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Uitwerking thema 

 Wat betekent de Wmo 2015 voor de professional? 

Welke andere eisen worden er gesteld aan de 

professional? 

 Hoe kan de organisatie de professional ondersteunen 

om aan deze eisen te voldoen? 

 Hoe houdt de organisatie zicht op de kwaliteit van de 

ondersteuning? Hoe verbindt de organisatie de eigen 

kwaliteitseisen met de eisen van Wmo en 

gemeenten? 

 Hoe pakt Amarant dit aan? 



Opbouw subsessie 

 Korte schets kwaliteitseisen Wmo 

 Korte schets activiteiten VGN op het gebied van 

professionalisering 

 Interview medewerkers Amarant 

 Reacties, discussie 

 Rol VGN in de toekomst 



Kwaliteit in de Wmo 2015 (1) 

Ondersteuning moet volgens de wet: 

 veilig, doeltreffend en cliëntgericht zijn 

 afgestemd zijn op de reële behoefte van de cliënt en 

op andere vormen van zorg of hulp 

 een professionele standaard hebben die past bij de 

beroepsgroep in kwestie 

 respectvol aangeboden worden 



Kwaliteit in de Wmo 2015 (2) 

Gemeentelijke verordening: 

 Eisen aan kwaliteit voorzieningen 

 Eisen aan deskundigheid beroepskrachten 

 

VNG: Basisset Kwaliteitseisen opgesteld: 

 Gemeenten zijn vrij om deze set te gebruiken 

 In de praktijk verschillen gemeenten in de eisen die 

ze stellen 

 VGN niet ingestemd met deze Basisset 



Professionalisering 

 VGN heeft competentieprofielen opgesteld, 

verzameld in competentiebox: instrument om samen 

met het onderwijs en andere partners te werken aan 

de professionaliteit van de nieuwe én huidige 

medewerkers in de branche 

 Overheid heeft competentiebox VGN genoemd als 

goed voorbeeld van professionele standaard 

 Voornemen om competentiebox te actualiseren 

 



Factsheets “Wat mag en moet in de Wmo” 

http://www.vgn.nl/wmo/wat-mag-en-moet 

 

 

 

 

 

 Uitleg over diverse aspecten van de Wmo 

 O.a. over Kwaliteit 
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Rol VGN 

 Hoe kan de VGN u ondersteunen in dit proces? 

 Wat verwacht u van de VGN? 


