Impactanalyse Eigen Bijdrage Wmo
■	Welke maatregelen heeft de
gemeente genomen om de Wmo
eigen bijdrage te verlagen?
■	Zijn deze maatregelen doelmatig
en doeltreffend?

Over eigen bijdragen in de zorg is sinds de start van de decentralisaties landelijk
veel discussie. Veel gemeenten hebben inmiddels maatregelen genomen om de
eigenbijdragelasten voor inwoners te verlagen. In bepaalde gemeenten wordt het
budgetoverschot op de Wmo hier (deels) voor aangewend. Nu reist de vraag of de
genomen maatregelen doelmatig en doeltreffend zijn: de impactanalyse Wmo van
BMC maakt het mogelijk deze toets uit te voeren.

■	Leidt het beleid rondom de
eigen bijdrage in de Wmo tot
zorgmijding?
■	Ontstaat er een armoedeval
door het gevoerde eigenbijdragebeleid?

Eigen bijdrage

■	Wat zijn mogelijke verbeteringen
en maatregelen om eigenbijdrage
lasten te verlichten?
Inkomens
ondersteuning
(landelijk en
lokaal)

De impactanalyse eigen
bijdrage Wmo geeft
antwoorden

Effecten:
armoedeval en
zorgmijding

Scenario’s
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Impactanalyse Eigen Bijdrage Wmo
Wilt u...
■	...inzicht in de doelmatigheid
en doeltreffendheid van
de door de gemeente
genomen maatregelen
om de eigen bijdrage te
verlagen (rekening houdend
met landelijke en lokale
inkomensondersteuning)?
■	...de benodigde inzichten
om de doeltreffendheid
en doelmatigheid van het
eigenbijdragebeleid te
toetsen?
■	...‘knoppen om aan te draaien’:
scenario’s om het effect
te bepalen van mogelijke
verbetermaatregelen rondom
de Wmo eigen bijdrage?

Stappenplan impactanalyse
STAP 1.

STAP 2.

STAP 3.

Basis helder

Doorrekenen
lokaal beleid

Scenarioanalyse

Allereerst brengen
wij het huidige lokale
eigenbijdragebeleid in kaart.
Hiervoor onderzoeken wij hoe
de eigenbijdrageparameters
nu zijn ‘ingesteld’ en op
welke wijze inwoners worden
gecompenseerd voor de eigen
bijdrage. Tevens berekenen
wij de omvang van de Wmodoelgroepen in de gemeente.

Op een dashboard maken wij
aan de hand van figuren en
gebaseerd op berekeningen
in een rekenmodel de
effecten van het huidige
eigenbijdragebeleid voor de
doelgroepen inzichtelijk.

Op basis van de effecten van het
huidige eigenbijdragebeleid van
de gemeente stellen wij een aantal
scenario’s voor. Deze scenario’s
zijn als het ware ‘pakketten’ maat
regelen, zoals het aanpassen van
de eigenbijdrageparameters en
gemeentelijke voorzieningen.
Op een dashboard maken wij
de effecten van deze scenario’s
inzichtelijk. Voor de scenario’s
worden tot slot financiële
ramingen opgesteld.

MEER INFORMATIE & CONTACT
Voor meer informatie en/of een vrijblijvend
gesprek, kunt u contact opnemen met Gijs de
Groot of Herman Uffen via telefoonnummer
(033) 496 52 00 of per e-mail.

GIJS DE GROOT MSC
ADVISEUR
@: gijsdegroot@bmc.nl

HERMAN UFFEN MSC
ADVISEUR
@: hermanuffen@bmc.nl

Evaluatie minimabeleid
Voor de impactanalyse eigen bijdrage Wmo brengen wij lokale
inkomensondersteunende maatregelen (minimabeleid) onder in
een rekenmodel. Met dit rekenmodel kunnen wij ook, los van de
Wmo eigen bijdrage, de doeltreffendheid en doelmatigheid van
het minimabeleid van uw gemeente in kaart brengen.

Of neem een kijkje op
www.bmc.nl
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