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Voorwoord

Voor u ligt de zevende editie van de Sociale Monitor Ede: een verzameling van cijfers en duiding,
aangevuld met verhalen van professionals.
Gemeente Ede streeft naar een duurzaam sociaal domein waarin we nu en in de toekomst
kwalitatief goede zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden voor iedereen die dat nodig heeft.
We bieden ondersteuning die zo licht als mogelijk is, en zo zwaar als nodig.
De Sociale Monitor laat zien hoe de transformatiebeweging vorm krijgt. De transformatieopgave
blijft gericht op het slimmer en efficiënter vormgeven van de ondersteuning binnen het sociaal
domein, zonder daarbij goede ondersteuning voor onze inwoners uit het oog te verliezen.
In deze editie blikken we terug op 2021. Corona heeft een grote impact gehad op inwoners en
organisaties in het sociaal domein. Tegelijkertijd heeft de Edese samenleving veerkracht getoond.
In de Sociale Monitor is beperkt aandacht voor de sociale en maatschappelijke impact van corona. In
de Edese Impactmonitor COVID-19 wordt hier uitgebreid op ingegaan.
Via een online dashboard kunnen de cijfers over langjarige reeksen in het sociaal domein worden
bekeken via https://ede.incijfers.nl/.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Ede
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1.	Functie en opbouw
van de Sociale Monitor
Om de taken in het sociaal domein goed en binnen budget uit te voeren is ingezet op een verandering
qua zorg en ondersteuning ‘van zwaar naar licht’. Wat bedoelen we hiermee? Wij willen inwoners zo
dichtbij mogelijk en met zo licht als adequaat mogelijke voorzieningen kunnen ondersteunen. Dit
betekent dat we de eigen kracht en de kracht van het sociaal netwerk willen versterken en zodoende
werken aan duurzame in plaats van onnodig kostbare oplossingen. We verwachten dat dit zowel onze
inwoners als de financiële positie van het sociaal domein ten goede komt.
De Sociale Monitor is een instrument om meer inzicht te krijgen in de voortgang van de beoogde
verschuiving van zwaar naar licht. Liggen we op koers? Hoe is het gebruik van voorzieningen? Zijn
inwoners tevreden? En hoe is het geld verdeeld?
De Sociale Monitor rapporteert over onderwerpen binnen drie begrotingsprogramma’s:
1. Maatschappelijke voorzieningen
2. Preventieve ondersteuning
3. Individuele ondersteuning
Piramide van zwaar naar licht
Het thema Sociale basis en preventie wordt uitgewerkt in hoofdstuk 5. De hoofdstukken over Wmo,
Jeugdhulp en Onderwijs, Participatie, werk en inkomen gaan vooral in op de bovenste vier lagen
van onderstaande piramide. Wat verstaan we hieronder?
• Lichte preventieve ondersteuning bestaat uit vormen van vrij toegankelijke voorzieningen.
Hierbij kan worden gedacht aan maatschappelijke dienstverlening, waaronder algemeen
maatschappelijk werk, kortdurende gezinsbegeleiding of een gerichte training;
• De drie bovenste lagen van de piramide bestaan uit maatwerkvoorzieningen, intensieve
ondersteuning en complexe ondersteuning. Over het algemeen geldt: hoe hoger in de piramide
hoe complexer de problematiek.
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Verdieping
De verdiepende hoofdstukken (5 t/m 8) bevatten de volgende onderdelen:
• Verdieping op gebruik van de voorzieningen
• Cliëntervaringen
• Inzicht in geldstromen
• Verhalen van professionals

Complex
Intensieve ondersteuning
Maatwerkvoorzieningen
Lichte preventie ondersteuning
Sociale basis
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Sociale Monitor: zeven jaar aan gegevens
De informatie over het zorggebruik in Ede is afkomstig uit onze eigen systemen. Voor jeugdhulp
hanteren we als uitgangspunt de gefactureerde zorg en bij Wmo gaan we uit van aantallen afgegeven
beschikkingen. Beide zijn passende indicatoren voor daadwerkelijk zorggebruik (de afgegeven
beschikkingen Wmo worden immers grotendeels verzilverd).
Inzicht in stapeling van zorg en voorzieningen
Het eerste hoofdstuk geeft domeinoverstijgend inzicht in de stapeling van zorg en voorzieningen,
uitgesplitst naar type huishouden. Ook gaan we in op de uitgaven binnen het sociaal domein. Met
deze informatie hopen we bij te dragen aan het integraal werken binnen het sociaal domein.
Doorontwikkeling
De Sociale Monitor is nog niet uitontwikkeld en is derhalve zeker voor verbeteringen vatbaar. Waarbij
we ook oog moeten houden voor de afweging tussen kosten en baten om de vereiste gegevens te
kunnen monitoren.
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2.	De Sociale Monitor
in één oogopslag
Indicator

Ontwikkeling

Onderdeel
Sociale basis en preventie
% vrijwilligers*
% inwoners dat een beroep wil doen op familie of vrienden voor hulp of zorg*

47%
-

-

44%
-

% overbelaste mantelzorgers*
aantal toegekende mantelzorgwaarderingen
% dat onvoldoende contact heeft met buurtgenoten*
% inwoners dat zegt zich goed te kunnen redden*
% inwoners dat soms/vaak eenzaam is*

1.119
12%
15%

12%
1.249

5.833

Wmo
aantal (unieke) inwoners met een indicatie voor een (of meerdere)
maatwerkvoorziening(en) Wmo
aantal unieke cliënten met indicaties voor thuisondersteuning (maatwerk- en
algemene voorziening)
aantal unieke cliënten met indicaties voor begeleiding en dagbesteding
(regulier en specialistisch)
aantal unieke cliënten met een indicatie voor beschermd wonen excl.
maatwerkarrangement GGZ
aantal unieke cliënten met indicatie voor Wmo-arrangement GGZ
Jeugdhulp
aantal jongeren dat gebruik maakt van een vorm voor jeugdhulp waarvoor
een beschikking is afgegeven
aantal jongeren met verblijf
aantal jongeren met ambulante jeugdhulp
Participatie & Inkomen
aantal huishoudens dat één of meerdere dagen een bijstandsuitkering heeft
ontvangen
instroom nieuwe huishoudens in de bijstand
uitstroom huishoudens uit de bijstand
aantal huishoudens met Budgetbeheer
preventiequote (het verschil tussen het aantal ingediende aanvragen en
toegekende uitkeringen)

2015

2016

2018

Opmerkingen
2019

2020

2021

-

48%
-

85%

48%
-

2.041
10%
14%

8%
2.151
90%
-

2.067
9%
15%

6%
2.218
91%
-

1.869
11%
18%

5.745

5.739

6.045

6.126

6.377

6.390

2.783

2.809

2.934

3.009

3.224

3.325

3.395

1.800

1.711

1.771

1.902

2.059

2.106

2.095

367

355

357

365

296

23

54

102

128

159

89%

2017

2.243

2.690

3.024

3.183

3.321

3.169

3.110

307
2.087

382
2.577

413
2.751

435
2.890

407
3.041

338
2.960

308
2.926

2.240

2.471

2.469

2.422

2.222

2.279

2.205

648
503
363
25,6%

747
586
364
19,6%

562
615
356
27,5%

494
604
393
25,4%

457
531
382
31,3%

562
467
401
25,2%

416
507
416
29,2%

Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet
is in 2021 constant gebleven op 48%. 11% van de
inwoners heeft aangegeven onvoldoende contact
met buurtgenoten te hebben. Dit is een lichte
stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Ook het
percentage inwoners dat zich soms of vaak eenzaam
voelt is in 2021 licht gestegen naar 18%. Mogelijk
heeft de coronacrisis invloed gehad op deze cijfers.
De stijging van het aantal inwoners dat gebruik maakt
van de Wmo is nagenoeg volledig afgevlakt. Dit geldt
zowel per voorziening als in zijn totaliteit. 2021 was
vanwege corona een bijzonder jaar. Harde conclusies
zijn daarom lastig te trekken uit deze data.

Het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp
is in 2021 licht gedaald. Omdat er stapeling of
volgtijdelijkheid van verblijf en ambulante jeugdhulp
voorkomt, is het aantal jongeren dat gebruik maakt
van jeugdhulp niet gelijk aan de som van verblijf en
ambulante jeugdhulp.
In 2021 stroomden minder huishoudens de bijstand
in en meer huishoudens de bijstand uit dan in 2020.
Het aantal huishoudens met Budgetbeheer is in
2021 gestegen.

* Een aantal cijfers bij het onderdeel Sociale basis ontbreekt, omdat de inwonersonderzoeken Leefbaarheidsmonitor en Inwoners aan het Woord eens per twee jaar worden uitgevoerd.
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In onderstaand overzicht koppelen we de financiële producten van de begrotingsprogramma’s 1, 2 en 3 aan de thematische indeling van
de Sociale Monitor. Zodoende wordt de afbakening van de verschillende thema’s duidelijk. De vermelde bedragen betreffen de lasten zoals
gerealiseerd voor 2021.

Koppeling vier hoofdstukken aan programmastructuur

Wmo

Jeugdhulp en Onderwijs

W1

Geweld in afhankelijkheidsrelaties
€ 3,8 mln

Participatie, Werk en Inkomen

Sociale basis

I1

J1

Jeugd: veiligheid en landelijke zorg
€ 5,4 mln

Werk en participatie
€ 17,0 mln

W2

Maatschappelijke opvang
€ 5,3 mln

J2

Verblijf Jeugdhulp
€ 8,3 mln

I2

Aanpak schulden
€ 1,4 mln

W3

Beschermd wonen
€ 17,7 mln

J3

Ambulante Jeugdhulp
€ 21,4 mln

W4

Woon-, leef-, & vervoersvoorzieningen
€ 3,8 mln

I3

J4

Onderwijs en Leerplicht
€ 3,4 mln

W5

Begeleiding en dagbesteding
€ 12,0 mln

I4
J5
W6

Leerlingenvervoer
€ 2,3 mln

Thuisondersteuning
€ 8,3 mln.

B1

Maatschappelijke
dienstverlening
€ 9,4 mln.
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Inkomensvoorziening
€ 34,1 mln

B2

Sociale basis en
preventie jeugd
€ 4,1 mln.

Aanvullend inkomen
€ 4,4 mln

B3

BWD-huizen
€ 1,6 mln.

B4

Publieke gezondheid
€ 4,7 mln.

B5

Sport, cultuur &
onderwijshuisvesting
€ 22,9 mln.
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Onderstaand overzicht toont de verschillende voorzieningen binnen de begrotingsprogramma’s
1,2 en 3. Deze voorzieningen zijn gerangschikt naar de indeling van de piramide (van zwaar naar
licht) zoals beschreven in hoofdstuk 1. Met de codering bij voorzieningen kan een koppeling
worden gemaakt met het financiële product. Deze wijze van ordenen helpt bij het ontschotten van
de verschillende domeinen. Voorbeelden van domeinoverstijgend werken zijn de beweging van
dagbesteding naar werk (snijvlak Wmo en Participatie), thuisbegeleiding (snijvlak Wmo en Jeugd)
en de aanpak 18+/18- (snijvlak Jeugd en Wmo).

Complex
Intensieve ondersteuning
Maatwerkvoorzieningen
Lichte preventie ondersteuning
Sociale basis

W2
Maatschappelijke
opvang

W1
Veilig Thuis

J2
Verblijf
Jeugd

Begeleiding
regulier

B2
Kortdurende
gezinsbegeleiding

B3
Buurt-, wijken dorpshuizen

Vrouwenopvang

J2
Pleegzorg

W5

W1

W5
Dagbesteding regulier

Cursussen &
trainingen

Ambulante
Jeugdhulp
specialistisch

W6 + B1
Thuisondersteuning

B1
Thuisbegeleiding

B2 + I1
Vrijwilligersorganisaties
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Beschermd
Wonen

J3

B1 + B2 + I1

J4
Peuter
opvang

W3

J3
GGZ Specialistisch

W4
Woon-,
leef- en vervoersvoorzieningen

J2 + J3
Crsis-opvang
+ ambulant

W5
Begeleiding
specialistisch

W5
Dagbesteding specialistisch

W5
Arbeidsmatige dagbesteding

B1

I1

Maatschappelijke dienstverlening

Volwasseneneducatie

I2

B1 + B2

Noodfonds
Ede

J1
Jeugdbescherming
& Jeugdreclassering

Voorlichting

I2
Budgetbeheer

J2
Verblijf met
behandeling

J2
Gesloten
jeugdzorg

W3
GGZ-ondersteuningsarrangement

B1
Verslavingszorg

J3
Ambulante
Jeugdhulp
regulier

J3
GGZ Basis

I3
Inkomensvoorziening

J3
Ernstige
Enkelvoudige
Dyslexie
(EED)

I1 + I3
Beschut
werken

I1
Werk- en
participatietrajecten

W5 + J2
Respijtzorg

I4
Individuele
bijzondere
bijstand

Bewindvoering

I2

J5 + W4

Schulddienstverlening

Vervoer

I2 + I4

I3
BBZ

I4
Regelingen
aanvullend
inkomen

J4
Leerplicht

J4
Vroeg- en
voorschoolse
educatie

B2
Bewonersinitiatieven

B1
Jeugd- en
Jongerenwerk

B5
Sport

B5
Cultuur

B4
Gezondheid

B5
Onderwijshuisvesting
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3.	Samenvatting
3.1 Sociale basis
Gemeente Ede kent een brede, actieve sociale basis. Tal van organisaties bundelen hun
krachten voor ontmoeting, welzijn en preventie van sociale problemen en zorg. De vier
gebiedsteams in gemeente Ede werken op lokaal niveau om de leefbaarheid te vergroten.
Dertien buurt-, wijk- en dorpshuizen bieden ontmoetingsactiviteiten en waar nodig (in)formele
ondersteuning aan voor diverse doelgroepen. Bijna de helft van de volwassen Edenaren is
vrijwilliger.
In 2021 stond de maatschappelijke ondersteuning grotendeels in het teken van de
coronacrisis. Steeds weer werd er een appèl gedaan op veerkracht en flexibiliteit. Deze
veerkracht hebben we kunnen ondersteunen aan de hand van het actieprogramma Versterken
Sociale Basis en de Herstelagenda Sociaal Verbonden.
De eenzaamheid onder inwoners is de afgelopen tijd toegenomen. In 2019 voelde 15 procent
van de inwoners zich soms of vaak eenzaam. In 2021 is dit gestegen naar 18 procent. Het is
mogelijk dat deze stijging (mede) het gevolg is van de coronacrisis.
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3.2 Wmo

3.3 Jeugdhulp en Onderwijs

De afgelopen jaren nam het aantal inwoners dat gebruik maakt van
een Wmo-voorziening toe, al is in 2021 de stijging afgevlakt. Naast
vergrijzing wordt de stijging deels veroorzaakt doordat ouderen langer
thuis blijven wonen. We streven ernaar om door passend te indiceren en
strakke opdrachtverstrekking richting aanbieders onze inwoners goede
begeleiding en ondersteuning te blijven bieden.

De gewenste beweging naar ‘zo thuis en nabij mogelijk’ heeft in 2021
verder doorgezet: het aantal jongeren in verblijf is ook in 2021 gedaald.
Diverse ombuigingsmaatregelen, zoals actieve regie op uitstroom naar
de Wet langdurige zorg en betere doorstroming naar de Wmo bij 18plus, hebben het gewenste effect. Ook het totaal aantal jongeren met
ambulante jeugdhulp laat een lichte daling zien, al verschilt dit sterk
per zorgvorm. Zo is het aantal jongeren met individuele begeleiding en
individuele behandeling toegenomen. Mogelijke oorzaak is vervanging
van verblijfszorg door ambulante zorg.

Het beleid van de gemeente Ede is erop gericht om meer reguliere
ondersteuning en minder specialistische ondersteuning in te zetten. Die
ingezette lijn werpt zijn vruchten af. Bij begeleiding is een groei te zien
bij reguliere en een daling bij specialistische begeleiding. Met name de
regievoering op zowel casuïstiek als op aanbieders blijkt succesvol.
Gemeente Ede vindt het belangrijk dat inwoners ‘zo gewoon mogelijk’
kunnen wonen, waarbij voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn
voor de juiste doelgroep. De ambitie is om begeleiding en ondersteuning
zoveel mogelijk plaats te laten vinden in reguliere woningen. Indien dit
niet mogelijk is, kunnen maatschappelijke opvang, beschermd wonen en
vrouwenopvang als oplossing fungeren. De krapte op de woningmarkt is
en blijft een punt van aandacht.
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3.4 Participatie, werk en inkomen

3.5 Cliënttevredenheid

Gemeente Ede streeft naar een actieve deelname en bijdrage van alle
inwoners aan de samenleving, met de focus op werk. Werkkracht speelt
hierin een belangrijke rol. De arbeidsmarkt opende zich in 2021 stap voor
stap nadat de coronamaatregelen versoepelden. Het aantal inwoners
met een bijstandsuitkering daalde als gevolg hiervan. Er stroomden
minder inwoners in de bijstand en de uitstroom nam toe. Begin 2021
ontving 3,6 procent van de huishoudens een bijstandsuitkering.

Sinds 2019 worden ervaringen van inwoners met zorg en ondersteuning
frequenter en uitgebreider in beeld gebracht. Zowel voor Wmo, als
voor Jeugd, als voor Participatie, werk en inkomen worden vergelijkbare
metingen uitgevoerd. De Adviesraad Sociaal Domein Ede is nauw
betrokken bij de ontwikkeling van het instrument en de duiding van de
uitkomsten. In 2021 is gestart met het meten van de ervaringen met het
Sociaal Team.

Het aantal aanmeldingen met problematische schulden is in 2021
verder gedaald. Dit is een landelijke trend en heeft deels te maken met
financiële steunmaatregelen tijdens corona. Bijna drie kwart van de
schuldregelingen is succesvol afgehandeld.

Inwoners zijn over het algemeen heel tevreden met de toegang tot Wmoondersteuning en de tevredenheid is de afgelopen jaren stabiel.
Inwoners beoordelen het aanvraagproces van Wmo-ondersteuning
met een rapportcijfer 7,8. De hulp die Wmo-cliënten krijgen van de
zorgaanbieder beoordeelt men ook met een 7,8.

Voor inwoners met een laag inkomen kent Ede een ruimhartig beleid.
De inkomensgrens voor inkomensondersteuning is 130% van het sociaal
minimum. Sinds 2020 is het gebruik van de minimaregelingen gedaald.
Vooral het gebruik van de regelingen Meer Volwassenen Meedoen en
Meer Kinderen Meedoen is afgenomen. Dit komt hoogstwaarschijnlijk
doordat vanwege corona veel faciliteiten, zoals cultuurcentra en
sportverenigingen, een deel van de tijd gesloten waren.

De tevredenheid over de toegang tot het Toegangsteam Jeugd is tussen
2020 en 2021 gedaald. Mogelijk spelen de langere wachttijden hierbij een
rol. De toegang tot jeugdhulp via Toegangsteam Jeugd wordt gemiddeld
met een 6,9 beoordeeld. Het contact met het Toegangsteam Jeugd
wordt in 2021 opnieuw hoog beoordeeld.
Het sociaal team ontvangt gemiddeld een 7,5 van de inwoners.
Ook de dienstverlening binnen Participatie, werk en inkomen wordt goed
beoordeeld. Bovendien is de tevredenheid toegenomen tussen 2020
en 2021. Circa vier op de vijf inwoners begrijpt de folders en brieven
van de gemeente goed en 73 procent vindt hun inkomensconsulent
goed bereikbaar. 77 procent is van mening dat de communicatie met de
gemeente prettig verloopt.
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3.6 Budget
De uitdaging voor de gemeente Ede is het bieden van kwalitatief goede,
effectieve en efficiënte zorg binnen de kaders van een duurzaam
financieel perspectief. De totale gerealiseerde lasten in het brede sociale
domein (programma’s 1 t/m 3 uit de jaarrekening) zijn € 191 miljoen.
De transformatiebeweging - inclusief een duurzaam financieel
perspectief - is goed op stoom gekomen. In juni 2021 is de gemeenteraad
in de Perspectiefnota 2022-2025 geïnformeerd over de voortgang van
de ombuigingsmaatregelen, inclusief het huidig financieel kader van het
sociaal domein. In de jaarrekening van 2021 heeft deze transformatie
in belangrijke mate bijgedragen tot de daling van de lasten in het brede
sociale domein van € 9,4 miljoen ten opzichte van 2020. De kosten van
beschermd wonen zijn significant gedaald door een wijziging in de Wet
langdurige zorg (Wlz).
Ook in vergelijking met het basis jaar 2019 (voor corona) hebben
de ombuigingsmaatregelen tot de positieve resultaten geleid zoals
verwacht in het transformatieplan. In die vergelijking worden de totale
structurele lasten van 2021 (zonder incidentele lasten veroorzaakt door
corona) gecompenseerd voor prijsstijgingen en autonome toename
van de zorgvraag door de veranderende bevolkingssamenstelling
vergeleken met de totale lasten van 2019. De verwachting is dat deze
gerealiseerde impact structureel doorloopt en de impact van de laatste
maatregelen begin 2023 zichtbaar wordt. Het blijft echter belangrijk om
de ontwikkelingen en de financiële gevolgen nauwlettend te volgen en
continu bij te sturen waar dat nodig is.
In de volgende hoofdstukken wordt de geldstroom per domein kort
toegelicht. De gedetailleerde overzichten zijn opgenomen in de
begroting en jaarrekening.
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4.	Inzicht in stapeling van
zorg en voorzieningen
Gemeente Ede streeft ernaar om het sociaal domein integraal en domeinoverstijgend te
benaderen, waarbij de individuele domeinen - jeugdhulp, Wmo en Participatie en inkomen - niet
langer leidend zijn. Eenvoudige hulpvragen worden snel afgehandeld. Complexe vragen of vragen
vanuit meerdere domeinen worden doorgezet naar specialistische teams die integraal regie
uitvoeren, waarbij geldt: één gezin, één regisseur, één plan.
De stapelingen zijn in beeld gebracht op basis van voorzieningengebruik binnen een huishouden
in 2021. Het gaat daarbij om huishoudens die een beroep doen op meerdere gemeentelijke
voorzieningen. Hierbij is gekeken naar jeugdhulp, Wmo en Participatie en inkomen. Meervoudige
steun vanuit één domein, bijvoorbeeld twee beschikkingen voor jeugdhulp, wordt niet gezien als
een stapeling. De reden hiervoor is dat het niet te achterhalen is of er sprake was van opvolgend
of gelijktijdig gebruik van zorg en/of voorzieningen. In de praktijk zou een persoon die van
specialistische jeugdhulp naar reguliere jeugdhulp gaat als ‘stapelaar’ worden gezien, terwijl er
sprake is van opvolgend gebruik. Gegevens vanuit de sociale basis, over re-integratietrajecten,
schulddienstverlening, verslavingszorg, leerplicht, leerlingenvervoer, huiselijk geweld,
slachtofferhulp en aanvullende uitgaven vanwege corona zijn geen onderdeel van de analyse.

4.1

Stapeling van zorg en voorzieningen

Ede telt in 2021 in totaal 118.515 inwoners en 50.053 huishoudens. 9 procent van alle inwoners
en 20 procent van alle huishoudens in gemeente Ede heeft in 2021 gebruik gemaakt van één of
meerdere vormen van zorg en/of voorzieningen (11.001 personen en 9.938 huishoudens). 1.278
huishoudens stapelen twee of meerdere voorzieningen vanuit meerdere domeinen.
46 procent van de huishoudens met een voorziening maakt alleen gebruik van Wmo, 22 procent
alleen van jeugdhulp en 19 procent alleen van Participatie en Inkomen. 13 procent van de
huishoudens maakt gebruik van een combinatie van voorzieningen uit de verschillende domeinen.
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Figuur 1 toont de overlap tussen voorzieningen in het sociaal domein door
huishoudens in gemeente Ede in 2021 in absolute aantallen. De combinatie
van Participatie en inkomen en Wmo (787 huishoudens) komt regelmatig
voor. Dit betreft huishoudens waar zowel gebruik wordt gemaakt van
bijvoorbeeld thuisondersteuning als aanvullende minimaregelingen of een
bijstandsuitkering.
Figuur 1. Gebruik van sociaaldomeinvoorzieningen door huishoudens (aantallen)1, 2021

Figuur 1. Gebruik van sociaaldomeinvoorzieningen door huishoudens (aantallen), 2021
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Achtergrondkenmerken van ‘stapelaars’
De grootste groep binnen de ‘stapelaars’ bestaat uit
eenpersoonshuishoudens (43 procent) gevolgd door tweeoudergezinnen
(25 procent).
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Figuur 2. Stapeling naar type huishouden, 2021
Alleenstaanden (n=548)

43%

Tweeoudergezinen (n=318)
Eenoudergezinnen (n=257)
4.2 Kosten van stapeling
Personen in instellingen (n=77)

25%
20%
6%

De totale omvang van gedeclareerde kosten door zorgaanbieders, op
50 procent van de kosten voor 12 procent van de huishoudens
basis
van
de
beschikbare
declaratiegegevens
tot
half
april
2022,
en
de
De helft van de gedeclareerde kosten - bijna 40 miljoen euro - is in
Samenwonenden (n=57)
4%
uitgaven binnen de Participatiewet zijn ruim 79,5 miljoen euro over het
2021 uitgegeven aan zorg en voorzieningen voor 12 procent van de
jaar
2021.
Bijna
36
procent
van
de
totale
kosten
uit
2021
komt
vanuit
huishoudens in gemeente Ede. Dit is zichtbaar gemaakt in navolgende
Meerdere generaties huishouden (n=20)
2%
jeugdhulp. Het aandeel vanuit Wmo bedraagt bijna 35 procent en circa
figuur. De overige 88 procent van de huishoudens heeft tevens bijna 40
30 procent is voor rekening van het
domein
Participatie
en
inkomen.
miljoen30%
ontvangen ten behoeve
ondersteuning.
0%
10%
20%
40% van zorg en50%
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vaststelling van de financiën of de totale facturatie in 2021 betreffen.
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Elk van de vier onderscheiden deelgroepen met een stapeling maakt
gemiddeld hogere kosten dan huishoudens met een enkele voorziening.
% huishoudens
De gemiddelde kosten voor de groep huishoudens
met de combinatie
jeugdhulp, Wmo en Participatie en inkomen zijn het hoogst: ruim 32.000
euro in 2021.
Figuur
5.5.Gemiddelde
kosten
huishouden
naar
zorg en voorzieningen,
2021
Figuur
Gemiddelde kosten
perper
huishouden
naar zorg
en voorzieningen,
2021
€ 35.000
€ 30.000
€ 25.000

€ 20.000
€ 15.000
€ 10.000
€ 5.000
€0

Enkel Wmo
(n=4.527)

Enkel
Participatie
(n=1.897)

Sociale Monitor Ede 2022

Enkel Jeugd
(n=2.236)

Participatie en
Wmo (n=787)

Jeugd en Wmo
(n=214)

Jeugd en
Participatie
(n=181)

Jeugd,
Participatie en
Wmo (m=96)

17

Gemiddeld de hoogste kosten rond de leeftijd van vier jaar
Tot slot is gekeken naar de gemiddelde kosten over de drie domeinen per persoon. De gemiddelde
kosten per persoon waren in 2021 circa 7.200 euro. De gemiddelde kosten zijn over het algemeen hoger
in de eerste 18 jaren.
De gemiddelde kosten vertonen de grootste piek rond het derde à vierde levensjaar. Daarnaast is een
piek te ontdekken rond de leeftijd van 19 jaar. Bepaalde ‘life events’ - zoals het starten met onderwijs,
het wisselen van primair naar secundair onderwijs en het starten op de arbeidsmarkt - kunnen triggers
zijn voor problematiek en in sommige gevallen leidt dat tot hulptrajecten. Dit zou de diverse pieken in
gemiddelde kosten tijdens de jeugd kunnen verklaren. Na het 25ste levensjaar dalen de gemiddelde
kosten per persoon.

Figuur 6. Gemiddelde kosten (in euro's) over de drie domeinen per persoon naar leeftijd in jaren, 2021
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Figuur 7. Ontwikkelingen in eenzaamheid, 2015-2021
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5.

Sociale Basis
Onder invloed van externe én interne ontwikkelingen zien we de transformatie verder op stoom
komen. Vanuit de leidende principes ‘normaliseren’ en ‘Informeel is duurzaam’ sluiten we daarbij
aan op ontwikkelingen die de beweging naar de voorkant versterken, naar preventie. Deze
beweging krijgt onder andere vorm in de uitvoering van het Actieprogramma Versterken Sociale
Basis. Winst van het actieprogramma is dat een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat voor de
sterke sociale basis en tal van organisaties werken samen vanuit dezelfde visie en ambities.
Binnen het sociaal domein verwijzen we actiever door naar het preventieve voorveld in de sociale
basis. Ook zien we dat deze sociale basis steeds beter aansluit op de vragen van onze inwoners en
meer te bieden heeft. Dat is precies de beweging die we nastreven. Deze beweging gaat echter
niet overal even snel, waardoor soms frictie ontstaat. Zo groeit het effectief preventief aanbod,
maar de middelen groeien niet mee. Om dit te doorbreken, maken we soms de beweging om
middelen voor maatwerk aan de voorkant in zetten. Dit betekent investeren in preventie, waarbij
de kosten voor de baten uitgaan. Hiermee laten we zien dat we als gemeente regie nemen over het
sociaal domein en lef tonen om nog meer integraal te kunnen werken.
Overigens beseffen we ook dat de sociale basis niet de oplossing is voor alle hulpvragen. Een sterke
sociale basis kent ook haar grenzen: het aantal vrijwilligers is immers beperkt en niet alle problemen
zijn te voorkomen.

5.1 De impact van corona
Ook in 2021 stond de maatschappelijke ondersteuning grotendeels in het teken van de
coronacrisis. Steeds weer werd er een appèl gedaan op veerkracht en flexibiliteit. Gelukkig zagen
we in onze sociale basis in Ede die veerkracht. Als gemeente hebben wij dit aan de hand van
het actieprogramma Versterken Sociale Basis en de Herstelagenda Sociaal Verbonden kunnen
ondersteunen. Vanuit de herstelagenda konden wij bijvoorbeeld extra ondersteuning inzetten,
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om wachtlijsten weg te werken en passende ondersteuning te bieden.
Daarnaast was er extra ondersteuning door jongerenwerk mogelijk, gericht
op het voorkomen van psychische problematiek en middelengebruik.
Uit de tussenevaluatie van de Herstelagenda Sociaal Verbonden blijkt dat
de laatste lockdown de impact van de pandemie heeft vergroot. Ook in de
huidige periode is de impact nog merkbaar. Een deel van de inwoners is nog
erg voorzichtig en neemt liever niet deel aan drukbezochte activiteiten.
De zorgen over de pandemie, over de huidige situatie in de wereld, over
bestaanszekerheid in combinatie met minder meedoen in de samenleving,
leidt tot meer somberheid en psychische klachten. Daarnaast signaleren
het jongerenwerk en veiligheid dat de groepsdynamiek bij jongeren matig
ontwikkeld is. Jongeren hebben feitelijk minder ervaring opgedaan met het
omgaan met elkaar. Dit leidt tot meer agressie, meer uitsluiting en meer
risicovol gedrag.

5.2 Voorzieningen en activiteiten
Op weg naar een sterke sociale basis
De sociale basis is van iedereen. Het is de plek waar inwoners, instellingen,
bedrijven en burgerinitiatieven met elkaar samenwerken ten behoeve van
ontmoeting, welzijn en preventie van sociale problemen en zorg. Een sterke
sociale basis is het cement van onze samenleving. In 2019 heeft gemeente
Ede stevige ambities opgesteld rondom de sociale basis. Deze ambities zijn
in 2020 geland in het actieprogramma Versterken sociale basis en preventie
2020 - 2023, wat onderdeel is van programmalijn 1 van de transformatie.
In het actieprogramma werkt de gemeente samen met tal van organisaties
o.a. aan:
• het ondersteunen en waarderen van vrijwilligers en mantelzorgers;
• het in beeld brengen van de vragen van onze inwoners en het aanbod
van de organisaties als het gaat om ontmoeting, welzijnswerk,
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vrijwilligerswerk en lichte ondersteuning;
• e
 en stevigere samenwerking tussen deze organisaties, zodat zij samen
onze inwoners op weg kunnen helpen;
• een stevigere samenwerking tussen organisaties in de sociale basis en
professionele zorgorganisaties.
Alle acties toetsen we aan zes uitgangspunten:
1. Werken op wijk-/dorpsniveau waar mogelijk;
2. Vraaggericht werken, waarbij de vraag van de inwoner, maar ook diens
oplossing, centraal staat;
3. Overzicht creëren, zodat men elkaar kan vinden;
4. Werken vanuit vertrouwen in inwoners en partners;
5. Samenwerking bevorderen, zodat krachten worden gebundeld;
6. Focus: liever een aantal dingen goed, dan heel veel dingen half.
Gebiedsagenda’s
Gemeente Ede is opgedeeld in vier gebieden, met vier gebiedsteams. Een
gebiedsteam bestaat uit een kernteam en wijkteam van verschillende
partners. Ieder gebiedsteam werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid
van dat specifieke gebied. Onder leefbaarheid verstaan we de aanpak van
het sociaal-, ruimtelijk- en veiligheidsdomein. De teams werken integraal
over de verschillende domeinen en beleidsterreinen heen.
De wensen en behoeften vanuit de gebieden zijn meegenomen in de
gebiedsagenda’s, die begin 2019 zijn vastgesteld voor een periode van vier
jaar. Deze gebiedsagenda’s vormen een belangrijk instrument om samen
met inwoners en partners in het wijkwerk vorm te geven aan de woon- en
leefomgeving en het welbevinden van de bewoners. Zij leveren input voor
beleidsontwikkeling en voor de jaarplannen van de gebiedsteams. In 2021
hebben de gebiedsteams diverse acties en projecten uitgevoerd. Voor 2022
zijn er nieuwe jaarplannen opgesteld. In 2022 bereiden we daarnaast de
nieuwe gebiedsagenda’s 2023- 2026 voor.
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Figuur 7. Ontwikkelingen in eenzaamheid, 2015-2021
Vrijwillige inzet
Gemeente Ede kent een brede, actieve sociale basis. Veel van onze
inwoners zijn vrijwillig actief voor bijvoorbeeld hun buurthuis of als maatje.
Tal van organisaties zetten zich in voor het welzijn van onze inwoners en
om (sociale) problemen te voorkomen. Door ontmoeting te stimuleren,
mensen op weg te helpen als zij een vraag hebben, door voorlichting
te geven of lichte hulpverlening te bieden. Ruim 44.000 volwassen
inwoners uit gemeente Ede (48 procent) zetten zich vrijwillig in voor een
sportvereniging, school of kerk, helpen bij het draaiende houden van een
museum of zijn ‘maatje’ van een gehandicapte jongere. Dit percentage is
stabiel gebleven ten opzichte van 2019.
Gemeente Ede subsidieert zo’n 70 organisaties die werken met vrijwilligers.
Een deel daarvan werkt specifiek aan het koppelen van vrijwilligers aan
inwoners met vragen. Denk bijvoorbeeld aan Stichting Present, Netwerk
Dien je Stad, Meet-Inn, FlowerPower en Tot uw Dienst!
Ook Malkander heeft een belangrijke rol als het gaat om vrijwilligers.
Malkander beheert onder meer namens gemeente Ede een scholingsen promotiefonds voor vrijwilligers en initiatieven. Daarnaast verbindt
Malkander vraag en aanbod van vrijwilligers, zowel fysiek in inlooppunten,
als digitaal via de vrijwilligers-vacaturebank.
Eenzaamheid en ontmoeten
Het aandeel inwoners dat zich soms of vaak eenzaam voelt is gestegen
(van 15 procent in 2019 naar 18 procent in 2021). Ook het aandeel
inwoners dat aangeeft onvoldoende contact te hebben met buurtgenoten
is toegenomen; van 9 procent in 2019 naar 11 procent in 2021. Het is
mogelijk dat deze stijging (mede) het gevolg is van de coronacrisis.
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Doet, 2021 tegen te gaan, is de

subsidieregeling “Ontmoeten en ondersteunen” die in november 2021 is
opengesteld. Aanvragers konden maximaal € 7.500 aanvragen per activiteit
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campagne “Ede Viert” opgezet. In maart 2022 vond de aftrap plaats in het
stadspark. Hierbij waren ruim 100 personen aanwezig.
Ede Viert is een paraplucampagne rondom sociale verbinding in de
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Ouderen en mantelzorgers
Senioren waren (en zijn nog steeds) angstig om de deur uit te gaan en
groepen mensen op te zoeken. Vereenzaming, maar ook achteruitgang
in de fysieke en mentale gezondheid ligt daardoor op de loer. Ook
voor mantelzorgers is de afgelopen twee jaar intensief geweest
toen ondersteuning als dagbesteding of thuisondersteuning niet of
minder beschikbaar waren. In deze gevallen dreigt (of is al sprake van)
overbelasting. De extra inzet vanuit de herstelagenda op ouderen
en mantelzorgers heeft door de laatste lockdown helaas vertraging
opgelopen. Alleen de extra activiteiten door koffieluitjes zijn inmiddels
gereed. Met name de extra informele huisbezoeken bleken in de praktijk
lastig realiseerbaar. Er is sprake van een wachttijd, omdat er onvoldoende
(getrainde) vrijwilligers inzetbaar zijn.
Om deze en andere maatregelen nu alsnog stevig in te zetten, werken
we aan een plan waarin de verschillende acties gecombineerd worden.
Het gaat hierbij concreet om het organiseren van een toer door wijken en
buurten om op een ludieke manier in gesprek te komen met senioren en
mantelzorgers (soepkar, koffiebarretje, tuktuk, etc.). Een andere insteek
is om maatjescontacten met senioren te intensiveren, zodat senioren
daadwerkelijk mee op stap gaan naar activiteiten. Daarnaast streven
we naar het verlagen van de leeftijd van de informele huisbezoeken van
senioren van 80+ naar 75+.
Als onderdeel van de ambitie om de sociale basis te versterken, maakt
gemeente Ede beleid over waardering en vergoeding van mantelzorgers.
Het beleid gericht op mantelzorgondersteuning krijgt in Ede op
verschillende manieren vorm:
• Malkander heeft een expertrol naar andere organisaties en adviseert en
ondersteunt individuele mantelzorgers;
• Mantelzorgers kunnen jaarlijks een waardering bij de gemeente aanvragen;
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• M
 antelzorgers komen in aanmerking voor thuisondersteuning
mantelzorg. Deze hulp is bedoeld voor het eigen huishouden van de
mantelzorger;
• Via respijtzorg verblijft degene die zorg nodig heeft voor kortere tijd in
een zorginstelling. Huisgenoten worden zo even ontlast;
• Specifieke ondersteuning voor jonge mantelzorgers via Malkander JMZ
GO!;
• Ontmoeting en (onderlinge) steun worden gestimuleerd met Trefpunten
Mantelzorg.
In 2021 is vanuit het Actieprogramma Versterken Sociale Basis en Preventie
een Ondersteuningswaaier voor mantelzorgers (en professionals)
ontwikkeld.
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Respijtzorg / kort
verblijf
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In 2021 is het aantal toegekende mantelzorgwaarderingen gedaald ten
opzichte van 2020. Het aantal mantelzorgers met thuisondersteuning is in
dezelfde periode relatief zeer sterk gedaald. Voorheen werd de toegang
tot thuisondersteuning voor mantelzorgers geregeld door Malkander.
In 2020 is de toegang naar de gemeente gehaald. Dit resulteerde in een
lagere instroom en kortere indicatieduur. Bovendien wordt vaker direct
gekozen voor de maatwerkvoorziening thuisondersteuning, omdat dit
passender blijkt te zijn. Dit laatste sluit aan bij ons streven om tijdig
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passende ondersteuning in te zetten. Ook als die ondersteuning juist
intensiever is. Tot slot worden er vaker andere vormen van ondersteuning
en coaching ingezet.
Maatschappelijk werk
We zien dat Maatschappelijk werk Ede (MWE, bestaande uit Opella
en Stimenz) steeds bekender is in Ede en zowel door inwoners als
samenwerkingspartners goed gevonden wordt. Door de coronacrisis was
de verwachting dat er in 2021 een piek in aanmeldingen zou ontstaan, deze
is uitgebleven. Door de coronacrisis vond veel contact tussen inwoners
plaats via beeldbellen, telefonisch of er werd bijvoorbeeld gewandeld.
In 2021 is verder vormgegeven aan het leertraject MWE en gemeente
Ede, waarin we gezamenlijk de preventieve rol van MWE beter inzichtelijk
krijgen. In 2022 krijgt dit verder vorm.

nieuwe visie op de Buurt-, Wijk- en Dorpshuizen. Voor deze visie zijn in
augustus 2021 de uitgangspunten vastgesteld. De maanden erna zijn
de uitgangspunten verder uitgewerkt aan de hand van gesprekken met
de BWD-huizen, overige ontmoetingslocaties, inwoners en Malkander.
Het proces is gezamenlijk met de BWD-huizen doorlopen waarbij er met
wederzijds respect is gewerkt aan een visie die recht doet aan het belang
wat we hechten aan de BWD-huizen als belangrijke partij binnen de sociale
basis. De doelen van het BWD-beleid zijn:
• BWD-huizen als laagdrempelige ontmoetingslocaties met een passend
aanbod voor iedere doelgroep;
• Er is bij elk BWD-huis een vrijwillig bestuur wat zich kan richten op deze
kerntaak;
• Als gemeente zorgen we voor meer ondersteuning bij het uitvoeren van
deze taken.

Buurt-, wijk en dorpshuizen
De dertien buurt-, wijk- en dorpshuizen (BWD-huizen) zijn een belangrijk
onderdeel van de sociale basis van de gemeente Ede. De BWD-huizen
bieden ontmoetingsactiviteiten voor veel verschillende doelgroepen, waar
nodig en mogelijk gecombineerd met (in)formele ondersteuning.
De coronacrisis heeft in het algemeen veel invloed gehad op het reilen
en zeilen van de BWD-huizen. Helaas moesten zij lange tijd de deuren
sluiten. Dit heeft invloed gehad op hun bedrijfsvoering en op het aantal
vrijwilligers. De gemeente werkt samen met de BWD-huizen aan het
opvangen van deze impact, bijvoorbeeld met ondersteuningsbudgetten
en de herstelagenda corona. Zoals voorgenomen herhalen we de
subsidieregeling voor de BWD-huizen over hun exploitatie 2020 voor de
exploitatie over het jaar 2021. De regeling is aangepast op basis van de
ervaringen met de eerste periode.

De visie is op inhoud begin 2022 door het college vastgesteld. Concreet
zetten we in op:
• BWD-huizen als huiskamer voor iedereen (d.m.v. behoefteonderzoek,
kaders wat betreft verhouding maatschappelijke en commerciële
activiteiten en een vrije rol voor de besturen);
• Duidelijke en transparante gemeente (d.m.v. een simpele, maar
duidelijke subsidieregeling met bijbehorende afspraken, het meten
van klanttevredenheid, helder vastgoedbeleid en kaders voor nieuwe
initiatieven);
• Ondersteuning en relatie vrijwilligers (d.m.v. vaste formatie
beleidsadviseur, ondersteuning door Malkander, een extra coördinerend
beheerder en meer onderhoud uitgevoerd door de afdeling vastgoed van
de gemeente).
De financiële gevolgen worden in de loop van 2022 aan de gemeenteraad
ter besluitvorming voorgelegd.

Onderdeel van het actieprogramma Versterken Sociale Basis is een
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Figuur 7. Ontwikkelingen in eenzaamheid, 2015-2021

Inclusie
Vanaf 2021 is Ede een Regenbooggemeente. De specifieke aandacht
voor inwoners met een lhbti-achtergrond betekent dat er beleid wordt
ontwikkeld gericht op zichtbaarheid, sociale acceptatie en sociale en fysieke
veiligheid. We stelden eind 2021 een beleidsplan ten aanzien van lhbtibeleid vast, waarin het element van ontmoeten en verbinden belangrijk
is. Dit is in lijn met ons algemene inclusiebeleid, waarin we er naar streven
dat meer (kwetsbare) inwoners mee kunnen doen aan de samenleving met
minder fysieke en mentale drempels.

20%
18%
18%
15%
15%
16%
14% Sociale initiatieven, die veel voorkomen
coronacrisis nog goed zichtbaar.
12% namen procentueel gezien voor het tweede jaar op rij af.
14%
op Ede Doet,
11%
12%
10%
9%
Gedurende een lockdown kunnen
dergelijke initiatieven
namelijk niet of
10%
nauwelijks uitgevoerd worden. Fysieke initiatieven zijn daarentegen vaker
8%
mogelijk. In 2021 waren deze initiatieven, net als in het jaar ervoor,
6%
populairder dan voorheen.
4%
2%
Enkele feiten over Ede Doet 2021:
0%
• Twee cheques
als in 2020;
2015 per jaar, net
2017
2019
2021

• 9,8 initiatieven per 1.000
somshuishoudens;
of vaak eenzaam
• 52 procent van de cheques
is geactiveerd;
Bewonersinitiatieven
onvoldoende
contact met buurtgenoten
• 495 initiatieven aangemeld;
Ede Doet is een belangrijk platform voor bewonersinitiatieven in Ede.
Inwoners kunnen hier samen met buurtgenoten nieuwe initiatieven starten • 446 initiatieven goedgekeurd.
of initiatieven van anderen steunen. Om dit te stimuleren ontvangen alle Figuur 8. Verdeling initiatieven Ede Doet, 2021
Figuur 8. Verdeling initiatieven Ede Doet, 2021
huishoudens in gemeente Ede twee keer per jaar een cheque ter waarde
van € 7,50. Dit bedrag kunnen zij doneren aan een initiatief om hun buurt
Duurzaamheid
Zorgen voor elkaar
beter, leuker of mooier te maken.
2%
2%
Sport en bewegen
In maart en april 2021 ontvingen ruim 50.000 huishoudens de eerste Ede
Doet-cheque en in september de tweede. Bewoners hebben in 2021 samen
ruim 52.000 cheques geactiveerd ter waarde van bijna € 400.000,=. In 2020
werden er ruim 47.000 cheques geactiveerd.
Op 6 januari 2022 telt Ede Doet 11.071 gebruikers. Van deze gebruikers
hebben 1.082 personen één of meerdere initiatieven aangemeld op
Ede Doet sinds de start van het platform. In 2021 zijn 495 initiatieven
aangemeld, een stijging ten opzichte van 2020 (449 initiatieven). Dit kan
mogelijk verklaard worden doordat de coronamaatregelen in een deel van
2021 minder streng waren dan in 2020.
In het type initiatieven dat in 2021 is aangemeld, is het effect van de
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Preventieve gezondheid
De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Ede 2020-2024 omschrijft de
Edese ambities op de thema’s gezond opgroeien, gezond blijven en vitaal
ouder worden. Het Uitvoeringsplan Samen Gezond Ede 2021-2024 is in
november 2021 vastgesteld en vormt de uitwerking van deze ambities, met
als overkoepelend doel: “het behalen van gezondheidswinst voor iedereen”.
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:
• Iedereen doet mee;
• Brede benadering vanuit Positieve Gezondheid;
• Netwerk verbinden en samenwerking versterken.
In het plan worden de verschillende rollen van de gemeente toegelicht en
gekoppeld aan de geformuleerde doelen en resultaten.
Voor de gemeentelijke inzet ligt de focus op het voorkomen van de leefstijlgerelateerde problematiek door de aanpak van roken, overgewicht en
problematisch alcohol(- en middelen)gebruik.
Het gaat hierbij niet alleen om fysieke gezondheid, maar juist om de
verbinding tussen zorg en welzijn. Oplossingen moeten niet alleen in het
medische circuit worden gezocht. De basis voor positieve gezondheid komt
voort uit iemands veerkracht en dat wat het leven betekenisvol maakt.
Om een extra impuls te kunnen geven aan de ambities gezond gewicht
en rookvrij is bij het rijk uitvoeringsbudget aangevraagd voor lokale
preventieaanpakken.
Aansluitend bij de bestaande inzet op voeding en bewegen hebben we
onlangs het contract getekend met JOGG, dat staat voor een brede aanpak
met als uitgangspunt ‘een gezonde jeugd, een gezonde toekomst’. De
focus ligt hierbij op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed
slapen.
Overmatig alcoholgebruik en het nuttigen van alcohol onder de 18
jaar hangt samen met mentale gezondheid, voldoende bewegen en
zingeving. In combinatie met de gevolgen van de coronamaatregelen voor
jongeren, is dit eind 2021 aanleiding geweest om budget vrij te maken
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voor implementatie van ‘opgroeien in een kansrijke omgeving’ (voorheen:
IJslands preventiemodel). Deze datagestuurde, community- en evidencebased aanpak draagt bij aan het verbeteren van het welbevinden van
jongeren en aan het voorkomen van het gebruik van alcohol, drugs en
tabak.
De wandeluitdaging is verder vormgegeven en we startten vanuit dit
traject in mei vier groepen met een wandeluitdaging. Daarnaast verkennen
we nu wat er nodig is om juist ook inwoners met een migratieachtergrond
te bereiken en te laten deelnemen in de ontmoeting en het wandelen.
Een aantal ondernemers heeft subsidieaanvragen gedaan om bewezen
interventies in te zetten om niet actieve inwoners aan het sporten en
bewegen te krijgen en te houden.
Voor de Gecombineerde Leefstijl-Interventie COOL (= Coaching Op
Leefstijl) voeren we een evaluatie uit om een nieuwe groep te starten en
uit te breiden naar groepen die niet voldoen aan de voorwaarden die de
zorgverzekeraar stelt voor deelname, maar die wel veel baat hebben bij
deze interventie.
Sport
Sport en bewegen is in de coronacrisis heel belangrijk gebleken om fysiek,
mentaal en sociaal gezond te blijven. Deze bewustwording houden we
vast en in 2021 zorgden we voor een structurele link met preventie en
sociale basis. Dit past ook bij de ambities uit het sportakkoord waarin
sport voor iedereen en sport, bewegen en gezondheid thema’s zijn die
hieraan bijdragen. Om dit voor elkaar te krijgen werken we samen met
sportaanbieders, Sportservice Ede, Sportforum Ede, onderwijs en zorg.
Sporten dichtbij in de wijk voor jongeren, aandacht voor aangepast sporten
via Uniek Sporten en programma’s voor activatie zoals de wandeluitdaging
Ede zijn voorbeelden hiervan.
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Cultuur
Via culturele activiteiten kunnen onze inwoners hun talenten ontwikkelen
en elkaar ontmoeten, maar ook biedt cultuur ontspanning en plezier.
Corona had ook in 2021 veel invloed op de sector. Culturele instellingen
moesten 5,5 maand hun deuren gesloten houden. De functie van de
bibliotheek werd in december als essentieel gezien en daarom kon
de bibliotheek ondanks de coronamaatregelen de laatste weken van
het jaar openblijven. Daar is veel gebruik van gemaakt voor het lenen
van boeken, voorlezen, hulp bij digitale vragen en ondersteuning bij
coronatoegangsbewijzen en natuurlijk om te lezen en te studeren. De
bezoekersaantallen stegen ten opzichte van 2020. De Cultura bibliotheek
haalde dit jaar 80 procent van het aantal uitleningen van 2020 terwijl deze
in 2021 35 procent minder open was dan in 2020.
Andere ontwikkelingen uit de cultuursector 2021:
• Het Taalhuis is een belangrijke schakel voor iedereen die zijn taal wil
verbeteren. Het open leercentrum waar bezoekers zelf aan de slag
kunnen, krijgt steeds meer aanloop. Een mijlpaal voor het Taalhuis was de
certificering dit jaar.
• In 2021 organiseerde Cultura wederom de cursussen Klik & Tik om
digitale inclusie te ondersteunen.
• In 2021 opende Cultura het Informatiepunt Digitale overheid (IDO) aan
de Molenstraat en in Cultura Bennekom. Veel vragen zijn gesteld over het
installeren en gebruik van de CoronaCheck-app.
• Cultura ontwikkelt activiteiten waardoor mensen elkaar kunnen
ontmoeten en ontwikkelen en zoekt daarbij verbinding met wat er gaande
is in buurten en wijken. Voorbeelden zijn: Meet the Ancestors, waarin
een groep jongeren uit allerlei culturen op zoek ging naar hun eigen
culturele roots. Andere voorbeelden zijn een programma met jongeren
in de zogenaamde zuipketen en de maandelijkse maaltijden in Cultura
Stadspoort, waaronder de Falafelmaaltijd. Deze trekken veel bezoekers.
• Er is een groeiende behoefte aan zingeving. Een voorbeeld is de cursus
‘Vormgeven aan je idealen’ over hoe idealen om te zetten tot actie, die
samen is opgezet tussen Cultura en Edenaar, theoloog, theatermaker en
schrijver Rikko Voorberg.
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• In het kader van ontmoeting, ontspanning en sociale cohesie bood
Cultura in de kerstvakantie in samenwerking met Malkander en
Sportservice verschillende activiteiten aan, steeds op een andere plek in
de gemeente.
• Naast Cultura subsidieerde de gemeente ook in 2021 Momo
theaterwerkplaats, voor mensen met een zorg- of hulpvraag.
• In samenwerking met Cultura, Astrant en Sportservice zijn in 2021 de
voorbereidingen getroffen voor Summerbeach, een festival om invulling
te geven aan de wens van inwoners om elkaar te ontmoeten en te
ontspannen na de coronacrisis.

5.3 Inzicht in maatschappelijke effecten
Samen met vrijwilligersorganisaties wordt gewerkt aan het beter inzichtelijk
maken van hun maatschappelijke effecten, vanuit de actielijn ‘Meten en
weten’ uit het actieprogramma Versterken sociale basis en preventie. De
desbetreffende werkgroep ontwikkelde in 2021 een nieuwe structuur van
leer- en groepsgesprekken. Dit traject wordt begeleid door de Christelijke
Hogeschool. Ook zetten we nadrukkelijk in op meer accountgesprekken
met organisaties en stichtingen en werken we aan meer proportionele
verantwoordingen.
Op basis van beleidsdoelen, gewenste resultaten en ingezette activiteiten
komen we zo steeds dichter bij de essentie van wat we willen bereiken.
Op deze manier wordt beter zichtbaar hoe activiteiten bijdragen aan de
doelen en resultaten. En dat helpt om erachter te komen of de juiste
activiteiten worden ingezet, wat de effecten zijn van het gevoerde beleid
en waar op kan worden bijgestuurd. Dit helpt om samen met inwoners en
maatschappelijke partners te leren en te verbeteren.
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5.4

Inzicht in geldstromen

De activiteiten en voorzieningen uit de sociale basis zijn hieronder weergegeven. Donkerblauw
staat voor de kern van de opgave zoals besproken in dit hoofdstuk. Ook Sport, Cultuur, Gezondheid,
Onderwijshuisvesting en Sociaal Teams zijn meegenomen in onderstaand overzicht.

Onderdeel

Kosten 2020
(€ x 1 mln.)

Kosten 2021
(€ x 1 mln.)

Maatschappelijke dienstverlening (b1)

9,2

9,4

Sociale basis en preventie jeugd (b2)

3,5

4,1

Buurt-, wijk-, en dorpshuizen (b3)

1,4

1,6

Publieke gezondheid (b4)

4,3

4,7

Sport, cultuur en onderwijshuisvesting (b5)

23,1

22,9

Totaal

41,5

42,7

Voor cultuur is een steun- en herstelregeling opgenomen in de lasten
voor 2021 van € 0,9 mln.

B1
Maatschappelijke dienstverlening

B3
Buurt-, wijken dorpshuizen

B1 + B2 + I1
Cursussen &
trainingen

B2 + I1
Vrijwilligersorganisaties
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B2
Bewonersinitiatieven

B2
Jeugdpreventie

B5
Sport

B5
Cultuur

B4
Gezondheid

B5
Onderwijshuisvesting
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Fabian Hemmers is
samenlevingscoach
bij Malkander
“Ede Viert is een beweging van initiatieven rondom sociale verbinding met een kernteam bestaand
uit Froukje Davidse, Identitycraft, Netwerk Dien Je Stad en Malkander. Tijdens de pandemie was de
behoefte elkaar te ontmoeten groot, bleek uit het succes van de deels online evenementen Ede
Viert Kerst en Ede Viert Fitr. Toen het na corona weer ‘mocht’, besloten we alle professionals binnen
het sociaal domein samen te brengen en te inventariseren welke plannen er bij de verschillende
organisaties noodgedwongen in de koelkast waren blijven staan. Het aantal aanmeldingen was
overweldigend: bijna honderd! Er zijn inmiddels twintig projectgroepen ontstaan voor verschillende
activiteiten en evenementen zoals wandelgroepen, koffie-ochtenden, lokale diners en andere
ontmoetingsbijeenkomsten.”

'Ede Viert wil iedereen
laten weten dat we
elkaar weer mogen
ontmoeten.'

“De honderd organisaties die zich hebben aangesloten zijn betrokken vanuit hun eigen kracht. Dat is
onze filosofie: door samen te werken versterken we elkaars impact. Zo bereiken we zoveel mogelijk
mensen, ook kwetsbare of lastig te bereiken groepen. Dat lukt onder andere door het brede netwerk
van Malkander. We brengen mensen en organisaties met elkaar in contact. We sluiten aan bij bestaande
initiatieven en fungeren als supporter én etalage van mooie activiteiten rondom sociale verbinding in
de gemeente Ede. De komende maanden staan vooral in het teken van de publiciteitscampagne. Veel
inwoners zijn ook toen de maatregelen al opgeheven waren binnengebleven. We willen iedereen laten
weten: we mogen elkaar weer ontmoeten.”
“Ook willen we vrijwilligers enthousiasmeren om het werk weer op te pakken dat ze tijdens de pandemie
noodgedwongen hebben moeten neerleggen. Er zijn zoveel mooie plannen die lang in de ijskast hebben
gestaan. Al die organisaties staan te springen om ze eindelijk uit te gaan voeren.”
Fabian Hemmers
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Manon Bouwman is
Leefstijl- en buurtsportcoach
bij Sportservice de Vallei
“Ik vind het een uitdaging om mensen in beweging te krijgen. Daarvoor gaan we eerst op zoek naar
intrinsieke motivatie, want alleen als je het zelf wilt en gelooft in het nut ervan, kun je het volhouden. We
vragen mensen bijvoorbeeld zichzelf een gezondheidscijfer te geven en gaan van daaruit het gesprek aan:
wat is er nodig om er een tien van te maken? Het zit hem in kleine dingen. De trap pakken. Op de fiets naar je
werk. Je hoeft echt niet vier keer per week naar de sportschool om gezond bezig te zijn.”
“Er is veel aanbod in Ede, maar voor sommigen is de drempel van reguliere sportaanbieders te hoog.
Kinderen met obesitas bijvoorbeeld, maar ook mensen met chronische gezondheidsklachten zoals diabetes,
overgewicht of hartproblemen. Die mensen willen we de mogelijkheid bieden om laagdrempelig te
beginnen met bewegen. Huisartsen kunnen mensen sinds kort naar ons doorverwijzen voor Welzijn op
Recept. Wij geven dan een passend advies, zoals bijvoorbeeld de Wandeluitdagingen: in vier wijkgebonden
wandelgroepen bouwen deelnemers in twintig weken hun wandelconditie op. Ze komen uit alle lagen van
de bevolking. De jongste is veertien, de oudste 86. Het zorgt ook voor sociale cohesie in de wijk, want samen
bewegen verbindt.”
“Het is telkens mooi om te zien hoe mensen stap voor stap vooruit gaan. Dat ze zelf merken dat ze
fitter worden en beter in hun vel zitten, zowel lichamelijk als mentaal. Waar ik van droom? Leefstijl- en
gezondheidslessen op scholen. Daar gaat een grote preventieve werking vanuit. Het zou de maatschappij
veel gezondheidswinst opleveren.”
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Manon Bouwman

'Bewegen is goed
voor de gezondheid,
maar ook voor sociale
cohesie.'
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6.

Wmo
6.1 Inwoners in beeld
In Ede blijft een toenemend aantal ouderen relatief gezond. Met de komende vergrijzing en de
stijgende levensverwachting neemt het aantal ‘oudste’ ouderen (75 jaar en ouder) verder toe. Dit
houdt voor Ede in dat het aantal 75-plussers van ruim 10.000 in 2022 naar verwachting stijgt naar
bijna 13.000 in 2030. Hoewel deze groei relatief minder groot is dan landelijk zal het aantal Edese
inwoners dat steun nodig heeft in het dagelijks leven naar verwachting verder toenemen. Ook de
periode dat ze ondersteuning ontvangen neemt daardoor toe.
Inwoners van Ede kunnen indien nodig een beroep doen op ondersteuning vanuit de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Vormen van deze ondersteuning zijn
woningaanpassingen, thuisondersteuning, begeleiding en dagbesteding, beschermd wonen,
maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, vervoer en ‘inwonersondersteuning’, oftewel hulp bij
het aanvragen of organiseren van hulp en ondersteuning.

6.2 Het Wmo-gebruik nader bekeken
Domeinoverstijgend samenwerken
Nederland kent drie grote wetten binnen de zorg: de Wmo, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en
de Wet langdurige zorg (Wlz). De wetten sluiten niet altijd goed op elkaar aan, wat ongunstige
gevolgen kan hebben voor inwoners. Vanuit dit kader is gemeente Ede gestart met het experiment
Domeinoverstijgend Samenwerken (DOS), in afstemming met VWS, Opella en Menzis. Dit sluit aan op
de transformatieopgave van gemeente Ede, waarbij we een integrale aanpak nastreven voor inwoners
met problemen op meerdere leefdomeinen in samenwerking met externe partners. Het doel van
het experiment is om de kwaliteit van leven en de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren, tegen
lagere kosten. Uit een landelijke evaluatie uit 2020 blijkt dat het experiment een positief effect heeft
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op cliënten en familieleden. Inmiddels heeft het ministerie van VWS een
wetswijziging in voorbereiding, om DOS landelijk mogelijk te maken. Tot dat
moment wordt het huidige experiment gecontinueerd.
Lichte preventieve ondersteuning
We proberen door het versterken van de sociale basis en met lichte
ondersteuning zoveel mogelijk zwaardere zorg te voorkomen. Dit vraagt
van professionals om de (ver)zorgende rol steeds meer los te laten en een
verdere overgang te maken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Inwoners
worden continu op de eigen mogelijkheden gewezen, zoals het inzetten van
hun sociaal netwerk en aansluiten bij bewoners- en vrijwilligersinitiatieven.
Door de inzet van onafhankelijke inwonersondersteuners worden inwoners
geholpen om passende ondersteuning te vinden, juist ook informeel.
Maatwerkvoorzieningen
Daar waar lichte preventieve ondersteuning niet volstaat en ondersteuning
vanuit het sociale netwerk niet toereikend is, kunnen inwoners een Wmovoorziening aanvragen. Voorafgaand daaraan vindt een maatwerkgesprek
plaats. Daar wordt onder meer besproken wat mogelijk is binnen het eigen
netwerk. Maar verkennen we ook of ondersteuning vanuit sociale basis niet
meer passend is dan geïndiceerde zorg.

ontlasting van mantelzorgers. De algemene voorziening voor inwoners is
vanaf 2020 komen te vervallen. De voorziening was met de invoering van
het abonnementstarief gelijk geworden aan de maatwerkvoorziening. De
algemene voorziening is komen te vervallen, zodat de gemeente beter kan
sturen op de inzet van thuisondersteuning.
We zien een groei van het aantal inwoners dat gebruik maakt van
thuisondersteuning. Een deel van de inwoners die voorheen gebruik
maakten van de algemene voorziening thuisondersteuning maakt nu gebruik
van de maatwerkvoorziening. Ook sommige mantelzorgers die gebruik
hebben gemaakt van thuisondersteuning voor mantelzorgers maken nu
gebruik van de maatwerkvoorziening als het onvoldoende lukt om de
overbelasting op te heffen.
Verder zorgt vergrijzing voor een toename van het aantal inwoners met
een indicatie voor maatwerk thuisondersteuning. Door het versterken
van de regiefunctie en het passend indiceren stijgen de kosten echter niet
evenredig. Dit heeft als gevolg een gemiddeld lagere kostprijs per inwoner
die gebruik maakt van thuisondersteuning.
Figuur
Aantalinwoners
inwoners met
met een
thuisondersteuning
maatwerk,
2015-2021
Figuur
9. 9.
Aantal
eenindicatie
indicatievoor
voor
thuisondersteuning
maatwerk,
2015-2021
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De afgelopen jaren nam het aantal inwoners dat gebruik maakt van een
Wmo-voorziening toe, al is in 2021 de stijging afgevlakt. Naast vergrijzing
wordt de stijging deels veroorzaakt doordat ouderen langer thuis blijven
wonen. We streven ernaar om door passend te indiceren en strakke
opdrachtverstrekking richting aanbieders onze inwoners goede begeleiding
en ondersteuning te blijven bieden.
Thuisondersteuning
Thuisondersteuning is in Ede de meest gebruikte Wmo-voorziening. Dit
werd van 2017 tot en met 2019 aangeboden als maatwerkvoorziening,
als algemene voorziening voor inwoners en als algemene voorziening ter
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Figuur 10. Aantal inwoners met een indicatie voor begeleiding of dagbesteding, 2015-2021
1.200

31

1500
1000
500
0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Figuur 10. Aantal inwoners met een indicatie voor begeleiding of dagbesteding, 2015-2021
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Inwoners die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen of bij
het organiseren van het dagelijks leven, komen in aanmerking voor
2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211
begeleiding vanuit de gemeente. Dagbesteding houdt in dat inwoners in Figuur 11. Ervaringen van inwoners
met de toegang tot Wmo-ondersteuning, 2019-2021
groepsverband en onder professionele begeleiding dagstructuur wordt
Begeleiding regulier
850
633
594
594
715
902
996
geboden. De activiteiten zijn gericht op het behouden en verbeteren
Begeleiding
van vaardigheden. Steeds meer zetten we in op het bereiken van doelen
602
776
828
920
955
980
956 80%
Ikspecialistisch
wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag
81%
om door te groeien richting betaald of vrijwillig werk. We werken
Dagbesteding regulier
568
489
500
584
665
681
664 79%
hierbij samen met de aanbieders en Werkkracht. Door corona was de
dagbesteding niet altijd open en was Wmo gericht op actieve participatie
Dagbesteding
165
264
247
200
160
109
76 77%
niet altijd goed te realiseren.
specialistisch
Ik werd snel geholpen
77%
Vervoer van en naar
dagbesteding

81%

370

408

Ik voel mij serieus genomen

425

478

510

485

430

Het beleid van de gemeente Ede is erop gericht om meer reguliere
begeleiding/dagbesteding en minder specialistische
0%
20%begeleiding/
40%
60%
dagbesteding in te zetten. Die ingezette lijn werpt zijn vruchten af. Bij
2019
2020 bij specialistisch.
2021
begeleiding is een groei te zien bij regulier en
een daling
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84%
85%
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Met name de regievoering op zowel casuïstiek als op aanbieders blijkt
succesvol.
Bij dagbesteding is in beide gevallen een daling te zien. Hier spelen
de effecten van corona echter ook een rol. Locaties van dagbesteding
waren gedurende periodes in 2021 niet of beperkt open. Daarnaast
is de inschatting dat men enigszins terughoudend is geweest met het
aanvragen van dagbesteding, omdat met name ouderen hier samen in
groepsverband activiteiten uitvoeren. In tijden van corona lag daar een
risico.
Woon-, leef- en vervoersvoorzieningen
Inwoners kunnen via de Wmo in aanmerking komen voor rolstoelen,
vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen, zoals een
douchestoel of een traplift. In 2021 ging het om 1.015 rolstoelen, 843
woonvoorzieningen en 1.015 vervoersvoorzieningen.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rolstoelen

1.313

1.260 1.240

1.230

899

1.084 1.015

Woonvoorzieningen

483

520

522

886

802

Vervoersvoorzieningen

942

894

883

944

835

739

2021

834

1.003 1.015

Wmo vervoer
Inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen kunnen aanspraak maken
op een indicatie voor een regiotaxipasje waarmee ze tegen een laag
tarief kunnen reizen met de Valleihopper (regiotaxi). In 2021 maakten
gemiddeld 690 inwoners per maand gebruik van de Valleihopper en er
werden gemiddeld 134 ritten per dag gereden. Door corona-effecten
was het gebruik van de Valleihopper lager dan normaal.
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In 2019 is vrijwilligersvervoer (Automobiel) in Ede gestart. Dit is vervoer
waarbij vrijwillige chauffeurs met hun eigen auto inwoners tegen een
onkostenvergoeding vervoeren. Dit is in principe beschikbaar voor alle
inwoners van Ede, maar richt zich voornamelijk op (kwetsbare) inwoners.
Het vrijwilligersvervoer heeft in de coronatijd nauwelijks stilgelegen
en heeft ongeveer 30 enthousiaste vrijwillige chauffeurs. Het
aantal inwoners dat tijdens coronatijd heeft deelgenomen aan
vrijwilligersvervoer is begrijpelijk minder dan daarvoor. Momenteel is er
weer een groei van circa 25 - 35 nieuwe gebruikers per maand. Er zijn de
afgelopen maanden ongeveer 250 ritten per maand gereden (inclusief
retourritten) en ook dit aantal neemt toe.
Onafhankelijke inwonersondersteuning
Vanaf 2020 wordt onafhankelijke inwonersondersteuning (OIO; voorheen
onafhankelijke cliëntondersteuning) uitgevoerd door Stimenz. OIO
helpt inwoners bij het verhelderen van hun hulpvraag en die van haar/
zijn netwerk en ondersteunt bij het krijgen van passende ondersteuning
binnen het sociaal domein. In 2021 zijn er 365 inwoners ondersteund
door OIO, dat zijn er 162 meer dan in 2020. Binnen onafhankelijke
inwonersondersteuning is specifieke aandacht voor het organiseren
van goede en effectieve samenwerking tussen informele en formele
ondersteuners, is er extra aandacht voor inwoners met een niet-westerse
achtergrond, dak- en thuislozen en ouderen, en verstevigen we de
preventieve functie van inwonersondersteuning door inwoners op een zo
vroeg mogelijk moment te helpen met hun hulp- of zorgvraag.
Wonen met zorg
Gemeente Ede vindt het belangrijk dat mensen een passende woning
hebben. Daarbij streven we naar zoveel mogelijk en zolang mogelijk
zelfstandig wonen. Dit geldt voor zowel jongeren als ouderen. Er zijn
verschillende redenen waarom mensen voor korte of langere tijd
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ondersteuning nodig hebben in hun woonsituatie. Denk aan mensen met
een psychiatrische achtergrond of met een licht verstandelijke beperking.
Maar ook aan mensen die bijvoorbeeld op straat hebben geleefd en via
de opvang de weg naar zelfstandigheid willen inslaan. Om mensen in
Ede de mogelijkheid te bieden voor de opstap naar zelfstandig leven en
wonen, zijn goedkope (huur)woningen en/of kamers nodig. Aangevuld
met zorg op maat.
In 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar wonen met zorg voor
senioren in gemeente Ede. Het onderzoek geeft inzicht in de huidige en
toekomstige vraag en het aanbod van wonen met zorg onder senioren.
Wanneer de zorgbehoefte wordt vertaald naar de woonbehoefte zien
we dat de meeste ouderen thuis in een reguliere woning wonen en
dat daar de grootste toename verwacht wordt. Ook voor de meest
kwetsbare groep, ouderen met psychogeriatrische aandoeningen met
een behoefte aan een intramurale woonvorm, neemt de vraag de
komende jaren sterk toe. Daarbij bewegen we als gemeente mee met de
laatste ontwikkeling waarin het aantal verpleeghuisplekken gelimiteerd
zal worden de komende jaren. De Wlz-zorg voor senioren zal veel meer
aan huis geleverd worden. Dat krijgt een effect op waar en hoe senioren
wonen, maar ook op de ondersteuning van mantelzorgers en sociale
netwerken. In 2022 wordt een notitie opgesteld waarbij rekening wordt
gehouden met de diverse zorgdoelgroepen en intra- en extramurale
woonzorgvormen.

Tijdelijke plekken

Stand (05/2022)

Extra benodigd

Eenvoudige opvang

15

0

Opvang

35

0

145

Overschot van 45

Begeleid wonen

61

21

Geclusterd zelfstandig wonen

22

18

0

400

Beschermd wonen

Zelfstandig wonen

De Woonladder van Ede laat zien welke vormen van ‘wonen met zorg’ er
zijn in Ede. De Woonladder is opgenomen op de volgende pagina. Dit is
vertaald in navolgende tabel. Met name op het gebied van zelfstandig
wonen is er nog een onvervulde behoefte.
De krapte op de woningmarkt zorgt voor een stijging van zorgkosten.
Uitstroom wordt bemoeilijkt. Bovendien moet zorg die ambulant
geleverd zou kunnen worden soms worden opgeschaald naar
intramuraal, door gebrek aan alternatieven.
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DeDe
woonladder
Woonladder
van
Ede
van
Ede
Om de verschillende
stappen
Om de verschillende
en fasesstappen
van wonen
metvan
zorg te
en fases
onderscheiden,
hebben
wij de
wonen met
zorg te
Woonladder
van Ede gemaakt.
onderscheiden,
hebben
Deze woonladder
laat
zien
wij de Woonladder van
welke vormen
van ‘wonen
Ede gemaakt.
Deze met
zorg’ we
hebben in Ede.
woonladder
laat zien
welke vormen van ‘wonen
met zorg’ we hebben in
Ede.

Zelfstandig
wonen tot max. 45m2
Aantal plekken
0
Huidig
400 Extra nodig

Begeleid
wonen
Aantal plekken
61 Huidig
21 Extra nodig
Opvang
Aantal plekken
35 Huidig
0 Extra nodig

Geclusterd
zelfstandig
wonen
Aantal plekken
22
Huidig
18
Extra nodig
Beschermd
wonen
Aantal plekken
145
Huidig
-45
Extra nodig

Eenvoudige opvang
Aantal plekken
15 Huidig
0 Extra nodig

Huidige stand 05/2022
Extra nodig 2022
Dakloos
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Maatschappelijke opvang
Inwoners die, al dan niet gedwongen, dakloos zijn en die niet meer
op een eigen netwerk terug kunnen vallen, kunnen terecht bij
de maatschappelijke opvang. Hier krijgen zij tijdelijk onderdak en
begeleiding om hun leven weer op de rit te krijgen. Gemeente Ede voert
sinds 1 april 2019 zelf regie op de toegang tot maatschappelijke opvang.
De raad heeft in 2021 de visie Maatschappelijke Opvang Valleiregio
vastgesteld. De visie is in lijn met de landelijke aanpak van dak- en
thuisloosheid. Het voorkomen van dak-of thuisloosheid, opvang zo kort
mogelijk en doorstroom naar zo zelfstandig mogelijke woonvormen zijn
de drie belangrijkste doelstellingen.
Ede heeft middelen toegekend gekregen van de ministeries van VWS en
BZK om dak- en thuisloosheid verder terug te dringen. Deze middelen
hebben in 2021 bijgedragen aan de renovatie van gebouw 17, de
continuering van Housing First en de (start van de) realisatie van vier
woon-/ zorglocaties met uitstroomplekken voor beschermd wonen/
maatschappelijke opvang, waarvan er in 2021 één is gerealiseerd.
In 2021 waren er 36 vaste plekken. Het aantal plekken noodopvang
is gedurende het jaar gewijzigd. Tot september waren er 15
noodopvangplekken, daarna waren dit er 10. De reden hiervan is dat de
noodopvang een nieuwe locatie kreeg en daarnaast speelde mee dat de
landelijke richtlijn opvang in tijden van corona versoepeld werd bij de
keuze om van 15 naar 10 plekken te gaan.

Er waren in 2021 131 cliënten met een indicatie voor maatschappelijke
opvang. Dit aantal is exclusief de cliënten die in noodopvang verbleven.
Beschermd wonen
Onderstaande tabel bevat de beschikkingen voor inwoners van alle
regiogemeenten. Tot 1 januari 2024 is gemeente Ede centrumgemeente
voor beschermd wonen. Vanaf dat moment vervalt de centrumgemeentelijke functie van Ede voor beschermd wonen. Voor de
maatschappelijke opvang blijft de centrumgemeentelijke functie bestaan.
Sinds 2017 is Wageningen zelfstandig het Beschermd Wonen gaan
uitvoeren. Dit verklaart de daling in dat jaar.
Het aantal cliënten met een indicatie beschermd wonen inclusief
maatwerkarrangement GGZ is gedaald van 475 naar 422. Ook
het aantal cliënten met een indicatie beschermd wonen zonder
maatwerkarrangement GGZ is in 2021 afgenomen. Hiervoor zijn drie
oorzaken. Sinds 2021 is de Wet langdurige zorg opengesteld voor
mensen met psychiatrische problematiek. Een deel van de cliënten
met een indicatie Beschermd Wonen is gedurende 2021 onder de
Wet langdurige zorg in plaats van de Wmo komen te vallen. Daarnaast
voeren we meer regie op de casussen beschermd wonen. De derde
verklaring voor de daling is het beleidsdoel om beschermd wonen daar
waar mogelijk te ambulantiseren. Dit is terug te zien in het aantal Wmoarrangementen GGZ.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015
Aantal beschikbare plekken
Maatschappe
lijke opvang
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2016
43

2017
44

2018
52

2019
35

2020
50

2021
51

Aantal unieke indicaties
Beschermd wonen incl.
maatwerkarrangement GGZ

559

509

382

396

443

475

422

Aantal unieke indicaties
Beschermd wonen excl.
maatwerkarrangement GGZ

-

-

367

355

357

365

296
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Wmo-arrangement GGZ
Het Wmo-arrangement GGZ is een samenhangend pakket van
begeleiding, dagactiviteiten, 24-uurs contact met een professionele
begeleider en de mogelijkheid van tijdelijke kortdurende opname
in beschermd wonen. Dit product is een eerste stap in de afschaling
van zorg na beschermd wonen. Daarnaast is er begeleiding naar
maatschappelijke participatie en ondersteuning van het netwerk. Het
arrangement is bedoeld voor mensen die intensieve ondersteuning nodig
hebben bij het (weer) zelfstandig wonen. Ook in 2021 is het aantal Wmoarrangementen GGZ gestegen. Er wordt actief gestuurd op het inzetten
van dit product in plaats van beschermd wonen. Daar heeft dan ook een
afname plaatsgevonden. Dit is conform het ingezette beleid.

Wmo-arrangement GGZ

2017

2018

2019

2020

2021

23

54

102

128

159

Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Huiselijk geweld vindt achter de voordeur plaats en is daardoor vaak niet
zichtbaar. De cijfers over huiselijk geweld die wij hieronder presenteren,
betreffen gemelde en geregistreerde zaken. Daarom is voorzichtigheid
geboden bij het duiden en vergelijken van deze cijfers.

is ambulante begeleiding beschikbaar zonder dat er sprake is van opvang.
Onderstaande tabel toont het aantal trajecten per jaar.
2018

2019

2020

2021

Noodbed

5

6

8

5

Crisisopvang

7

8

9

7

Ambulant (kort en lang)

36

40

50

52

Opvang (kort en lang)

2

7

5

2

Veilig Thuis
De dienstverlening van Veilig Thuis betreft de uitvoering van wettelijke
taken als advies- en meldpunt voor vermoedens van huiselijk geweld
of kindermishandeling, het doen van onderzoek daarnaar en het actief
bijdragen aan de (veiligheids-)keten. Meldingen zijn afkomstig van politie
en andere professionals, maar ook van burgers. Ondanks zorgen over het
mogelijke effect van de coronamaatregelen op kwetsbare thuissituaties
was er in 2021 geen stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis.
Dit beeld was aanwezig in bijna het hele land; Ede en Gelderland Midden
waren geen uitzondering. De piek in 2019 is te verklaren door de
toenmalige invoering van de vernieuwde wet Meldcode.

Vrouwenopvang
Vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld
kunnen bij de vrouwenopvang in een veilige omgeving tot rust komen
en praktische zaken regelen. Vrouwen worden tijdens het verblijf
begeleid bij het verkennen van hun toekomstperspectieven. Noodopvang
is directe opvang voor enkele dagen. Dit kan een vervolg krijgen in
crisisopvang, die zes weken duurt en daarna kan reguliere opvang volgen.
Door een tekort aan sociale huurwoningen verblijven vrouwen soms
langer dan gewenst in de vrouwenopvang. Voor vrouwen en hun partners
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Figuur 10. Aantal inwoners met een indicatie voor begeleiding of dagbesteding, 2015-2021
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6.3 Cliëntervaringen
400

Sinds
200 2019 worden ervaringen van inwoners met zorg en ondersteuning
frequenter en uitgebreider in beeld gebracht. In 2019 zijn drie metingen
0
uitgevoerd;
in 2020 en 2021 zijn er twee metingen uitgevoerd.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
De tevredenheid over de toegang tot Wmo-ondersteuning onder
regulier
specialistisch wist waar
inwoners is stabielBegeleiding
en positief.
79 procentBegeleiding
van de Wmo-cliënten
regulier Vier op
Dagbesteding
specialistisch
zij/hij terecht konDagbesteding
met de hulpvraag.
de vijf cliënten
vindt dat
zij/hij snel geholpen werd en 87 procent voelde zich serieus genomen
tijdens het gesprek met de medewerker.

Figuur 11. Ervaringen van inwoners met de toegang tot Wmo-ondersteuning, 2019-2021 1
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Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag

80%
81%
79%

Ik werd snel geholpen

77%
77%
81%

Veilig Thuis regio Gelderland-Midden neemt deel aan de 3e cohortstudie
van het Verwey Jonker Instituut die in 2021 is gestart. Dat onderzoek
volgt mensen bij wie Veilig Thuis betrokken is geraakt na een melding
ruim anderhalf jaar. De resultaten worden in 2023 verwacht.
Voorkomen verslaving
Er zijn in Ede verschillende activiteiten gericht op het voorkomen
van verslaving:
• Gemeente Ede zet een preventiemedewerker in het buitengebied in
voor onder meer interventies in de keet met betrokkenheid van de
plaatselijke gemeenschap;
• Het geven van voorlichting en cursussen m.b.t. verslaving;
• Proactief en op verzoek zijn inwoners van Ede met een (dreigende)
verslaving bezocht om verergering van de problematiek en terugval
te voorkomen.
Het project Ontmoeten & Verbinden houdt de overlastgevende
dak- en thuislozen in Ede in beeld en is bedoeld om deze groep
te bewegen richting hulpverlening.
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84%
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Ik voel mij serieus genomen
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20%
2019
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2020

40%
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Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stellingen

Wist waar zij/
hij moest zijn

Snel
geholpen

Serieus
genomen

Dagbesteding

79%

84%

87%

Hulpmiddelen

84%

78%

80%

Individuele begeleiding

62%

78%

85%

Thuisondersteuning

81%

81%

89%

Doelgroep

38

100%

Het aanvraagproces wordt, op een schaal 1 tot en met 10, gemiddeld
met een 7,8 beoordeeld. De hulp die Wmo-cliënten krijgen van de
zorgaanbieder beoordelen de cliënten gemiddeld ook met een 7,8.
Cijfer

1
Figuur 12. Ervaringen van inwoners met het maatwerkgesprek, 2019-2021
1

Figuur 12. Ervaringen van inwoners met het maatwerkgesprek, 2019-2021
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De manier waarop er naar u geluisterd werd

85%
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85%

De deskundigheid van de medewerker

Het (maatwerk)gesprek vindt steeds vaker telefonisch plaats. In 2021 was
De mate waarin u samen naar
bijna twee derde van de maatwerkgesprekken telefonisch (64 procent).
een oplossing heeft gezocht
In 2020 vond het maatwerkgesprek in ruim de helft van de gevallen
De gekozen oplossing komt overeen
telefonisch plaats, in 2019 was dit in 16 procent van de gevallen. Deze
met uw verwachting
sterke stijging in het aantal telefonische gesprekken kan een gevolg
zijn van de coronatijd. Bij 40 procent was er een naaste aanwezig bij het
0%
20%
40%
60%
maatwerkgesprek, zoals een partner of mantelzorger. Bij 3 procent was
2019
2020
2021
er een onafhankelijk inwonerondersteuner aanwezig. 48 procent van de
inwoners heeft het maatwerkgesprek zelfstandig gevoerd.
Percentage
datdat
het (helemaal)
eens is met
stellingen jeugdhulp, 2015-2021
Figuur 113.
Aantalinwoners
jongeren
gebruik maakt
vandeambulante
Het maatwerkgesprek wordt positief beoordeeld door inwoners. 87
procent van de cliënten is tevreden over het contact met de medewerker
en de manier waarop er naar de client geluisterd werd. 85 procent is
tevreden over de deskundigheid van de medewerker. 82 procent is
tevreden met de mate waarin samen met de cliënt naar een oplossing is
gezocht en bij een even grote groep komt de gekozen oplossing overeen
met de verwachting.
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Figuur 14. Aantal jongeren dat gebruik maakt van verblijf, 2015-2021
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6.4

W2
Maatschappelijke
opvang

W1
Veilig Thuis

W1
Vrouwenopvang

W3
Beschermd
Wonen

Inzicht in geldstromen

Binnen de Wmo kennen we de onderstaande voorzieningen en activiteiten. De kosten voor
de maatschappelijke opvang zijn in 2021 gestegen vanwege extra noodopvang, corona en de
renovatie van Gebouw 17. Dit is bekostigd met de Covid bijdrage van het rijk en de extra middelen
die van VWS en BZK zijn ontvangen om de dak- en thuisloosheid terug te dringen. De lasten voor
beschermd wonen zijn gedaald, vooral vanwege de wijziging in de Wlz. Een deel van de cliënten
met Beschermd Wonen is in 2021 onder de Wlz komen te vallen. Het budget en de kosten zijn
hierdoor fors afgenomen. De kosten voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang hebben betrekking op taak die gemeente Ede als centrumgemeente uitvoert
en zijn zodoende bestemd voor de gehele Valleiregio. De overige Wmo kent naast prijs- en
volumestijging ook daling van kosten vanwege de ombuigingen.
Onderdeel

W5
Begeleiding
specialistisch

W5
Dagbesteding specialistisch

W3
GGZ-ondersteuningsarrangement

Kosten 2020

Kosten 2021

(€ x 1 mln.)

(€ x 1 mln.)

Veilig Thuis (w1)

3,5

3,8

Maatschappelijke opvang (w2)

3,7

5,3

25,0

17,7

3,6

3,8

12,6

12,0

7,9

8,3

56,3

50,9

B1
Verslavingszorg

Beschermd wonen (w3)
Woon-, leef- en vervoervoorzieningen (w4)
W5
Begeleiding
regulier

B1
Thuisbegeleiding

B3
Buurt-, wijken dorpshuizen

W5
Dagbesteding regulier

W6 + B1
Thuisondersteuning

W4
Vervoer

W4
Woon- en
leefvoorzieningen

J2 + W5
Respijtzorg

Begeleiding en dagbesteding (w5)
Thuisondersteuning (w6)
Totaal

B1
Maatschappelijke dienstverlening

B2 + I1
Vrijwilligersorganisaties
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B1 + B2
Voorlichting

B2
Bewonersinitiatieven
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Lonneke Reewinkel
is manager 18+
bij impegno
“impegno biedt tijdelijke ambulante begeleiding voor mensen met psychische of maatschappelijke
moeilijkheden. Binnen een week hebben we een eerste afspraak om te inventariseren wat er nodig is. We
bieden acute hulp wanneer die noodzakelijk is, maar luisteren ook naar de verhalen van cliënten. Onlangs
meldde zich een meneer met een ernstig vervuild huis. Met opruimen zou hij direct zijn geholpen, maar de
oorzaak van het probleem zou er niet mee zijn verdwenen. Waaróm was zijn huis zo vervuild? Door daarover
in gesprek te gaan ontstond bij deze man een bewustzijn en een intrinsieke motivatie vanwaaruit hij zélf aan
de slag kon. Het leverde hem een schoon huis op, maar was ook een boost voor zijn zelfvertrouwen. Zónder
dat het van bovenaf was opgelegd.”
“Elke hulpvraag is anders en de hulpbehoefte dus ook. Daarom is onze ondersteuning altijd maatwerk.
De visie van Ede, ‘zo zwaar als nodig, zo licht als kan’, schept daarbij voor ons een prettig werkklimaat: we
schalen af zodra dat kan. In andere gemeentes wordt soms gewacht op een nieuwe beoordeling, waardoor
het langer duurt voordat indicaties die al naar beneden kunnen, daadwerkelijk worden afgeschaald. In Ede
kan dat directer. Wat fijn is voor cliënten, want zij vinden het prettig om minder zorg te hoeven vragen. Dat
de gemeente ook uitgaat van de menselijke maat is dus ontzettend fijn. Ik kom zelf niet meer bij cliënten
thuis, maar vind het waardevol dat ik als leidinggevende collega’s in staat kan stellen cliënten zo goed
mogelijk te helpen.”

Sociale Monitor Ede 2022

Lonneke Reewinkel

'Voor cliënten is het
heel prettig wanneer
indicaties kunnen
worden afgeschaald.'
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Hilly van der Draai is
Coördinator en thuisbegeleider
bij Icare Thuisbegeleiding
“Thuisbegeleiding is laagdrempelige hulpverlening. Cliënten kunnen bij ons terecht met allerlei vragen.
Ze vinden het fijn dat ze niet naar een kantoortje hoeven, dat we gewoon bij ze thuis langskomen en dat
ze in hun eigen omgeving hun verhaal kunnen doen. Ik vind die laagdrempeligheid heel mooi. Het is altijd
bijzonder dat mensen ons hun verhaal toevertrouwen.”

'Positieve leerervaringen
vergroten het
zelfvertrouwen en de
zelfredzaamheid.'

“Binnen Icare Ede zijn we met twaalf ambulante thuisbegeleiders. Soms trekken cliënten of hun
mantelzorgers bij ons aan de bel, soms is het de huisarts die ons inschakelt. Wij hebben niet alleen een
ondersteunende, maar ook een signalerende rol. We staan nadrukkelijk náást de mensen. Dat doen
we in eerste instantie door goed te luisteren. We brengen in kaart welke ondersteuning er nodig is
en overleggen met de huisarts en eventuele mantelzorgers. Waar nodig halen we het netwerk van
sociale partners erbij. Het is altijd maatwerk. Voor een oudere, wat verwarde dame schakelden we
onlangs maaltijdbezorging in. Met een andere cliënt, een jongeman met een vervuild huis die nooit
bleek te hebben geleerd om te koken, besloot de thuisbegeleider samen met hem op zoek te gaan naar
voedzame en lekkere recepten. Op zijn eerste zelfbereide maaltijd was hij zo trots als een pauw. Dat
soort positieve leerervaringen vergroot het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.”
“Sinds december 2020 is in Ede een nieuwe ontwikkeling gestart: de Opvoedparty. Er bleek een
behoefte van ouders te bestaan aan contact met andere ouders en aan delen met elkaar. We geven
dit vorm met een aantal organisaties. Een thuisbegeleider van Icare is gespreksleider tijdens de
bijeenkomsten. Mensen vinden herkenning in elkaars verhalen. Dat werkt verbindend en helpt hun
netwerk te vergroten.”
Hilly van der Draai
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7.

Jeugdhulp en Onderwijs
7.1 Jeugd in beeld en onderwijs
Gemeente Ede telde in 2021 ruim 25.600 kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar. Dat is 22
procent van de Edese bevolking. 35 procent van de Edese huishoudens heeft één of meer kinderen.
Dat zijn circa 17.700 huishoudens. Landelijk heeft 33 procent van de huishoudens één of meer
kinderen.
Gewenste beweging
In 2019 is het beleidsplan Jeugd en Onderwijs vastgesteld en vervolgens het Uitvoeringsplan. Het
beleidsplan beschrijft hoe we de kinderen in Ede een fijne en veilige jeugd willen geven. Onderdeel
hiervan zijn de transformatielijnen waarlangs we de komende jaren het stelsel voor jeugdhulp verder
willen gaan hervormen. De gewenste beweging van zware jeugdhulp naar lichte ondersteuning bij
jeugd betekent meer aansluiten bij het gewone leven: jeugdigen groeien zo normaal mogelijk en
thuis op. Op basis van een richtinggevende visie en de gehanteerde leidende principes maken we
het stelsel beter voor jeugdigen en daarnaast ook financieel houdbaar. Tijdens de coronapandemie
is samen met partners volop gewerkt om de nadelige effecten van de beperkende maatregelen voor
kinderen en jongeren zoveel mogelijk te verminderen. Dit betekende dat bij sommige doelen soms
noodgedwongen een andere koers moest worden gekozen of een vertragende variant. Door alle
partijen is een enorme prestatie geleverd.
In 2020 is een subsidieregeling Jeugdactiviteiten- en preventie opgesteld. Met deze subsidieregeling
is duidelijk welke activiteiten subsidiabel zijn en daarmee beter te toetsen op effectiviteit.
Onderwijs
Het streven is om kinderen zo prettig mogelijk op te laten groeien in Ede. Samen met partners
proberen we kinderen een aanbod te bieden waarmee ze hun talenten maximaal kunnen
ontwikkelen. Onderwijs speelt hierbij een cruciale rol. Op jonge leeftijd kunnen kinderen samen
spelen en leren in kindcentra. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik

Sociale Monitor Ede 2022

43

maken van Voor- en Vroegschoolse Educatie op de peuteropvang
vanaf een leeftijd van 2,5 jaar. Daar leren ze met reguliere kinderen
samen spelen en is er extra aandacht voor taal- en sociaal-emotionele
ontwikkeling. In het najaar is vanuit het rijk een specifieke uitkering
voor het bestrijden van onderwijsachterstanden als gevolg van corona
toegekend, het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In overleg met
onderwijs en kinderopvang werd vanaf de zomervakantie ingezet op
gratis Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor de ouders met een
smalle beurs, extra tutor-uren voor VVE peuters maar ook extra uren
schoolmaatschappelijk werk voor peuters, basisschoolkinderen en
jongeren op middelbare scholen.
Extra ondersteuning op school vindt plaats onder schooltijd, wordt
ingezet door de school of het samenwerkingsverband, maar soms
ook thuis door extra jeugdhulp. Om goede hulp in te zetten werken
gemeente, scholen en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
samen vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid. Hiernaast is er in 2021
een eerste start gemaakt met de scholen hoe we samen inclusiever
onderwijs kunnen realiseren voor de Edese kinderen.
Onderwijshuisvesting
Samen met schoolbesturen streeft gemeente Ede naar kwalitatief
goede en toegankelijke schoolgebouwen. Duurzaamheid en een goed
binnenklimaat spelen hierin een belangrijke rol. Vanwege corona heeft
de kwaliteit van binnenklimaat en ventilatie meer aandacht gekregen en
lag de focus op onderwijsgebouwen van 20 jaar en ouder aangezien deze
niet voldoen aan de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit 2012.
Schoolpilots
In heel Jeugdhulpregio Foodvalley zijn schoolpilots gestart in
samenwerking met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en
de scholen om kinderen eerder en beter via school te ondersteunen. De
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lockdown en coronamaatregelen vroegen om creatieve aanpassingen van
de schoolpilots, waarbij de ene pilot en doelgroep beter kon anticiperen
op de lockdown dan de andere. In de loop van 2021 konden meer
pilots goed van start gaan. Inmiddels zijn er 7 pilots binnen het primair
onderwijs, 3 in het speciaal (voortgezet) onderwijs en 2 in het voortgezet
onderwijs. De resultaten van alle pilots worden gemonitord op lokaal en
regionaal niveau om ervaringen te bundelen en te vertalen naar gericht
aanbod om alle kinderen effectief te ondersteunen. De eerste resultaten
van de monitor verwachten we tegen het einde van dit schooljaar.
Leerplicht, voortijdig schoolverlaten en RMC
Ambitie is dat alle kinderen in Ede het onderwijs verlaten met een
passend diploma op zak. Op die manier krijgen zij de meeste kansen
op een fijne toekomst. Een grote meerderheid van de jeugdigen in Ede
verlaat het onderwijs met een startkwalificatie. Voor de minderheid
waarbij dit niet het geval is (zogenaamde voortijdig schoolverlaters,
afgekort VSV), kan het gaan om multiproblematiek, een verkeerde
opleidingskeuze of er is sprake van zogenaamde groenpluk (leerlingen
die gaan werken zonder dat ze in het bezit zijn van een startkwalificatie).
Door tijdig actie te ondernemen bij schoolverzuim - wat vaak een eerste
signaal is dat er iets niet goed gaat bij een jeugdige - kan erger worden
voorkomen. De scholen zetten zich iedere dag in om kinderen en
jongeren zo maximaal mogelijk hun onderwijskansen te laten benutten.
Valt een kind/jongere toch uit of dreigt deze uit te vallen, dan komen
afhankelijk van de leeftijd de ambtenaren leerplicht, kwalificatieplicht of
RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) in actie om samen een plan te
realiseren.
In 2020 is een nieuw regionaal programmaplan VSV 2020-2024
vastgesteld door gemeenten, scholen en samenwerkingsverbanden
passend onderwijs waardoor er ook de komende vier jaar
plusvoorzieningen zijn waar jongeren terecht kunnen als ze vastlopen. In
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Ede is dat o.a. Comma voor kinderen met internaliserende problematiek,
maar ook de Schakelroute. Hiernaast zijn er diverse nieuwe initiatieven
om het aantal voortijdig schoolverlaters zoveel mogelijk terug te dringen.
Ten aanzien van de cijfers zien we dat ondanks corona het aantal
voortijdig schoolverlaters in de regio nog steeds lager is dan het landelijk
gemiddelde. Voor Ede is het percentage van het aantal jongeren van 12
tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie zelfs
vorig schooljaar gedaald van 1,6 procent naar 1,5 procent. Streefwaarde
was 2,0 procent. Dit is echter geen reden om minder te investeren. De
coronaperiode heeft ook lange termijneffecten en dat kan van invloed
zijn op het voortijdig schoolverlaten. Ons doel blijft staan: ieder kind telt
en we willen dat er geen kind tussen wal en schip valt.

7.2 Activiteiten en voorzieningen voor jeugd
Jongeren en ouders die ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik
maken van (preventieve) jeugdhulp. Hierbij maken we onderscheid
tussen:
• Vrij toegankelijke preventie zoals jeugd- en jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg en de voorlichting en cursussen van het CJG (Centrum
voor Jeugd en Gezin);
• Lichte ondersteuning zoals tijdelijke gezinsbegeleiding bij opvoeding
via bijvoorbeeld de netwerkorganisaties van het CJG;
• Ondersteuning waarvoor een beschikking of verwijzing nodig is via
gemeente, huisarts of een gecertificeerde instelling, zoals Jeugdbescherming Gelderland.
Preventie en lichte ondersteuning
Het CJG in Ede heeft op alle scholen, kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen een contactpersoon en in elke wijk een team. De
ondersteuning van het CJG is vrijblijvend en vrij toegankelijk. Er is geen
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beschikking of verwijzing nodig. Inwoners kunnen bij deze teams terecht
en de ondersteuning is laagdrempelig. De teams worden goed gevonden
en bevraagd door ouders/verzorgers en professionals. Het CJG gaat
in gesprek met ouders en/of jeugdigen (tot 23 jaar) over hun vraag en
welk(e) antwoord/hulp het meest passend is.
De speerpunten van het CJG zijn echtscheiding en psychische
problematiek. Op deze thema’s is preventief aanbod (door)ontwikkeld.
Zo is in 2021 extra aandacht geweest voor het Adviespunt Relatie
en Scheiden, dit aanbod is doorontwikkeld en er is extra pr-materiaal
gemaakt.
Daarnaast is een gedeelte van het collectief aanbod van het CJG ook
in 2021 digitaal uitgevoerd. Dit wordt door ouders goed ontvangen.
Aanbod voor kinderen en jongeren is vaak wel fysiek, omdat dit beter
werkt voor deze groep. De aanmeldingen bij het CJG zijn toegenomen
in 2021, vooral bij het CJG-schoolteam heeft er een enorme toename
van aanmeldingen plaatsgevonden. Vanuit de NPO middelen was extra
inzet schoolmaatschappelijk werk mogelijk om deze vragen op te kunnen
vangen en tijdige en passende ondersteuning te kunnen bieden. De
toename in aanmeldingen kwam door de coronacrisis, hierdoor is meer
problematiek ontstaan onder kinderen, jongeren en hun ouders.
Naast de extra inzet vanuit de NPO middelen, konden we vanuit de
Herstelagenda Sociaal Verbonden extra inzet plegen om wachtlijsten weg
te werken en extra collectief aanbod aan te bieden.
2018

2019

2020

2021

Screenings CJG

408

501

475

537

Individuele trajectbegeleiding CJG

322

417

298

407

Collectieve activiteiten CJG

49

50

36

34

45

Het CJG heeft in 2021 twee enquêtes uitgezet, bij onze
samenwerkingspartners en bij de inwoners. De resultaten zijn positief.
Ook een aantal leerpunten zijn genoemd. In 2022 gaat het CJG verder
aan de slag met deze punten. Voor een uitgebreider overzicht van het
aantal ondersteuningstrajecten, het aantal collectieve activiteiten en
de uitkomsten uit de enquêtes verwijzen we naar het jaaroverzicht CJG
2021.
Praktische Gezinsondersteuning (PGO (+))
PGO kenmerkt zich door het zo vroeg mogelijk inzetten van preventieve
ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun ouders in gemeente
Ede. Ook in 2021 bleven de aanmeldingen binnenkomen. Vooral in het
eerste half jaar waren er veel nieuwe aanmeldingen. De verwachte piek
door de coronacrisis bleef uit. Net zoals in 2020 zijn ook hier alternatieve
methoden ingezet om contact te onderhouden met de gezinnen. Zo is er
gewandeld en gebruik gemaakt van beeldbellen.
Maatwerkvoorzieningen
Daar waar lichte preventieve ondersteuning niet volstaat en
ondersteuning vanuit het sociale netwerk niet toereikend is, kunnen
inwoners een jeugdhulpvoorziening aanvragen.
In 2021 zien we bij de meeste vormen van ambulante jeugdhulp een
stijging van het aantal jeugdigen dat er gebruik van maakt. Het aantal
jeugdigen in een vorm van verblijf daalt nog steeds. Ook is in 2021 het
aantal kinderen in de gesloten jeugdzorg fors gedaald. Per saldo daalt het
aantal jeugdigen in Ede waar een vorm van jeugdhulp nodig is.
Er bestaan diverse verklaringen voor het over het algemeen groeiende
gebruik van ambulante jeugdhulp:
• Afwijkend gedrag - thuis, op straat, op de sportclub of in de klas - wordt
in de maatschappij vaak als probleem ervaren. In de zoektocht naar een
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•
•
•
•
•
•

oplossing medicaliseren we vaak de problematiek; jongeren krijgen
vaker dan voorheen een diagnose van een stoornis met het advies om
te behandelen;
Wanneer jongeren eenmaal in het systeem zitten, vindt ook regelmatig
doorverwijzing plaats naar andere aanbieders;
Er is sprake van meer stapeling van jeugdhulp;
Er wordt meer gebruik gemaakt van nieuwe vormen van jeugdhulp;
De complexiteit van de problematiek bij jongeren neemt toe. Er zijn
meer vechtscheidingen en er is meer sprake van schuldenproblematiek;
De toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) kent een hoge drempel;
De coronapandemie heeft in 2021 geleid tot meer en langer durende
trajecten. De situatie van kinderen die al problemen hadden voor corona verergerde.

Toegang tot ondersteuning
Gemeente, huisartsen en gecertificeerde instellingen vormen de
toegang tot jeugdhulp waarvoor een beschikking nodig is. Het CJG, het
Maatschappelijk Werk of de balie Publiekszaken van de gemeente kunnen
het Toegangsteam Jeugd (TTJ) inschakelen. Het Toegangsteam Jeugd
heeft in 2019 gestuurd op normaliseren en er wordt vaker gewezen
op de eigen verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s) bij het
opvoeden. Er is gestuurd op het werken met het vier-ogen-principe.
Telkens kijken twee medewerkers naar eenzelfde casus om consistenter
te indiceren.
Ook via de Sociaal Teams hebben inwoners toegang tot jeugdhulp.
In 2021 startten we met de Integrale Sociaal Teams, één van de
doelstellingen vanuit de Transformatie Sociaal Domein. Vier integrale
sociaal teams, met inzet van alle vakafdelingen vanuit het sociaal
domein en Veiligheid, ieder actief in een eigen gebied en met een eigen
coördinator. Hiermee geven we inhoud aan één gezin één plan één
regisseur, voor die gezinnen waar op meerdere gebieden een hulpvraag
ligt en waar veiligheid in het geding is.
De Sociaal Teams kregen te maken met een toename van
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Figuur 12. Ervaringen van inwoners met het maatwerkgesprek, 2019-2021 1
86%
87%
87%

Het contact met de medewerker met
wie u het (maatwerk)gesprek had

ondersteuningsvragen. In combinatie met ziekteverzuim in de teams
leidde dit tot wachtlijsten. Door inzet van extra personeel is de wachttijd
ingelopen, maar desondanks blijven de wachttijden bij de Sociaal Teams
te lang.

De manier waarop er naar u geluisterd werd
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GGZ Specialistisch

85%
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86%
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als onderdeel van de gemeentelijke toegang. De huisarts verwijst
0%
20%
40%
60%
Ernstige Enkelvoudige
265
237
240
265
279
256
naar de SOJ wanneer een jeugdige psychosociale of psychiatrische
Dyslexie (EED)
2019
2020
2021
problemen heeft. Met huisartsen zijn afspraken gemaakt over de brede
inzet van deze SOJ’ers en de samenwerking met de Sociaal Teams, het
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sprake van stapeling van jeugdhulptrajecten. Inzet van het beleid is
1000
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600
dicht bij huis en zo normaal mogelijk. In 2021 had het merendeel van de
400
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Hieronder behandelen we drie vormen van specialistische jeugdhulp, te
weten ambulant, verblijf en veiligheid.
Ambulante jeugdhulp
Ambulante jeugdhulp is de verzamelnaam voor een groot aantal
verschillende interventies die gezinnen thuis krijgen. Bijvoorbeeld als
er ruzie is tussen kinderen en ouders. Of als kinderen spijbelen of licht
depressief zijn. Huisartsen zijn de voornaamste verwijzer naar GGZ; voor
de overige vormen vindt verwijzing vooral plaats via de gemeente.
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De deskundigheid van de medewerker
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Figuur 13. Aantal jongeren dat gebruik maakt van ambulante jeugdhulp, 2015-2021
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De afname van residentiële hulp naar ‘zo thuis mogelijk’ die in 2019 vorm
leek te krijgen, heeft ook in 2021 verder doorgezet. Minder jongeren
hadden in 2021 verblijf met behandeling. Jeugdigen met complexe
psychische problemen verblijven 24 uur per dag in gesloten jeugdzorg.
Het aantal jongeren met gesloten jeugdhulp blijft dalen. Crisisopvang en
ambulante crisishulp is in 2021 gedaald.
Verklaringen voor dalend gebruik van verblijf:
• Actieve regie op uitstroom naar de Wet langdurige zorg (Wlz);
• Actieve regie op betere doorstroming naar de Wmo bij 18+;
• Middels een (boven)regionaal programma wordt stevig ingezet op
ambulante alternatieven;
• De toegang tot Toegangsteam Jeugd en Sociaal Team heeft zichtbaar
effect op de intensiteit van aangeboden jeugdhulp;
• Actieve regie heeft geleid tot het voorkomen van diverse uithuisplaatsingen.
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Veiligheid
Deelname aan een hulpverleningstraject komt in Nederland bij voorkeur
vrijwillig tot stand, maar in bepaalde gevallen is drang of dwang nodig
om hulp op gang te krijgen. Het gaat dan onder andere om gezinnen met
meervoudige of complexe problemen waarbij grote zorgen bestaan over
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de veiligheid van de jeugdigen. Jeugdbescherming Gelderland is een
gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.
In 2021 is de pilot Jeugdbescherming Dichterbij verder doorontwikkeld
tot het team Jeugdlink. JeugdLink is een netwerk waarin de lokale teams,
de Raad, Veilig Thuis en Gecertificeerde Instellingen (GI’s) op een bepaalde
manier samenwerken, waardoor zij de verbindende link vormen tussen de
verschillende jeugdhulporganisaties. Het doel is om door middel van een
gezamenlijke werkwijze snel, doeltreffend en integraal ondersteuning te
bieden aan gezinnen, waarbij sprake is van (dreigende) onveiligheid van
minderjarige kinderen. De professionals hebben het mandaat om over
organisatiegrenzen heen en met inachtneming van hun beroepscode “te
doen wat nodig is”. Zo kunnen zij als collectief het verschil maken, zodat
kinderen zich beschermd weten en in veiligheid kunnen opgroeien.
2017

2018

2019

2020

2021

Jeugdbescherming

312

330

345

303

266

Jeugdreclassering

57

64

58

52

39

Activiteiten in het preventief
justitieel kader
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36

42
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<10

Leerlingenvervoer
Kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen door een
beperking of grote afstand kunnen soms gebruikmaken van (een
bekostiging) leerlingenvervoer. De afstand moet dan groter zijn dan
6 kilometer tot het dichtstbijzijnde basisonderwijs. Voor speciaal
basisonderwijs en cluster 1 t/m 4 scholen geldt dat de afstand
groter moet zijn dan 4 kilometer. In december 2021 maakten 350
Edese jongeren gebruik van aangepast vervoer, waarbij zij in een (taxi)
busje vervoerd werden van en naar school. Met het aanbod van nieuwe
producten verleiden we steeds meer jongeren om zelfstandig naar
school te (leren) reizen. Zo bieden we sinds enige tijd de bekostiging
van een E-bike aan, en is het sinds vorig jaar ook voor het VSO mogelijk
een vergoeding te ontvangen voor het OV. Als jongeren zelfstandig
leren reizen, zijn ze later in staat zelfstandig naar hun werk te reizen, en
vergroot dit hun mogelijkheden op het zelfstandig functioneren in de
maatschappij. We zien daarbij dat het aantal jongeren dat door het busje
naar school wordt gebracht, de afgelopen 2 jaar is gedaald. Dit is deels
door het strikter hanteren van bovengenoemde afstandscriteria en deels
door de toename van het aantal jongeren dat zelfstandig is gaan reizen.
Overigens blijven in schrijnende gevallen uitzonderingen mogelijk door
het toepassen van de hardheidsclausule.

De groep jongeren waar Jeugdbescherming Gelderland bij
betrokken is daalt al vanaf 2019. Het lukt steeds beter om een
beschermingsmaatregel te voorkomen. In het geval dat er toch een
maatregel nodig is, worden de ouders of verzorgers ondersteund en
begeleid en wordt gestuurd op een zo snel mogelijke opheffing van de
maatregel.
39 jongeren zijn in 2021 in aanraking geweest met de politie en hebben
een proces-verbaal gekregen waarbij jeugdreclassering is opgelegd. Dit
is een vorm van jeugdhulp waar wordt ingezet op gedragsverandering en
voorkomen van recidive.
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7.3 Clientervaringen
Figuur 15. Ervaringen van inwoners met de toegang tot TTJ, 2019-2021
Onderzoek naar toegang via het Toegangsteam Jeugd
Figuur 15. Ervaringen van inwoners met de toegang tot TTJ, 2019-20211
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Figuur 18. Ervaringen van inwoners met het contact met de regisseur ST, 20211

De regisseur heeft goed uitgelegd wat
ik kan verwachten van hem/haar

1

20%

40%

De regisseur heeft oplossingen aangereikt waar
ik (en mijn gezin) concreet iets aan heb

80%

1

Volgens 71 procent van de cliënten is er samen naar een oplossing
1
gezocht.
Ongeveer
derdemet
is van
mening dat
concreet
iets hebben
Figuur
19.Ervaringen
vantwee
inwoners
oplossingen
ST, zij
2021
aan de oplossingen die zijn aangereikt door de regisseur. 63 procent
denkt dat de gekozen oplossing hen (en hun gezin) echt verder helpt.
We hebben samen naar
een oplossing gezocht

71%

De regisseur heeft oplossingen aangereikt waar
ik (en mijn gezin) concreet iets aan heb

20%

40%

60%

20%

40%

60%

80%

100%

Figuur 20. Ontwikkeling in het saldo in- en uitstroom bijstandsuitkering, 2015-2021
200
145

161
95

100
50
0

63%

0%

63%

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stellingen

150

65%

Ik denk dat de gekozen oplossing mij
(en mijn gezin) echt verder helpt

1

65%

0%

100%

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stellingen

100%

71%

Ik denk dat de gekozen oplossing mij
(en mijn gezin) echt verder helpt

60%

80%

Figuur 19. Ervaringen van inwoners met oplossingen ST, 2021

68%

0%

60%

We hebben samen naar
een oplossing gezocht

77%

De regisseur is goed te bereiken

40%

Figuur 19.Ervaringen van inwoners met oplossingen
ST, 2021
1

79%

Ik voel me serieus genomen

20%

-50
80%

100%

-53

-100
-150

-74

-91

-110
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Figuur 20. Ontwikkeling in het saldo in- en uitstroom bijstandsuitkering, 2015-2021
200
Sociale Monitor Ede 2022
161
145
150

52

7.4

Inzicht in geldstromen

Binnen de jeugd en onderwijs onderscheiden we onderstaande voorzieningen en activiteiten. De
kosten voor verblijfszorg zijn nog steeds lager dan 2019, maar er is wel een stijging ten opzichte van
2020. De kosten voor de ambulante jeugdhulp zijn in 2021 gedaald. Er wordt meer ingezet op de
regie en hiermee neemt de grip op de uitgaven in de jeugdhulp toe. Door de coronamaatregelen
zijn er in 2021 minder subsidieaanvragen van onderwijsinstellingen geweest.

J2 + J3

J2

Crisis opvang
+ ambulant

Verblijf met
behandeling

J2
Gesloten
jeugdzorg

J1
Jeugdbescherming
& Jeugdreclassering

Onderdeel

Kosten 2020
(€ x 1 mln.)

Kosten 2021
(€ x 1 mln.)

Jeugd: veiligheid en landelijke zorg (J1)

4,4

5,4

Verblijf Jeugdhulp (J2)

6,7

8,3

22,2

21,4

Onderwijs en Leerplicht (J4)

4,1

3,4

Leerlingenvervoer (J5)

2,4

2,3

39,8

40,8

Ambulante Jeugdhulp (J3)
J2

J3

J2

J3

Verblijf
Specialistische
Jeugd GGZ

J3
Ambulante
Jeugdhulp
regulier

B2
Kortdurende
gezinsbegeleiding

B2
Schoolen Jeugdmaatschappelijk werk

J3
Basis jeugd
GGZ

Pleegzorg

J3
Ernstige
Enkelvoudige Dyslexie
(EED)

B1 + B2 + I1
Cursussen &
trainingen
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Totaal

J2 + W5
Respijtzorg

J5
Leerlingenvervoer

J4
Leerplicht

B2
Voorlichting

Ambulante
Jeugdhulp
specialistisch

J4
Vroegen voorschoolse
educatie

J4
Peuteropvang

B1
Jeugd- en
Jongerenwerk
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Kalle van IJzendoorn is
adviseur en projectleider
implementatie Verbeteragenda
Jeugdbescherming
“De Verbeteragenda voor de Jeugdbescherming heeft als doel om kinderen beter te beschermen door
sneller en efficiënter samen te werken met partijen onderling. Eén van de pijlers van de Verbeteragenda
is een lokale aanpak. In regio Foodvalley ontdekken we die samenwerking in een proeftuin met Jeugdlink.
Het sociale team vormt de basis, maar kan bij onveiligheid in een gezin Jeugdlink inschakelen, een
veiligheidsteam bestaande uit professionals van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en
Gecertificeerde Instellingen. Er zijn ook sociaal teamleden met expertise veiligheid die in Jeugdlink werken.”
“Een kenmerk van de samenwerking is dat sociale teams niet opschalen naar een volgende organisatie
in de keten, maar expertise toevoegen. Jeugdlink denkt mee over onveilige gezinssituaties, gaat mee
op huisbezoeken en biedt ondersteuning, zo lang en zo intensief als nodig is. Het gezin staat centraal.
De uitgangsvraag is steeds: wat is in deze situatie helpend? Wat is de oorzaak van de onveilige situatie?
Soms wordt die veroorzaakt door psychische problematiek van één van de ouders. Dan is het bijvoorbeeld
zinvoller om voor die volwassene psychische hulp te zoeken en het gezin te begeleiden dan om het kind uit
huis te plaatsen.”
“Door de integrale werkwijze werken we eenduidiger aan veiligheid en dichterbij het gezin. Er is slechts
één aanspreekpunt. Daardoor hoeven gezinnen en kinderen slechts één keer hun verhaal te doen. Voor
organisaties en gemeente is het voordeel van de nauwe en efficiëntere samenwerking: meer veiligheid,
minder uithuisplaatsingen en minder tijd naar administratie. Uitdagingen zijn er ook. Het gebrek aan
jeugdzorgprofessionals zorgt ervoor dat we niet zo efficiënt kunnen doorpakken als iedereen zou willen.”
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Kalle van IJzendoorn

'Door de integrale
werkwijze zijn we
eerder en dichterbij
het gezin.'
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Nienke van der Kaaij
is coördinator
Buurtgezinnen Ede
“In alle jaren dat ik in de jeugdzorg werk, zie ik telkens dat het veel met een kind doet wanneer het ‘in de
hulpverlening’ terechtkomt. En ook dat het lang niet altijd noodzakelijk is. ‘Gewone’ steun van een gezin
in de buurt is veel laagdrempeliger en minder beladen. In Ede hebben we momenteel 118 vraaggezinnen
en ongeveer net zoveel steungezinnen. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de
coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de gewenste ondersteuning. Het kan bijvoorbeeld gaan
om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat verschilt
van gezin tot gezin.”

'Hulp van gezinnen uit
de buurt is laagdrempelig
en legt minder de nadruk
op problemen.'

“Met Buurtgezinnen kunnen langdurige professionele trajecten of uithuisplaatsingen worden
voorkomen. Soms is dat helder: de autistische jongen die sinds een paar maanden een middag per week
bij een steungezin gaat spelen, hoeft niet naar een speciale BSO of zorgboerderij. Soms is het effect
subtieler: in een vraaggezin waar de moeder mentale problemen kreeg door overbelasting, keerde de
stabiliteit terug sinds haar tweeling eens per week een dag naar een steungezin gaat. De moeder kreeg
ruimte om tot rust te komen en te gaan solliciteren. Voor de puberdochters uit het steungezin is het
elke week een feestje dat er een tweeling van anderhalf komt spelen. Het versterkt bovendien de sociale
cohesie: steun- en vraaggezin ondernemen samen dingen en ze komen op elkaars verjaardagen.”
“Voor de toekomst hoop ik dat ook de formele zorg Buurtgezinnen beter zal weten te vinden. Er
is gewoonweg niet altijd een ‘echte’ hulpverlener nodig. Laagdrempelige hulp van gezinnen in de
buurt legt minder de nadruk op problemen en zorg. Kinderen hebben dan ook minder het gevoel een
‘probleemgeval’ te zijn.”
Nienke van der Kaaij
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8.	Participatie,
Werk & Inkomen
8.1 Werkgelegenheid Ede
In Ede is sprake van een robuuste en groeiende werkgelegenheidsstructuur. Het aantal banen
is in 2021 met 1,4 procent toegenomen ten opzichte van 2020. In 2021 waren er 59.170
arbeidsplaatsen, verdeeld over veel sectoren.
In de regio Foodvalley was de afgelopen jaren sprake van bovengemiddelde banengroei. Voor de
ontwikkeling 2019-2020 gold dat de regio als enige regio in Gelderland banen had verloren (-0,2
procent). In 2021 heeft de groei zich weer hersteld. In de regio groeide het aantal banen met
3.090, goed voor een groeipercentage van 2,2 procent. Toename van banen was er vooral in het
onderwijs, de gezondheidszorg, de bouw en de detailhandel. Het banenverlies in de horeca is in
vergelijking met andere regio’s bescheiden. Wel was er aanzienlijk banenverlies in de groothandel.
Vanaf het begin van de coronacrisis nam de werkloosheid in Ede toe. In het derde kwartaal van
2020 is de werkloosheid weer gedaald. In 2020 bedroeg de werkloosheid 3,4 procent. In 2021
is dit verder gedaald. Ede kent in vergelijking met het landelijk gemiddelde doorgaans een lager
werkloosheidspercentage en een hogere arbeidsparticipatie.
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8.2 Ontwikkelingen
Gemeente Ede wil dat alle inwoners (jong en oud) actief kunnen
deelnemen en bijdragen aan de samenleving. De focus ligt op werk.
Inwoners die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering of die in een
uitkeringssituatie dreigen te komen, worden toegeleid naar werk.
De volgende ontwikkelingen rondom participatie, werk en inkomen
hebben plaatsgevonden in 2021:
• De arbeidsmarkt opende zich in 2021 stap voor stap nadat het
kabinet de coronamaatregelen versoepelde. Het aantal inwoners met
een bijstandsuitkering daalde als gevolg hiervan. Minder inwoners
stroomden in en de uitstroom uit de bijstand naar werk nam toe,
waardoor eind 2021 het peil van 2019 weer werd bereikt. Het aantal
inwoners dat langer dan vijf jaar een uitkering ontvangt neemt nog wel
toe.
• Eind 2021 stelde de raad de nieuwe beleidsvisie op Werk en
Participatie 2022 - 2025 vast: Meedoen Voor Elkaar. Belangrijk kenmerk
van de visie is de verbinding van de Participatiewet met andere
beleidsvelden, zowel binnen als buiten het sociaal domein.
• De wijziging in de financiering door het rijk van de loonkostensubsidies
heeft in 2021 doorgang gevonden. Financiering vindt vanaf 2022
plaats op basis van resultaat. De gemeente Ede staat er in 2021 goed
voor ten opzichte van het landelijke beeld. Het percentage inwoners
met loonkostensubsidie ten opzichte van het aantal inwoners met een
bijstandsuitkering steekt positief af: 7,5 procent ten opzichte van 6,2
procent landelijk.
• De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
is één van de ondersteunende maatregelen van het kabinet in 2020.
De regeling was bedoeld voor zelfstandig ondernemers, waaronder
zzp’ers. Het voorzag in een uitkering voor levensonderhoud als het
inkomen vanwege de coronacrisis niet meer uit het ondernemen
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verdiend kan worden. Een lening voor bedrijfskapitaal was ook mogelijk
om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.
Eind 2020 zijn in totaal 2.156 uitkeringen verstrekt en 62 leningen voor
bedrijfskapitaal uitgegeven. De ondersteunende maatregelen als gevolg
van de coronacrisis werden in 2021 verlengd en uitgebreid met de
TONK-regeling. Tonk staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten. In 2021 werden 66 aanvullende uitkeringen verstrekt. De Tozoregeling werd verlengd tot 1 oktober 2021. Vanaf 1 oktober 2021
konden ondernemers gebruik maken van een aangepaste BBZ-regeling.
Het terugbetalen van het Tozo bedrijfskrediet en de daarbij behorende
rente werd uitgesteld tot 1 juli 2022. Ondernemers worden zo in de
gelegenheid gesteld om hun bedrijf weer gezond te maken.
• Als uitwerking van het handhavingsbeleidsplan 2020 - 2023 Natuurlijk
Naleven wordt jaarlijks een jaarplan handhaving opgesteld dat aan
het einde van het jaar wordt geëvalueerd. Ook bij de toepassing van
handhaving is de versoepeling van de coronamaatregelen in 2021
merkbaar. De resultaten zijn toegenomen en zowel de beperking van
de instroom, als de uitstroom door handhaving is weer teruggebracht
naar het normale peil.
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63%
bijstand (en mijn gezin) echt verder helpt
vergt altijd maatwerk en meebewegen met ontwikkelingen op de
Aantal huishoudens dat
arbeidsmarkt. Werkzoekenden ontvangen ondersteuning bij het verkrijgen
40% 531
60% 467
80% 507
100%
is uitgestroomd uit de
503
586 0% 61520% 604
van betaald werk of om mee te doen in de samenleving. Zo kan iemand met
bijstand*
veel werkervaring genoeg hebben aan een korte sollicitatietraining, terwijl
Totaal klantbestand
een ander op een beschutte werkplek structurele begeleiding nodig zal
1.795 1.956 1.903 1.793 1.719 1.814 1.723
(huishoudens)
blijven hebben. Als regulier werk (nog) niet mogelijk is, biedt Werkkracht
* incl. verhuizing, overlijden en handhaving
een beschut dienstverband aan in een dochter BV van Werkkracht.
In 2021 werd duidelijk dat de vraag naar werk groot is en het aanbod
Figuur 20. Ontwikkeling in het saldo in- en uitstroom bijstandsuitkering, 2015-2021
niet altijd aansluit op de vraag. Om vraag en aanbod beter op elkaar af
Figuur
20. Ontwikkeling in het saldo in- en uitstroom bijstandsuitkering, 2015-2021
te stemmen is in 2021 het Regionaal Expertisecentrum opgericht, een
200
161
samenwerking tussen Werkkracht Ede en HetWerktNu Veenendaal. Het
145
UWV en de gemeenten uit de regio kunnen werkzoekenden aanmelden
150
voor een gratis verkorte arbeidsdiagnose. Daarnaast zijn in 2021 samen
95
100
met Werkkracht de voorbereidingen afgerond voor OpMaat Naar Werk, een
instrument dat een bijdrage kan leveren om de beweging van dagbesteding
50
naar werk te helpen stimuleren. In 2022 wordt de werking ervan beproefd
0
om te bekijken of dit instrument meerwaarde biedt voor inwoners in
dagbesteding met een ontwikkelwens naar betaalde arbeid.
-50
-53
-74
-100
Inkomensvoorziening
-91
Inwoners bij wie het (tijdelijk) niet lukt om de kosten voor het eigen
-110
-150
levensonderhoud te betalen, kunnen aanspraak maken op een uitkering
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Participatiewet. Dit is een tijdelijk vangnet en daarom zijn de gemeentelijke
inspanningen erop gericht om de inwoners zo snel als mogelijk weer
In 2020 zien we voor het eerst sinds 2018 weer een stijging van instroom
(financieel) zelfredzaam te maken.
in de bijstand. Ook de omvang van het totale klantenbestand is gegroeid.
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2015
Uitstroom naar
werk als %
van de totale
uitstroom uit
de bijstand

2016

2017

2018

2019

2020

2021

38,8% 37,7% 41,1% 39,9% 42,2% 35,3% 40,0%

Aantal huis
houdens uitgestroomd uit
de bijstand

503

586

615

604

531

467

507

waarvan naar
werk

195

221

253

241

224

165

203

waarvan naar
scholing

24

24

22

36

40

44

31

waarvan door
handhaving

39

68

82

63

57

32

40

405

436

441

407

374

328

288

Parttime werk
(huishoudens)

Aanpak schulden
Gemeente Ede gelooft in een integrale aanpak van armoede en
een nadrukkelijke verbinding met andere beleidsterreinen, omdat
geldproblemen vaak in de weg staan van een beter perspectief voor een
individu of een gezin.
In de ‘moedige dialoog’ werken Rabobank, Malkander, Werkkracht en
gemeente Ede samen aan het terugdringen van schulden bij werkende
inwoners. De bedoeling is dat werkgevers een belangrijke rol spelen in
de ondersteuning van hun medewerkers zodat preventief ingespeeld kan
worden op het voorkomen van problematische schulden bij werkenden.
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Voor inwoners met problematische schulden bestaat de mogelijkheid
om schulddienstverlening aan te vragen bij de gemeente.
Schulddienstverlening kijkt wat er nodig is om de inwoner te
ondersteunen bij het saneren van schulden. Er zijn verschillende
instrumenten die ingezet kunnen worden om de klant te begeleiden
naar financiële zelfredzaamheid. Dit kan budgetbeheer, een
schuldregeling of een maatwerkproduct zijn. Het aantal aanmeldingen
met problematische schulden (met schulden boven de € 5.000,=) is in
2021 verder gedaald. Dit is een landelijke trend en heeft deels te maken
met financiële steunmaatregelen tijdens corona. Bijna drie kwart van de
schuldregelingen is succesvol afgehandeld. Het aantal huishoudens met
budgetbeheer is licht gestegen. BudgetPlus is bedoeld voor inwoners
die in budgetbeheer intensiever worden begeleid naar financiële
zelfredzaamheid, om te voorkomen dat zij beschermingsbewind nodig
hebben. Inwoners die moeite hebben met financiële zaken op orde te
houden, blijven permanent in begeleiding.

Aanmeldingen pro
blematische schulden
Succesvol afgehandelde
schuldregelingen
Budgetbeheer
BudgetPlus

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

322

345

384

360

403

345

337

44,8% 49,6% 65,8% 71,5% 63,5% 87,9% 73,8%
363

364

356

393

382

401

416

-

-

-

-

45

185

164

Vroegsignalering
Vanaf 1 januari 2021 is Vroegsignalering opgenomen in de Wet
Gemeentelijke schulddienstverlening. De gemeente Ede heeft vanaf
1 mei 2021 het proces rond Vroegsignalering geïmplementeerd onder
de naam “Op tijd erbij”. Het doel is om de financiële zelfredzaamheid van
de inwoner met beginnende betalingsachterstanden te vergroten. Met
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als toekomstdoel de groei van het aantal inwoners dat een beroep doet
op de gemeente voor hulp bij problematische schulden te verkleinen.
Landelijk heeft de NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening,
sociaal bankieren en bewindvoering) met grote partijen convenanten
afgesloten die regelen dat het mogelijk is om gegevens uit te wisselen
met de gemeente over betalingsachterstand bij inwoners. De
gemeente Ede heeft 42 convenanten afgesloten met partners zoals
woonbouwverenigingen, leveranciers van gas, elektriciteit, water etc.
Na het sluiten van het convenant krijgt de gemeente Ede meldingen
van betalingsachterstanden van inwoners. Hierna biedt de gemeente
haar ondersteuning aan deze inwoners om te voorkomen dat er
problematische schulden ontstaan. Inmiddels zijn er 48 inwoners van Ede
die via het project “Op tijd erbij” ondersteund worden.
Project schuldenaanpak met de Rechtbank Gelderland
De basisgedachte van het project is: hoe kan de rechtbank, binnen haar
mogelijkheden en eigen rol, een bijdrage leveren aan het voorkomen/
tegengaan van problematische schulden? In 2019 is via een pilot met
de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen deze gedachte
in de praktijk uitgewerkt. Tijdens de rolzitting vraagt de rechter aan de
gedaagde partij, als daarvoor aanleiding is, of hij nog meer schulden
heeft en of hij ondersteuning wil bij zijn financiële problemen. Indien dit
het geval is, neemt een schulphulpverlener van de gemeente contact op.
De ervaringen van de pilot zijn positief waardoor de pilot is omgezet in
een permanente werkwijze.
Aanvullend inkomen
In februari 2021 nam de Tweede Kamer een motie aan die mogelijk moet
maken dat inwoners met bijstand tot € 1.200,= giften kunnen ontvangen
zonder verrekening met de uitkering. Op verzoek van de raad is een
dergelijke vrijlating eind 2021 in Ede van kracht geworden.
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Ede kent een ruimhartig beleid voor inwoners met een laag inkomen.
Wanneer inwoners noodzakelijke en bijzondere kosten moeten maken,
maar dit niet kunnen betalen met hun inkomen, kunnen zij gebruik maken
van bijzondere bijstand (als de aanwezige omstandigheden zich hiertoe
lenen). In 2017 zijn de inkomensondersteunende regelingen in Ede
verruimd. De inkomensgrens voor inkomensondersteuning is verruimd
tot 130% van het sociaal minimum. Daarnaast is gemeente Ede partner
van de Alliantie Kinderarmoede.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kindpakket

401

558

701

694

646

606

566

Meer Kinderen
Meedoen

212

373

454

467

507

331

318

Diplomazwemmen

62

60

104

73

81

60

68

Door verruiming van het minimabeleid en een toenemende bekendheid
met de regelingen steeg het aantal huishoudens dat gebruik maakte
van bijzondere bijstand of een minimaregeling tussen 2015 en 2019.
Vooral het gebruik van de regelingen Meer Volwassenen Meedoen en
Meer Kinderen Meedoen is fors gestegen. Via deze regelingen kunnen
inwoners via een webshop een tegemoetkoming van € 200,= per
kalenderjaar verzilveren voor deelname aan sport-, cultuur- en recreatieve
activiteiten.
Hoogstwaarschijnlijk is corona de reden geweest waardoor het gebruik
van deze twee regelingen in 2020 en 2021 een stuk lager was dan
voorheen. Sportverenigingen, cultuurcentra, buurthuizen en zwembaden
waren tijdens de coronacrisis beperkt open of tijdelijk gesloten.
Daarnaast is het bijstandsbestand gedaald. Hierdoor is er minder beroep
gedaan op de aanvullende inkomensvoorziening.
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Meer volwas
senen meedoen
Collectieve
zorgverzekering
Individuele
inkomenstoeslag
Bijzondere
bijstand en/of
minimaregeling

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

377

798

1.167

1.314 1.377

828

761

2.201 2.332 2.444
501

513

592

2.792 3.175 3.375

2.400 2.396 2.331
674

725

693

3.657 3.858 3.691

2.271
733

3.544

Individueel maatwerk
Bij elke aanvraag voor bijstand of bijzondere bijstand kijkt de consulent
naar de leefwereld van de inwoner om van hieruit te bepalen welke
maatregelen nodig zijn. Indien nodig wordt ook doorverwezen naar
andere beleidsvelden. Daarbij streeft de consulent naar financiële
zelfredzaamheid van de inwoner. De begeleiding richt zich daarom zowel
op het leren omgaan met inkomsten en uitgaven als op de verbinding
met Werkkracht voor de route naar werk. Dit kan betekenen dat tijdelijk
betalingen worden overgenomen, dat budgetbeheer nodig is of extra
ondersteuning bij het voorkomen van een huisuitzetting. Maar ook
inwoners met lage inkomsten en extreem hoge zorgkosten kunnen een
beroep doen op de gemeente voor ondersteuning als zij niet adequaat
of onvoldoende verzekerd zijn. Al deze maatregelen ondersteunen de
inwoner op de weg naar het vinden van een baan.
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8.4 Cliëntervaringen
Inwoners die een bijstandsuitkering hebben aangevraagd zijn over het
algemeen tevreden over het contact met de gemeente. Van de inwoners
die hebben deelgenomen aan de voorlichting over de bijstandsuitkering
vindt 88 procent deze duidelijk. 84 procent begrijpt de folders en brieven
van de gemeente goed. De tevredenheid over de communicatie met de
gemeente is ook in 2021 toegenomen. 77 procent vindt de communicatie
met de gemeente prettig.

De inkomensconsulenten worden over het algemeen positief beoordeeld
door inwoners. Ruim vier op de vijf inwoners voelt zich serieus genomen
door de consulent en heeft goede uitleg gekregen over wat ze moeten
doen. Dit is een stijging ten opzichte van 2020. Ruim drie kwart geeft aan
dat het duidelijk was welke formulieren er ingeleverd moeten worden
bij de aanvraag en dat er samen naar een oplossing is gezocht. De
tevredenheid over de bereikbaarheid van de inkomensconsulent is iets
gedaald,173 procent vindt de inkomensconsulent goed bereikbaar.

Figuur 21. Ervaringen
van inwoners met de gemeente rondom de Participatiewet, 2019-2021
Figuur 21. Ervaringen van inwoners met de gemeente rondom de Participatiewet, 2019-2021
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Ik voel mij serieus genomen
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Trajectbegeleiders van Werkkracht zijn verantwoordelijk voor de intake
van inwoners die begeleid worden naar een baan. Inwoners kunnen
hen rechtstreeks per telefoon benaderen. Volgens inwoners leggen de
trajectbegeleiders goed uit wat inwoners moeten doen (87 procent).
Ook
84%
De trajectbegeleider heeft mij goed
84%
voelen inwoners zich serieus genomen (83 procent) en vinden
zij dat de
uitgelegd wat ik moet doen
87%
begeleiders goed bereikbaar zijn (80 procent). 83 procent is van mening
dat er samen naar een oplossing is gezocht. De mate van tevredenheid
81%
De trajectbegeleider
over trajectbegeleiders van Werkkracht is in 2021 op de meeste
82% punten
nam mij serieus
83%
licht gestegen t.o.v. de voorgaande twee jaren.

Mijn trajectbegeleider
is goed bereikbaar
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8.5 Inzicht in geldstromen
Binnen het beleidsdomein Participatie, werk en inkomen onderscheiden we onderstaande
voorzieningen en activiteiten. Hierin zitten inkomensvoorzieningen en aanvullende
inkomensvoorzieningen als open-einde regeling. De totale lasten zijn ten opzichte van 2020
gedaald. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering in 2021 is afgenomen. Daarnaast
is in 2021 minder gebruik gemaakt van aanvullende inkomensvoorzieningen, reden hiervan
waren de coronamaatregelen, waardoor er van de “meedoen-regelingen” minder gebruik is
gemaakt. Tot slot is er in 2021, vergeleken met 2020, minder gebruik gemaakt van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en is deze regeling in oktober 2021
komen te vervallen. Vanaf oktober 2021 konden ondernemers voor ondersteuning gebruik
maken van een aangepaste BBZ-regeling.

W2
Maatschappelijke
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Aanpak statushouders
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1,4
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Anita Haalboom-Scholten
is beleidsadviseur
Armoede en Schulden
bij gemeente Ede
“In de pilot ‘Erop af’ heeft de gemeente Ede de eerste ervaringen opgedaan met Vroegsignalering. Sinds
2021 maakt Vroegsignalering deel uit van de Wet Gemeentelijke schulddienstverlening en hebben we het
proces verder uitgebouwd onder de naam ‘Op tijd erbij’. Er zijn inmiddels 42 convenanten afgesloten met
vastelastenpartners zoals woonbouwverenigingen, energie- en waterleveranciers. Wanneer inwoners na de
eerste aanmaning van de vastelastenpartner toch hun rekeningen niet betalen, gaat er een signaal naar de
gemeente. Zo krijgen wij relatief snel zicht op Edese inwoners die mogelijk in financiële problemen verkeren.
Doel is te voorkomen dat die problemen escaleren.”
“Zodra een melding bij ons binnenkomt, wijzen we mensen eerst in een brief op de betalingsachterstand
en op de mogelijkheid van ondersteuning. Afhankelijk van de ernst van de meldingen die we van de
vastelastenpartners binnenkrijgen, kijken we verder: óf we bellen de inwoner, óf we gaan op huisbezoek.
Inwoners bepalen zelf of ze geholpen willen worden. De ondersteuning is zo laagdrempelig mogelijk:
financiële problemen zijn een taboeonderwerp dat omgeven is met schaamte. Inmiddels worden 48
Edese inwoners ondersteund via ‘Op tijd erbij’. Soms is de oplossing eenvoudiger dan mensen denken. De
gemeente heeft verschillende regelingen die ondersteunen bij het oplossen van schulden. Dat kan op korte
termijn ademruimte geven.”
“Wat ik waardevol vind is dat we kunnen voorkomen dat problemen escaleren. Schulden doen iets met
het brein: ze zorgen voor stress en gezondheidsproblemen. Ook op andere fronten, zoals werk en relaties,
kunnen ze negatieve gevolgen hebben. Door daarop vroeg in te spelen, kunnen we voorkomen dat die
andere problemen ontstaan.”
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Anita Haalboom

'Met een vroeg
vizier op inwoners
in financiële nood,
voorkomen we dat
problemen escaleren.'
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Rogier van der Poel
is werkcoach
bij Werkkracht
“In Ede ontbrak het tot voor kort aan een vervolgstap voor mensen vanuit de dagbesteding naar
loonvormend werk. Om dat gat te dichten is Werkkracht in januari 2022 gestart met ‘OpMaat Naar
Werk’. Inmiddels is de doelstelling behaald: vóór 1 mei de ruimte inrichten en starten met ten minste
tien kandidaten.”

'Het is mooi om te zien
dat het zelfvertrouwen
van kandidaten
gaandeweg groeit.'

“Als werkcoach is het mijn taak om deze doelgroep te coachen en te trainen op weg naar een betaalde
baan. De middelen die wij hiervoor inzetten zijn: diverse werkzaamheden om kandidaten mee te laten
oefenen, testen, stages bij reguliere werkgevers en empowerment-trainingen. De focus ligt voornamelijk
op het ontwikkelen van de persoonseigenschappen die nodig zijn om te kunnen functioneren in
loonvormend werk. We bouwen het rustig op, we werken ook aan zelfvertrouwen bij de kandidaten. Ik
vind het waardevol om daaraan als werkcoach een bijdrage te leveren. Het is mooi om te zien dat ze elke
dag een beetje groeien.”
“Na corona merken we dat werkgevers veel behoefte hebben aan medewerkers. Ze kijken ook naar
mensen die bij ons instromen. Een goede zaak: het is belangrijk voor de maatschappij als geheel dat
zoveel mogelijk inwoners participeren. Niet alleen om economische redenen, maar vooral omdat mensen
die graag naar hun werk gaan en het gevoel hebben mee te doen, mentaal gezonder zijn. Nu de testfase
is afgerond willen we OpMaat Naar Werk ook gaan inzetten als dienst aan bijvoorbeeld schoolverlaters
of als extra schakel in de beoordeling van het UWV in de toegang naar de Wajong.”

Rogier van der Poel
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9.	Bronnen en afkortingen
Publicaties, verslagen en onderzoeken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociale Monitor Ede 2022

Programmarekening 2021
Programmabegroting 2022-2025
Perspectiefnota 2022-2025
Herstelagenda Corona: Edese maatregelen voor een krachtig herstel, 2021
Herstelagenda Sociaal Verbonden
Beleidskader transformatie Sociaal Domein 2020
Actieprogramma Versterken sociale basis en preventie 2020-2023
De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Gemeente Ede 2020-2024
Visie op de Maatschappelijke Opvang Valleiregio 2021
Beleidsplan Jeugd en Onderwijs Gemeente Ede 2019-2022
Uitvoeringsplan Jeugdbeleidsplan Gemeente Ede 2019-2022
Natuurlijk Naleven Beleidsplan Handhaving Participatiewet 2020-2023
Beleidsvisie Werk en Participatie 2022-2025
Naar een divers woonzorglandschap, Atrivé, 2021
Provinciale Werkgelegenheidsenquête Gelderland, 2021
Verzekerdenoverzicht Menzis, december 2021
Leefbaarheidsmonitor, Gemeente Ede, 2015-2021
Inwoners aan het Woord, Gemeente Ede, 2015-2021
Cliëntervaringsonderzoeken, Gemeente Ede, 2015-2021
Jaarverslagen maatschappelijke organisaties, 2021
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Registratiesystemen
Allegro
Toepassing voor schulddienstverlening en budgetbeheer.
Data- en Analyse Platform Jeugdhulpregio Foodvalley
Toepassing voor sturing op en verantwoording van jeugdhulp die in Regio Foodvalley wordt
gebruikt door gemeenten en aanbieders van jeugdhulp.
MensCentraal
Regiesysteem binnen het sociaal domein waarin intakes en plannen van aanpak worden vastgelegd.
Suite voor Sociaal Domein
Toepassing waarin verstrekte voorzieningen (Wmo en uitkeringen) worden geregistreerd.
Externe registratiesystemen
www.waarstaatjegemeente.nl – centrale website waar gegevens van verschillende bronnen, zoals
CBS, GGD, DUO, maar ook vanuit onze eigen gemeente aangeleverde data worden geïntegreerd.

Afkortingen
BBZ		
CBS 		
CJG 		
DUO		
GGD 		
GGZ 		
OIO		
ST		
TTJ		
UWV 		
VNG 		
Wajong
Wmo 		
Wsw		
Wlz		
Zvw		
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Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum Jeugd en Gezin
Dienst Uitvoering Onderwijs
Gemeentelijke gezondheidsdienst
Geestelijke gezondheidszorg
Onafhankelijke inwonersondersteuning
Sociaal Team
Toegangsteam Jeugd
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongeren
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet sociale werkvoorziening
Wet langdurige zorg
Zorgverzekeringswet
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Colofon
Sociale Monitor is een uitgave van gemeente Ede
Samenstelling en eindredactie
Kenniscentrum Strategie & Regie, gemeente Ede
Vormgeving
Studio Paul Bergman
Fotografie omslag
Robert Lagendijk
Interviews
Dorien Dijkhuis
Disclaimer
Bij het samenstellen is de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Toch kan de informatie
in deze uitgave niet juist of onvolledig zijn. Gemeente Ede is hiervoor niet aansprakelijk.

