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Verslag fysieke Overlegtafel Wmo - Gemeente Ede  
maandag 11 november 2019 van 15.00 - 17.00 uur, Raadhuis Ede 
 
Aanwezig: 
 

Namens de gemeente Ede: 

Bram Koppenaal Beleidsregisseur Wmo, voorzitter 

Erik Plomp Beleidsadviseur MO/BW 

Marcella Schutten Beleids-inkoopadviseur Wmo 

Jeanine Teunissen Inkoopadviseur Sociaal Domein 

Namens de aanbieders: 

Maarten van Triest RIBW Arnhem Veluwe Vallei 

Daniëlle Bor Malkander 

Sonja Bossema  Humanitas DMH 

Lonneke Lukassen ’s Heeren Loo 

Elsbeth van der Hoeven Opella 

Jolien Kohlmann Het Maanderzand 

Roland Olieman en Robert Paul Fennema Leger des Heils 

Gerjan van Dam Coöperatie Boer en Zorg 

 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  
 
 
2. Verslag FOT d.d. 2 juli 2019 

• Blz. 3, bij Discussie: ‘In hoeverre moeten we een vinger aan de pols blijven houden (of is dat juist 
zorg en/of preventie in stand houden)? 

• Bij agendapunten voor een volgende bijeenkomst: ‘Analyse aantallen/trends Wmo’: komt een 
volgende keer op de agenda. 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen  

• Stand van zaken contractering 2020 
Er hebben zich 17 nieuwe aanbieders gemeld, waarvan 12 nieuwe aanbieders. Er vinden de 
komende periode met deze aanbieders verificatiegesprekken plaats. Enkele aanbieders zijn (deels) 
afgewezen. 
 

• Stand van zaken evaluatie (b)aanzet 
We zijn druk bezig de indicaties (b)aanzet af te bouwen. Het product is - om af te kunnen bouwen - 
nog wel onderdeel van de deelovereenkomsten 2020, maar het zal in 2020 niet meer geïndiceerd 
worden. Met cliënten vindt vanuit de afdeling Wmo afstemming plaats over het verdere traject. Het 
product wordt verlengd indien dat nodig is. Wanneer kan het reguliere dagbesteding worden en 
wanneer is meer (specifieke) aandacht nodig? Op dit moment zijn we bezig om het product 
dagbesteding opnieuw te bezien. Een differentiatie is daarbij van toepassing.  
Op korte termijn wordt er nog een evaluatie m.b.t. (b)aanzet uitgezet.  
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• Stand van zaken ombuigingen 
Invulling wordt gegeven aan de al eerder besproken ombuigingsmaatregelen ‘Van zwaar naar licht’, 
‘Inzet thuisondersteuning’ en ‘Extramuralisering Beschermd Wonen’.  M.b.t. deze laatste 
ombuigingsmaatregel is het van belang dat er voldoende wooneenheden beschikbaar zijn. En dus 
ook voldoende vastgoedlocaties waarvan de gemeente eigenaar is. Indien we 
uitstroommogelijkheden realiseren, zal er altijd goede afstemming met de buurt moeten 
plaatsvinden. Los daarvan zijn er de afgelopen periode al tientallen begeleid wonen-plekken 
gerealiseerd. 
 
 

4. Stand van zaken evaluatie bestuurlijk aanbesteden 
Zie de bijgevoegde PowerPoint-presentatie. 
Tijdens de discussie kwam het volgende naar voren: 

• Wat is passende zorg? Daarbij dient de behoefte van de cliënt centraal te staan. Van belang om ook 
voorliggende voorzieningen (zoals laagdrempelige ontmoetingsplekken) hierin mee te nemen. 
Noodzakelijk is een visie m.b.t. laagdrempelige ontmoeting. 

• Hoe realiseren we binnen ZIN voldoende keuzevrijheid? Zonder dat er daarbij sprake is van heel 
veel aanbieders. Moeten we vanuit inkoop nog differentiëren naar verschillende producten? Kunnen 
we dit wij gericht invullen? 

• Pgb’s alleen indien nodig. Daar waar nodig moeten we Pgb’s ontmoedigen (ZIN, tenzij …).  

• Prijs vs. kwaliteit: hou rekening met de samenhang. Voor een goede kwaliteit moet een eerlijke prijs 
betaald worden. 

• De geformuleerde uitgangspunten zijn erg vanuit ‘het grip houden op’ geschreven. 

• Toegang tot zorg: met daarbij de rol van de gemeente en de aanbieders. Waarbij het leidend 
principe regie bij de gemeente uitgangspunt is. Vraag daarbij is wat regie dan precies inhoudt. 

• Vraag: waarover kunnen we als aanbieders nog over meepraten en wat is er feitelijk al (door het 
college) vastgesteld? 
 
 

5. Discussie over de transformatie 

• Er wordt een korte toelichting gegeven op de pilot Thuis geven van Opella. Zie 
https://www.opella.nl/thuis-geven-met-domeinoverstijgend-werken. Doel van deze pilot is om de 
verschillende kolommen/domeinen zo goed mogelijk ten gunste van de cliënt te realiseren. De pilot 
is gericht op inwoners met dementie. Het principe van deze pilot wordt echter breed binnen Opella 
toegepast. Feitelijk gaat het om het bieden van ondersteuning zoals dat thuis ‘normaal’ is/ Vanuit 
Opella hebben arrangeurs daarbij de regie. Zij denken vanuit de cliënt. In het kader van de pilot 
kunnen arrangeurs ook indiceren vanuit de Wmo. 
Deze aanpak betekent een cultuurverandering (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’). Alle 
medewerkers van Opella worden hierop getraind. Cliënten worden geïnformeerd.  

• Aan de vraag ‘Hoe gaan we bevorderen dat er meer creatieve en nieuwe ideeën/oplossingen 
worden opgepakt?’ zijn we niet meer toegekomen. 
 
 

6. Toekomstige invulling en samenstelling van het FOT 
Komt een volgende keer terug. 
 

 
7. Rondvraag en sluiting 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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