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Bijlage 2.  Gespreksleidraad interviews Platteland 

 

Introductie 

MOVISIE onderzoekt om de 2 jaar met de WMO-monitor de gevolgen van de implementatie van de 

Wmo voor uitvoeringsorganisaties. Het doel is om de gevolgen voor het maatschappelijk middenveld 

in kaart te brengen en om maatschappelijke organisaties mogelijkheden te geven om de kansen die 

de Wmo biedt optimaal te benutten. Voor de Wmo monitor 2011 zal platteland een apart aandachts-

veld zijn. De plattelandssituatie kent wat betreft de uitvoering van de Wmo een aantal specifieke ken-

merken. Door open interviews proberen we meer zicht te krijgen op de problemen waar uitvoeringsor-

ganisaties mee te maken hebben die specifiek voor het platteland zijn. 

 

Algemene vragen: 

- Wat voor organisatie is het (grootte en soort activiteiten) 

- Op welke prestatievelden actief 

- Grootte werkgebied 

- Functie geïnterviewde. 

 

Thema’s 

Specifiek kenmerken voor het platteland zijn bv.: 

• Ruimtelijke kenmerken:  

o Geringere bevolkingsdichtheid, grotere afstanden.  

o Bepaalde doelgroepen (mensen met een beperking, psychosociaal, chronisch psychisch pro-

bleem) en  

o bepaalde problemen (verslavingszorg, aanpak huiselijk geweld) zijn in absolute zin minder en 

verspreid over een groter gebied aanwezig.  

o Gespecialiseerde hulp is op gemeentelijk niveau niet altijd aanwezig;  

Ruimtelijke aspecten worden belangrijker in gebieden met bevolkingsdaling. 

• Demografische verschillen:  

o bevolkingsdaling, maar ook  

o vergrijzing en  

o ontgroening;  

o meer ouderen betekent meer vraag naar zorg 

• Sociaal-cultureel:  

o sociale cohesie op het platteland is over het algemeen sterker,  

o sterke civil society;  

o daarmee meer vrijwilligerswerk en mantelzorg. 

 

Vragen 

• Merken ze iets van de specifieke plattelandscontext? Hebben ze daar zicht op? Wat merken ze? 

Hoe merken ze dat? 

• Wat zijn de knelpunten bij de uitvoering van de Wmo? Waar lopen ze tegenaan? Wat zijn de pro-

blemen? 

• Hebben ze daar een antwoord op? Wat zijn eventuele oplossingen? Hoe zetten ze die in? Bv. 

o Samenwerking met wie, hoe, op welke terreinen: 

• Andere organisaties 

• Burgerorganisaties 

• Intergemeentelijk 

o Gebruik van  vrijwillige inzet 

o Houdt gemeente rekening met plattelandscontext? Voeren ze er beleid op? 

 


