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Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag FOT Wmo d.d. 6 juni 2021 

3. Mededelingen

4. Tarieven 2022  

5. Doorontwikkeling deelovereenkomsten/contractering

6. Transformatieontwikkelingen  

7. Samenwerking Sociale basis en formele zorg 

8. Rondvraag



Mededelingen

• Beleidskader en -regels handhaving en toezicht binnenkort vastgesteld

• Nieuwe aanbieders 2022

• Administratieprotocol 



Indexatie tarieven 2022

• Tot en met 2021 indexering conform loon- en prijsbijstelling 
meicirculaire

• Om meerdere redenen besloten om vanaf 2022 te indexeren 
conform de OVA en PPC

• Daarbij de definitieve OVA / PPC van het voorgaande jaar, om 
correcties/nacalculaties te voorkomen

• Voor extramuraal een mix van 80/20
• Voor intramuraal een mix van 60/40 

• OVA 2021: 2,01%
• PPC 2021: 1,77%

• Extramuraal: indexatie met 1,96%
• Intramuraal: indexatie met 1,91%



Indexatie tarieven 2022

Slecht nieuws en goed nieuws:
• Slechte nieuws: vorig jaar is met 1,5% geïndexeerd i.p.v. met 1,1%. 
• De indexatie 2022 wordt gerekend over de fictief gecorrigeerde 

tarieven 2021. 
• Maar we gaan dus niet 2021 volledig herberekenen/corrigeren.

• Goede nieuws: in 2021 een nacalculatie van +0,9%. Daardoor 
indexeren we dus met respectievelijk 2,86% en 2,81%. 

Voorbeeld: begeleiding specialistisch
• Tarief 2021 onafgerond: € 76,73 (met 1,5% indexatie)
• Tarief 2021 onafgerond had moeten zijn: € 76,48 (met 1,1% indexatie)

• Indexpercentage van 2,86% wordt gerekend op € 76,48: € 78,67
• Vanwege afronding in berichtenverkeer: € 78,60



Doorontwikkeling contracten

Persoonlijke ervaring in Ede: Constructief, samenwerken, goede 
overeenkomsten. Vanuit dit perspectief sámen denken over volgende 
stuk

Aanleiding:  Evaluatie bestuurlijk aanbesteden maart 2020

• Meerjarige contracten

• Verbeteren samenwerking met het oog op de 
transformatiedoelen



Meerjarige contracten

‘Semi’ Open House (procedure zonder tussentijdse toetreding):

• Meerjarige rechtvaardige toegang

• Minder administratieve lasten

• Minder procedurele hobbels

• Oplossing tussentijds toetreden



Transformatiedoelstellingen integreren 

• Afspraken maken met contractpartijen conform de 
leidende principes

• Gemeente aan zet



Optimaliseren contracten

• Tussentijdse uittreding van aanbieders

• Striktere geschiktheidseisen en kwaliteitseisen

• Ga overeenkomsten aan voor een langere periode



Planning

Vóór het einde van het jaar optimalisatie contracten om deze voor te 
leggen aan aanbieders in verschillende werkgroepen in januari.

Werkgroep aanbieders 
en ambtenaren

•Januari 2022

Uitwerken 
conceptvoorstellen

•Februari 2022

Bespreken voortsellen in 
FOT

•Februari 2022

Inkoop 2023 in proces

•Juni 2022



De transformatielijnen
• Sterke sociale basis

• Passende ondersteuning gericht op zelfredzaamheid

• Toegang routering en regie

• Werken in netwerken

Leidende principes

• Normaliseren
• Informele ondersteuning is duurzaam
• Ondersteuning efficiënt en gericht op zelfstandig functioneren
• Basis voorwaarden op orde
• Gemeente aan zet
• Partnerschappen aangaan / …



De opleidingseisen per productcategorie worden 
aangescherpt

Welke opleidingen?

Stelling



We geven iedereen een contract voor 1 jaar. Als blijkt dat de 
samenwerking voorspoedig loopt wordt het contract na 1 jaar 
omgezet naar een onbepaalde tijd overeenkomst.

Aan welke doelen moeten jullie dan voldoen?

Stelling



Stelling

50 % van de afgesloten zorg in samenwerking met de sociale 
basis



We gaan werken met budgetplafonds: specialistische zorg 
wordt maximaal 2 jaar ingezet

Beschermd wonen wordt na maximaal 4 jaar afgebouwd.

Stelling



De maximale in te zetten flexibele schil is 20%

Stelling



Zorgaanbieders beschrijven in de aanbesteding hoe zij gaan 
voldoen aan de transformatiedoelstellingen. 

Hoe maken we dit concreet meet en bespreekbaar?

Stelling



Wat doen we als we afspraken niet 
nakomen?



Transformatieontwikkelingen



Voortgang Transformatie 
Sociaal Domein



Proces tot nu toe

• Beleidskader (raad), november 2020

• Uitvoeringsplan (college), januari 2021

• Voortgangsrapportage (college), juni 2021

• Doorvoeren veranderingen op werkvloer vanaf 3e

kwartaal 2021 (front office en sociale teams)



Vervolgstappen

• Nadrukkelijker betrekken externe partners vanaf 4e

kwartaal

• Volgende voortgangsrapportage december 2021 
(meer nadruk op effect)

• Afronding Projectorganisatie in de loop van 2022

• Maar transformeren blijft een continue proces



Van (be)denken naar doen (effect)

• Transformeren we naar de bedoeling: het beter helpen van onze 
inwoner? 

• Het gaat niet alleen over inhoud, maar ook over processen en 
cultuurverandering in- en extern



Van (be)denken naar doen (intern proces)

• Stuurgroep, werkgroepen, klankbordgroep

• Uitwerken, concreet maken, inregelen

• Gezamenlijke taal ontwikkelen

• Personele wissels

• Corona



Van (be)denken naar doen (extern proces)

• Aanbieders, gesubsidieerde partijen, vrijwilligers

• Uitwerken, concreet maken, inregelen

• Gezamenlijke taal ontwikkelen

• Personele wissels

• Corona



Leidende principes

Normaliseren

Informele ondersteuning is duurzaam

Basisvoorwaarden eerst op orde

Onze ondersteuning is efficiënt, gericht op zelfstandig functioneren

Gemeente aan zet

Wij zoeken naar partnerschappen met aanbieders die onze visie onderschrijven



Lijnen transformatie

Transformatiepad 6711
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Stand van zaken per programmalijn (1)

Programmalijn 1 Versterken Sociale Basis en Preventie

- Actieprogramma Sociale Basis

- Beweging van gelijkwaardigheid en gedeelde taal en visie

- Actielijnen programma in uitvoering

Programmalijn 2 Passende ondersteuning, gericht op zelfredzaamheid

- Handelingskaders voor Front Office  en Consulenten gereed

- Handelingskaders kaders in praktijk toetsen

- Ontwikkelen handelingskaders beleid en sociale basis



Stand van zaken per programmalijn (2)

Programmalijn 3 Toegang, Routering en Regie

- Brede Front Office (routeren, terugverwijzen, direct afhandelen)

- Integrale Sociale Teams zijn gestart(postcode gericht, disciplines SD, 1 
plan van aanpak, 1 systeem)

- Semi-spoed Professionals Veiligheid als onderdeel van de integrale 
Sociale Teams

- Registratie en monitoring wordt uitgewerkt



Stand van zaken per programmalijn (3)

Programmalijn 4 Werken in Netwerken: samenwerking, sturing, 
bekostiging

- Kader overheidsopdrachten / subsidies

- Ontwikkeling ambtelijke denktank gericht op doorontwikkeling en 
innovatie

- Meerjarenplanning inkoop

- Versterken contractmanagement

Programmalijn 5 Lerend Sociaal Domein

- Datadienst in ontwikkeling

- Leer- en ontwikkelprogramma (uitwisselen kennis)



Samenwerking Sociale basis en formele zorg



1. Een sterke sociale basis
2. Passende ondersteuning, gericht op zelfredzaamheid
3. Toegang, routering en regie
4. Werken in netwerken: samenwerking, sturing en 

bekostiging
5. Een lerend sociaal domein

Transformatie



• Circa 120 organisaties die 160 diensten aanbieden in de sociale 
basis

Sociaal Netwerk en ontmoeting Meerdere levensgebieden

Opvoeden en opgroeien Tijd en dagbesteding

Maatschappelijke ondersteuning Financiën

Sociale Basis?



Missie



Uitgangspunten



Actielijnen





Welke kansen ziet u voor een betere samenwerking met het sociaal 
netwerk en organisaties in de sociale basis

Welke belemmeringen ziet u? 

Mist u preventief aanbod in onze gemeente (om af te schalen)?

Vragen aan u



Tot slot

sociale

basis 

sociale

basis 

Anneke Doornbos


