
Welkom!
Digitale Overlegtafel Wmo

3 Juni 2021

• Na 14.05 laten we geen deelnemers meer toe

• We verzoeken iedereen bij aanvang microfoon te dempen 

• Gezien het aantal deelnemers en de digitale vorm van deze 
overlegtafel is de kans aanwezig dat niet iedereen in de 
gelegenheid is te spreken of te reageren. Wij vragen u dan ook 
actief gebruik te maken van de chat. Indien noodzakelijk zullen wij 
achteraf reageren.

• Wanneer u wilt spreken is er virtueel mogelijk uw “hand” op te 
steken. De organisator zal u aanspreken zodra u kunt spreken.

• Akkoord om deze vergadering op te nemen t.b.v. notulen?



Opening, mededelingen en 
vaststellen agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Indexering 2022

4. Inkoop 
• Verzoek deelname werkgroep BW 2023

• Aanbesteding MO 

5. Ontwikkelingen
• Onderzoek wonen en zorg

6. Contractueel
• Inzet van onderaannemers

• Wmo toezicht

7. Transformatieagenda 

8. Rondvraag en sluiting



Verlengen contracten 
& 

Indexatie



Inkoop 
Deelname BW

Aanbesteding MO



Ontwikkelingen
Onderzoek wonen en zorg



Onderzoek wonen-zorg Ede

Woon-zorg opgave tot 2040:

- Intramuraal wonen

- Geclusterd wonen

- Collectief wonen



Contractueel
Onderaannemers

Wmo toezicht



Vormen van toezicht

- Kwaliteitstoezicht

- Rechtmatigheidstoezicht

- Calamiteiten toezicht



Feiten en cijfers

Jaar: Totaal: Kwaliteit: Rechtmatigheid: Beide:

2018       53 23 14 16

2019      131 79 31 21

2020      125 69 33 23

Meldingen en signalen

Jaar: VGGM: Wmo 
toezichthouder

Informeel traject

2018 3 - -

2019 6 2 4

2020 1 4 4

Uitgevoerde onderzoeken

Jaar: VGGM Zorgaanbieder
2018 - -
2019 - 5
2020 2 1

Calamiteiten onderzoeken



We zetten nog steeds stappen 

- Pilot quick scan kwaliteit en 
rechtmatigheid 

- Aangescherpt protocol 
calamiteiten

- Actieve openbaarmaking op de 
website 

- Folder toezicht voor 
zorgaanbieders

- Beleidskader toezicht Wmo 
Ede

- Samenwerken in de regio en 
daarbuiten

https://professionals.ggdgm.nl/voor-professionals/wmo
https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inspectierapporten-wmo


Transformatieagenda



Programmalijnen

1. Sterke sociale basis

2. Passende ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

3. Toegang routering en regie

4. Werken in netwerken



Leidende principes

1. Normaliseren

2. Informele ondersteuning is duurzaam

3. Ondersteuning efficiënt en gericht op zelfstandig functioneren

4. Basis voorwaarden op orde

5. Gemeente aan zet

6. Partnerschappen



En dan?

1. Hoe kunnen jullie betrokken worden bij deze opdracht?

• Zijn er wensen, ideeën, hoe kunnen we visie delen?

2. Zijn er best practices te benoemen?

• Wat is er al gedaan?

3. Hoe kunnen we deze met elkaar delen?

• Denk aan ronde tafel bijeenkomst, een activiteit of …?

4. Kunnen we er ‘meetbare’ doelen aan hangen?

• In het contract staat een lege paragraaf, hoe kunnen we deze vullen? 



Rondvraag en sluiting
Dank voor jullie aanwezigheid! 


