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Wmo-toezicht Gelderland-Zuid



Voorop met Wmo-toezicht

In 2017 bouwden we verder aan het Wmo-toezicht voor de regio Gelder-

land-Zuid. Collega-GGD’en, maar ook de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (IGJ) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wisten ons 

te vinden. Samen werkten we aan een solide basis voor Wmo-toezicht. In 

dit jaaroverzicht blikken we terug op de resultaten voor onze regio Gel-

derland-Zuid en Mook en Middelaar. 

DE RESULTATEN

Productiecijfers 

Extra opdrachten 
gemeenten: 

Follow-up onderzoek 
(verbetertraject):

Onderzoeksverkenning/
advies:

Onderzoek op basis 
van signalen:

Meldingen 
calamiteiten/geweld:

Ontwikkeling en samenwerking
Met verschillende gemeenten stemden we 

onze samenwerking verder af, onder andere 

met de afdeling contractmanagement. Dit 

is van belang om het Wmo-toezicht goed 

te laten aansluiten op andere controle- en 

hand havingsprocessen. En op de signalen 

die bij gemeenten binnenkomen. Ook deden 

 partijen een beroep op onze reeds opge-

bouwde  kennis, zoals de landelijke inspecties 

(inmiddels IGJ) en collega-GGD’en. Met de 

inspecties maakten we een afsprakenkader en 

draaiboek voor samenwerking tussen lande-

lijke inspecteurs en lokale (Wmo-) toezicht-

houders. En met de landelijke Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten stemden we af over 

de inrichting van het Wmo-toezicht (hand-

reiking voor gemeenten). 
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Advies en voorlichting
Om tot een afgewogen oordeel te komen 

over de kwaliteit van voorzieningen hebben 

we nauw samengewerkt met toezichthouders 

rechtmatigheid. Wmo-toezicht richt zich dan 

op de zorginhoudelijke kant van de organi-

satie. En de toezichthouders rechtmatigheid 

richten zich op de financiën/administratie.  

Op die manier vulden we elkaar goed aan. 

Op basis van ons oordeel (in het rapport van 

bevindingen) adviseerden we gemeenten 

over handhavings maatregelen. Ook gaven 

we voorlichting aan aanbieders en sociale 

wijk/gebiedsteams over de meldplicht van 

calamiteiten en geweldsincidenten. En over 

de werkwijze van Wmo-toezicht. 

Signalering
Afhankelijk van de signalen die we krijgen over 

de kwaliteit van Wmo-aanbieders, voeren we 

onderzoek uit. We gaan op zoek naar aan-

vullende informatie en stellen samen met 

gemeenten een plan van aanpak op. Dit heet 

‘signaalgestuurd’ onderzoek. Ook nieuwe aan-

bieders worden goed onderzocht. Gemeenten 

verscherpten hiervoor in 2017 de kwaliteits-

toetsing. Onder meer door voorafgaand aan 

de inkoopronde een duidelijk programma van 

eisen op te stellen. Of door met de nieuwe 

aanbieders in gesprek te gaan. 

Inspectierapporten openbaar
In de inspectierapporten beschrijven we onze 

bevindingen en het oordeel over de kwaliteit 

van aanbieders. Ook geven we advies aan 

de gemeenten ten aanzien van handhaving. 

Van ons bestuur kregen we akkoord om alle 

inspectierapporten openbaar te maken via de 

website van GGD Gelderland-Zuid. In principe 

maken we alleen de signaalgestuurde onder-

zoeken openbaar en de daaruit volgende 

follow-up onderzoeken. 

WAT VIEL OP?

Voorbeeldfunctie 
Er werd frequent een beroep ge-

daan op de kennis en kunde van 

Wmo-toezicht Gelderland-Zuid. 

Zowel door lokale, regionale als 

landelijke partners. 

Meldingsplicht 
Vergeleken met andere regio’s 

kwamen er relatief weinig mel-

dingen binnen bij Wmo-toezicht 

Gelderland-Zuid. De meldings-

plicht lijkt in onze regio nog niet 

bekend genoeg onder Wmo- 

aanbieders.

Onderzoek 
Door stroomlijning van de  

procedures en verdere automa-

tisering hebben we de onder-

zoeken naar Wmo-aanbieders 

sneller uitgevoerd dan in 2016. 

De follow-up onderzoeken kost-

ten echter meer tijd.



HOE VERDER?

In 2017 zijn we weer verder geko-
men met de ontwikkeling van het 
Wmo-toezicht. Natuurlijk blijven 
er verbeterpunten. Hieronder doen 
we een aantal aanbevelingen voor 
onszelf, voor gemeenten en andere 
partners. Zodat we eind 2018 weer 
een stap dichter bij duurzaam en 
effectief Wmo-toezicht zijn.

 Snellere opvolging inspectierapport 

Van belang is om de tijd tussen de aanbieding 

van het definitieve rapport en de handhavings-

maatregelen die gemeenten willen inzetten, 

zo kort mogelijk te houden. Aanbieders 

kunnen dan snel starten met het nemen van 

verbetermaatregelen. 

 Extra verbetertraject invoeren  

In sommige gevallen is de kwaliteit van een 

Wmo-voorziening na follow up-onderzoek nog 

steeds onvoldoende. Om toch de kwaliteit te 

borgen die nodig is, adviseren we gemeenten 

om een 2e verbetertraject uit te voeren. Mits de 

aanbieder voldoende verbeter kracht laat zien. 

 Toezicht op ‘verdachte’ aanbieders 

Speciaal toezicht op PGB-aanbieders kan 

kwaliteitsgebrek tegengaan. Dit blijkt uit 

ervaringen in andere regio’s. Wmo-toezicht is 

dan bevoegd om signalen over PGB-aanbie-

ders nader te onderzoeken. Hetzelfde geldt 

voor aanbieders die Wmo-voorzieningen bie-

den via onderaannemerschap. 

 Cliënt leidend voor kwaliteit 

De kwaliteit van het Wmo-aanbod verbetert 

wanneer de zorg en ondersteuning voor de 

cliënt goed wordt gecoördineerd. Tijdens de 

onderzoeksfase moet de cliënt dan ook cen-

traal staan. Onder meer door gesprekken te 

voeren over zijn/haar ervaring met de ge-

boden voorzieningen. En over de rol van de 

casemanager of zorgcoördinator.

Afstemming 
Voor de follow up-onderzoeken 

was zorgvuldige afstemming tus-

sen diverse partijen nodig. Dit 

vergde meer tijd dan we hadden 

verwacht. 

Wijkteams 
De werkwijze van sociale wijk/

gebiedsteams is divers. In som-

mige gevallen duurde het bepa-

len van de juiste hulp (te) lang, 

waardoor problemen van cliën-

ten konden verergeren. 

Inzet 
De meeste aanbieders die on-

voldoende kwaliteit leverden, 

werkten (vervolgens) hard aan 

verbetering. Gemeenten span-

den zich in om handhavende 

maatregelen te nemen bij on-

voldoende verbetering.



 Samenwerking landelijke Inspectie 

De samenwerking met IGJ is in 2017 goed 

van de grond gekomen. Ook in de afhandeling 

van calamiteitenmeldingen kan de samen-

werking met IGJ meerwaarde hebben. Onder 

meer om onderzoekstaken af te stemmen en 

te verdelen. En zo dubbel werk te voorkomen.

 

 Zichtbaarheid bij gemeenten 

Signalen van gemeenten in Rivierenland over 

aanbieders, komen (nog) niet goed door bij 

het Wmo-toezicht. Communicatie over onze 

werkwijze kan hierin verbetering brengen. 

Ook de meldingsplicht moet beter voor het 

voetlicht worden gebracht bij gemeenten en 

wijkteams. 

 Monitoren overstap van cliënten

Het Rijk van Nijmegen heeft nieuwe contracten 

afgesloten met Wmo-aanbieders. Een groot 

aantal aanbieders krijgt hierdoor instroom van 

nieuwe cliënten. Deze plot selinge groei kan 

ten koste gaan van de kwaliteit. Om goed 

zicht te houden op deze ontwikkeling is een 

kwaliteitsonderzoek bij een selectie van aan-

bieders raadzaam. 

GGD Gelderland-Zuid*

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gelderland-Zuid beschermt, bevordert en 

bewaakt de gezondheid van mensen in de regio. Dit gebeurt op verschillende manieren, 

onder andere door het vaccineren tegen ziekten, het bewaken van de leefomgeving van 

mensen, het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken en het begeleiden van kinderen  

(en hun ouders) bij gezond opgroeien. 

Wmo-toezicht Gelderland-Zuid valt onder de afdeling Algemene Gezondheidszorg van 

GGD Gelderland-Zuid. De gemeenten die gebruik maken van het Wmo-toezicht zijn:  

Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Heumen, Lingewaal, 

Maasdriel, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en 

Waal, Wijchen, Zaltbommel. 

Colofon
Vormgeving: SJALOT ontwerp, Nijmegen 
Redactieadres: wmotoezicht@ggdgelderlandzuid.nl 
GGD Gelderland-Zuid, Postbus 6501 BC, Nijmegen

* Sinds 1 januari 2015 is GGD Gelderland-Zuid verantwoordelijk voor het toezicht op maatschappelijke 
voorzieningen in de regio Gelderland-Zuid. De GGD ziet toe op de kwaliteit van maatwerk- en algemene 
voorzieningen binnen de gemeenten in Gelderland-Zuid.


