfactoren betreffende informatievoorziening.
Putten en Wageningen wijken daarentegen af. Zo is er in Wageningen geen systematische
raadpleging van betrokkenen geweest. Dit is te wijten aan het feit dat de gemeente Wageningen het
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Wmo-beleid heeft aan laten sluiten bij al bestaand beleid (administratieve uitvoering) in tegenstelling
tot de overige drie gemeenten waar sprake is geweest van experimentele uitvoering. De gemeente
Putten en Wageningen hebben ook geen systematische evaluatie uit laten voeren tijdens de
implementatie. De gemeente Putten was dit wel van plan, maar het is er niet van gekomen, terwijl
Wageningen evaluatie heeft uitgevoerd op basis van jaarverslagen. Mede door het ontbreken van een
goede geïntegreerde aanpak waren er nog veel eilandjes te bespeuren tijdens de uitvoering waardoor
evaluatie van behaalde resultaten moeilijk was. Hieruit blijkt dat de succesfactoren betreffende
systematische evaluatie en raadpleging van betrokkenen volgens de geselecteerde gemeenten
essentieel zijn voor effectieve beleidsvorming en –implementatie. Indien hier namelijk niet aan wordt
voldaan bemoeilijkt dit de implementatie van het beleid.
Samenwerking
De tweede succesfactor die geanalyseerd is, en betrekking heeft op de kenmerken van de organisatie,
betreft de samenwerking tijdens de uitvoering. Volgens de literatuur zijn essentiële succesfactoren
voor effectieve beleidsvorming en –implementatie dat zij wordt vormgegeven en geïmplementeerd in
coproductie met externe partners. Daarnaast moet er sprake zijn van een goede coördinatie en
communicatie met de samenwerkende partners. Vanuit de interviews blijkt dat drie van de vier
gemeenten niet voldoen aan de succesfactor betreffende coproductie en de gemeente Putten niet
geheel voldoet aan de succesfactor aangaande goede coördinatie en communicatie. Betreffende
coproductie van beleid voldoet alleen de gemeente Zaanstad aan toepassen van deze factor. Tijdens
het interview wordt namelijk expliciet aangegeven dat het beleid middels coproductie tot stand is
gekomen. Bij de overige gemeenten is sprake van cocreatie in plaats van coproductie. De totaalscore
van coproductie is daarom erg laag. Deze succesfactor wordt daarom ook niet als positief ervaren op
de effectiviteit. Cocreatie blijkt daarentegen een belangrijkere succesfactor voor effectieve vorming en
implementatie van beleid.
In de gemeenten Wageningen, Zaanstad en Lelystad wordt aangegeven dat er sprake is geweest van
een goede coördinatie en communicatie met externe partners ten tijde van de beleidsvorming en implementatie. Alleen in de gemeente Putten werd aangegeven dat de coördinatie betreffende de
uitvoering in sommige gevallen voor problemen heeft gezorgd. Deze problemen spelen niet zozeer bij
het bepalen van visie en strategie, maar heeft betrekking op de invulling van het Wmo-beleid. De
totaalscore van 3,5 laat zien dat deze succesfactor door iedere gemeente is toegepast en volgens hen
dus een essentiële succesfactor is voor effectieve vorming en implementatie van beleid.
Cultuur
Over de ethische cultuur zijn de gemeenten Zaanstad en Lelystad zeer tevreden. De gemeenten
Wageningen en Putten zijn gematigd tevreden. In de gemeente Putten is dit te wijten aan de
debatcultuur. Er zou sprake zijn van een te monistische debatcultuur, meer debat zou daarom
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kunnen leiden tot beter onderbouwd beleid. Bij de gemeente Wageningen is er binnen de gemeente
wel sprake van een goede ethische cultuur, maar buiten de organisatie niet. Veel organisaties die
belast zijn met de uitvoering van de Wmo hebben met elkaar overhoop gelegen. Dit is te wijten
geweest aan een veranderde financieringsstructuur die de gemeente gehandhaafd heeft. De
uiteindelijk oorzaak hiervan is het tekort aan financiële middelen in de gemeente Wageningen
geweest. De succesfactor, dat er sprake moet zijn van een passende ethische cultuur, heeft een hoge
totaalscore. Dit wijst erop dat deze succesfactor binnen alle gemeenten deels of geheel aanwezig is en
dat zij deze factor als positief ervaren op de effectiviteit van beleidsvorming en –implementatie.
Kenmerken van de organisatie
Een succesfactor waaraan uitvoerende organisaties moeten voldoen is dat er zo min mogelijk schakels
binnen de verticale hiërarchie te vinden zijn. Alle geselecteerde gemeenten bevestigen tijdens de
interviews dat deze succesfactor van essentieel belang is voor een juiste en effectieve beleidsvorming
en –implementatie. Enig opmerkelijke verschil tussen de gemeenten is dat de gemeentegrootte –
zoals aangehaald door Korsten en Derksen (1986) – bepalend is voor het aantal schakels. Zo kennen
de gemeente Wageningen en Putten aanzienlijk minder schakels in de verticale hiërarchie dan de
gemeente Zaanstad en Lelystad. Dit is te wijten aan het feit dat laatstgenoemde gemeenten grote
steden zijn wat zich laat terug zien in de samenstelling van haar organisatie. De totaalscore van 3 laat
zien dat deze succesfactor bij alle gemeente is toegepast en dat zij deze succesfactor van essentieel
belang achten voor een effectieve vorming en implementatie van beleid.
7.3

Kenmerken van de uitvoerders

In deze paragraaf zullen de succesfactoren geanalyseerd worden betreffende de kenmerken van de
uitvoerders. Vanuit de literatuur zijn een aantal succesfactoren naar voren gekomen waaraan
uitvoerders moeten voldoen willen zij positief bijdragen aan effectieve beleidsvorming en –
implementatie. De succesfactoren hebben betrekking op het weten, het kunnen, het willen en het
moeten van uitvoerders. Deze analyse geschiedt op basis van informatie die is voortgekomen uit een
viertal interviews met beleidsmedewerkers bij de vier geselecteerde gemeenten binnen dit onderzoek.
Weten
De succesfactoren aangaande het weten van de uitvoerders hebben betrekking op de aanwezigheid
van voldoende kennis bij de uitvoerders en op de aanwezigheid van voldoende communicatie tussen
de uitvoerders. Vanuit de analyse blijkt dat de totaalscores van beide succesfactoren 2,5 is, waarbij alle
gemeenten geheel of gedeeltelijk voldoen aan de toepassing van beide succesfactoren. Er zijn echter
wel verschillen waarneembaar binnen de gemeenten. In de gemeenten Wageningen, Zaanstad en
Lelystad blijkt dat de uitvoerders matig tot voldoende op de hoogte zijn van de doelstellingen. De
beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij de vormgeving van de Wmo zijn daarentegen uitstekend
op de hoogte. De reden die genoemd wordt dat niet alle uitvoerders op de hoogte zijn van het
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(gehele) beleid heeft te maken met gebrekkige communicatie tussen alle afdelingen die betrokken zijn
bij de vorming en implementatie van de Wmo. Er zou daarom een vertaalslag gemaakt moeten
worden van beleid naar uitvoering. Deze vertaling is van essentieel belang bij de uitvoering.
Daarnaast zou een verbetering van communicatieprocessen bij kunnen dragen aan een verbeterde
kennis van het beleid bij de uitvoerders. Hieruit blijkt dat beide succesfactoren volgens de
geïnterviewden positief van invloed zijn op en essentieel zijn voor effectieve beleidsvorming en –
implementatie.
Kunnen
Bij de succesfactoren met betrekking tot het kunnen van de uitvoerders zijn er alleen verschillen
zichtbaar bij de succesfactor betreffende het hebben van de juiste competenties en kwalificaties door
de uitvoerders van het Wmo-beleid. In de gemeente Zaanstad en Lelystad wordt tijdens de interviews
aangegeven dat de meeste uitvoerders van beleid over de juiste competenties en kwalificaties
beschikken om het Wmo-beleid uit te kunnen voeren. In de gemeente Zaanstad wordt wel opgemerkt
dat je als uitvoerder in een lastige positie kan komen te zitten doordat je laveert tussen de gemeente
en externe organisaties. In de gemeenten Putten en Wageningen wordt aangegeven dat sommige
uitvoerders in de problemen zijn gekomen doordat zij niet de juiste competenties hadden met dit
beleid om te kunnen gaan. Door de komst van de Wmo moeten uitvoerders een meer zakelijkere
houding hebben dan daarvoor. Dit komt omdat welzijnswerk voor de komst van de Wmo de “softe
kant van het beleid was”. Medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de Wmo moeten
tegenwoordig dan ook meer eisen durven te stellen en de uitvoerende organisaties aanspreken op hun
eigen gedrag. Competenties van de medewerkers moesten hierdoor aangepast worden. Ook tijdens
het interview in de gemeente Putten blijkt dat sommige medewerkers worstelen met de veranderde
denkwijze met de komst van de Wmo. Gemeenten zijn hierbij netwerkorganisaties geworden waarbij
zij niet meer alles zelf kunnen doen. Hier zijn uitvoeringsorganisaties voor nodig. Medewerkers
moeten dus minder zelf doen, maar zijn regisseur geworden. Er wordt tijdens het interview dan ook
aangegeven dat dit voor stress zorgt door een veranderde aanpak van het Wmo-beleid. De totaalscore
van 3 laat zien dat deze factor door alle geïnterviewden als een essentiële succesfactor wordt gezien
voor een effectieve beleidsvorming en –implementatie. Indien deze succesfactor ontbreekt kan dit
leiden tot ineffectieve vorming en implementatie van beleid doordat de uitvoerders niet om kunnen
gaan met de ontstane veranderingen binnen het vormings- en implementatieproces.
7.4

Kenmerken van de omgeving

In deze paragraaf worden de succesfactoren geanalyseerd betreffende de kenmerken van de
omgeving. Op basis van het theoretisch kader zijn er een aantal succesfactoren naar voren gekomen
die positief van invloed zijn voor effectieve beleidsvorming en –implementatie betreffende de
omgeving van het beleid. Om deze succesfactoren te analyseren zijn interviews gehouden met de
wethouders van de geselecteerde gemeenten. Uit deze interviews blijkt dat er in alle gemeenten
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politieke steun is geweest voor het beleid aangaande de Wmo. In twee van de vier gemeenten is
sprake geweest van enige politieke strijd. Dit betreft de gemeente Wageningen en Putten. In
Wageningen is politieke strijd ontstaan omdat het gehele proces nieuw was, waardoor het een proces
van pionieren is geweest. Hierdoor is felle discussie ontstaan in de gemeente over de vraag hoe zij het
Wmo-beleid in zouden vullen. Daarnaast heeft de raad zich in deze periode te weinig gerealiseerd dat
het Wmo-beleid voor vier jaar vast zou komen te liggen terwijl zij juist ruimte zou willen hebben het
beleid bij te kunnen sturen. Dit heeft soms geleid tot conflicten tussen de raad en het college omdat
het college de raad op haar eigen gemaakte besluiten moest wijzen. In de gemeente Putten is enige
sprake van strijd geweest over de wijze waarop de diverse prestatievelden vanuit de Wmo zijn
ingevuld. Sommige partijen waren het hier niet altijd mee eens wat leidde tot misverstanden en strijd.
Een totaalscore van 3 laat zien dat de afwezigheid van politieke strijd positief van invloed is op de
effectiviteit van beleidsvorming en –implementatie. Indien niet aan deze succesfactor voldaan is kan
dit leiden tot ernstige misverstanden en strijd tussen bijvoorbeeld de raad en het college en / of extern
betrokken organisaties.
Een tweede succesfactor binnen de omgevingsvoorwaarden waarin de gemeenten verschillen van
mening over de invloed hiervan op de effectiviteit van beleidsvorming en -implementatie betreft de
invloed van economische omstandigheden. Een totaalscore van 3,5 laat zien dat in drie van de vier
gemeenten wordt aangegeven dat de huidige economische omstandigheden van invloed zijn op de
haalbaarheid en daarmee op de effectiviteit. Dit betreft de gemeente Putten, Wageningen en
Zaanstad. Tijdens de interviews wordt aangegeven dat deze omstandigheden ervoor zorgen dat
gemeenten minder te besteden hebben. Daarnaast worden de gemeenten gekort op het
gemeentefonds waardoor minder geld beschikbaar is terwijl zij door de komst van de Wmo het
takenpakket hebben toe zien nemen. In de gemeente Lelystad daarentegen wordt aangegeven dat de
economische omstandigheden vooralsnog niet van invloed zijn geweest op de beleidsvorming en –
implementatie.
7.5

Invloed van afhankelijke controlevariabelen

Binnen dit onderzoek zijn een tweetal afhankelijke controlevariabelen meegenomen om voor
variëteit binnen de cases te zorgen. Naar aanleiding van de datapresentatie en –analyse kan
geconcludeerd worden dat alleen de gemeentegrootte deels van invloed is op de toepassing van de
succesfactoren die positief van invloed zijn op de effectiviteit van beleidsvorming en –implementatie.
Het blijkt vanuit de data-analyse dat de twee grootste gemeenten binnen dit onderzoek beter in staat
geweest zijn de gedestilleerde succesfactoren toe te passen in vergelijking met de twee kleinere
gemeenten. Er is tijdens de interviews ook aangegeven dat in de relatief kleine gemeente Putten niet
aan sommige succesfactoren voldaan is, door het ontbreken van voldoende beleidscapaciteit qua
mankracht. Indien er binnen de organisatie voldoende mankracht aanwezig zou zijn geweest hadden
bepaalde succesfactoren, die van essentieel belang worden geacht voor effectieve beleidsvorming en –
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implementatie, volgens de wethouder wel toegepast kunnen worden. Zo onderkent de wethouder in
Putten het belang van wetenschappelijke onderbouwing, maar heeft toepassing hiervan niet plaats
kunnen vinden. De reden hiervan is dat er door een gebrek aan mankracht geen ruimte is voor een
technocratische organisatiecultuur. Dit geeft volgens de wethouder problemen doordat beleid
hierdoor niet wetenschappelijk onderbouwd kan worden.
Ook de controlevariabele partijideologie heeft geen wezenlijke invloed gehad op de toepassing van de
succesfactoren en daarmee op de effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces.
Tijdens de interviews geven alle wethouders aan dat zij door bepaalde ideologieën en opvattingen
gedreven worden, maar dat dit geen invloed heeft op de beleidsvorming en –implementatie. Alleen
tijdens de implementatie kan het voorkomen dat er verschillen optreden. Zo is in de gemeente Putten
de sporthal op zondag gesloten, maar heeft dit geen wezenlijke invloed op de effectiviteit. Tevens
wordt tijdens de interviews meerdere malen aangegeven dat het belangrijk is om het lokale belang te
dienen. Hierbij is het belangrijk dat politieke en ideologische argumenten uiteindelijk samensmelten.
7.6

Terugblik

In dit hoofdstuk heeft de data-analyse plaatsgevonden naar aanleiding van de in hoofdstuk zes
weergegeven datapresentatie. Uit de data-analyse is gebleken dat het merendeel van de vier
geselecteerde gemeenten de theoretische succesfactoren die positief van invloed zijn op de effectiviteit
van beleidsvorming en –implementatie ook van essentieel belang achten voor de effectiviteit.
Desalniettemin hebben zij niet alle succesfactoren toe kunnen passen. Dit is mede te wijten aan het
feit dat de Wmo een geheel nieuw beleidsterrein is, waarbij gemeenten nog veel te maken hebben
gehad met onduidelijkheden vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast is het Wmo-beleid uniek in zijn
soort doordat zij een participatiewet is. Dit wil zeggen dat het gehele beleid vormgegeven dient te
worden in samenspraak met alle betrokkenen, belanghebbenden en relevante doelgroepen. Op deze
wijze probeert men de verhoudingen tussen individuen, sociale verbanden en de overheid te
vernieuwen. Uit de analyse blijkt dan ook dat – door de betrokkenheid van veel externe partners bij
de beleidsvorming en -implementatie – de problemen vooral betrekking hebben op de succesfactoren
op het gebied van de doelstellingen, het draagvlak, de informatievoorziening, de samenwerking, het
weten en als laatste de omgevingskenmerken. Deze factoren hebben vooral met de vorming en
implementatie van het beleid te maken in samenwerking met de externe partners zoals
zorginstellingen, woonboerderijen, voetbalclubs, thuiszorginstanties et cetera. Een opvallend feit
vanuit de data-analyse is dat de twee grotere gemeenten beter in staat zijn de volgens hen essentiele
succesfactoren toe te passen in vergelijking met de twee kleinere gemeenten die aan dit onderzoek
hebben deelgenomen. Zowel in Zaanstad als Lelystad is tijdens de beleidsvorming en –implementatie
meer aandacht geschonken aan de essentiële succesfactoren die van belang voor een effectieve
beleidsvorming en –implementatie. Hieruit blijkt dat ook in dit onderzoek bevestigd wordt dat de

88

grote van een gemeente van invloed is op (de vorming en implementatie van) het beleid omdat zij
meer ambtenaren, hulpbronnen en specifieke kennis in huis hebben.
In het volgende hoofdstuk zullen de conclusies behandeld worden naar aanleiding van de dataanalyse. Tevens zullen aanbevelingen gedaan worden omtrent de succesfactoren die positief van
invloed geweest zijn op de effectiviteit van de beleidsvorming aangaande de eerste fase van de Wmo.
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8 | Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zullen de conclusies weergegeven worden naar aanleiding van de data-analyse en de
datapresentatie. Tevens zullen in dit hoofdstuk aanbevelingen worden gedaan welke bestaan uit
praktische adviezen en handvatten aan het lokale bestuur in de vorm van een checklist. In deze
checklist worden de succesfactoren benoemd waaraan effectieve beleidsvorming en –implementatie
moet voldoen. Bij deze succesfactoren worden tevens aanvullende voorwaarden benoemd die zijn
voortgekomen uit de beleidspraktijk. Om de conclusies te beschrijven zal in dit hoofdstuk antwoord
gegeven worden op de vraagstelling die in dit onderzoek centraal heeft gestaan. Daarnaast zullen de
empirische vragen worden beantwoord die aan het begin van dit onderzoek zijn opgesteld. De eerste
paragraaf zal beslag leggen op de conclusies van dit onderzoek en in de tweede paragraaf zullen
vervolgens aanbevelingen worden gedaan.
8.1

Conclusies

Binnen dit onderzoek zijn vanuit een literatuurstudie een aantal essentiële succesfactoren naar voren
gekomen die positief van invloed zijn op de effectiviteit van het beleidsvormings- en
implementatieproces. Deze succesfactoren zijn zowel uit de top-down als de bottom-up benadering
voortgekomen. De succesfactoren zijn vervolgens onderverdeeld in het actoren- en factoren-model
van Hoogerwerf en Herweijer die vier kenmerken benoemen die van invloed zijn op het beleid.
Vanuit de literatuur is gebleken dat het ondoenlijk is om alle succesfactoren te benoemen die van
invloed zijn op de effectiviteit. Daarnaast zijn veel onderzoekers het er niet over eens welke factoren
het succes bepalen voor effectieve vorming en implementatie van beleid. Bij de selectie zijn daarom
enkel de succesfactoren gedestilleerd die vanuit de theorie als meest relevant en essentieel worden
beschouwd voor effectieve beleidsvorming en –implementatie.
In de volgende paragraaf wordt antwoord gegeven op twee empirische deelvragen betreffende de
succesfactoren en aanvullende voorwaarden hierop. Hierbij worden conclusies getrokken welke
theoretische succesfactoren door de onderzochte gemeenten zijn toegepast en volgens hen van
essentieel belang zijn voor en positieve invloed hebben op effectieve beleidsvorming en –
implementatie. Daarnaast worden aanvullende voorwaarden op deze succesfactoren genoemd die
zijn aangedragen tijdens de interviews. Op deze wijze kunnen zij bijdragen aan de verbetering van de
effectiviteit van het proces aangaande voorgenomen beleid. De beantwoording van de empirische
deelvragen leidt uiteindelijk tot de beantwoording van de hoofdvraag die in dit onderzoek centraal
heeft gestaan. Deze vraag luidt als volgt:
“Welke theoretische succesfactoren zijn volgens experts vanuit de beleidspraktijk essentieel voor en
positief van invloed op de effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces aangaande de
eerste fase van de Wmo?”
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8.1.1

Succesfactoren voor effectieve beleidsvorming en -implementatie

Dit onderzoek heeft zich ten doel gesteld om kennis te ontwikkelen over de succesfactoren die
essentieel zijn voor effectieve beleidsvorming en –implementatie. Om aan deze doelstelling te kunnen
voldoen zijn er vanuit de literatuur een groot aantal, essentiële succesfactoren gedestilleerd waaraan
effectieve vorming en implementatie van beleid zou moeten voldoen. Deze succesfactoren zijn
vervolgens onderverdeeld in het actoren- en factoren-model van Hoogerwerf en Herweijer (2008).
De verschillende succesfactoren zijn zoals gezegd onderverdeeld in het actoren- en factoren-model
van Hoogerwerf en Herweijer. Zij onderscheiden in hun model een viertal kenmerken waarbinnen de
succesfactoren zijn ondergebracht. Deze kenmerken zijn 1) de kenmerken van het beleid en de
beleidstheorie, 2) de kenmerken van de uitvoerende organisatie, 3) de kenmerken van uitvoerders en
4) de omgevingsinvloeden (kenmerken van de omgeving). Om te onderzoeken of de theoretische
succesfactoren ook door de gemeenten als essentiële succesfactoren worden beschouwd is onderzoek
uitgevoerd naar de beleidsvorming en –implementatie van de eerste fase van de Wmo. Hierbij is een
inhoudsanalyse van Wmo-beleidsplannen uitgevoerd en zijn interviews afgenomen met wethouders
en beleidsmedewerkers.
Vanuit het onderzoek blijkt dat de theorie en de beleidspraktijk enigszins verdeeld zijn over de vraag
in hoeverre welke succesfactoren van essentieel belang zijn voor en positief van invloed zijn op de
effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces. Uit het onderzoek blijkt uiteindelijk
dat er een drietal zienswijzen onderscheiden kunnen worden op de effectiviteit en toepassing van de
theoretische succesfactoren in de beleidspraktijk. Deze zienswijzen zijn:
1)
2)
3)

De theoretische succesfactoren zijn ook volgens de onderzochte gemeenten van essentieel belang voor effectieve
beleidsvorming en –implementatie. Zij hebben deze factoren dan ook toegepast;
De theoretische succesfactoren zijn volgens de gemeenten gedeeltelijk van belang voor effectieve beleidsvorming
en –implementatie. Zij hebben echter een andere visie op de praktische toepassing van de succesfactoren;
De theoretische succesfactoren zijn volgens de gemeenten niet van essentieel belang voor effectieve
beleidsvorming en –implementatie.

De uiteindelijke conclusie is dat de theoretische succesfactoren, zoals zij gedestilleerd zijn vanuit de
diverse literatuur, niet altijd van essentieel belang worden geacht door de onderzochte gemeenten. In
de beleidspraktijk blijken namelijk een aantal andere zienswijzen te bestaan over de praktische
toepassing van diverse theoretische succesfactoren bij het beleidsvormings- en implementatieproces.
Sommige succesfactoren worden daarnaast helemaal niet van essentieel belang geacht voor de
effectiviteit, alhoewel dit maar een gering aantal succesfactoren betreft. Het merendeel van de
succesfactoren zijn volgens de onderzochte gemeenten dan ook van belang voor de effectieve
beleidsvorming en –implementatie.
In figuur 20 staan alle theoretische succesfactoren weergegeven. De succesfactoren zijn hierbij
onderverdeeld naar de drie gemeentelijke zienswijzen op de vraag welke theoretische succesfactoren
positief van invloed zijn op en essentieel zijn voor de effectiviteit van beleidsvorming en –
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implementatie. Hieruit blijkt dat niet alle theoretische succesfactoren door de onderzochte
gemeenten van essentieel belang worden geacht voor effectieve beleidsvorming en –implementatie.
De drietal zienswijzen leiden uiteindelijk tot een checklist waaraan effectieve beleidsvorming en –
implementatie moet voldoen. Bij veel theoretische succesfactoren wordt door beleidsexperts
aangegeven dat er aanvullende voorwaarden nodig zijn bij de toepassing van deze factoren in de
beleidspraktijk. De aanvullende voorwaarden worden benoemd in de checklist welke is te vinden in
figuur 21 op pagina 96. Deze checklist laat zien aan welke succesfactoren gemeenten bij de
beleidsvorming en –implementatie moeten voldoen om het proces effectief te laten verlopen. De
checklist kan op deze wijze bijdragen aan de verbetering van de effectiviteit van het beleidsvormingsen implementatieproces aangaande voorgenomen beleid.
Figuur 20 | Gemeentelijke zienswijzen op effectiviteit en toepassing theoretische succesfactoren

Zienswijze 1: De theoretische succesfactoren zijn ook volgens de onderzochte gemeenten van essentieel belang voor effectieve
beleidsvorming en –implementatie. Zij hebben deze factoren dan ook toegepast
Categorie:
Kenmerken van het beleid en de
beleidstheorie
Nut en noodzaak van het beleid
Probleemanalyse
Maatschappelijke behoefte
Effectiviteit van het beleid
Incrementaliteit
Doelen/doelstellingen
Validiteit
Onderbouwing
Uitvoerbaarheid van het beleid
Uitvoerbaarheid
Naleefbaarheid

Succesfactoren:

Er is sprake van een heldere probleembeschrijving
De maatschappelijke noodzaak voor overheidsinterventie is helder
Het beleid wordt stapsgewijs tot stand gebracht
De doelen zijn niet strijdig met elkaar
Het is duidelijk dat de voorgestelde doelen zijn te bereiken met voorgestelde middelen
Er is aangegeven dat er voldoende middelen aanwezig zijn om de doelen te behalen
Het beleid haakt in op de geanalyseerde problematiek
Er is aandacht geschonken aan de finale veronderstellingen van het beleid
Aan een goede voorwaarde voor goede implementatie is voldaan (geld, expertise, tijd)
Er is duidelijk omschreven wie het beleid uitvoert
De opgestelde doelen zijn haalbaar/uitvoerbaar
Het beleid brengt (veel) administratieve lasten met zich mee

Zienswijze 2: De theoretische succesfactoren zijn volgens de gemeenten gedeeltelijk van belang voor effectieve beleidsvorming en –
implementatie. Zij hebben echter een andere visie op de praktische toepassing van de succesfactoren
Categorie
Kenmerken van het beleid en de
beleidstheorie
Nut en noodzaak van het beleid
Probleemanalyse
Effectiviteit van het beleid
Doelen/doelstellingen
Onderbouwing
Uitvoerbaarheid van het beleid
Type beleidsuitvoering
Draagvlak in beleidsveld
Naleefbaarheid
Kenmerken van de organisatie
Informatievoorziening
Samenwerking
Cultuur
Kenmerken van de organisatie
Kenmerken van de uitvoerders
Weten
Kunnen
Kenmerken van de omgeving

Succesfactoren:

De beschrijving van het probleem berust op wetenschappelijk onderzoek
De beschrijving van het probleem berust op praktische ervaringen
De doelen zijn SMART geformuleerd
De doelen zijn niet vaag, onduidelijk en dubbelzinnig
Er is prioritering van de doelen aangegeven
Er is aandacht geschonken aan de causale veronderstellingen van het beleid
Er is sprake van administratieve uitvoering
Er is sprake van experimentele uitvoering
Er is voldoende draagvlak onder de professionals die het beleid ten uitvoer brengen in praktijk
Er is sprake van een geïntegreerde aanpak m.b.t. de uitvoering van het beleid
Burgers en andere betrokkenen kunnen de verplichtingen vanuit het beleid naleven
Er is sprake van systematische evaluatie van het beleid
Er is systematische raadpleging van betrokkenen, belanghebbenden
Er is sprake van goede coördinatie en communicatie met (overheids)partners
Er is een passende ethische cultuur
Er zijn zo min mogelijk schakels in de verticale hiërarchie
Uitvoerders hebben voldoende kennis van het beleid
Er is voldoende communicatie tussen de uitvoerders
De uitvoerders hebben de juiste competenties en kwalificaties het beleid uit te kunnen voeren
Er is niet of nauwelijks politieke strijd
Economische omstandigheden zijn van invloed op de haalbaarheid van het beleid
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Zienswijze 3: De theoretische succesfactoren zijn volgens de gemeenten niet van essentieel belang voor effectieve beleidsvorming en –
implementatie
Categorie
Kenmerken van het beleid en de
beleidstheorie
Effectiviteit van het beleid
Beleidsalternatieven
Uitvoerbaarheid van het beleid
Type beleidsuitvoering
Kenmerken van de organisatie
Samenwerking

Succesfactoren:

Er wordt uiteengezet dat alternatieve beleidsopties zijn overwogen
Er is sprake van politiek uitvoering
Er is sprake van symbolische uitvoering
Er is sprake van coproductie met externe partners

Uit het onderzoek blijkt tevens dat partijideologie niet en de gemeentegrootte deels van invloed is op
de effectiviteit en toepassing van de theoretische succesfactoren in de beleidspraktijk. De
gemeentegrootte heeft deels invloed gehad omdat deze gemeenten meer beleidscapaciteit hebben qua
mankracht. Op deze wijze hebben zij meer aandacht kunnen besteden aan de toepassing van de
theoretische succesfactoren. Dit wordt bevestigd tijdens het interview met de wethouder van de
gemeente Putten. Hij haalt aan dat als de gemeente Putten over meer mankracht zou beschikken, zij
beter voldaan zou kunnen hebben aan de toepassing van enkele succesfactoren. De partijideologie
blijkt niet van invloed te zijn. Alle wethouders geven aan dat zij worden gedreven door een bepaalde
ideologie, maar dat deze niet de boventoon heeft gevoerd bij de beleidsvorming en –implementatie.
Enkel het belang van de inwoners heeft voorop gestaan bij de beleidsvorming en –implementatie van
de eerste fase van de Wmo volgens de geïnterviewde wethouders.
8.1.2

Toekomstige oplossingen aangaande voorgenomen gedecentraliseerd beleid

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag welke mogelijke oplossingen volgens de
geïnterviewden denkbaar zijn om toekomstige problemen aangaande effectieve beleidsvorming en –
implementatie op te lossen betreffende voorgenomen, gedecentraliseerd beleid.
Vanuit het onderzoek is gebleken dat de onderzochte gemeenten waarde hechten aan de toepassing
van het merendeel van de geselecteerde theoretische succesfactoren voor effectieve beleidsvorming en
-implementatie. Over een aantal succesfactoren bestaan verschillende zienswijzen over de toepassing
hiervan in de beleidspraktijk. Deze zienswijzen zijn in het hier voorgaande behandeld. Tijdens het
onderzoek hebben de geïnterviewden aangegeven op welke wijze deze succesfactoren wel effectief
kunnen zijn voor effectieve beleidsvorming en –implementatie. De aanvullende voorwaarden vanuit
de beleidspraktijk zullen behandeld worden in paragraaf 8.2. Deze aanvullende voorwaarden zullen
uiteindelijk leiden tot een advies in de vorm van een checklist voor lokale bestuurders en politici
zodat aan de doelstelling van dit onderzoek voldaan kan worden. Op deze wijze wordt antwoord
gegeven op de vraag hoe het beleidsvormings- en implementatieproces van voorgenomen,
gedecentraliseerd in de toekomst effectiever plaats kan vinden.
Daarnaast is er nog een opvallend feit te constateren vanuit het onderzoek. Het blijkt namelijk dat de
gemeenten met veel problemen te maken hebben gehad die buiten hun invloedssfeer liggen. Deze
problemen hebben betrekking op de onduidelijkheden die gegeven worden vanuit de Rijksoverheid
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aangaande de totstandkoming van de wet. Het beleidsvormings- en implementatieproces heeft
hierdoor niet altijd effectief kunnen plaatsvinden. Daarnaast ervaren veel gemeenten nog veel
bemoeienis vanuit politiek Den Haag. Zo geeft wethouder Theune, van de gemeente Wageningen,
aan dat er voldoende beleidsruimte zou moeten komen voor de invulling van de (aankomende)
wet(ten). Hierbij is het belangrijk dat de gemeente rust krijgen opdat de gemeenten op deze wijze tijd
krijgen e.e.a. goed en effectief in te richten en zelf ook bij te kunnen sturen. Ook in de gemeente
Putten wordt aangegeven dat het pijnpunt ligt bij de landelijke politiek. De Rijksoverheid zou meer
helderheid moeten bieden en zou daarnaast moeten zorgen voor de ontschotting van de budgeten.
Deze steun is nodig zodat gemeenten op eigen wijze een effectief beleidsvormings- en
implementatieproces in kunnen richten. Nu worden gemeenten volgens wethouder Kleijer teveel
opgezadeld met complexe zaken vanuit de Wmo. De taak voor de Rijksoverheid is dat zij zou moeten
zorgen voor landelijk geldende kwaliteitscriteria zodat gemeenten uniform kunnen “handelen op de
markt”.
Naast de gemeente Putten pleiten ook de gemeente Lelystad voor ontschotting van de budgeten en
meer beleidsvrijheid. In de gemeente Zaanstad wordt aangegeven dat ontschotting van de budgeten
ertoe kan leiden dat de gemeente het geld beter kan verdelen en besteden. De overheid zou daarom
meer vertrouwen moeten krijgen in de gemeenten want zij hebben oog voor de bevolking. Ook in de
gemeente Lelystad wordt deze mening onderschreven. Zij geven aan dat de Rijksoverheid zo min
mogelijk moet regelen, alleen de basisbeginselen zouden door het Rijk vastgelegd moeten worden
zoals het bepalen van een uniforme, landelijke eigen bijdrage. Op deze manier kunnen de verschillen
betreffende de eigen bijdrage gelijkgesteld worden. Daarnaast zou volgens de gemeente Lelystad ook
een ontschotting van de budgeten doorgevoerd moeten worden omdat gemeenten volgens hen zelf
‘schottenbouwers’ zijn. De laatste oplossing die wordt gegeven in alle gemeenten is dat de
Rijksoverheid voor veel meer duidelijkheid moet zorgen. Momenteel zijn er nog teveel onzekerheden
zodat gemeenten niet weten waar zij aan toe zijn. Hierdoor is het haast onmogelijk om het
beleidsvormings- en implementatieproces effectief in te kunnen richten in samenwerking met de
betrokken organisaties. Het Rijk zou daarom voor meer duidelijkheid en bevoegdheden moeten
zorgen zodat gemeenten afspraken kunnen gaan maken met alle (externe) betrokken partijen die
benaderd moeten worden bij de aankomende decentralisaties van beleid. Het is daarom van belang
dat de Rijksoverheid zich deze problemen aantrekt en zorgt voor oplossingen waar de gemeenten
voor pleiten. Om te kunnen zorgen dat het beleidsvormings- en implementatieproces in de toekomst
effectiever plaats kan vinden pleiten de gemeenten voor:
-

Ontschotting van de (verschillende) budgeten;
Meer duidelijkheid over (voorgenomen) beleid vanuit de Rijksoverheid;
Meer vertrouwen vanuit het Rijk en beleidsvrijheid de wet(ten) naar eigen inzicht in te vullen;
Meer uniforme regelgeving betreffende eigen bijdrage en landelijk geldende kwaliteitscriteria zodat gemeenten
uniform kunnen handelen op de markt en er geen verschillen meer voorkomen in den lande;
Meer budget zodat gemeenten goed zorg kunnen dragen voor de toenemende zorgtaken waar zij in de toekomst
mee belast zullen worden.
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Indien het Rijk gehoor geeft aan deze door de gemeenten aangedragen oplossingen, zou de
effectiviteit van de beleidsvorming en –implementatie betreffende voorgenomen, gedecentraliseerd
beleid in de toekomst sterk verbeterd kunnen worden. Daarnaast zouden gemeenten op deze wijze
beter kunnen voldoen aan het toepassen van alle theoretische succesfactoren die noodzakelijk zijn
voor effectieve beleidsvorming en –implementatie.
8.2

Advies

In deze tweede paragraaf zal advies gegeven worden aan lokale bestuurders en politici binnen
gemeenten in de vorm van een checklist. Dit advies vloeit voort uit de conclusies die naar aanleiding
van het onderzoek getrokken zijn en in de hier voorgaande paragraaf zijn behandeld. Het advies zal,
zoals bepaald aan het begin van dit onderzoek, praktisch van aard zijn. Om deze reden is er voor
gekozen het advies over de succesfactoren die positief van invloed zijn op de effectiviteit van
beleidsvorming en –implementatie weer te geven in de vorm van een checklist. Tevens wordt hiermee
antwoord gegeven op de hoofdvraag die in dit onderzoek centraal heeft gestaan. Deze vraag heeft
betrekking op de vraag welke theoretische succesfactoren volgens experts vanuit de beleidspraktijk
positief van invloed zijn op de effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de onderzochte gemeenten bijna alle theoretische
succesfactoren van belang achten voor effectieve beleidsvorming en –implementatie. Hierbij is naar
voren gekomen dat er drie zienswijzen bestaan op de effectiviteit en toepassing van deze
succesfactoren. Deze zienswijzen zijn 1) dat gemeenten het belang inzien van de theoretische
succesfactoren en deze hebben toegepast, 2) dat gemeenten de theoretische succesfactoren
gedeeltelijk van belang achten. Er bestaat echter een andere visie op de praktische toepassing van deze
succesfactoren in de beleidspraktijk en 3) de gemeenten achten sommige theoretische succesfactoren
niet van essentieel belang voor de effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces.
In figuur 21 staat de uiteindelijk checklist weergegeven. In deze checklist staat weergegeven op welke
succesfactoren gemeenten moeten letten bij de vorming en implementatie van (voorgenomen) beleid.
Indien men bij de vorming en implementatie van beleid rekening houdt met het toepassen van deze
succesfactoren zal dit uiteindelijk leiden tot een effectiever beleidsvormings- en implementatieproces.
Daarnaast worden een aantal aanvullende voorwaarden genoemd waarop gelet moet worden bij de
toepassing van deze succesfactoren in de praktijk. Deze aanvullende voorwaarden zijn afkomstig uit
de beleidspraktijk en komen voort uit de interviews die zijn gehouden met beleidsmedewerkers en
wethouders van de onderzochte gemeenten.
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Figuur 21 | Checklist voor effectieve vorming en implementatie van beleid
Succesfactoren voor effectieve beleidsvorming
en -implementatie

Categorie
Kenmerken van het beleid
en de beleidstheorie
Nut en noodzaak van het
beleid
Probleemanalyse

Er is sprake van een heldere
probleembeschrijving
De beschrijving van het probleem berust op
wetenschappelijk onderzoek

De beschrijving van het probleem berust op
praktische ervaringen

Maatschappelijke behoefte
Effectiviteit van het beleid
Incrementaliteit
Doelen/doelstellingen

De maatschappelijke noodzaak voor
overheidsinterventie is helder
Het beleid wordt stapsgewijs tot stand gebracht
De doelen zijn SMART geformuleerd

De doelen zijn niet vaag, onduidelijk en
dubbelzinnig
De doelen zijn niet strijdig met elkaar
Er is prioritering van de doelen aangegeven
Validiteit

Onderbouwing

Beleidsalternatieven

Het is duidelijk dat de voorgestelde doelen zijn te
bereiken met voorgestelde middelen
Er is aangegeven dat er voldoende middelen
aanwezig zijn om de doelen te behalen
Het beleid haakt in op de geanalyseerde
problematiek
Er is aandacht geschonken aan de causale
veronderstellingen van het beleid

Er is aandacht geschonken aan de finale
veronderstellingen van het beleid
Er wordt uiteengezet dat alternatieve
beleidsopties zijn overwogen

Succesfactor moet
(altijd) toegepast
worden voor effectieve
beleidsvorming en –
implementatie

Advies en aanvullende voorwaarden op de succesfactoren voor
effectieve beleidsvorming en –implementatie vanuit de
beleidspraktijk:

Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Vanuit het onderzoek blijk dat het ontbreken van wetenschappelijk
onderbouwing niet per se leidt tot problemen aangaande de
effectiviteit. Toch wordt deze succesfactor door de geïnterviewden
als een essentiële succesfactor gezien voor effectieve beleidsvorming
en –implementatie omdat op deze wijze goed onderbouwd advies
(aan de gemeenteraad en andere betrokkenen) kan worden
voorgelegd. Tevens kan het ontbreken ervan leiden tot gebrek aan
kennis van het probleem en de mogelijke oplossingen. Het is
daarom van belang, indien mogelijk, wetenschappelijke
onderbouwing toe te passen bij de beleidsvorming en –
implementatie
Het is een essentiële succesfactor dat de beschrijving van een
probleem moet berusten op praktische ervaringen. Het beleid moet
daarom praktisch zijn en afgestemd met de praktijk en de maatstaven
waarvan de situatie door betrokkenen wordt beoordeeld. In drie van
de vier gemeenten wordt aangegeven dat praktische ervaring als
meer essentiële succesfactor wordt gezien op effectieve
beleidsvorming en –implementatie dan wetenschappelijke
onderbouwing.
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Deze succesfactor is volgens de geïnterviewden van essentieel belang
voor de effectiviteit van beleidsvorming en –implementatie. Het
ontbreken ervan leidde echter niet per se tot grote problemen
betreffende de effectiviteit. Het is voornamelijk van belang dat de
uitvoerders op de hoogte zijn van de doelstellingen. Dit leidt tot een
beter gemeenschappelijk resultaat. Daarnaast is het van belang dat
doelen omgezet worden naar de beleidspraktijk door de hantering
van algemene begrippen die voor alle uitvoerders helder zijn. Om dit
te verwezenlijken is het van belang een tussenlaag te formeren die
zorgt voor de vertaling van de doelen naar de praktijk. Daarnaast is
deze tussenlaag nodig om de doelstellingen te communiceren naar
alle uitvoerders. Deze toevoegingen aan de succesfactor, die zijn
aangedragen door de onderzochte gemeenten, zullen uiteindelijk
zorgen voor de verbetering van de effectiviteit van het
beleidsvormings- en implementatieproces
Zie voor meer informatie ‘De doelen zijn SMART geformuleerd’.
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Prioritering van doelen is van essentieel belang voor een juiste
doelbereiking. Het is dan ook van belang hier rekening mee te
houden bij de vorming en implementatie van beleid
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Vanuit het onderzoek blijkt dat causale veronderstellingen van het
beleid belangrijk zijn, omdat zij positief van invloed is op de
effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces.
Indien de causaliteit aanwezig is, is het mogelijk niet alleen op de
inhoud van de activiteiten te sturen, maar ook op de vraag waarom
de ingezette activiteiten bijdragen aan het behalen van resultaten.
Daarnaast zorgen veronderstellingen voor onderbouwing van het
beleid. Deze onderbouwing kan tevens voor draagvlak onder
betrokkenen van het beleid zorgen wat uiteindelijk leid tot
effectievere beleidsvorming en –implementatie. Het is daarom van
belang aandacht te schenken aan de causale veronderstellingen
(oorzaak – gevolg) van het beleid
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Uit het onderzoek blijkt dat in iedere gemeente alternatieve
beleidsopties worden besproken, maar dat deze worden niet
weergegeven in het eigenlijke beleidsdocument. Het niet toepassen
van deze succesfactor in het beleidsdocument heeft dan ook geen
invloed gehad op de effectiviteit van het beleidsvormings- en
implementatieproces. Het is daarentegen wel van essentieel belang
dat alternatieve beleidsopties worden besproken met alle
betrokkenen. Op deze wijze kan de succesfactor positief van invloed
zijn op de beleidsvorming en de uiteindelijke implementatie. Het is
daarentegen niet per se noodzakelijk deze alternatieve beleidsopties
op te nemen in het beleidsplan
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Uitvoerbaarheid van het
beleid
Type beleidsuitvoering

Uitvoerbaarheid

Succesfactoren voor effectieve beleidsvorming
en -implementatie

Succesfactor moet
(altijd) toegepast
worden voor effectieve
beleidsvorming en –
implementatie

Advies en aanvullende voorwaarden op de succesfactoren voor
effectieve beleidsvorming en –implementatie vanuit de
beleidspraktijk:

Er is sprake van administratieve uitvoering

✖

Er is sprake van politieke uitvoering
Er is sprake van experimentele uitvoering

✖

Er is sprake van symbolische uitvoering
Aan een goede voorwaarde voor goede
implementatie is voldaan (geld, expertise, tijd)
Er is duidelijk omschreven wie het beleid uitvoert

✖

Ondanks dat administratieve uitvoering niet negatief van invloed is
geweest op de effectiviteit blijkt dat een experimentele uitvoering
meer voordelen bied. Voordelen die een experimentele uitvoering
met zich meebrengt staan weergegeven bij dit uitvoeringstype
N.v.t.
Naar aanleiding van het onderzoek blijkt dat gemeenten die geheel
of gedeeltelijk hebben voldaan aan een experimentele uitvoering
beter in staat zijn het beleid in samenspraak met betrokkenen vorm
te geven en een systematische evaluatie uit te voeren van het beleid.
Het is daarom raadzaam bij voorgenomen beleid gebruik te maken
van een experimenteel uitvoeringstype. Op deze wijze kan de
beleidsvorming en –implementatie namelijk makkelijker in
samenspraak met betrokkenen vormgegeven worden. Dit is positief
volgens de geïnterviewden positief van invloed op de effectiviteit
van het beleidsvormings- en implementatieproces omdat op deze
wijze beleid ook systematisch geëvalueerd kan worden. Daarnaast
geven de gemeenten aan dat dit uitvoeringstype effectieve voortgang
van de implementatie mogelijk maakt. Dit kom omdat ervaring met
bepaalde werkwijzen en resultaten van evaluaties de meest effectieve
voortgang bepalen van het gehele beleidsvormings- en
implementatieproces. Bij de vorming en implementatie van deels of
geheel nieuw beleid is het daarom raadzaam gebruik te maken van
een experimenteel uitvoeringstype
N.v.t. voor de uitvoering van deels of geheel nieuw beleid
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Vanuit het onderzoek is gebleken dat het hebben van draagvlak
positief van invloed is op effectieve beleidsvorming en –
implementatie. Aanvullende voorwaarden die volgens de
geïnterviewden aan deze succesfactor toegevoegd moeten worden
tijdens het beleidsvormings- en implementatieproces zijn:
- Het beleid moet vertaald worden naar de beleidspraktijk;
- Het beleid moet in samenspraak met alle betrokkenen worden
vormgegeven;
- Eventuele consequenties van het beleid voor de uitvoerende
organisaties moeten in onderling overleg besproken worden;
- Uitvoerders van het beleid komen met een uitvoeringsplan/voorstel
en leggen deze voor aan de gemeente. Hierbij kunnen zij laten zien
welke gevolgen het beleid voor hen heeft en kunnen zij hier
zodoende oplossingen voor aandragen. Op deze wijze kan
voorkomen worden dat het draagvlak naar verloop van tijd afneemt
Het is een belangrijke succesfactor dat gemeenten als regisseur
betrokken zijn bij de implementatie van het beleid. Op deze wijze
kan ervoor gezorgd worden dat er vanuit één gezamenlijk perspectief
wordt gewerkt en gehandeld met een uiteindelijk een effectieve
beleidsvorming en -implementatie als gevolg. Een geïntegreerde
aanpak is daarom essentieel en positief van invloed op de effectiviteit
van het beleidsvormings- en implementatieproces. Het is daarnaast
van belang om tijdens het gehele proces toezicht en feeling te houden
met de uitvoerders van het beleid. Op deze wijze kan de effectiviteit
van het proces verbeterd worden
Het blijkt uit het onderzoek dat de succesfactor naleving essentieel is
voor de effectiviteit van het beleidsvormings- en
implementatieproces. Er wordt tijdens het onderzoek aangegeven dat
naleving niet altijd toepasbaar en uitvoerbaar is. Volgens de
geïnterviewden is het daarom van essentieel belang niet de focus te
leggen op de naleving van de verplichtingen, maar dat ingespeeld
moet worden op een veranderde manier van denken. Zowel de
gemeenten als burgers moeten een cultuuromslag maken betreffende
hun denkwijze. Er moet een cultuuromslag plaatsvinden van
‘claimen’ naar eigen ‘verantwoordelijkheid’ en ‘kracht’. Indien dit
verwezenlijkt wordt zal naleving van het beleid veel makkelijker
worden. Hierdoor kan zij een positieve invloed hebben op de
effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces
aangaande voorgenomen beleid. Het is daarom erg belangrijk bij
nieuw beleid ook te sturen op gedragsverandering en in te spelen op
een veranderde denkwijze
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie

De opgestelde doelen zijn haalbaar/uitvoerbaar
Draagvlak in beleidsveld

Er is voldoende draagvlak onder de professionals
die het beleid ten uitvoer brengen in praktijk

Er is sprake van een geïntegreerde aanpak m.b.t.
de uitvoering van het beleid

Naleefbaarheid

Burgers en andere betrokkenen kunnen de
verplichtingen vanuit het beleid naleven

Het beleid brengt (veel) administratieve lasten
met zich mee
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Succesfactoren voor effectieve beleidsvorming
en -implementatie

Kenmerken van de
organisatie
Informatievoorziening

Succesfactor moet
(altijd) toegepast
worden voor effectieve
beleidsvorming en –
implementatie

Er is sprake van goede onderzoekscapaciteit
binnen de organisatie

Advies en aanvullende voorwaarden op de succesfactoren voor
effectieve beleidsvorming en –implementatie vanuit de
beleidspraktijk:

Vanuit het onderzoek blijkt dat informatievoorziening in zijn geheel
verband houd met het uitvoeringstype die gemeente kiezen. Bij de
gemeenten die een experimenteel uitvoeringstype kiezen, blijkt dat
het gemakkelijker is systematische evaluatie uit te voeren en
betrokkenen te raadplegen bij het proces van beleidsvorming en –
implementatie. Er wordt daarom aangeraden betrokken uitvoerders
bij de beleidsvorming en –implementatie te betrekken om zodoende
eventuele onzekerheden over bepaalde keuzes, in onderling overleg,
uit de weg te ruimen.
Uit het onderzoek blijkt dat deze succesfactor afhankelijk is van de
succesfactor dat beleid geïntegreerd wordt gevormd en
geïmplementeerd. Indien beleid geïntegreerd wordt gevormd en
geïmplementeerd kan er ook gezorgd worden voor een systematische
evaluatie van het beleid. Een belangrijke aanvullende voorwaarde is
volgens de geïnterviewden dan ook dat het proces van
beleidsvorming en –implementatie geïntegreerd plaatsvindt

Er is sprake van systematische evaluatie van het
beleid

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de uitvoering van evaluatie
afhankelijk is van de gemeentegrootte. Grote gemeenten hebben
namelijk meer ambtenaren, hulpbronnen en specifieke kennis tot hun
beschikking. Voor grotere gemeenten zal de toepassing van deze
succesfactor dan ook gemakkelijker zijn dan kleinere gemeenten

Er is systematische raadpleging van betrokkenen
en belanghebbenden

Samenwerking

Er is sprake van coproductie met externe
partners

Er is sprake van goede coördinatie en
communicatie met (overheids)partners

Cultuur

Er is een passende organisatiecultuur

Er is een passende ethische cultuur

✖

Systematische evaluatie wordt door alle onderzochte gemeenten
gezien als een essentiële succesfactor die van invloed is op de
effectiviteit van de beleidsvorming en –implementatie. Door het
uitvoeren van evaluatie kan beleid aangepast worden naar aanleiding
van geconstateerde problemen tijdens de evaluatie. Het is daarom
raadzaam om tijdens het gehele proces evaluatiemomenten te houden
met alle betrokkenen bij het beleid
Uit het onderzoek blijkt dat ook een systematische raadpleging van
betrokkenen een succesfactor is die positief van invloed is op de
effectiviteit van de beleidsvorming en –implementatie. Daarnaast
wordt tijdens het onderzoek aangegeven dat systematisch raadplegen
verband houdt met een geïntegreerde beleidsvorming en –
implementatie. Ook bij deze succesfactor geldt dat een geïntegreerde
aanpak gehanteerd moet worden bij het beleidsvormings- en
implementatieproces. Op deze wijze is het mogelijk dat betrokkenen
systematisch geraadpleegd kunnen worden.
Uit het onderzoek blijkt dat coproductie van beleid geen essentiële
succesfactor is voor effectieve beleidsvorming en –implementatie.
Drie van de vier onderzochte gemeenten zeggen dat zij gebruik
hebben gemaakt van cocreatie van beleid bij de beleidsvorming en –
implementatie. Cocreatie is daarmee een succesfactor die positiever
van invloed is op de effectiviteit dan coproductie
Het onderzoek heeft uitgewezen dat goede communicatie en
coördinatie essentiële succesfactoren en van positieve invloed zijn
voor effectieve vorming en –implementatie van beleid. Tijdens het
onderzoek is meerdere malen aangegeven dat een goede
communicatie en coördinatie afhankelijk is van de duidelijkheid van
het beleid. Tijdens de eerste fase van de Wmo is er nog veel
onduidelijkheid geweest over de invulling van de wet. De invloed
van deze succesfactor op de effectiviteit ligt dan ook gedeeltelijk
buiten de invloedssfeer van gemeenten. Daarnaast blijkt uit het
onderzoek dat het van belang is coördinatie- en
communicatieprocessen op te stellen waarin is vastgelegd wie
coördinator is van het beleid en hoe de communicatieprocessen
moeten verlopen. Het is daarom belangrijk een gedegen
communicatieplan op te stellen waarin de communicatielijnen staan
weergegeven
Uit onderzoek blijkt dat de meest ideale organisatiecultuur, volgens
de onderzochte gemeenten, een politieke (consensus) cultuur is.
Hierbij vindt overleg plaats middels het zoeken naar consensus. Van
de beleidstechnische cultuur daarentegen wordt aangegeven dat het
essentieel is, beleid op een technocratische wijze vorm te geven. Op
deze wijze kan beleid wetenschappelijk gefundeerd worden. Deze
aangedragen voorwaarden zijn dan ook van essentieel belang voor
de effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces.
Tijdens het onderzoek wordt aangegeven dat alle gemeenten
beschikken over een ethische cultuur. Daarnaast wordt aangegeven
dat deze succesfactor positief van invloed is voor een effectief
beleidsvormings- en implementatieproces. Aanvullende
voorwaarden die genoemd worden om de ethische cultuur te
bevorderen zijn het hebben van respect en redelijkheid in een
dualistische debatcultuur. Meer debat kan namelijk leiden tot beter
onderbouwd beleid.
Een andere voorwaarde die genoemd wordt – en buiten de
invloedssfeer van de gemeente ligt – is het hebben van voldoende
middelen het beleid te kunnen implementeren. Het blijkt namelijk
dat door een veranderde financieringsstructuur in de gemeente
Wageningen extern betrokken organisaties met elkaar overhoop
hebben gelegen. Daarnaast heeft dit ook invloed gehad op de relatie
tussen de gemeente en extern betrokken, uitvoerende organisaties.
Het is daarom van belang voldoende middelen ter beschikking te
stellen zodat externe organisaties het beleid op een juiste wijze uit
kunnen voeren. Hierbij moet de notie gemaakt worden dat door de
bezuinigingen en korting op het gemeentefonds de aanwezige
middelen verminderd zijn binnen de gemeenten. Deze voorwaarde
ligt daarom deels buiten de invloedssfeer van gemeenten.
Desondanks kunnen deze aanvullende voorwaarden bijdragen aan
een verbetering van de effectiviteit van het beleidsvormings- en
implementatieproces.
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Succesfactoren voor effectieve beleidsvorming
en -implementatie

Kenmerken van de
organisatie

Kenmerken van de
uitvoerders
Weten

Er zijn zo min mogelijk schakels in de verticale
hiërarchie

De mate van beleidsvrijheid van uitvoerders is
bepaald
Uitvoerders hebben voldoende kennis van het
beleid

Er is voldoende communicatie tussen de
uitvoerders

Kunnen

Willen

Moeten

De uitvoerders hebben de juiste competenties en
kwalificaties het beleid uit te kunnen voeren

Uitvoerders hebben de bevoegdheid (juridisch)
en voldoende financiële en technische middelen
het beleid uit te voeren
Uitvoerders hebben voldoende beleidsvrijheid
het beleid op een juiste wijze uit te voeren
Uitvoerders hebben voldoende motivatie, zijn
loyaal en de motieven voor uitvoering zijn in
overeenstemming met de motieven van de
beleidsmakers
Uitvoerders worden niet gedwongen op een
bepaalde manier te handelen

Succesfactor moet
(altijd) toegepast
worden voor effectieve
beleidsvorming en –
implementatie
✖

Advies en aanvullende voorwaarden op de succesfactoren voor
effectieve beleidsvorming en –implementatie vanuit de
beleidspraktijk:
Vanuit het onderzoek blijkt dat minimalisatie van het aantal schakels
in de verticale hiërarchie van belang is, maar dat het niet per se leidt
tot effectievere beleidsvorming en –implementatie. Het aanwezig zijn
van zo min mogelijk schakels is dan ook geen essentiële succesfactor
voor de effectiviteit
Het onderzoek wijst uit dat het aantal verticale schakels verband
houd met de grote van een gemeente. In grotere gemeente is het
vanzelfsprekend dat er meer verticale schakels binnen de organisatie
aanwezig zijn dan binnen kleinere gemeente. Desondanks is het
belangrijk het aantal schakels te minimaliseren voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie

Tijdens het onderzoek blijkt dat de succesfactor betreffende
voldoende kennis van het beleid van positieve invloed is op de
effectiviteit. Alle onderzochte gemeenten geven aan dat uitvoerders
voldoende kennis moeten hebben willen zij bij kunnen dragen aan
effectieve beleidsvorming en –implementatie. Bij de meeste
gemeenten voldoen de uitvoerders ook aan deze succesfactor
alhoewel er kleine verschillen zichtbaar zijn. Het is daarom van
belang in te spelen op scholing en competentieontwikkeling van
beleidsmedewerkers
Een aanvullende voorwaarde op deze succesfactor is volgens de
geïnterviewden dat het van essentieel belang is dat er voldoende
onderlinge communicatie is tussen de beleidsmakers en uitvoerders.
De succesfactor betreffende de aanwezigheid van voldoende
communicatie is daarom ook noodzakelijk om kennis te verspreiden.
Op deze wijze kan zij bijdragen aan de verbetering van de
effectiviteit van het beleidsvormings- en implementatieproces.
Het onderzoek wijst uit dat voldoende communicatie tussen
uitvoerders van essentieel belang is voor de kennis die zij hebben
van het beleid en daarmee op de effectiviteit van het beleidsproces.
Volgens de geïnterviewden is een essentiële aanvullende voorwaarde
daarom dat de communicatie(processen) tussen de uitvoerders, de
beleidsmedewerkers en het college en de raad van zeer goede
kwaliteit zijn. Daarnaast moet er een vertaalslag plaatsvinden van
beleid naar praktijk. Gemeenten moeten daarom zorgen voor een
verbetering van de communicatieprocessen en de vertaling van het
beleid naar de praktijk. Indien hieraan wordt voldaan kunnen alle
betrokkenen op de hoogte worden gesteld van doelstellingen,
middelen en veronderstellingen die aan het beleid ten grondslag
liggen. Dit zal leiden tot een effectiever proces van beleidsvorming
en implementatie.
Uit het onderzoek blijkt dat de uitvoerders van het beleid deels of
geheel beschikken over de juiste competenties het beleid uit te
kunnen voeren. Volgens de onderzochte gemeenten is dit ook een
essentiële succesfactor die van invloed is op de effectiviteit van
beleidsvorming en –implementatie. Desondanks komt het voor dat
uitvoerders in een benarde positie terecht komen. De verklaring die
hiervoor gegeven wordt is dat het Wmo-beleid een geheel nieuwe
werkwijze vergt van medewerkers: zij laveren tussen de
gemeentelijke organisaties en extern betrokken, uitvoerende
organisaties. Voorwaarden die daarom aangedragen worden door de
onderzochte gemeenten zijn:
- Uitvoerders moeten een zakelijkere houding krijgen;
- Uitvoerders moeten netwerkcompetenties aanleren zodat zij om
kunnen gaan met veranderde verhoudingen tussen overheid,
organisaties en individuen;
- Uitvoerders moeten bewust worden gemaakt dat zij regisseur zijn
geworden bij de beleidsimplementatie waarbij zij laveren tussen de
gemeente en extern betrokken organisaties.
Indien aan deze aanvullende voorwaarden voldaan wordt zal dit
positief effect hebben op het proces van beleidsvorming en –
implementatie.
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
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Succesfactoren voor effectieve beleidsvorming
en -implementatie

Kenmerken van de
omgeving

Politiek bestuur biedt voldoende steun
Er is niet of nauwelijks politieke strijd

Economische omstandigheden zijn van invloed
op de haalbaarheid van het beleid

Technologische vooruitgang maakt het mogelijk
dat er nieuwe oplossingen voor het probleem
komen

Succesfactor moet
(altijd) toegepast
worden voor effectieve
beleidsvorming en –
implementatie

Advies en aanvullende voorwaarden op de succesfactoren voor
effectieve beleidsvorming en –implementatie vanuit de
beleidspraktijk:
Toepassing van deze succesfactor is essentieel voor effectieve
beleidsvorming en -implementatie
Uit het onderzoek blijkt dat er in twee gemeenten sprake is geweest
van (enige) politieke strijd. Deze strijd is van invloed geweest op de
effectiviteit van de beleidsvorming en –implementatie omdat de
invulling van het Wmo-beleid hierdoor bemoeilijkt werd door de
verschillende visies die heersten in beide gemeenten over de
invulling van de wet.
Voorwaarden die volgens de onderzochte gemeenten bij kunnen
dragen aan de vermindering van politieke strijd hebben dan ook
betrekking op de vermindering van onduidelijkheid over de invulling
van het beleid. Deze voorwaarden liggen deels buiten de
invloedssfeer van de gemeenten omdat bijna alle gemeenten
aangeven dat er ten tijde van de eerste fase van de Wmo nog veel
onduidelijkheden waren vanuit de Rijksoverheid. Het is daarom van
belang als gemeenten samen met de Rijksoverheid naar oplossingen
te zoeken die kunnen zorgen voor de vermindering van
onduidelijkheden omtrent voorgenomen, gedecentraliseerd beleid.
Indien de Rijksoverheid in de toekomst meer duidelijkheid verschaft,
is het voor gemeenten makkelijker concrete invulling te geven aan
het beleid. Dit heeft daarnaast positieve invloed op het proces van
beleidsvorming en –implementatie. Op deze wijze kan namelijk
voorkomen worden dat er verschillende visies zijn binnen de
gemeente hoe zij het beleid in dienen te richten. Om dit te
verwezenlijken blijft het van belang dat gemeenten de Rijksoverheid
vragen om:
- Meer helderheid over de invulling van (voorgenomen) beleid;
- Ontschotting van de budgeten;
- Meer toezicht vanuit de Rijksoverheid middels het opstellen van
kwaliteitscriteria zodat gemeenten in de toekomst uniform kunnen
handelen.
In drie van de vier gemeenten wordt aangegeven dat economische
omstandigheden van invloed zijn op de effectiviteit van het
beleidsvormings- en implementatieproces. De economische crisis
dwingt de Rijksoverheid ertoe bezuinigingen door te voeren waarbij
ook gemeenten niet ontzien kunnen worden. De gemeenten moeten
dus rekening houden met deze factor bij de beleidsvorming en –
implementatie: zij hebben minder middelen tot hun beschikking
terwijl zij meer taken moeten uitvoeren wat gevolgen heeft voor de
haalbaarheid van het beleid
Enig positief punt van deze bezuinigingen is dat gemeenten geleerd
hebben efficiënter te gaan werken en hebben leren prioriteren
Het onderzoek wijst uit dat technologische vooruitgang een
essentiële succesfactor is voor de effectiviteit van de beleidsvorming
en –implementatie. Middelen als ‘Domotica’ kunnen ervoor kunnen
zorgen dat burgers langer thuis blijven wonen. Daarnaast kunnen zij
kostenbesparend werken. Het is daarom raadzaam voor gemeenten te
investeren in technologische ontwikkelingen. Deze investering zal
zich in de toekomst namelijk zeer zeker terug verdienen

In bovenstaande figuur is op middels een checklist voor gemeenten en lokale bestuurders en politici
een antwoord gegeven op de vraagstelling die in dit onderzoek centraal heeft gestaan. Vanuit de
checklist is af te leiden welke succesfactoren positief van invloed zijn op de effectiviteit van het
beleidsvormings- en implementatieproces. Dit advies is voortgekomen uit de beleidspraktijk en
gestoeld op ervaringen van beleidsmedewerkers en wethouders tijdens het beleidsvormings- en
implementatieproces van de eerste fase Wmo. Zodoende is voldaan aan de doelstelling van dit
onderzoek welke betrekking heeft op de ontwikkeling van kennis over de succesfactoren die van
essentieel belang zijn voor effectieve beleidsvorming en –implementatie.
8.3

Discussie

Dit onderzoek betreft een wetenschappelijk onderzoek die voldoet aan de eisen die gesteld worden
aan een dergelijk onderzoek. Desondanks moet gezegd worden dat dit onderzoek in het teken heeft
gestaan van het leerproces van de onderzoeker. Desalniettemin kan geconcludeerd worden dat
antwoord is gegeven op de centrale vraagstelling waardoor is voldaan aan de doelstelling van dit
onderzoek. Het onderzoek heeft praktische adviezen opgeleverd voor gemeenten en lokale
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bestuurders in de vorm van een checklist. Deze checklist heeft betrekking op de essentiële
succesfactoren die positief van invloed zijn op de effectiviteit van het beleidsvormings- en
implementatieproces. Middels informatie uit de beleidspraktijk is voorzien in aanvullende
voorwaarden op deze succesfactoren zodat beleid in de toekomst nog effectiever vormgegeven en
geïmplementeerd kan worden. Op deze wijze kunnen gemeenten van elkaar leren welke
succesfactoren positief van invloed zijn op een effectieve beleidsvorming en –implementatie.
Ondanks het behalen van de doelstelling en het aanreiken van praktische adviezen moet dit
onderzoek gezien worden als een nulmeting. Het is daarom aan te raden vervolgonderzoek uit te
voeren naar de beleidsvorming en –implementatie van de, inmiddels, ingezette tweede beleidsperiode
die betrekking heeft op de Wmo. Daarnaast zijn er inmiddels veel ontwikkelingen geweest omtrent
dit beleid en de aankomende decentralisaties van taken betreffende het sociale domein vanuit de
Rijksoverheid richting de lagere overheden.
Het onderzoek had daarnaast een vollediger beeld kunnen geven van de gehele onderzoekssituatie
indien extern betrokken, uitvoerende organisaties waren meegenomen in het onderzoek. Nu beperkt
het onderzoek zich alleen tot gemeenten en kan niet gezegd worden hoe de uitvoerende organisaties
het proces van effectieve beleidsvorming en implementatie ervaren. Deze externe betrokken
organisaties zijn namelijk belangrijke factoren die invloed hebben gehad op het gehele proces. Mede
door hun invloed is het beleid tot stand gekomen. Het is daarom van belang en aan te raden deze
organisaties bij het eventueel vervolgonderzoek te betrekken. Ook een grotere onderzoekspopulatie
had bij kunnen dragen aan de kwaliteit van dit onderzoek.
Ondanks dat dit onderzoek zijn beperkingen kent, heeft zij een bijdrage geleverd aan de huidige
wetenschappelijke literatuur over de essentiële succesfactoren die positief van invloed zijn op
effectieve beleidsvorming en –implementatie. Lange tijd is beleidsimplementatie namelijk
onderbelicht gebleven in de al bestaande literatuur. Daarnaast heeft dit onderzoek laten zien dat een
synthese van een bottom-up en top-down benadering van beleidsvorming en –implementatie zorgt
voor een betere onderzoeksbenadering, naar de succesfactoren voor een effectieve vorming en
implementatie van beleid, dan de keuze voor een individuele onderzoeksbenadering.
In dit onderzoek wordt daarnaast een boodschap meegegeven aan de centrale Rijksoverheid. Het
blijkt namelijk dat veel gemeenten problemen kennen welke voortkomen uit onduidelijkheden vanuit
de Rijksoverheid. Het is dan ook van belang dat de Rijksoverheid luistert naar de tips en adviezen die
worden gegeven door de gemeenten. Deze tips en adviezen hebben vooral betrekking op de
onduidelijkheid die er nu nog is over voorgenomen, gedecentraliseerd beleid, ontschotting van
budgeten, meer vertrouwen vanuit het Rijk richting de gemeenten en meer beleidsvrijheid voor
gemeenten gedecentraliseerd beleid naar eigen inzicht uit te kunnen voeren. Daarnaast zou de
Rijksoverheid moeten zorgen voor uniforme regelgeving betreffende de eigen bijdragen en landelijk
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geldende kwaliteitscriteria zodat gemeenten uniform kunnen handelen op de markt. Uiteindelijke
aanbeveling bij vervolgonderzoek is dan ook om de Rijksoverheid als onderzoeksobject mee te
nemen.

102

9 | Bijlagen
9.1

Lijst met geïnterviewde personen

Naam:
Wouter Beekers & Erik van Dijk
Bart Nieuwenweg
Ard Kleijer
Elmar Theune
Belinda Bonting
Corrie Noom
Karin Maas

Datum
15 maart 2013
18 juli 2013
18 juli 2013
25 juli 2013
25 juli 2013
21 augustus 2013
21 augustus 2013

Plaats
Amersfoort
Putten
Putten
Wageningen
Wageningen
Zaanstad
Zaanstad

IJdwer van den Oever
Meta Jacobs
Maria van den Bremer

21 augustus 2013
22 augustus 2013
22 augustus 2013

Zaanstad
Lelystad
Lelystad

Bijzonderheden
Oriënterend gesprek masterstage Bestuurskunde
Interview beleidsmedewerker
Interview wethouder
Interview wethouder
Interview beleidsmedewerker
Interview wethouder
Vertegenwoordigd bij het gesprek met de
wethouder
Interview beleidsmedewerker
Interview wethouder
Interview beleidsmedewerker

103

10 | Bronnenlijst
Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). (2005). Kennis voor beleid – beleid voor
kennis. Rijswijk: Quantes.
Aller, M. (2000). Invloed op gemeentelijk beleid. Meting van invloed van burgers op gemeentelijke
belastingdruk. Bestuurskunde, 9 (4), pp. 173-181.
AmCOGG. (2002). Richtlijnen voor kwaliteitsborging in gezondheids(zorg)onderzoek: Kwalitatief
Onderzoek. AmCOGG (Amsterdams Centrum voor Onderzoek naar Gezondheid en
Gezondsheidszorg), Netwerk Kwalitatief Onderzoek AMC-UvA, Amsterdam.
Arda, S., Van Bemmelen, J., Vos, F., Van Voorden, W., Van der Wal, L., Adriaansens, H., et al.
(2004). Verschil in de verzorgingsstaat: over schaarste in de publieke sector. RMO (Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Boeije, H. (2006). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. Den Haag: Boom Onderwijs.
Brans, M., Facon, P., & Hoet, D. (2003). Beleidsvoorbereiding in een lerende overheid. Stand van zaken
in en uitdagingen voor de Belgische federale overheid. Gent: Academia Press.
Braster, J. (2000). De kern van casestudy`s. Assen: Van Gorcum.
Bressers, J. (1992). Het formuleren van beleidsdoeleinden. In A. Hoogerwerf, Het ontwerpen van
beleid (pp. 85-100). Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.
Cerych, L., & Sabatier, P. (1986). Great expectations and mixed performance, the implementation of
higher education reforms in Europe. Chester: Bemrose Press Ltd. / Cheshire Typesetters.
Clarke, J. (2003). Turning Inside Out? Globalization, Neo-Liberalism and Welfare States.
Anthropologica, 45 (2), pp. 201-214.
Datema, J. (2005). De Wet maatschappelijke ondersteuning. In R. Kuiper, & C. Visser, Over de
schutting. Op weg naar nieuwe solidariteit (pp. 45-56). Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak.
De Baas, J. (1995). Bestuurskunde in hoofdlijnen. Invloed op beleid. Groningen: Wolters-Noordhoff.
De Klerk, M., & Castenmiller, P. (2011). De kleur van de WMO. In SCP, Kleur (pp. 32-35). Den
Haag.
De Klerk, M., Gilsing, R., & Timmermans, J. (2010). Op weg met de Wmo. Evaluatie van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2007-2009. SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau). Den Haag:
Sociaal en Cultureel Planbureau.
De Swaan, A. (1976). De mens is de mens een zorg. Over verstatelijking van
verzorgingsarrangementen. De Gids, 1 (2), pp. 35-47.
Derksen, W., & Schaap, L. (2007). Lokaal bestuur (Vijfde druk ed.). Den Haag: Reed business.
Drosterij, G., & Peeters, R. (2013). De staat als bondgenoot van burgers. Hoe de intredende overheid
zichzelf legitimeert. Bestuurskunde, 22 (2), pp. 29-38.
Geul, A. (1996). Beleid in uitvoering; een onmisbare schakel in de beleidsketen. Utrecht: Uitgeverij
Lemma B.V.
Geul, A. (2006). Beleidsconstructie in perspectieven. Den Haag: Uitgeverij Lemma BV.
Geul, A., & Spoormans, H. (2010). Overtuigende plannen. Handreiking voor praktische
beleidsadvisering. In H. Aardema, W. Derksen, M. Herweijer, & P. De Jong, Meerwaarde van de
Bestuurskunde. Liber amicorum voor prof. dr. Arno. F.A. Korsten (pp. 137-144). Den Haag: Boom
Lemma.
Gilsing, R. (2009). De beleidstheorie van decentralisatie en het belang van democratische zelfsturing.
In S. Keuzenkamp, Decentralisatie en de bestuurskracht van de gemeente. Den Haag: SCP.
Glasbergen, P. (1987). Beleidsuitvoering als probleem: oorzaken en perspectieven. In P. Lehning, & J.
Simonis, Handboek beleidswetenschap. Meppel: Boom.

104

Grootegoed, E. (2012). Tussen zelfredzaamheid en eigen regie: Wmo en de autonomieparadox. In J.
Steyaert, & R. Kwekkeboom, De zorgkracht van sociale netwerken (pp. 72-80). MOVISIE.
Herweijer, M. (1983). Van herwaardering tot heroverweging. In A. Hoogerwerf, Succes en falen van
overheidsbeleid. Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij.
Hill, M. (2009). The Public Policy Process (Vijfde druk ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
Hill, M., & Hupe, P. (2009). Implementing Public Policy. London: Sage.
Hogwood, B., & Gunn, L. (1984). Policy Analysis for the Real World. Oxford.
Hoogerwerf, A. (1983). Succes en falen van overheidsbeleid in Nederland. In A. Hoogerwerf, Succes
en falen van overheidsbeleid (pp. 17-40). Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij.
Hoogerwerf, A., & Herweijer, M. (2008). Overheidsbeleid. Een inleiding in de beleidswetenschap
(Achtste, geheel herziene druk ed.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
Houthoofd, N. (2005). Strategisch management. Strijd om voorsprong. Gent: Academia Press.
Jager-Vreugdenhil, M. (2012). Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken. Amsterdam:
Amsterdam University Press.
Jager-Vreugdenhil, M. (2013). WMO A4. Samenlevingsvraagstukken, Gereformeerde Hogeschool,
Den Haag.
Koops, H., & Kwekkeboom, M. (2005). Vermaatschappelijking in de zorg: ervaringen en
verwachtigingen van aanbieders en gebruikers in vijf gemeenten. Sociaal en Cultureel Planbureau.
Den Haag: SCP.
Korsten, A. (2010). Vermommingen van beleid. Beleidstaal en symboliek van politiek en beleid.
Korsten, A., & Derksen, W. (1986). Uitvoering van overheidsbeleid: gemeenten en ambtelijk gedrag
belicht. Leiden-Antwerpen: H.E. Stenfert Kroese B.V.
Krouwel, A. (10 maart 2011). www.vngmagazine.nl. Opgeroepen op 13 juni 2013, van blog:
http://www.vngmagazine.nl/weblog/1864/column-landelijke-effecten-niet-te-voorkomen
Kuiper, R. (2005). Op weg naar nieuwe solidariteit. In R. Kuiper, C. Visser, M. Blok, J. Datema, J.
Graafland, A. Van der Horst, et al., Over de schutting. Op weg naar nieuwe solidariteit. Barneveld:
Uitgeverij de Vuurbaak.
Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York:
Russell Sage Foundation.
Lub, V., Sprinkhuizen, A., Alblas, M., Peters, A., & Engbersen, R. De uitvoering van de WMO in beeld.
MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, 2008.
Matland, R. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of
Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, 5 (2), 145-174.
Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1981). Effective Policy Implementation. Massachusetts: Lexington.
Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). Implementation and Public Policy. Glenview: Scott, Foresman
and Company.
Noble, C. (1999). The Eclectic Roots of Strategy Implementation Research. Journal of Business
Research, 45, pp. 119-134.
O`Toole, L. (1986). Policy Recommendations for Multi-Actor Implementation: An assessment of the
Field. Journal of Public Policy, 6 (2), 181-210.
Polder, K. (1996). Implementatie van wetgeving in onderwijs. Beleidsevaluatie-onderzoek in
basisonderwijs en volwasseneneducatie. Leuven / Apeldoorn: Garant.

105

Pressman, J., & Wildavsky, A. (1984). Implementation. How Great Expectations in Washington are
Dashed in Oakland; or Why It`s Amazing that Federal Programs Work At All, This Being a Saga of
the Economic Development Administration as told by Two Symphatic Observers who Seek to Build
Morals on a Foundation of Ruined Hopes (Derde druk ed.). Berkeley: University of California
Press.
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. (2004). Verschil in de verzorgingsstaat. Over schaarste in
de publieke sector. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Rieken, J. (1990). Management van de gehele beleidscyclus. Een bedrijfs- en bestuurskundige analyse.
Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.
Sabatier, P. (1986). Top-down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: A Critical
Analysis and Suggested Synthesis. Journal of Public Policy, 6 (1), pp. 21-48.
Schuyt, C. (1991). Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat. Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese
Uitgevers.
Simonis, J. (1983). Uitvoering van beleid als probleem. Amsterdam: Uitgeverij Kobra.
Snoek, A., Van der Poel, A., Van de Mheen, D., Boutellier, H., Davelaar, M., Van der Klein, M., et al.
(2008). State-of-the-art-onderzoek: prestatievelden 7-9 van de Wmo (‘kwetsbare burgers’). VerweyJonker Instituut / IVO, Utrecht/Rotterdam.
Timmermans, J., & Kwekkeboom, M. (2008). Verwachtingen van de Wet maatschappelijke
ondersteuning - analyse van een redeneerketen. SCP.
Tinbergen, J. (1994). De toekomst van het Democratisch Socialisme. Rotterdam: Barjesteh, Meewes &
Co.
Tops, P. (15 februari 2010). Goede prestaties worden zelden beloond met raadszetels. NRC .
Torenvlied, R. (1996). Besluiten in uitvoering. Theorieën over beleidsuitvoering modelmatig getoetst op
sociale vernieuwing in drie gemeenten. Amsterdam: Thesis Publishers.
Torenvlied, R., & Hakfoort, J. (2001). Nieuwe patronen van institutionele sturing. In R. Torenvlied, &
J. Hakfoort, De staat buitenspel. Overheidssturing en nieuwe instituties (pp. 9-23). Amsterdam:
Uitgeverij Boom.
TransitieBureau Begeleiding in de Wmo. (2012). Decentralisatie betekent transitie & transformatie:
Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning.
TransitieBureau Begeleiding in de Wmo en Programmabureau Welzijn Nieuwe Stijl. Den Haag:
Rijksoverheid.
Trommel, W., & Van der Veen, R. (2004). De herverdeelde Samenleving. Ontwikkeling en herziening
van de Nederlandse verzorgingsstaat. In W. Trommel, & R. Van der Veen, De herverdeelde
Samenleving (pp. 13-23). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Tweede Kamer. (z.d.). Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet
maatschappelijke ondersteuning). Memorie van toelichting. TK 2004-2005, 30131, nr. 3.
Van de Graaf, H., & Hoppe, R. (1992). Beleid en politiek: een inleiding tot de beleidswetenschap en
beleidskunde. Muiderberg: Coutinho B.V.
Van Eerten, M. (2007). Vele gezichten van de Wmo. Maatschappelijke ondersteuning tussen wet en
werkelijkheid. Den Haag: Reed Business.
Van Heffen, O., Klok, P., & De Vries, M. (1996). Culturele dynamiek en beleidsontwikkeling in
Nederland. Assen: Van Gorcum.
Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). The Policy Implementation Proces: a Conceptual Framework.
Administration and Society, 6 (4), pp. 445-488.
Van Montfort, C., Michels, A., & Van Dooren, W. (2013). Stille ideologie in beleid en bestuur.
Bestuurskunde, 22 (2), pp. 3-12.

106

Van Montfort, C., Michels, A., & Van Dooren, W. (2012). Stille ideologie. Onderstromen in beleid en
bestuur. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
Van Thiel, S. (2007). Bestuurskundig onderzoek. Een methodologische inleiding. Bussum: Uitgeverij
Coutinho b.v.
Vancoppenolle, D., & Brans, M. (2004). Ambtelijk beleidswerk in vernieuwende
beleidsvormingsprocessen. Steunpunt Bestuurlijke organisatie Vlaanderen (SBOV), Steunpunt
beleidsrelevant onderzoek, Vlaanderen.
Verhoeven, N. (2007). Wat is onderzoek? Amsterdam: Uitgeverij Boom.
Verschuren, P. (2011). De waarde van kwalitatieve strategieën voor het praktijkgericht onderzoek.
KWALON, 16 (2, Themanummer), pp. 43-54.
VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). (2013). Gids Gemeentebesturen 2013. Databank
Ledengegevens. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Vonk, F., Kromhout, M., Feijten, P., & Marangos, A. (2013). Gemeentelijk Wmo-beleid 2010. Een
beschrijving vanuit het perspectief van gemeenten. SCP. Den Haag: SCP (Sociaal en Cultureel
Planbureau).
Vrooman, C., Van Noije, L., Jonker, J., & Veldheer, V. (2012). Responsabele burgers, regisserende
overheid. In C. Vrooman, L. Van Noije, J. Jonker, & V. Veldheer, Een beroep op de burger. Minder
verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? (pp. 11-31). Den Haag: SCP.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). (2006). De verzorgingsstaat herwogen: over
verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Whitford, A. (2007). Decentralized Policy Implementation. Political Research Quarterly, 60 (1), pp.
17-30.
Wildeboer Schut, J., Vrooman, J., & De Beer, P. (2000). De maat van de verzorgingsstaat: Inrichting en
werking van het sociaal-economisch bestel in elf westerse landen. Sociaal Cultureel Planbureau.,
Den Haag.
WRR. (2012). Vertrouwen in burgers. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Amsterdam: Amsterdam University Press.
Yin, R. (2003). Case study research: design and methods. California: Sage Publications, Inc.
Beleidsdocumenten

Gemeente Alkmaar. (2010). Iedereen moet kunnen meedoen. Evaluatie Wmo-beleid in Alkmaar.
Rekenkamercommissie gemeente Alkmaar, Alkmaar.
Gemeente Amsterdam. (2011). Kadernota Versterking Sociaal Domein. Stadsdeel Oost. Amsterdam:
Gemeente Amsterdam.
Gemeente Haarlem. (2012). Samen voor elkaar: nota ‘Transitie sociaal domein’. Programmateam
sociaal domein, Sociaal domein. Haarlem: Gemeente Haarlem.
Gemeente Lelystad. (2006). Kernnota WMO. Op eigen kracht waar mogelijk, met ondersteuning waar
noodzakelijk. Lelystad: Gemeente Lelystad.
Gemeente Lelystad. (2010). Wmo-beleidsplan 2011-2014. De kracht van de Lelystadse samenleving.
Lelystad: Gemeente Lelystad.
Gemeente Putten. (2009). Beleidsplan Wmo 2009 - 2013. Putten: Gemeente Putten.
Gemeente Putten. (2013). Beleidsplan Wmo 2013 - 2016. Putten: Gemeente Putten.
Gemeente Putten. (2012). De Wmo nader beschouwd 2009 - 2012. Putten: Gemeente Putten.
Gemeente Wageningen. (december 2007). Wmo-beleidsplan: Oog voor elkaar 2008 t/m 2011.
Wageningen: Gemeente Wageningen.

107

Gemeente Wageningen. (januari 2012). Wmo-beleidsplan: Samen voor elkaar 2012 t/m 2015.
Wageningen: Gemeente Wageningen.
Gemeente Zaanstad. (2009). Actualisatie Wmo-beleidsplan 2007-2010. Meedoen in Zaanstad.
Zaanstad: Gemeente Zaanstad.
Gemeente Zaanstad. (2007). Wmo-beleidsplan 2007-2010. Meedoen in Zaanstad. Zaanstad: Gemeente
Zaandstad.
Gemeente Zaanstad. (2011). Wmo-beleidsplan 2011-2015. Eigen kracht met effectieve ondersteuning.
Zaanstad: Gemeente Zaanstad.
Rekenkamer Wageningen. (december 2009). Meer oog voor elkaar. Onderzoek naar het Wmo-beleid,
de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering en de beschikbaarheid van sturingsinformatie.
Research voor Beleid. Wageningen: Rekenkamer Wageningen.
Websites

CDA Haarlemmermeer. (25 februari 2012). www.cda.nl/haarlemmermeer. Opgeroepen op 16 mei
2013, van Nieuws: http://www.cda.nl/noord-holland/haarlemmermeer/actueel/toon/cda-wilbezoek-kamerleden-vanwege-wmo-problemen/
CDA. (2013). www.cda.nl. Opgeroepen op 12 juni 2013, van standpunten:
http://www.cda.nl/standpunten/standpunt/wmo/
ChristenUnie. (2013). www.christenunie.nl. Opgeroepen op 12 juni 2013, van standpunten:
http://www.christenunie.nl/nl/standpuntentotaal/219/Zorg-Welzijn-en-Sport/2291/WMO-WetMaatschappelijke-Ondersteuning#faqItem2291
D66. (2013). www.d66.nl. Opgeroepen op 12 juni 2013, van Standpunten:
https://www.d66.nl/standpunten/wmo/
Divosa. (2013). Dossiers. Opgeroepen op 11 april 2013, van www.divosa.nl:
http://www.divosa.nl/dossiers/samenhang-3-decentralisaties
Invoeringwmo. (2013). Home. Opgeroepen op 20 augustus 2013, van: De Kanteling van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten: http://www.invoeringwmo.nl/content/de-kanteling-van-devereniging-nederlandse-gemeenten
Kiesraad. (2013). Uitslagen 1918 - heden. Opgeroepen op 25 juni 2013, van
Gemeenteraadsverkiezingen:
http://www.verkiezingsuitslagen.nl/Na1918/Verkiezingsuitslagen.aspx?VerkiezingsTypeId=3
Kiesraad. (2013). www.kiesraad.nl. Opgeroepen op 12 juni 2013, van Verkiezingsuitslagen
Gemeenteraad 1918 - heden:
http://www.verkiezingsuitslagen.nl/Na1918/Verkiezingsuitslagen.aspx?VerkiezingsTypeId=3
Loketgezondleven. (25 april 2013 25). Gezonde gemeente. Opgeroepen op 14 mei 2013, van
www.loketgezondleven.nl: http://www.loketgezondleven.nl/settings/gezonde-gemeente/beleidmaken/wet-en-beleidskaders/decentralisaties/
Overheid. (2013). Wat is de gemeente. Opgeroepen op 18 april 2013, van www.overheid.nl:
http://www.overheid.nl/zowerktdeoverheid/wievormendeoverheid/degemeente
PvdA. (2013). www.pvda.nl. Opgeroepen op 12 juni 2013, van Standpunten:
http://www.pvda.nl/standpunten/zorg/WMO%3A+Wet+Maatschappelijke+ondersteuning
Rijksuniversiteit Groningen. (26 oktober 2012). www.rug.nl. Opgeroepen op 17 juli 2013, van
Onderwijs/Andere studiemogelijkheden/Interviewen: www.rug.nl/education/other-studyopportunities/hcv/mondelinge-vaardigheden/voor-studenten/interviewen/vragen
SP. (2013). www.sp.nl. Opgeroepen op 12 juni 2013, van standpunten:
http://sp.nl/standpunten/cd_172/standpunt_over_wmo.html

108

Van der Laan, S. (3 september 2012). www.elsevier.nl. Opgeroepen op 12 juni 2013, van Nieuws
Nederland: http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2012/9/Driekwart-artsen-wil-af-vanmarktwerking-in-de-zorg-ELSEVIER348456W/
VNG. (28 mei 2010). www.vng.nl. Opgeroepen op 16 mei 2013, van Nieuws:
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/wijzing-wmozadelt-gemeenten-op-met-veel-problemen
VVD. (2013). www.vvd.nl. Opgeroepen op 12 juni 2013, van standpunten:
http://www.vvd.nl/standpunten/21/wmo#lezen

109

Disclaimer:
© Antonie Mauritz | 2013
In samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie
Studentnummer
Opleiding

| s4174283
| Master Bestuurskunde

Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Managementwetenschappen
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke dan wel mondelinge toestemming van de auteur.
Aan de in dit onderzoek vermelde gegevens kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

