
Aanmeldinstructie 
  
 
Voordat u begint met het invullen van dit aanmeldformulier, is het van belang dat u eerst de gehele 
invulinstructie leest. Door het volgen van deze instructie kunt u de juiste voorbereiding te treffen, zodat u zo 
soepel mogelijk het aanmeldproces kunt doorlopen. 
 
Er wordt in het aanmeldformulier aan u gevraagd om een aantal documenten te uploaden, voordat wij uw 
aanmelding in behandeling kunnen nemen. Het aanmeldformulier kan namelijk tussentijds niet opgeslagen 
worden. Wij raden dan ook aan alle documenten reeds klaar te hebben staan, voordat u het 
aanmeldformulier gaat invullen. 
 
Overeenkomsten en voorwaarden 
De feitelijke contractering vindt plaats middels een procesovereenkomst en deelovereenkomst(en). 
Er zijn twee deelovereenkomsten: Beschermd Wonen en Ambulante Dienstverlening. Afhankelijk van welke 
producten u wenst te leveren, vragen wij u met de inhoud van één of beide deelovereenkomst(en) akkoord 
te gaan. Op alle overeenkomsten zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Ede van 
toepassing.  
 
Uiteraard is het belangrijk dat u eerst kennis neemt van de algemene voorwaarden en de genoemde 
overeenkomsten, voordat u hiermee akkoord gaat. U vindt alle documenten via www.ede.nl/inkoopwmo. 
 
Aan te leveren documenten 
Voor uw aanmelding stuurt u een aantal documenten in. Een aantal documenten vraagt u op bij andere 
organisaties. Alle documenten zijn verplicht om toe te voegen aan uw aanmelding, met uitzondering van een 
inhoudelijke en financiële jaarvertegenwoordiging.  
De volgende documenten voegt u in het formulier toe aan uw aanmelding: 

• Intakeformulier 
o De vragen in het intakeformulier zijn bedoeld om een indruk te krijgen van uw organisatie. 

Ook worden er vragen gesteld over hoe u zorg draagt voor de kwaliteit van dienstverlening.  
Een leeg intakeformulier vindt u via deze link. 

• Gegevensformulier 
o Op het gegevensformulier vult u informatie in die nodig is voor het afsluiten van de 

overeenkomst. Denk aan het KvK-nummer en de AGB-code van uw onderneming. Ook vult 
u hier de contactinformatie in van belangrijke contactpersonen binnen de organisatie. 
U vindt een leeg gegevensformulier via deze link. Wilt u in het aanmeldformulier het 
gegevensformulier als Excelbestand uploaden? 

• Uittreksel van de Kamer van Koophandel 
o Het uittreksel van de KvK mag maximaal 6 maanden oud zijn, of recenter wanneer er 

wijzigingen hebben plaatsgevonden. U mag ook een digitaal uittreksel uploaden.  
Is de bestuurder van uw organisatie een rechtspersoon? Dan voegt u ook van deze 
rechtspersoon een uittreksel toe. Uit de uittreksels moet blijken welk natuurlijk persoon de 
bestuurder is. 

• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 
o Het UEA is een Eigen Verklaring over de uitsluitingsgronden, financiële toestand, de 

bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een inkoopprocedure. Het 
door u in te vullen UEA vindt u via deze link. Om het document goed te kunnen gebruiken, 
moet u het document direct opslaan op uw computer en niet openen in uw browser. Het 
formulier werkt het beste als u het opent in Acrobat Reader. 

• Verklaring betalingsgedrag 
o Met een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen kunt u aantonen dat u 

op het moment van aanvraag alle bekende loonheffingsschulden heeft betaald. Ook voor 
nieuw opgerichte ondernemingen kunt u een verklaring aanvragen. 
U kunt een verklaring betalingsgedrag aanvragen bij de Belastingdienst, via deze link. De 
verklaring betalingsgedrag mag maximaal 1 jaar geleden zijn afgegeven. 

• Gedragsverklaring aanbesteden 
o Een gedragsverklaring aanbesteden is een verklaring waaruit blijkt dat, door middel van een 

onderzoek, er geen bezwaren zijn dat een natuurlijk- of rechtspersoon inschrijft op deze 
opdracht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Justis, onderdeel van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie. 
U dient per bestuurder een gedragsverklaring te uploaden. De gedragsverklaring mag 
maximaal 2 jaar oud zijn. 
U kunt een gedragsverklaring aanbesteding aanvragen bij Justis, via: 
https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/index.aspx  

https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/Inkoop_WMO/Procesovereenkomst_Wmo_01.pdf
https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/Inkoop_WMO/Deelovereenkomst_BW_2020-2021_01.pdf
https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/Inkoop_WMO/Deelovereenkomst_AD_2021.pdf
https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/Inkoop_WMO/Algemene_Inkoopvoorwaarden_voor_leveringen_en_diensten_Gemeente_Ede_-_VNG_Model_01.pdf
http://www.ede.nl/inkoopwmo
https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/Inkoop_WMO/Intakeformulier_Aanbieders_Wmo_01.docx
https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/Inkoop_WMO/Gegevensformulier_nieuwe_aanbieders_Wmo_01.xlsx
https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/Inkoop_WMO/UEA_Ede_Wmo_ambulante_dienstverlening_beschermd_wonen_2021.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verklaring_betalingsgedrag_nakoming_fiscale_verplichtingen
https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/index.aspx


• Geldig kwaliteitscertificaat 
o U dient te beschikken over een geldig kwaliteitsborgingscertificaat, afgegeven door een 

certificerende instelling aangewezen door de Raad voor Accreditatie (RvA). U doet dit 
middels een kwaliteitsborgingscertificaat te uploaden, dat in ieder geval betrekking heeft op 
zorg, maatschappelijke en/of vergelijkbare dienstverlening. Is het proces om een 
kwaliteitscertificaat te behalen gestart, maar nog niet afgerond? Upload dan de 
bewijsstukken waaruit dit blijkt. 

o Bent u ZZP’er (eenmanszaak)? Dan kunt u in plaats van een kwaliteitscertificaat ook een 
diploma uploaden waaruit blijkt dat u een opleiding op het gebied van zorg & welzijn heeft 
afgerond. Uw opleiding dient overeen te komen met de opleidingseisen van de producten 
waarvoor u zich aanmeldt. Heeft u bewijsstukken van lidmaatschap van een relevante 
beroepsorganisatie? Dan vragen wij u die documenten ook te uploaden.  

• Inhoudelijke en financiële jaarverantwoording 
o De jaarverantwoording bestaat uit een jaarrekening met accountantsverklaring (zie 

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe/welke-gegevens-
aanleveren/jaarverantwoording-zorginstellingen). Kleine organisaties mogen vereenvoudigd 
verantwoorden. Informatie over het opstellen van een jaarrekening voor zorginstellingen is te 
vinden via https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe/welke-gegevens-
aanleveren/jaardocumenten-en-modeljaarrekeningen. 

• Derde(n) Verklaring 
o Indien de inschrijver een beroep doet op derden (een onderaannemer), dan dient dit 

formulier te worden ingevuld. Een lege Derde(n) Verklaring vindt u via deze link. 

• Conformiteitsverklaring 
o Met dit formulier verklaart de inschrijver alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en 

bij het indienen van de bewijzen en verklaringen, geen valse gegevens te hebben verstrekt. 
Een lege Conformiteitsverklaring vindt u via deze link. 
 

 
Keuze producten  
Op het aanmeldformulier geeft u aan voor welke producten u gecontracteerd wilt worden. In de 
deelovereenkomst bijlage 2 - Productbeschrijvingen vindt u een uitgebreide uiteenzetting van de 
dienstverlening en eisen. Tijdens uw aanmelding geeft u per product aan waarom uw organisatie geschikt is 
het betreffende product te kunnen leveren, gebaseerd op de productbeschrijvingen. De onderbouwing is 
bepalend of u een overeenkomst krijgt aangeboden voor een bepaald product. Het is dan ook belangrijk dat 
u hieraan voldoende aandacht besteedt.  
 
U kunt kiezen uit de volgende producten: 
 
Thuisondersteuning 

01A04 Maatwerkvoorziening 
Thuisondersteuning 

Thuisondersteuning is gericht op: 

• het realiseren van een schoon en leefbaar huis. 

• het wassen en/of drogen en/of strijken van kleding. 
 
Activiteiten zijn: 

• Uitvoeren van praktische huishoudelijke 
werkzaamheden m.b.t. het dagelijkse leven; 

• Uitvoeren van preventieve interventies; 

• Signalering van verandering in de situatie. 
 

01A00 Mantelzorgers 
Thuisondersteuning 

Ondersteuning en Begeleiding 

02A16 Begeleiding regulier: 
inspanningsgericht 
(individueel) 

Begeleiding regulier is gericht op het vergroten of behouden van 
zelfredzaamheid van de cliënt in het dagelijks leven en 
deelname aan de samenleving. Dit gebeurt door het bieden van 
ondersteuning aan cliënt(systeem) zoals beschreven in het 
begeleidingsplan.  
Activiteiten zijn: 

• Het oefenen met- of ondersteunen van reeds 
aangeleerde vaardigheden of handelingen die 
noodzakelijk zijn om de algemene dagelijkse 
levensverrichtingen uit te kunnen voeren.  

• Het oefenen met- of ondersteunen met het voeren van 
regie.  

• Het oefenen met- of ondersteunen met aan aanbrengen 
van structuur.  

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe/welke-gegevens-aanleveren/jaarverantwoording-zorginstellingen
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe/welke-gegevens-aanleveren/jaarverantwoording-zorginstellingen
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe/welke-gegevens-aanleveren/jaardocumenten-en-modeljaarrekeningen
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe/welke-gegevens-aanleveren/jaardocumenten-en-modeljaarrekeningen
https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/Inkoop_WMO/Derden_Verklaring.doc
https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/Inkoop_WMO/Conformiteitsverklaring_01.docx


• Aansturen/ stimuleren van gedrag. 

• Stimuleren bij de mogelijke integratie in de samenleving 
en de sociale participatie (bijvoorbeeld hulp bij de 
opbouw van een sociaal netwerk).  

• Afstemming met andere domeinen (onderwijs, WLZ, 
participatie, etc.).  

 

02A19 Begeleiding specialistisch: 
inspanningsgericht 
(individueel) 

Begeleiding specialistisch is gericht op het verkrijgen van (meer) 
zelfregie bij de cliënt. Gezien de complexiteit van de situatie 
vraagt dit om intensievere samenwerking met cliënt(systeem) en 
professionals die een bijdrage leveren aan de gestelde SMART 
doelen.  
Activiteiten zijn: 

• Het oefenen met- en stimuleren van reeds aangeleerde 
vaardigheden of handelingen die noodzakelijk zijn om de 
algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te kunnen 
voeren.  

• Het oefenen met- en stimuleren van het voeren van 
regie.  

• Het oefenen met- en stimuleren van het aan aanbrengen 
van structuur. 

• Aanleren van vaardigheden ter compensatie van de 
beperking. 

• Beinvloeden/corrigeren van gedrag en het ontwikkelen 
van coping strategieën. 

• Begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving 
en de sociale participatie (bijvoorbeeld hulp bij de 
opbouw van een sociaal netwerk) 

• Leren van het netwerk om te gaan met de 
aandoening/ziekteproces van de cliënt. 

• Afstemming met andere domeinen (onderwijs, WLZ, 
participatie, etc.). 

04A04 Kortdurend verblijf: 
logeer/respijtzorg 

Het ontlasten van het sociaal netwerk.  

07A03 Dagbesteding regulier: 
inspanningsgericht 

Dagbesteding regulier is gericht op herstel en ontwikkeling. 
De aanbieder levert een bijdrage aan het verkrijgen en 
behouden van structuur binnen het (sociaal) maatschappelijk 
leven en het ontwikkelen van vaardigheden die daarvoor nodig 
zijn. Zo nodig voorziet aanbieder zelf (tijdelijk) in die structuur. 
Dit gebeurt door het bieden van groepsgerichte begeleiding aan 
cliënt(-systeem).  
 
Activiteiten: een gestructureerd aanbod van activiteiten die zich 
flexibel aanpast op de fase waarin de cliënt zich bevindt (fase 
van leren omgaan met aandoening en er is ruimte voor 
ontwikkeling). 

07A04 Dagbesteding specialistisch: 
inspanningsgericht 

Dagbesteding specialistisch is gericht op stabilisatie. Waar 
mogelijk herstel.  
De aanbieder neemt het initiatief voor het verkrijgen (of zelf 
realiseren) van (meer) structuur binnen het (sociaal) 
maatschappelijk leven bij de cliënt. Dit gebeurt door het bieden 
van begeleiding in een groep.  
 
Activiteiten: een gestructureerd aanbod van activiteiten specifiek 
gericht op de inwoner die zich in de fase van verwarring en 
machteloosheid bevindt en niet weet hoe om te gaan met de 
aandoening. 

08A03 Vervoer regulier: 
inspanningsgericht 

Een inwoner komt alleen voor vervoer van en naar de 
dagbesteding in aanmerking in geval van medische 
noodzakelijkheid. De inwoner is niet in staat zelf naar de 
dagbesteding toe te gaan met eigen vervoer, openbaar vervoer 
of hulp vanuit het sociaal netwerk. 
De aanbieder van dagbesteding is verplicht om vervoer aan te 
bieden in geval de inwoner daar een beschikking voor heeft. Een 

08A04 Vervoer rolstoel: 
inspanningsgericht  



Overeenkomst voor dagbesteding wordt zodoende alleen 
gesloten indien de aanbieder ook een Overeenkomst voor 
vervoer sluit. 

10A37 Begeleid Wonen 18-23 jaar Het bieden van een woonplek met begeleiding in een begeleid 
wonen setting, zodat de jongvolwassene (tot maximaal 23 jaar 
oud) op termijn regulier zelfstandig kan wonen. 
Jongvolwassenen huren zelfstandig een woonruimte in een 
accommodatie van een instelling. De dienstverlening voldoet 
aan de eisen zoals omschreven voor begeleiding specialistisch.  

Beschermd Wonen 

15A50 Beschermd Wonen Middel Doel: De cliënt ontwikkelt vaardigheden met betrekking tot de 
uitvoering van activiteiten die behoren bij het dagelijks leven, 
zodat de cliënt zelfredzamer wordt. De cliënt kan sociale relaties 
aangaan en onderhouden, zodat de cliënt mee kan doen in de 
maatschappij.  
Cliënt neemt zoveel als mogelijk deel aan activiteiten (werk, 
vrijwilligerswerk, sportclubs etc.) buiten de beschermde 
woonvorm. 

15A54 Beschermd Wonen Zwaar Doel: De cliënt leert de basisvaardigheden voor de uitvoering 
van activiteiten behorende bij het dagelijks leven, zodat de cliënt 
zelfredzamer wordt. De cliënt weet zich te handhaven in de 
groep en kan rekening houden met anderen in de groep, zodat 
de cliënt kan gaan werken.  
Cliënt neemt waar mogelijk deel aan activiteiten buiten de 
beschermde woonvorm. 

15A58 Beschermd Wonen Intensief Doel: De cliënt ervaart dat er mogelijkheden zijn om te leren en 
zich verder te ontwikkelen. De cliënt heeft vertrouwen in de 
uitvoering van eenvoudige activiteiten behorende bij de 
dagelijkse levensverrichtingen. Cliënt past de basisvaardigheden 
toe om contact te maken en te onderhouden. Zelfredzaamheid 
en deelname aan de maatschappij gaan waar mogelijk vooruit, 
maar stabilisatie is het doel. 

10A12 Maatwerkarrangement ggz 
extramuraal (licht) 

Doelen: samenhangende ambulante ondersteuning en 
begeleiding aan cliënt ten behoeve van zelfredzaamheid, 
zelfstandig wonen en maatschappelijk participatie, met behoudt 
van eigen regie. 
Voor mensen met een psychiatrische aandoening (GGZ). Het 
arrangement wordt gegeven in de huiselijke omgeving in nauwe 
samenwerking met de ambulante behandelaar, huisarts, nulde 
lijn, sociaal netwerk en relevante anderen. 

10A15 Maatwerkarrangement ggz 
extramuraal (zwaar) 

Doelen: samenhangende ambulante ondersteuning en 
begeleiding aan cliënt ten behoeve van zelfredzaamheid, 
zelfstandig wonen en maatschappelijk participatie, met behoudt 
van eigen regie. 
Voor mensen met een psychiatrische aandoening (GGZ). Het 
arrangement wordt gegeven in de huiselijke omgeving in nauwe 
samenwerking met de ambulante behandelaar, huisarts, nulde 
lijn, sociaal netwerk en relevante anderen. 

04A10 Kortdurend verblijf 
specialistisch 

Bij een (dreigende) terugval in het ziekteproces van cliënt is er 
mogelijkheid tot inzet van een tijdelijke en kortdurende 
ondersteuning in een intramurale beschermde setting tot 
maximaal 7 dagen opeenvolgend en cumulatief maximaal 21 
dagen per jaar. 

 


