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Wmo toelichting 

De vraag naar zorg neemt toe. Dat komt doordat we allemaal ouder worden, doordat de zorg steeds 
meer kan en doordat steeds meer mensen een blijvende (chronische) aandoening hebben. Het doel is 
dat de zorg wél toegankelijk en betaalbaar blijft. Dat lukt alleen als de zorg anders georganiseerd 
wordt en tegelijkertijd de vraag naar zorg wordt afgeremd. Dat laatste kan bereikt worden met een 
stevig preventiebeleid. Daarbij moeten we breder kijken naar gezondheid. Want onze gezondheid 
wordt door veel factoren beïnvloed. Inkomen, onderwijs, sport, huisvesting, een fijne buurt, opvoeding, 
relaties, alles kan invloed hebben op onze gezondheid. 

Een brede blik op gezondheid tekent ook het beleid van VWS. Hiervoor zijn de volgende 
uitgangspunten geformuleerd: 

• In een gezonde samenleving kunnen mensen hun leven leiden, bijdragen en meedoen, mét of 
zonder aandoening of beperking; 

• In een gezonde samenleving streven we naar zo min mogelijk gezondheidsverschillen; 

• In een gezonde samenleving kijken we om naar elkaar en helpen we elkaar waar dat nodig is. 

Hiervoor wordt ingezet op o.a. een toekomstbestendige Wmo. Zo werkt het kabinet samen met 
veldpartijen aan passende ondersteuning en betaalbaarheid van voorzieningen. Er wordt gewerkt aan 
standaardisatie in de uitvoering, waardoor processen voor gemeenten en aanbieders eenduidiger en 
eenvoudiger worden. Daardoor is er meer tijd voor maatwerk en kwaliteit van ondersteuning. Samen 
met de kennisinstituten in het sociaal domein wordt dan ook ingezet op verdere ontwikkeling en 
toepassing van effectieve interventies. Verder wordt ingezet op het verbeteren van de benodigde 
sturingsinformatie, de professionalisering van het sociaal werk, het verbeteren van de toegang en de 
optimalisering van de kennisinfrastructuur voor het sociaal domein, zodat binnen het sociaal domein 
meer kennisgedreven wordt gewerkt. 

Bij de uitwerking van maatregelen die specifiek ouderen betreffen, wordt een nieuwe norm centraal 
gesteld: zelfstandig als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Voor wat betreft de aanpak van 
dakloosheid wordt extra ingezet op preventie en ‘wonen eerst’. 

Houdbaarheidsonderzoek Wmo 

In de Hoofdlijnenbrief toekomst Wmo is reeds aangekondigd dat er een houdbaarheidsonderzoek 

naar de Wmo 2015 komt. Het doel van dit onderzoek is dat Rijk en gemeenten gezamenlijk een 

analyse uitvoeren van hoe het gebruik van de Wmo zich de komende jaren (zo mogelijk 5-20 jaar) zal 

ontwikkelen tegen de achtergrond van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Op basis van 

deze analyse kunnen de betrokken partijen keuzes maken over de inrichting van de Wmo 2015 in de 

toekomst. 

 

Jeugd toelichting 
In 2023 starten het Rijk en de VNG met de uitvoering van de hervormingsagenda jeugd. De 
hervormingsagenda bestaat uit een set van maatregelen waarmee de jeugdhulp verbetert en leidt tot 
beheersing van de uitgaven voor jeugdzorg. Er worden vijf leidende principes gehanteerd: 

1. Passende zorg beschikbaar voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren: 

• Regionale inkoop van vormen van specialistische hulp wordt verplicht; 

• Specifieke vormen van hoog specialistische zorg worden op landelijk niveau georganiseerd; 

• VWS gaat gemeenten en aanbieders ondersteunen bij het verbeteren van opdrachtgever- en 
opdrachtnemerschap; 

• Het kabinet wil kleinschalige gezinsachtige voorzieningen stimuleren voor uit huis geplaatste 
jeugdigen en kinderen; 

• stoppen met de gesloten jeugdhulp; 

• Het opstarten van een campagne voor het werven van pleegouders; 
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• Doorontwikkeling van de regionale expertteams. 

2. Versterken veerkracht van kinderen en gezinnen in hun normale dagelijkse leven: 

• In 2023 start er een maatschappelijk debat over wat wordt verstaan onder normaal opgroeien 
en opvoeden en gebruikelijke zorg; 

• VWS zet extra in op het programma Kansrijke start en op de aanpak Opgroeien in een 
kansrijke omgeving; 

• Het bevorderen dat kinderen. jongeren en ouders meepraten en meebeslissen; 

• Het verbeteren van de toegang tot jeugdhulp voor met name de triple L doelgroep. 

3. Minder marktwerking, meer samenwerking en betere inkoop van zorg 

• Het sturen op goede inkoopprocedures; 

• Transparantie en reële tarieven; 

• Het aanpakken van excessieve winsten; 

• Het beperken van een veelheid aan aanbieders. 

4. Verbetering kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg 
 

5. Jeugdzorg als effectieve samenwerkingspartner 

• Per 1 januari start het experiment onderwijszorgarrangementen (meer ruimte voor maatwerk 
in onderwijs en zorg voor kinderen en jongeren die vanwege hun complexe zorgbehoefte 
onvoldoende mogelijkheden hebben om deel te nemen aan het onderwijs); 

• Interdepartementale samenwerking in het sociaal domein voor 16-27 jarigen. 

 

Werk en Inkomen toelichting  
Ook op het gebied van werk en inkomen worden door het kabinet nieuwe voornemens uitgesproken 
en oude bevestigd die de gemeentelijke uitvoeringspraktijk raken. 

Arbeidsmarkt 

• Minimumloon en minimumvakantiebijslag - het kabinet wil het wettelijk minimumloon 
stapsgewijs te verhogen met in totaal 7,5 procent per 1 januari 2023. En deze verder te 
verhogen naar 8,05 procent. Inclusief de reguliere indexatie stijgt het minimumloon per 1 
januari 2023 dan in totaal met 10,15 procent. Vaak is recht op gemeentelijke 
minimavoorzieningen gekoppeld aan het minimumloon. Het is daarmee zaak te bekijken hoe 
een en ander doorwerkt in het lokale beleid. 

• Voor de werkenden zal de inkomstenbelasting verlaagd worden en de arbeidskorting 
verhoogd, zodat werken meer lonend is. 

Participatie 

• Breed Offensief + kostendelersnorm: het wetsvoorstel Breed Offensief dat al jaren in 
behandeling is in het parlement, moet op 1 januari 2023 in werking treden. Hierdoor komen er 
meer middelen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. Met 
deze wet lift een versoepeling van de kostendelersnorm in de Participatiewet mee. 

• Wegnemen hardheden: in de uitvoering van de Participatiewet worden door burgers en 
professionals hardheden ervaren. Verbeteringen worden de komende periode nader 
uitgewerkt in twee sporen. Doel van het eerste spoor is om de ondersteuning vanuit de wet 
meer toe te kunnen spitsen op de situatie van de bijstandsgerechtigde. Waar nodig zal 
hiervoor wetgeving worden aangepast, maar gelijktijdig zullen verbeteringen in de praktijk en 
uitvoering aangebracht worden. In het tweede spoor, dat gelijktijdig wordt opgepakt met 
andere departementen, gemeenten, de SVB, de sociaal ontwikkelbedrijven en andere 
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betrokkenen, ligt de focus op versterken van bestaanszekerheid in brede zin, 
perspectief/integraliteit met aanpalende wetgeving in het sociaal domein, en handhaving. Dit 
alles moet 1 januari 2024 gereed staan en zal waarschijnlijk de gemeentelijke dagelijkse 
uitvoeringspraktijk merkbaar raken. 

• Verhoging bijstandsnorm: omdat de bijstandsnorm is gekoppeld aan het minimumloon, zal bij 
een stijging van het bruto minimumloon ook de netto bijstandsnormen omhoog gaan. Een 
zelfde mechanisme geldt ten aanzien van de IOAW/Z. Om de armoedeval niet te vergroten, 
zal de inkomstenbelasting verlagen en de arbeidskorting stijgen, zodat werken blijft lonen. 

Armoede 

• Definitie sociaal bestaansminimum: om de bestaanszekerheid te versterken en armoede te 
voorkomen, wil het kabinet het sociaal minimum elke vier jaar herijken om vast te stellen of dit 
toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving. In de praktijk zou dit kunnen 
betekenen dat ook het gemeentelijk minimabeleid elke vier herijkt moet worden; 

• Verder zullen de toeslagen gaan stijgen en zullen de huren voor personen met een inkomen 
tot 120% verlaagd worden.  

Zorg toelichting 

In 2023 wordt €300 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de afspraken in het integraal 
zorgakkoord. Daarin gaat het om de volgende acht onderdelen van de werkagenda:  

• Passende zorg: waarde gedreven – samen met de patiënt, pakket en kwaliteit  
Om de zorg in de toekomst toegankelijk te houden is het nodig dat alle betrokken partijen 
vanuit de eigen taak en verantwoordelijkheid zorg levert. Dat gaat over kwaliteit, continu leren 
en verbeteren en over relevante uitkomstinformatie voor de patiënt, zodat deze zelf kan 
kiezen welke behandeling en behandelaar het beste past.  

• Regionale samenwerking  
Er wordt nog meer ingezet op regionale samenwerking waarbij de samenwerking binnen de 
acute zorg extra aandacht krijgt, evenals de concentratie en spreiding van medisch 
specialistische zorg.  

• Versterken organisatie eerstelijnszorg  
Door de vergrijzing blijven meer mensen langer thuis wonen. Dit vraagt veel van huisartsen en 
wijkzorg. Aandacht gaat uit naar eerstelijnszorg die laagdrempelig, dichtbij en minder 
versnipperd is. Waarbij werkdruk verlicht moet worden door inzet van digitale zorg.  

Daarnaast moet er samengewerkt gaan worden tussen de eerste lijn en andere domeinen 
(sociaal domein, langdurige zorg).  

• Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz  
Er is een toenemende vraag naar hulp bij psychische klachten. De toegankelijkheid van de 
ggz, huisartsenzorg en het sociaal domein staat momenteel onder druk. Dit vraagt om meer 
samenwerking en een betere organisatie van zorg en ondersteuning.  

• Gezond leven en preventie  
Er wordt breed ingezet op een gezonde leefstijl voor burgers. Ondersteuning daarbij komt 
allereerst vanuit het publieke of sociale domein. Preventie die betaald wordt uit de 
Zorgverzekeringswet wordt vooral ingezet bij (een verhoogd risico op) ziekte.  

• Arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals  
Inzet op het tegengaan van onnodige administratieve last, verbeteren van 
ontwikkelmogelijkheden en meer invloed van zorgprofessionals op beleid en uitvoering. 
Daarnaast moet werken in loondienst aantrekkelijker worden ten opzichte van werken als 
ZZP’er.  

• Digitalisering en gegevensuitwisseling  
Alle inwoners van Nederland hebben in 2025 toegang tot hun eigen zorggegevens.  

Zorg wordt steeds meer hybride: een mix van digitaal en fysiek.  

• Contractering   
Zorgverzekeraars gaan scherper letten op de inkoop van passende zorg.  


