
Het maatwerkgesprek
In gesprek over uw vraag



We willen graag dat alle inwoners van de gemeente 
Ede kunnen meedoen. Als dit u niet goed lukt, kunt u 
dit aangeven. Dat kan bij de gemeente, het Centrum 
voor Jeugd en Gezin of het sociaal team. Als er niet 
meteen een antwoord op uw vraag mogelijk is, krijgt u 
een maatwerkgesprek, waarin we samen met u naar een 
oplossing zoeken. U leest in dit informatieblad meer 
over het maatwerkgesprek. 

Waar stelt u uw vragen? 

Gemeente Ede
Als u vragen heeft over meedoen in de samenleving, kunt 

u contact opnemen met de gemeente Ede. Denkt u aan 

vragen over welzijn, zorg, werk, inkomen of schuldhulpver-

lening.

Opgroeien en opvoeden: Centrum voor Jeugd en Gezin
Voor vragen over opgroeien en opvoeden kunt u terecht 

bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt hen bij-

voorbeeld vragen stellen over eten en groei, verlegenheid 

of agressie, drugs of drukke kinderen. Het CJG helpt u ook 

graag verder met vragen over seksualiteit, zwangerschap, 

echtscheiding en puberteit.

Meerdere problemen: sociaal team
U kunt bij het sociaal team in uw wijk terecht als u vragen 

of problemen heeft op verschillende onderwerpen tege-

lijkertijd. Bijvoorbeeld op het gebied van relaties, huisves-

ting, psychische en/of lichamelijke gezondheid, opvoeding 

en financiën.

Wat is een maatwerkgesprek? 

Als er niet meteen een antwoord op uw vraag mogelijk is, 

dan volgt er een maatwerkgesprek. Dit persoonlijk gesprek 

heeft u met een medewerker van de gemeente, het CJG of 

het sociaal team. In het gesprek zoeken we samen naar een 

antwoord of een oplossing.

Voorbeelden van onderwerpen voor een maatwerk-
gesprek:
• Uw woonsituatie;

• Huishouden en persoonlijke verzorging;

• Vervoer/verplaatsen in huis en buiten het huis; 

• Sociale contacten;

• Dagbesteding en vrijwilligerswerk; 

• Financiële situatie. 

Waarom een maatwerkgesprek?

In het maatwerkgesprek zoekt onze medewerker samen 

met u naar een passende oplossing voor uw vragen en de 

situatie waarin u zich bevindt. We bespreken dan wat u zelf 

kunt en of bijvoorbeeld familieleden, buren of vrienden u 

kunnen helpen. Ook bepalen we of er professionele onder-

steuning of een andere voorziening nodig is en informeren 

we u over de kosten hiervan.

Waar vindt het gesprek plaats? 

Dat ligt aan uw vraag. Meestal bij u thuis, maar het kan ook 

in het raadhuis. 

Hoe lang duurt het gesprek? 

Een maatwerkgesprek duurt ongeveer één tot anderhalf 

uur. 

Hoe bereidt u zich voor op een maatwerk-
gesprek? Neem iemand mee!

Het is aan te raden iemand mee te nemen naar het ge-

sprek. Dat kan iemand zijn uit uw omgeving die u ver-

trouwt en die uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een 

vriend/kennis, een familielid of mantelzorger. U kunt ook 

om een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. Onaf-

hankelijke cliëntondersteuning is gratis en wordt in Ede 

geboden vanuit de organisatie MEE. Het telefoonnummer 

van MEE is 055 - 526 92 00. U vindt MEE op: mee-veluwe-ijs-

seloevers.nl. 

Als u ouder bent dan 50 jaar dan kunnen de bonden van 

ouderen u helpen. De hiervoor opgeleide vrijwillige oude-

renadviseurs van PCOB en KBO helpen u graag (contact via 

email:  

ede.voas@gmail.com). Ook andere belangenorganisaties 

kunnen u hierbij mogelijk van dienst zijn.

Het is belangrijk dat u het gesprek goed voorbereidt. 

Denkt u bij de voorbereiding van het gesprek na over: 

• Wat wil ik bereiken met het gesprek? 

• Wat kan een oplossing voor mijn vraag zijn? 

• Wat kan ik zelf doen om die oplossing mogelijk te 

maken? 

• Wie uit mijn omgeving kan mij daarbij helpen? 

U kunt gebruik maken van de Sociale Kaart Ede 

(socialekaart.ede.nl). De Sociale kaart biedt passende 

informatie en mogelijke oplossingen bij uw vraag. 

Daarnaast wijst het de weg naar ondersteuning en 

diensten vanuit organisaties in uw directe woonomgeving.

Na het gesprek 

Van het gesprek maken we een Plan van Aanpak. Hierin 

staan de oplossingen die met u zijn besproken. Wij sturen u 

dit plan meestal binnen tien werkdagen toe. 

Het Plan van aanpak wordt eventueel opgevolgd door een 

besluit. Hierin staat welke ondersteuning of voorzieningen 

vanuit de Wmo aan u worden toegekend. 

Meer informatie? 

Neem voor meer informatie contact op met het Klant-

contactcentrum van de gemeente Ede via telefoonnummer 

14 0318.

bijvoorbeeld vragen 

stellen over


