
BIJLAGE 3 
 
 
 
Afspraken en producten in het kader van het implementatietraject Wmo. 
 
1. Overgangsprotocol huishoudelijke verzorging 
Het Ministerie van VWS, de VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afspraken 
gemaakt over het overgangsprotocol huishoudelijke verzorging (zie bijlage 1). Dit 
overgangsprotocol is praktisch van aard en beschrijft welke acties het zorgkantoor en de 
gemeente dienen te ondernemen om de huishoudelijke verzorging (ofwel hulp bij het huishouden) 
van de AWBZ over te hevelen naar de Wmo. 
 
2. Afspraken met andere partijen 
Naast de hierboven genoemde afspraak, worden er afspraken voorbereid met diverse partijen om 
een goede invoering op 1 januari 2007 mogelijk te maken: 

- CAK over de vaststelling en inning van de eigen bijdrage; 
- SVB over de ondersteuning van PGB budgethouders; 
- MEZZO over de ondersteuning mantelzorg; 
- Per Saldo over de voorlichting aan budgethouders; 
- RPCP-en over de vormgeving van de cliëntparticipatie op lokaal niveau; 
- Zorgaanbieders over voorlichting over aanbesteding. 

 
3. Gereedschapskist 
In de gereedschapskist vinden gemeenten praktische handreikingen op de volgende terreinen: 
- Implementatie Wmo: algemene handreiking  
- Wmo en samenwerking tussen gemeenten 
- Communicatie 
- Wmo en gemeentelijke organisatie   
- Burgerparticipatie   
- Verantwoordings- en controle instrumenten Wmo   
- Financieel model 
- Huishoudelijke verzorging   
- Signalement subsidieregelingen   
- Ketensamenwerking   
- Inkoop en aanbesteden  
- Lokale loketten  
- Wmo en de rol van de raad 
- De Wmo en het pgb   
- Toegangsbewaking  
- De Wmo en de ICT 
- Boekje voor wethouders: “Wet maatschappelijke ondersteuning, wat iedere bestuurder moet 
weten” 
 
4. Thematische voorlichtingsbijeenkomsten 
Door het implementatiebureau worden regelmatig regionale themabijeenkomsten voor 
gemeenten georganiseerd:  

- Zeven regionale bijeenkomsten over inkoop en aanbesteding (ook voor 
welzijnsorganisaties); 

- Acht regionale bijeenkomsten over het overgangsprotocol huishoudelijke verzorging en 
subsidieregelingen; 

- Landelijke bijeenkomst voor (nieuwe) wethouders Wmo; 
- Bijeenkomst ICT en Wmo;  

http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/243B04BB-E721-4351-88DD-8D92462186F0/0/wmo_handr_algemeen.pdf
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/6BF11F83-4010-4633-9467-F2AE7C6CDF11/0/wmo_handr_sam_gem.pdf
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/5237A838-D6EE-49C6-955E-7037E85AEDD3/0/wmo_handr_comm.pdf
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/E259B860-80A4-499F-AFD5-417C98CE593A/0/wmo_handr_gem_org.pdf
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/22D34ABB-61FA-4F24-80AC-88A05FA13B75/0/wmo_handr_burgerpart.pdf
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/66F34A50-B529-45E5-A68C-04E3B5709F1D/0/050927HandreikingVerantwoordingdef.doc
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/BE3161CA-67C5-44D9-B902-03F90F3D3573/0/wmo_handr_finmod_inv.pdf
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/40F14A2F-7328-41CF-BF4A-54BC9D552220/0/wmo_handr_huishoudelijke.pdf
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/05194AD1-9D7C-4ECB-B0A6-7C1E8788FC93/0/wmo_handr_signalementen_zw.pdf
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/31BDFEB2-A200-4024-BF31-AD52542EEA4A/0/wmo_handr_ketensamenw.pdf
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/25032ED8-6DFA-48F9-91E4-DD14BE797D92/0/Handreikinginkopenenaanbesteden190905.pdf
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/A81A1620-4E38-43EC-84A5-6CD305459DF6/0/wmo_lloket_visie.pdf
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/4BE9FD3B-913B-46AD-83EC-F1CDC91328E0/0/wmo_handr_rolraad.pdf
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/6C00C7E8-7B19-4405-A862-14530DA4AFDC/0/wmo_handr_pgb_zw.pdf
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/9BA196FA-76F9-460D-AA54-C7C6541D8650/0/handr_toegansbew_wt_zw.pdf
http://www.invoeringwmo.nl/NR/rdonlyres/4C14858F-AE3D-49CD-8159-91341D1DBAC2/0/wmo_ict_zw_wt_def.pdf


- Drie regionale bijeenkomsten voor gemeentelijke voorlichters 
- Bijeenkomst voor ICT leveranciers 

 
5. Pilotgemeenten  
- Maandelijks worden er voor de projectleiders van pilotgemeenten inhoudelijke bijeenkomsten  
georganiseerd. 
- 2 keer per jaar worden brede bijeenkomsten georganiseerd over de voortgang in de 
pilotgemeenten. 
 
6. “Vliegende brigade” 
Vanuit het implementatiebureau worden gemeenten, die achter dreigen te lopen op de invoering 
van de Wmo, op maat ondersteund.  
 
7. Voorlichtingsmiddelen 
Actuele informatie over de Wmo wordt verspreid via maandelijkse nieuwsbrieven Wmo en de 
website: www.invoeringwmo.nl. Daarnaast is een helpdesk (telefoon en email) beschikbaar voor 
alle vragen over de Wmo. 
 
8. Voortgangsmonitor 
Onderzoeks- en adviesbureau SGBO voert in opdracht van het implementatiebureau periodiek 
een voortgangsmonitor uit onder gemeenten over hoe ver zij zijn in de voorbereidingen op de 
Wmo en aan welke ondersteuning zij behoefte hebben.  
 

http://www.invoeringwmo.nl/

