
Compensatiebeginsel

Wat houdt het compensatiebeginsel in?
Mensen worden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(Wmo) gestimuleerd om te participeren aan de samenleving. 

Iedereen moet zichzelf kunnen redden, zelfstandig of met 

behulp van zijn/haar eigen netwerk. Iedereen moet op vier 

terreinen in staat zijn deel te nemen, namelijk: 

* een huishouden te voeren;

* zich te verplaatsen in en om de woning;

* zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel;

* medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale 

verbanden aan te gaan. 

Degenen die hun beperkingen niet zelf of in hun eigen  

netwerk kunnen oplossen, krijgen ondersteuning van de  

gemeente. Gemeenten bieden voorzieningen om de  

beperking op te heffen en mensen in staat te stellen zichzelf 

te redden en te participeren. Gemeenten hebben een  

compensatieplicht naar hun burgers. 

De rol van mantelzorgers
Mantelzorgers dragen in belangrijke mate bij aan de zelf-

redzaamheid van degene voor wie zij zorgen. Mantelzorgers 

zijn het eigen netwerk van zorgvragers en omdat zij zorg 

aan iemand in hun directe familie of omgeving bieden, zijn 

zij vaak de belangrijkste ondersteuners. Mantelzorgers  

combineren vaak meerdere taken, naast de zorg voor hun 

naaste. Dit geeft een behoorlijke taakbelasting en overbe-

lasting is een reëel risico voor mantelzorgers. Als de onder-

steuning van mantelzorgers wegvalt, vallen zorgvragers 

terug op andere voorzieningen van Wmo of zelfs de AWBZ. 

Dat is duurder, maar druist ook in tegen de basisgedachte 

van de Wmo waarin mensen zelf of met behulp van hun 

netwerk moeten kunnen participeren aan de samenleving. 

Door mantelzorgers te ondersteunen, kunnen gemeenten 

zorgvragers ondersteunen. Die ondersteuning kan op twee 

manieren gegeven worden. Indirect door goede onder-

steuning van de zorgvrager waarbij tevens de behoefte en 

draagkracht van mantelzorgers in beeld is gebracht.

Of direct door de mantelzorger te ondersteunen in zijn/haar 

persoonlijke behoefte. Mantelzorgers hebben bijvoorbeeld 

behoefte aan hulp in de huishouding, kinderopvang of 

financiële hulp om wat ruimte en lucht te creëren, met tijd 

en geld. Maar ook lotgenotencontact of tijdelijke ontlasting 

van de zorg via respijtzorg zijn belangrijke ondersteunings-

voorzieningen voor mantelzorgers. Door hen daarmee te 

ondersteunen wordt dikwijls net dat steuntje in de rug 

gegeven waardoor mantelzorgers niet overbelast raken en 

het hele gezin kan blijven functioneren.

Gemeenten stimuleren hun burgers om te participeren aan de maatschappij. Mensen 

die dat (nog) niet kunnen worden daarbij ondersteund. Maar hoe doe je dat? Welke 

verplichtingen heeft de gemeente binnen de Wmo om beperkingen te compenseren én 

belangrijker nog welke mogelijkheden heeft de gemeente hiervoor? 
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Beleidsruimte voor de gemeente
De gemeente moet op grond van de Wmo voorzieningen  

bieden om de beperkingen te compenseren die mensen onder- 

vinden in deelname aan de samenleving. Hoe de gemeente  

de ondersteuning vorm geeft, is aan de gemeente om in samen- 

spraak met de burger te bepalen. De vraag van de burger naar 

ondersteuning is het startpunt waarmee de burger en de  

gemeente kijken welke voorzieningen beschikbaar en toegan-

kelijk zijn, wat zijn/haar behoefte en eigen mogelijkheden  

zijn en ook of algemene voorzieningen kunnen bijdragen 

aan een gewenst resultaat. Veel algemene voorzieningen zijn 

namelijk al beschikbaar of kunnen met aanpassing toegankelijk 

worden. De gemeente heeft zo veel vrijheid om voorzieningen 

toe te kennen en nieuwe vormen van ondersteuning te bieden. 

Belangrijke criteria om te toetsen of het ondersteunings- 

aanbod voldoet, zijn:

* het afgesproken resultaat voor de te compenseren 

beperking;

* er moet een individuele en zorgvuldige afweging 

plaatsvinden;

* is het artikel, de voorziening of dienst algemeen 

gebruikelijk?

De gemeente kan niet alleen in gesprek met de zorgvrager, 

maar ook met zijn/haar mantelzorger gaan om te bepalen 

waar behoefte aan is. Die behoefte zal er voor iedereen anders 

uitzien en dus zal ook de aan te bieden voorziening voor ieder-

een anders zijn. Door mantelzorgers te ondersteunen wordt 

uitval van de mantelzorger en daarmee zwaardere hulp voor 

de zorgvrager voorkomen. De gemeente kan daarom mantel-

zorgers als doelgroep in haar Wmo-beleid opnemen en voor-

zieningen beschikbaar stellen om beperkingen die mantelzor-

gers ondervinden door hun mantelzorgtaak te compenseren. 

Tips

* Neem als gemeente tijd voor het gesprek met de klant. In 

eerste instantie komt de burger met een vraag bij het Wmo-

loket. In dat gesprek moet de Wmo-consulent leren door  

te vragen om de echte behoefte en beperkingen te achter- 

halen en de hele situatie van de klant in beeld te krijgen.  

En niet alleen de situatie van de burger aan het loket, 

maar ook zijn/haar gezinssituatie en personen in zijn/haar 

netwerk. Het gaat er om niet alleen de beperking in beeld 

krijgen, maar ook de eigen kracht en oplossingen.

* Stap af van het idee van een standaard voorzieningen-

lijst en verken alle mogelijkheden, ook binnen algemene 

voorzieningen om een vraag op te lossen. Zoek naar oplos-

singen buiten de gebaande banen door aan te sluiten op 

de mogelijkheden en behoefte van de klant. Deze houdt 

de regie over het eigen leven en wordt ondersteund in 

zelfredzaamheid.

Goed voorbeeld
In het VNG-project De Kanteling hebben verschillende pilot- 

gemeenten zich gebogen over de vraagverheldering: het 

proces om de behoefte van de burger te achterhalen. Na het 

formuleren van de vraag is het vinden van een passende onder-

steuning het tweede moment waar de burger zelf regie over 

heeft. Burgers weten zelf heel goed wat ze willen en kunnen 

veel zelf oplossen. Alleen op het stuk wat niet zelf opgelost kan 

worden, is ondersteuning gewenst om de beperking te com-

penseren. Welke instelling die ondersteuning biedt of welke 

specifieke ondersteuningsvoorziening het wordt, moet weer 

een keuze van de klant zelf zijn. Hiervoor is het werken in net-

werken belangrijk. In drie pilots van De Kanteling is met name 

gekeken naar het werken in integrale netwerken: de gemeente 

Almere, Kerkrade en de deelgemeente IJsselmonde van Rotter-

dam. De resultaten daarvan en aanbevelingen hoe gemeenten 

zelf aan de slag kunnen met integrale netwerken is te lezen in 

de VNG-publicatie Integrale netwerken in de Wmo.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl/mantelzorg of op 

www.expertisecentrummantelzorg.nl. Daarnaast kunt u voor 

vragen over dit thema contact opnemen met Hilde van Xanten 

(030 789 2167, h.vanxanten@movisie.nl) van MOVISIE.

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project ‘Goed voor 

Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten bij de implemen-

tatie van de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk. 

Informatie over Goed voor Elkaar vindt u op www.movisie.nl.




