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1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Vanaf 2016 onderzoekt het Wmo1-toezicht Gelderland-Zuid aanbieders in haar regio waarover 

zij signalen ontvangt over de kwaliteit van de geboden maatschappelijke ondersteuning. Dit is 

onderdeel van het signaal gestuurd toezicht. 

Stichting de Bonte Boel (verder te noemen de Bonte Boel) is door 8 gemeenten in regio 

Rivierenland gecontracteerd voor dagbesteding en vervoer. 

In maart 2018 ontving het Wmo-toezicht van het contractmanagement regio Rivierenland 

signalen  over de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning van de Bonte Boel. Dit 

betrof de thema’s: veiligheid van cliënten, planmatig werken en competenties van 

medewerkers. De toezichthouder startte in april 2018 met het onderzoek naar de Bonte Boel. 

1.2. Werkwijze

Na weging van de signalen bepaalde het Wmo-toezicht de focus van het onderzoek. Het 

onderzoek richtte zich op de dagbesteding, die bij de Bonte Boel wordt aangeboden. 

De Wmo-toezichthouder van de GGD Zuid-Holland Zuid is in kennis gesteld van het 

voorgenomen onderzoek, om samenloop van toezicht te vermijden. Deze GGD is benaderd 

aangezien de aanbieder volgens haar website werkzaam is in de plaatsen tussen Geldermalsen 

en Leerdam. Tijdens het onderzoek bleek dat de Bonte Boel op dat moment niet actief was 

buiten de regio Rivierenland.

Wmo-toezicht zette een bureau- en praktijkonderzoek op. Het Wmo-toezicht vroeg allereerst 

documenten op bij de Bonte Boel zoals beleidsdocumenten, protocollen, werkwijzen, 

cliënttevredenheidsonderzoeken, jaarverslagen, klachtenregeling, functieomschrijvingen, 

kwaliteitssysteem, werkwijze zorgdossiers en verslaglegging van externe audits. 

De ontvangen documenten zijn geanalyseerd. Op basis van deze analyse, de ontvangen 

signalen  en het Wmo-toetsingskader zijn gespreksthema’s geformuleerd en is een gesprek 

gevoerd met  de bestuurder  van de Bonte Boel.  Een vrijwilligster, die in het verleden lange 

tijd als ZZP-er voor de Stichting werkzaam is geweest, was op verzoek van de bestuurder ter 

ondersteuning aanwezig bij het gesprek.

Vervolgens heeft het Wmo-toezicht verschillende instrumenten ingezet tijdens het 

praktijkonderzoek. Er is een observatie uitgevoerd op de zorgboerderij  de Leeuwen Acker, 

waar de dagbesteding van de Bonte Boel plaatsvindt. Er heeft controle plaatsgevonden van de 

1 Wmo staat voor Wet maatschappelijk ondersteuning 
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cliëntdossiers. Er is een interview gehouden met één cliënt, die gebruik maakt van de 

dagbesteding. Twee cliënten en één vrijwilliger (een ex-cliënt) zijn informeel gesproken tijdens 

observatie van de dagbesteding. Er zijn telefonisch interviews gehouden met verwijzers en 

medewerkers  van andere (zorg-)organisaties. Gedurende het onderzoek zijn aanvullende 

documenten opgevraagd. Een overzicht van de opgevraagde en ontvangen documenten staat 

in bijlage 1. 

De uitkomsten van bovenstaande werkwijze zijn gebruikt om een oordeel te geven over de 

kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning  van de Bonte Boel. 

1.3. Toetsingskader

Het Wmo-toezicht heeft voor het geven van een oordeel het toetsingskader Wmo-toezicht 

Gelderland-Zuid gebruikt2.

Specifiek had het Wmo-toezicht aandacht voor de thema’s: [1] cliënt centraal en eigen regie, 

[2] veiligheid van cliënten, [3] kwaliteitsinstrumenten [4] competenties en vaardigheden van 

professionals, [5] gestructureerde en planmatige aanpak van de ondersteuning. 

1.4. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 begint met een beknopte beschrijving van d. Hoofdstuk 3 geeft per thema de 

verwachtingen en bevindingen van het Wmo-toezicht weer. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 4 

het oordeel. Onderdelen hiervan zijn successen en verbeterpunten. Ook het vervolg staat hier 

beschreven. In de bijlagen is het overzicht opgenomen van de opgevraagde en ontvangen 

documenten en het toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid. 

2 In het onderzoek gebruikte het Wmo-toezicht het toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid. Zie 
bijlage 2. 
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2. Beknopte beschrijving van de Bonte Boel

Stichting de Bonte Boel is in 2008 opgericht.  In 2009 werden de eerste cliënten  ontvangen op 

de zorgboerderij, waar een kleinschalige dagbesteding functioneert met agrarische en creatieve 

activiteiten. In 2016 is de zorgboerderij verder gegaan als de Leeuwen Acker, waarvan 

Stichting de Bonte Boel een onderdeel is. De zorgboerderij richt zich op cliënten die in hun 

dagelijks functioneren beperkingen ervaren, hetzij verstandelijk, psychisch of lichamelijk en 

een voorkeur hebben voor een boerderij als locatie voor dagbesteding.  De dagbesteding is vijf 

dagen per week open, waar onder de zaterdag.

Zorgboerderij De Leeuwen Acker ligt tussen Geldermalsen en Leerdam. De Bonte Boel betrekt 

cliënten uit de regio Rivierenland.  De cliënten verrichten diverse werkzaamheden op de 

boerderij. De zorgboerderij beschikt over een kleine veestapel die dagelijks verzorging nodig 

heeft. Er is een biologische groentetuin waar diverse gewassen worden geteeld.  Deze worden 

verkocht in de winkel, die onderdeel is van de zorgboerderij. Daar wordt ook honing verkocht 

uit de eigen imkerij. Er is een ambachtelijke kaarsenmakerij. Daarnaast is er een stilte tuin 

waar cliënten zich terug kunnen trekken. 

Op de dagbesteding  komen in totaal zes cliënten via ZIN3. De cliënten zijn rond de 50 jaar. 

Eén cliënt komt al vanaf de start van de zorgboerderij, twee cliënten sinds één jaar, twee 

cliënten zijn net gestart en één cliënt komt alleen als hij zich goed voelt. 

Op de dagbesteding werkt alleen de bestuurder als begeleider. Er zijn geen medewerkers in 

dienst. Wel zijn er twee vrijwilligers. De echtgenoot van de bestuurder heeft naast zijn baan 

allerlei taken op de Leeuwen Acker en fungeert dan tevens als vrijwilliger voor de Bonte Boel. 

In het bestuur van de Stichting zitten de bestuurder en haar echtgenoot. 

De Bonte Boel werkt op dit moment niet met of via onder-aannemerschap. 

3 Zorg in Natura
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3. Bevindingen

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen van het Wmo-toezicht. De  thema’s waarop het toezicht 

zich heeft gericht, worden benoemd met daarbij  de verwachtingen van de toezichthouder en 

de bevindingen. 

3.1. Cliënt centraal en eigen regie

Deze paragraaf geeft de bevindingen weer van het Wmo-toezicht waar het gaat om het 

centraal stellen van cliënten en de regie van cliënten op hun ondersteuning. De paragraaf 

begint met de verwachtingen van het Wmo-toezicht en daarna worden de bevindingen 

toegelicht. 

3.1.1. Verwachtingen

Het Wmo-toezicht verwacht dat aanbieders van maatschappelijke ondersteuning – daarmee de 

professionals inbegrepen – de cliënt en zijn ondersteuningsbehoefte centraal stellen in de 

geboden ondersteuning; en de cliënt indien mogelijk en gewenst regie laten voeren over de 

ondersteuning.

  

3.1.2. Bevindingen

De bestuurder is niet op de hoogte van de uitgangspunten van de Wmo 2015. Op basis van 

interviews met verschillende betrokkenen kan vastgesteld worden dat de begeleiding 

mondeling met de cliënt wordt afgestemd. De bestuurder  bespreekt bij de intake met de cliënt 

wat deze wil en kan en maakt hiervan een intakeverslag. De begeleiding wordt  door de 

bestuurder regelmatig geëvalueerd met de cliënt, met de externe begeleider, indien deze 

betrokken is, en soms met de mantelzorger. De cliënten geven aan dat ze met alle vragen bij 

de bestuurder terecht kunnen en alles met haar kunnen bespreken.

Doordat in de dossiers geen heldere begeleidingsplannen, rapportages en evaluaties zijn 

aangetroffen, kan niet worden vastgesteld of en hoe  cliënten  de regie voeren over hun 

begeleiding.

Uit interviews met externe begeleiders van de cliënten en  Wmo-consulenten blijkt dat zij van 

hun cliënten horen, dat deze zeer tevreden zijn over de geboden ondersteuning van de Bonte 

Boel. De externe begeleiders geven aan, dat de dagbesteding bij meerdere cliënten voor 

structuur en afleiding heeft gezorgd, waardoor probleemgedrag verminderd is; dat de  Bonte 

Boel  een goede eerste plek is voor hun doelgroep m.b.t.  resocialisatie en re-integratie in de 

maatschappij; dat voor hun cliënten de dagbesteding op dit moment het hoogst haalbare is, 

maar mogelijk ook een  opstap naar werk; dat de mantelzorger ontlast wordt.   Verder geven 

de externe begeleiders aan dat  de sfeer prettig is op de Bonte Boel; dat de bestuurder 
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respectvol is en cliënten verantwoordelijkheden geeft die zij aan kunnen.  Zij hebben de indruk, 

dat de ietwat  rommelige omgeving op de Leeuwen Acker, waar altijd wat te doen is, maakt dat 

cliënten zich nodig voelen en verantwoordelijk. Tegelijkertijd geven zij  aan dat de bestuurder 

soms wat chaotisch over komt en geneigd is te veel voor de cliënten te doen, waarbij ze haar 

zakelijke belangen niet in het oog  houdt. 

Uit interviews met cliënten blijkt dat zij tevreden zijn over de dagbesteding.  Het persoonlijke 

contact met de bestuurder en de positieve sfeer worden gewaardeerd. Cliënten werken samen 

in goede harmonie en voelen zich verantwoordelijk. Als er iets is, wordt dit uitgesproken. Er is 

nooit een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden, maar de bestuurder  evalueert   regelmatig 

de  begeleiding met de cliënt.  De tevredenheid van de cliënt wordt dan besproken. 

3.2. Veiligheid van cliënten

Deze paragraaf geeft de bevindingen weer van het Wmo-toezicht waar het gaat om de 

veiligheid van cliënten. De paragraaf begint met de verwachtingen van het Wmo-toezicht en 

daarna worden de bevindingen toegelicht. 

3.2.1. Verwachtingen

 

Het Wmo-toezicht verwacht dat professionals eventuele veiligheidsrisico’s voor cliënten 

signaleren en gericht zijn op preventie hiervan. Zij dienen in staat te zijn goed te reageren op 

incidenten en deze te signaleren. Ook bespreken zij met cliënten eventuele risico’s voor hun 

veiligheid.Het Wmo-toezicht verwacht dat alle medewerkers en vrijwilligers in het bezit zijn van 

een VOG4. 

3.2.2. Bevindingen 

De bestuurder gebruikt geen risicoanalyse of signaleringslijsten voor de aanwezige cliënten. Er 

zijn geen in- en exclusie criteria geformuleerd voor het aannamebeleid. 

De bestuurder heeft camera toezicht aangebracht op verschillende delen van het  terrein, zowel 

buiten als in sommige binnenruimtes. De beelden komen binnen op het kantoor van de 

Leeuwen Acker waar de administratie zit. Het terrein is onoverzichtelijk omdat er veel 

verschillende ruimtes zijn zoals een centrale verblijfsruimte, toiletten, opslagplaatsen, een 

woonwagen annex kantoor van de bestuurder, een winkeltje, een houtverwerkingsplek en een 

kaarsenmakerij.   Daarnaast oogt het terrein rommelig omdat overal  losse spullen liggen.  De 

camera’s dienen om te kunnen volgen wat er op het terrein gebeurt en tevens als 

inbraakpreventie. 

4 VOG = Verklaring Omtrent Gedrag
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De cliënten hebben hun eigen voorkeur wat betreft de activiteiten die ze doen. De activiteiten 

vinden soms individueel, soms groepsgewijs plaats. Op dagen dat de bestuurder alleen is met 

de cliënten, is het niet mogelijk om iedereen in het zicht te houden. Cliënten hebben soms 

moeite de bestuurder te vinden, als zij haar nodig hebben. 

De machines voor o.a. houtverwerking mogen de cliënten niet alleen gebruiken, daar moet 

altijd de vrijwilligster of de bestuurder bij aanwezig zijn. De ruimte is echter vrij toegankelijk  

en hier  hangt geen camera.

De dossiers van cliënten zijn opgeborgen in het kantoor van de administratie. Cliënten mogen 

hun eigen dossier inzien, samen met de bestuurder; dit wordt zelden gevraagd.  De bestuurder 

geeft aan dat er schriftelijk toestemming is gevraagd aan cliënten voor uitwisseling van 

gegevens, maar deze formulieren zijn niet terug te vinden in de dossiers.

De bestuurder geeft aan dat zij een VOG5 heeft die 10 jaar oud is. Zij heeft een nieuwe 

aangevraagd voor haarzelf en haar man. Het is onduidelijk of de VOG’s zijn aangevraagd voor 

de andere vrijwilligers. 

De bestuurder  heeft geen diploma om cliënten te begeleiden. Tijdens het onderzoek maakt zij 

een zenuwachtige en chaotische indruk. Zij begrijpt veel vragen niet en geeft aan dat de 

organisatie van de Leeuwen Acker en de Bonte Boel veel van haar vergen en dat ze veel druk 

ervaart, deels door problemen uit het verleden, die nu nog door werken. 

3.3. Kwaliteitsinstrumenten

Deze paragraaf geeft de bevindingen weer van het Wmo-toezicht waar het gaat om 

klachtenregeling, medezeggenschap, overzicht calamiteiten/incidenten en kwaliteitskeurmerk. 

De paragraaf begint met de verwachtingen van het Wmo-toezicht en daarna worden de 

bevindingen toegelicht. 

3.3.1. Verwachtingen

 

Het Wmo-toezicht verwacht dat aanbieders van maatschappelijke ondersteuning de kwaliteit 

systematisch borgen door middel van een kwaliteitskeurmerk, dat calamiteiten en incidenten 

worden geregistreerd en gemeld en dat de medezeggenschap van cliënten wordt bevorderd 

door de aanwezigheid van een medezeggenschapsregeling. Daarnaast dient er een 

klachtenregeling te zijn vastgesteld die toegankelijk is voor cliënten. 

5 Verklaring omtrent gedrag
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3.3.2. Bevindingen 

De Bonte Boel  is niet gecertificeerd. De bestuurder is in 2016 samen met een  ingehuurde 

ZZP-er begonnen met voorbereidingen voor een HKZ certificering, maar deze zijn niet afgerond. 

De toezichthouder heeft een veelheid aan documenten ontvangen van de Bonte Boel, die 

samen een kwaliteitshandboek zouden kunnen vormen. Deze zijn echter niet  allemaal  

toegespitst op de organisatie en in de praktijk wordt hiermee  niet gewerkt. De bestuurder 

geeft de indruk dat ze  niet weet wat van belang is voor een goede kwaliteitssturing. De 

bestuurder hoopt binnenkort het lidmaatschap te verwerven van een coöperatie voor 

zorgboerderijen, waar zij ondersteuning  van kan krijgen en een keurmerk.

De bestuurder is er niet van op de hoogte  dat zij incidenten moet registreren en deze moet 

analyseren. Ook is zij niet op de hoogte van de verplichting tot het melden bij de 

toezichthouder van calamiteiten en geweldsincidenten. 

Er is geen cliëntenraad of een andere manier om medezeggenschap van cliënten te regelen.

De bestuurder geeft aan dat zij aangesloten is bij de klachtencommissie Landbouw en Zorg. De 

geïnterviewde cliënt was niet op de hoogte van de klachtenprocedure. Hij gaf aan dat als hij 

klachten heeft, dit altijd gemakkelijk met de bestuurder kan worden opgelost. 

3.4. Competenties en vaardigheden van medewerkers

Deze paragraaf geeft de bevindingen weer van het Wmo-toezicht waar het gaat om de 

personele bezetting en de competenties en vaardigheden van professionals. De paragraaf 

begint met de verwachtingen van het Wmo-toezicht en daarna worden de bevindingen 

toegelicht. 

3.4.1. Verwachtingen

Het Wmo-toezicht verwacht dat op Wmo-voorzieningen voldoende personeel, met de juiste 

opleiding, ervaring, kennis en expertise, aanwezig is en wordt ingezet. Dit draagt bij aan het 

leveren van de zorg en ondersteuning die cliënten nodig hebben en waar zij recht op hebben. 

3.4.2. Bevindingen

De bestuurder is het enige personeelslid  en zij heeft geen opleiding om begeleiding aan 

cliënten te mogen geven. Zij heeft daarom in het verleden mensen ingehuurd, maar daar zijn 

nu, volgens haar zeggen, geen financiën meer voor. Daarom betaalt ze ook zichzelf geen 

salaris uit. Ze zegt dat ze de begeleidingsgelden gebruikt voor het inkopen van materialen voor 

de boerderij t.b.v. de activiteiten van de cliënten.   
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De bestuurder volgt een EVC traject om een  diploma te behalen,  zodat zij cliënten van de 

dagbesteding mag begeleiden.  Volgens haar verwerft zij hiermee in juni 2018 een 

ervaringscertificaat. Daarin worden haar erkende competenties en werkprocessen beschreven. 

Het bevat ook een  persoonlijk opleidingsplan om een diploma te halen. 

Er zijn twee vrijwilligers actief op de Bonte Boel en daarnaast de echtgenoot van de bestuurder. 

Een vrijwilligster, die een SPW4 diploma heeft, helpt de bestuurder met alle voorkomende 

taken m.b.t. de dagbesteding. Zij begeleidt cliënten en voert taken uit in het kader van 

kwaliteitsverbetering, zoals het op orde brengen van de begeleidingsplannen en het 

cliëntdossier. Eén dag in de week is er een vrijwilliger aanwezig, die in het verleden als cliënt 

de dagbesteding bezocht. Hij heeft nu een baan, naar eigen zeggen dankzij de vaardigheden 

die hij op de dagbesteding heeft geleerd. Hij helpt de bestuurder met praktische 

werkzaamheden op de zorgboerderij en vervoert de cliënten. De echtgenoot van de bestuurder 

heeft een baan extern en doet daarnaast allerlei werkzaamheden op de boerderij en voor de 

Bonte Boel.

3.5. Gestructureerde en planmatige aanpak

Deze paragraaf geeft de bevindingen weer van het Wmo-toezicht waar het gaat om het 

hanteren van een gestructureerde en planmatige aanpak. De paragraaf begint met de 

verwachtingen van het Wmo-toezicht en daarna worden de bevindingen toegelicht.

3.5.1. Verwachtingen

Het Wmo-toezicht verwacht van aanbieders dat zij hun medewerkers faciliteren in het gebruik 

van een gestructureerde en planmatige aanpak van de maatschappelijke ondersteuning. Van 

professionals verwacht zij dat ze de zorg en ondersteuning gestructureerd en planmatig 

uitzetten, vormgeven en voortzetten.

 

3.5.2. Bevindingen

Tijdens het onderzoek zijn de cliëntdossiers gecontroleerd. De Bonte Boel heeft papieren 

dossiers van de  cliënten en sinds kort ook een digitaal systeem: Zilliz. Cliëntgegevens staan nu 

deels in het digitale  systeem, deels  in het papieren dossier, waardoor een goed overzicht 

ontbreekt.

In de dossiers zitten geldige beschikkingen van de gemeenten en er is een getekende 

zorgovereenkomst aanwezig.

De bestuurder sluit tijdens het intakegesprek niet aan bij het verslag van de Wmo consulenten. 

Zij gebruikt wel de overdracht c.q. verwijzing van andere zorgorganisaties.
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Het intakeformulier wordt volgens de bestuurder niet in één keer ingevuld omdat de informatie 

stukje bij stukje wordt gevraagd.  In het intakeformulier dat tevens het zogenoemde Zorg-

leefplan is, worden veel vragen gesteld over de situatie van de cliënt en zijn wensen. Het 

streven  van de bestuurder is om binnen zes weken het zorg-leefplan geheel in te vullen.

Het sociaal en professioneel netwerk van de cliënt wordt niet in beeld gebracht; slechts de 

contactpersoon wordt genoteerd.

In het  intakeformulier /zorg-leefplan worden geen duidelijke doelen beschreven. Er wordt in 

het algemeen gezegd wat nog verbeterd kan worden bij de cliënt of hoe de situatie stabiel kan 

worden gehouden. In Zilliz zijn wel velden waar doelen ingevuld kunnen worden. Als er af en 

toe een doel is ingevuld, is dit niet SMART6 geformuleerd en niet uitgewerkt in acties. Het is 

onduidelijk of er in Zilliz meerdere doelen kunnen worden beschreven; de bestuurder weet dit 

niet. 

De bestuurder en de (gediplomeerde) vrijwilliger begeleiden de cliënten en overleggen 

mondeling en per telefoon. Het dagelijks schriftelijk rapporten over de begeleiding van cliënten 

gebeurt niet. Er wordt korte actuele praktische informatie aan elkaar doorgegeven. Soms 

worden dingen in de agenda genoteerd. 

Uit het interview met één cliënt blijkt dat hij weet wat zijn indicatie is en hoe de 

begeleidingsuren in de praktijk worden aangeboden.  Cliënten noteren zelf hun 

aanwezigheidsuren op een lijst, waarmee de declaraties worden gedaan bij de gemeenten. 

De evaluatieformulieren in de dossiers zijn niet volledig ingevuld en niet altijd ondertekend.

De ambulante begeleiders, die vanuit andere zorgorganisaties bij cliënten betrokken zijn,  

geven aan dat er met de bestuurder vooral mondeling afspraken worden gemaakt.  Een 

begeleider komt geregeld op de locatie om zijn cliënt te begeleiden en evalueert de zorg samen 

met de cliënt en de bestuurder. Er zijn geen verslagen of afspraken van overleggen met andere 

hulpverleners aangetroffen.  Externe hulpverleners geven  aan dat de bestuurder de gemaakte 

afspraken uitvoert.

6 SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
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4. Oordeel

Dit hoofdstuk beschrijft het oordeel van het Wmo-toezicht over de kwaliteit van het aanbod van 

de Bonte Boel. Dit omvat successen en verbeterpunten. Ook wordt het advies aan de 

gemeenten beschreven en het vervolg. 

4.1.  Successen

De toezichthouder constateert de volgende successen:

o De cliënten zijn tevreden over de geboden ondersteuning;

o De zorgboerderij is gelegen in een mooie landelijke omgeving;

o De activiteiten zijn divers en sluiten aan bij de belangstelling van de cliënt;

o De bestuurder heeft een betrokken houding naar cliënten.

4.2. Verbeterpunten 

Ondanks bovenstaande successen is de toezichthouder van oordeel dat de kwaliteit van het 

aanbod van de Bonte Boel op een aantal punten verbeterd dient te worden. 

Verbeterpunten zijn:

Punt 1. Client centraal en eigen regie

o Verwerk de uitgangspunten van de Wmo 2015 in de visie en het beleid van de 

Bonte Boel;

o Doe jaarlijks een anoniem cliënttevredenheidsonderzoek;

Punt 2. Veiligheid van cliënten

o Werk met een risicoanalyse- of signaleringslijst bij cliënten met psychische 

problemen en/of verstandelijke beperkingen;

o Hanteer in- en exclusiecriteria, die bij het intakegesprek getoetst worden;

o Zorg dat er voortdurend toezicht is op alle cliënten;

o Zorg dat gevaarlijke apparatuur niet vrij toegankelijk is en alleen onder 

deskundige begeleiding bediend wordt;

o Zorg dat het terrein opgeruimd en veilig is;

o Zorg dat medewerkers en vrijwilligers een geldige VOG hebben;

o Vraag cliënten schriftelijke toestemming voor uitwisseling van gegevens met 

derden en bewaar dit  in het cliëntdossier;

Punt 3. Kwaliteitsinstrumenten

o Maak een handzaam en overzichtelijk  kwaliteitssysteem en implementeer dit in 

de organisatie;

o Leg incidenten vast, analyseer ze, formuleer verbetermaatregelen en voer deze 

uit;

o Stel cliënten op de hoogte van de klachtenregeling;
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o Regel dat cliënten medezeggenschap hebben over de begeleiding die ze 

ontvangen, middels een cliëntenraad of een andere vorm van 

medezeggenschap;

Punt 4. Competenties van medewerkers

o Zet voldoende personeel in met een zorg gerelateerd diploma;

o Benoem een onafhankelijk bestuur of raad van toezicht om de bestuurder te 

ondersteunen;

Punt 5. Gestructureerde en planmatige aanpak

o Breng het cliëntdossier onder in  één archiveringssysteem, waarin  alle 

cliëntgerichte documenten overzichtelijk bij elkaar staan, hetzij op papier hetzij 

digitaal;

o Maak onderscheid tussen het intakeverslag en het begeleidingsplan. Maak 

meteen na de intake het intakeverslag en een eerste aanzet voor het 

begeleidingsplan, dat daarna binnen 6 weken definitief wordt uitgewerkt;

o Breng in het cliëntdossier het professioneel en sociaal netwerk in beeld;

o Neem in het begeleidingsplan SMART geformuleerde doelen op en werk deze uit 

in acties; laat in de begeleidingsplannen tot uiting komen, hoe de cliënt de regie 

voert over zijn begeleiding;

o Rapporteer dagelijks over iedere cliënt schriftelijk in het cliëntdossier, gericht 

op de afgesproken doelen en acties;

o Stel het begeleidingsplan bij n.a.v. de evaluatie met de cliënt en laat de cliënt 

hiervoor tekenen;

o Leg samenwerkingsafspraken, die met derden worden gemaakt t.b.v. de cliënt,  

vast in het cliëntdossier.

4.3. Vervolg en advies

Dit onderzoeksrapport stuurt het Wmo-toezicht aan de Bonte Boel en naar de gemeenten in 

regio Rivierenland, die de Bonte Boel gecontracteerd hebben. 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. 

Dit betekent onder andere dat zij bevoegd zijn tot het nemen van maatregelen in het kader van 

handhaving. Of en wanneer dit aan de orde is, bepalen de gemeenten. 

De toezichthouder geeft de volgende adviezen aan de gemeenten in Rivierenland:

o Laat de Bonte Boel per direct een medewerker inzetten met een zorg gerelateerd 

diploma, op alle dagen dat de Bonte Boel open is;

o Laat de Bonte Boel per direct zorgen dat de veiligheid van cliënten gewaarborgd is 

doordat er voortdurend toezicht is op alle cliënten,  doordat gevaarlijke apparatuur niet 

vrij toegankelijk is en slechts onder begeleiding bediend wordt, en doordat het terrein 

opgeruimd en veilig is;
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o Laat de Bonte Boel binnen 3  weken een verbeterplan maken volgens het format dat de 

Wmo-toezichthouder zal aanleveren en laat dit ter goedkeuring voorleggen aan de 

toezichthouder;

o Verplicht de Bonte Boel binnen 6 weken na goedkeuring van het verbeterplan alle 

verbeteracties op orde te hebben;

o Handhaaf een cliëntenstop totdat de verbeteracties zijn uitgevoerd, die per direct 

moeten worden verbeterd, en het verbeterplan is goedgekeurd.
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Bijlage 1: Overzicht opgevraagde en ontvangen documenten

Opgevraagde documenten Verkregen ( ja/nee/nvt)

Jaarplan of meerjarenplan nee

Document waarin het kwaliteitsbeleid is 
vastgelegd

nee

Uitkomsten van het laatste 
cliënttevredenheidsonderzoek

nee

Functieomschrijving van medewerkers nee
Werkinstructie zorgdossier nee
Documenten EVC-procedure deels
VOG’s deels
Overzicht samenwerkingspartners ja
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Bijlage 2: Toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid

Toetsingskader Wmo-toezicht

Thema 1 – CLIËNT CENTRAAL
De ondersteuning komt in samenspraak met de cliënt tot stand

Risico(’s) Mogelijke oorzaken Normen
1.1.1 De ondersteuners en 
aanbieders die ondersteuning 
verlenen aan de cliënt stellen in 
samenspraak met de cliënt een 
ondersteuningsplan of 
verschillende 
ondersteuningsplannen op.

De professionals en aanbieders die 
ondersteuning bieden aan de cliënt 
vullen de ondersteuningsbehoefte 
van de cliënt (te veel) in. 
De professionals en aanbieders die 
ondersteuning bieden aan de cliënt 
hebben de ondersteuningsbehoefte 
van de cliënt onvoldoende in beeld. 1.1.2 De cliënt is akkoord met het 

ondersteuningsplan.

1.1.3 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
verlenen aan de cliënt betrekken 
de vertegenwoordiger van de cliënt 
bij het ondersteuningsplan indien 
de cliënt niet wilsbekwaam is.

De cliënt kan zijn/haar 
ondersteuningsbehoefte onvoldoende 
duidelijk maken en/of heeft 
onvoldoende inzicht in zijn/haar 
situatie.

1.1.4 De vertegenwoordiger van de 
cliënt is akkoord met het 
ondersteuningsplan / de 
ondersteuningsplannen.
1.1.5 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
verlenen aan de cliënt stemmen de 
ondersteuning af op de reële 
behoefte van de cliënt.

1.1 De cliënt krijgt 
ondersteuning die 
onvoldoende aansluit bij de 
ondersteuningsbehoefte die 
de cliënt ervaart.

De professionals en aanbieder die 
ondersteuning bieden aan de cliënt 
stemmen deze ondersteuning 
onvoldoende af op de 
ondersteuningsbehoefte van de 
cliënt. 1.1.6 Op verzoek van de cliënt of 

van zijn vertegenwoordiger 
betrekken professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
verzorgen aan de cliënt de 
mantelzorger(s) bij de bespreken 
van het ondersteuningsplan / de 
ondersteuningsplannen.

1.2 Cliënt krijgt ad hoc 
ondersteuning.

Er ontbreekt een duidelijk 
werkproces voor de ontwikkeling van 
de ondersteuning.

1.2.1 De ondersteuners bieden 
cliënt een traject aan welke is 
voorzien van checks and balances.

Thema 2 – REGIE VAN DE CLIËNT 
De cliënt voert indien mogelijk en gewenst de regie ten aanzien van de ondersteuning

Risico(’s) Mogelijke oorzaken Normen
2.1 De cliënt heeft te veel/te weinig 

regie ten aanzien van de 
ondersteuning, gezien zijn/haar 
wensen en regiemogelijkheden.

De professionals en 
aanbieders die 
ondersteuning bieden aan de 
cliënt sluiten onvoldoende 
aan bij de 
regiemogelijkheden die de 

2.1.1 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt zijn gericht op 
het versterken van eigen regie en 
zelfredzaamheid van de cliënt.
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Thema 2 – REGIE VAN DE CLIËNT 
De cliënt voert indien mogelijk en gewenst de regie ten aanzien van de ondersteuning

Risico(’s) Mogelijke oorzaken Normen
2.1.2 De zorgverleners en 
instellingen die zorg verlenen aan 
de cliënt sluiten aan bij de 
regiemogelijkheden van de cliënt.

cliënt heeft. 
De professionals en 
aanbieders die zorg verlenen 
aan de cliënt zijn 
onvoldoende alert op 
veranderen 
regiemogelijkheden van de 
cliënt.

2.1.3 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt signaleren 
veranderende regiemogelijkheden 
bij de cliënt.
2.2.1 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt maken in 
samenspraak met de cliënt 
afspraken wie het aanspreekpunt is 
voor vragen van de cliënt of diens 
vertegenwoordiger.

2.2 De cliënt heeft geen aanspreekpunt 
binnen het netwerk.

De professionals en 
aanbieders die 
ondersteuning bieden aan de 
cliënt hebben geen 
afspraken over wie het 
aanspreekpunt is in het 
netwerk.

2.2.2 Voor de cliënt is te allen tijde 
duidelijk wie het aanspreekpunt is 
bij de professionals en aanbieders 
die ondersteuning bieden aan de 
cliënt. 

Thema 3 – INTEGRALE ONDERSTEUNING 
De cliënt krijgt op elkaar afgestemde ondersteuning, persoonlijke verzorging/verpleging en/of 

behandeling

Risico(’s) Mogelijke oorzaken Normen

De professionals en 
aanbieders die 
ondersteuning bieden 
verlenen aan de cliënt zijn 
onvoldoende op de hoogte 
van de betrokken 
zorgverleners en/of 
informeren elkaar 
onvoldoende.

3.1.1 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt vergewissen 
zich ervan dat zij beschikken over 
relevante gegevens van de 
betrokken zorgverleners en 
informeren hen binnen de 
wettelijke kader over relevante 
gegevens en bevindingen die zij 
nodig hebben om verantwoorde 
ondersteuning te kunnen verlenen.
3.1.2 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt maken 
duidelijke afspraken over de 
verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de geboden 
ondersteuning aan cliënt.

3.1 De cliënt krijgt niet op elkaar 
afgestemde ondersteuning, 
persoonlijke verzorging/verpleging 
en/of behandeling.

De professionals en 
aanbieders die 
ondersteuning bieden aan de 
cliënt maken 
geen/onduidelijke afspraken 
over de verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden 
met betrekking tot de 
geboden ondersteuning aan 
cliënt.

3.1.3 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt zorgen ervoor 
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Thema 3 – INTEGRALE ONDERSTEUNING 
De cliënt krijgt op elkaar afgestemde ondersteuning, persoonlijke verzorging/verpleging en/of 

behandeling

Risico(’s) Mogelijke oorzaken Normen
dat overdracht van taken en 
verantwoordelijkheden expliciet 
plaatsvindt.
 3.1.4 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt informeren de 
cliënt over de afstemming van de 
ondersteuning tussen verschillende 
disciplines.
3.1.5 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt bespreken met 
de cliënt diens ervaringen met het 
samenwerkingsverband.
3.1.6 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt wijzen een 
coördinator aan voor de 
ondersteuning aan de cliënt.

De professionals en 
aanbieders die 
ondersteuning bieden aan de 
cliënt hebben geen 
afspraken over de 
coördinatie van de 
ondersteuning aan de cliënt.

3.1.7 Voor de cliënt is te allen tijde 
duidelijk wie de 
ondersteuningscoördinator is bij de 
professionals en aanbieders die 
ondersteuning bieden aan de 
cliënt.

De professionals en 
aanbieders die 
ondersteuning bieden aan de 
cliënt hebben geen up-to-
date plan(nen) van de cliënt.

3.1.8 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt hebben een 
up-to-date plan(nen).

De professionals en 
aanbieders die 
ondersteuning bieden aan de 
cliënt en de zorgverleners en 
instellingen die zorg 
verlenen aan cliënt stemmen 
de ondersteuningsplannen 
vanuit de Wmo en de 
zorgplannen vanuit de Zvw 
niet op elkaar af.
De gemeente en de 
zorgverzekeraar hebben de 
ondersteuning vanuit de 
Wmo en de zorg vanuit de 
Zorgverzekeringswet 
onvoldoende op elkaar 
afgestemd.

3.1.9 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
verlenen aan de cliënt stemmen de 
ondersteuningsplannen vanuit de 
Wmo en de zorgplannen vanuit de 
Zvw op elkaar af.

3.2 Afspraken/samenwerking met 
behandelaars ontbreekt.

Er is onvoldoende oog voor 
behandelingsmogelijkheden 
van de cliënt.

3.2.1 Aanbieders kijken en 
handelen naar de ondersteuning 
volgens een helicopterview in wat 
cliënt nodig heeft.
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Thema 4 – VEILIGHEID
De cliënt krijgt veilige ondersteuning (thuis)

Risico(’s) Mogelijke oorzaken Normen
Sociale veiligheid
4.1 Gegevens komen bij partijen terecht 

die geen recht op inzage hebben. Er wordt geen rekening 
gehouden met de privacy 
van een cliënt door de 
ingewikkelde netwerkzorg 
(en mantelzorg) die bestaat.

4.1.1 Professionals en aanbieders 
van een maatschappelijke 
ondersteuning zijn op de hoogte 
van het privacy protocol en 
handelen hiernaar. 
4.1.2 Professionals en aanbieders 
vragen alleen die informatie op die 
ze nodig hebben voor de 
uitoefening van hun beroep.

4.2 Er is geen VOG, waardoor 
onduidelijk is of gedraging het 
verleden geen bezwaar vormt voor 
het vervullen van een specifieke taak 
of functie in de samenleving.

VOG is niet aangevraagd.

VOG is niet afgegeven.

4.2.1 Alle (betaalde en onbetaalde) 
medewerkers met cliëntcontacten 
zijn in het bezit van een VOG. 
Stagiaires hoeven geen VOG te 
overleggen, zij werken onder 
toeziend oog van een 
beroepskracht.

4.3 Er is geen meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling.7
Professionals en aanbieders van een 
ondersteuning zijn niet in staat 
geweld te signaleren of goed te 
reageren op geweld. 

Aanbieder is niet op de 
hoogte dat zij een Meldcode 
moet hebben.

Professionals zijn niet op de 
hoogte van de Meldcode.

Professionals / aanbieder 
willen niet melden.

4.3.1 Professionals en aanbieders 
die een ondersteuning aanbieden 
zijn in staat goed te reageren op 
geweld en geweld te signaleren.

Fysieke veiligheid

De professionals en 
aanbieders die 
ondersteuning verzorgen 
aan de cliënt hebben 
onvoldoende aandacht voor 
risico’s die veel voorkomen 
bij een specifieke 
cliëntgroep.

4.4.1 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
verzorgen aan de cliënt signaleren 
eventuele risico’s bij de cliënt en 
zijn gericht op preventie van 
ondersteuningsproblemen.

De cliënt kiest voor risico’s 
op bepaalde leefgebieden.

4.4.2 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
verlenen aan de cliënt bespreken 
de grootste risico’s voor zijn/haar 
veiligheid met de cliënt.

4.4 De cliënt verkeert in een onveilige 
(leef)situatie

De cliënt is een gevaar voor 
zichtzelf en/of voor anderen.

4.4.3 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
verzorgen aan de cliënt schalen de 
ondersteuning zo nodig op naar 
zorg.

4.5 De cliënt loopt een gezondheidsrisico 
als gevolg van polyfarmacie.

De professionals en 
aanbieders die 
ondersteuning bieden aan de 

4.5.1 De voorschrijvers en 
apothekers hebben 
samenwerkingsafspraken over 

7 Aanbieders van hulpmiddelen of woningaanpassingen hoeven geen Meldcode vast te stellen.
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Thema 4 – VEILIGHEID
De cliënt krijgt veilige ondersteuning (thuis)

Risico(’s) Mogelijke oorzaken Normen
cliënt hebben geen zicht op 
e voorgeschreven medicatie 
van de cliënt en/of geen 
afspraken over 
medicatiebeoordeling.

medicatiebeoordeling vastgelegd.

Thema 5 – COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN VAN PROFESSIONALS
Professionals beschikken over competenties en vaardigheden die van belang zijn voor een juiste 

ondersteuning en voor het samenwerken in een netwerk.

Risico(’s) Mogelijke oorzaken Normen
5.1 De cliënt krijgt ondersteuning van 

professionals in het netwerk rondom 
de cliënt waarvan de competenties 
en vaardigheden onvoldoende zijn 
voor samenwerking in het netwerk.

De professionals die 
ondersteuning bieden aan de 
cliënt hebben onvoldoende 
competenties en 
vaardigheden om te werken 
in een netwerk.

5.1.1 De professionals die 
ondersteuning bieden aan de cliënt 
hebben competenties en 
vaardigheden om te werken in een 
netwerk.

5.2 De cliënt krijgt ondersteuning van 
professionals waarvan de 
competenties en vaardigheden niet 
in lijn liggen met de professionele 
standaard.

Professionals hebben niet de 
juiste opleidingen genoten.

5.2.1 Professionals die 
ondersteuning bieden aan de cliënt 
handelen volgens professionele 
standaard en wijken indien nodig 
onderbouwd af.

5.3 Cliënt krijgt ondersteuning van veel 
verschillende en steeds nieuwe 
professionals.

Er is veel personeelsverloop.

Slechte 
arbeidsomstandigheden 
binnen ORGANISATIE. 

5.3.1 Cliënt ervaart continuïteit van 
de professional in de 
ondersteuning.

5.4 Er is onvoldoende aandacht voor 
inhuren externe deskundigheid. Geen tijd of geld.

Men denkt kennis al in huis 
te hebben.

5.4.1 Professionals hebben 
aandacht voor externe 
deskundigheid en betrekken dit 
actief.

Thema 6 – AANDACHT VOOR MOGELIJKHEDEN VAN CLIËNT EN MANTELZORGER(S)
De professional sluit aan bij de mogelijkheden van de cliënt / mantelzorgers / vrijwilligers.

Risico(’s) Mogelijke oorzaken Normen
6.1 De cliënt ontvangt ondersteuning die 

niet aansluit op de (veranderende) 
mogelijkheden en omstandigheden 
van de cliënt.

De professionals en 
aanbieders die 
ondersteuning bieden aan de 
cliënt zijn onvoldoende in 
staat om e ondersteuning 
aan te laten sluiten bij de 
(veranderende) 
mogelijkheden en 
omstandigheden van de 
cliënt.

6.1.1 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt stemmen de 
ondersteuning af op de 
(veranderende) mogelijkheden en 
omstandigheden van de cliënt.
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Thema 6 – AANDACHT VOOR MOGELIJKHEDEN VAN CLIËNT EN MANTELZORGER(S)
De professional sluit aan bij de mogelijkheden van de cliënt / mantelzorgers / vrijwilligers.

Risico(’s) Mogelijke oorzaken Normen

De professionals en 
aanbieders die 
ondersteuning bieden aan de 
cliënt signaleren 
onvoldoende de 
veranderende mogelijkheden 
en omstandigheden van de 
cliënt.

6.1.2 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt evalueren de 
ondersteuningsuitvoering en 
ondersteuningsresultaten met de 
cliënt en passen de ondersteuning 
zo nodig aan.

De cliënt heeft geen of een 
beperkt sociaal netwerk met 
mantelzorgers en/of 
vrijwilligers die ingezet 
kunnen worden.

6.2.1 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt gaan na of 
mantelzorgers en/of vrijwilligers 
ingezet kunnen worden.

6.2 De mantelzorgers en/of vrijwilligers 
worden overbelast.

De professionals en 
aanbieders die 
ondersteuning bieden aan de 
cliënt hebben onvoldoende 
aandacht voor de belangen 
en de belastbaarheid van 
mantelzorgers en/of 
vrijwilligers.

6.2.2 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt hebben 
aandacht voor de belangen en 
belastbaarheid van mantelzorgers 
en/of vrijwilligers.

 
Thema 7 – KLACHTENREGELING, MEDEZEGGENSCHAP, OVERZICHT CALAMITEITEN / INCIDENTEN EN 

KWALITEITSKEURMERK

Risico(’s) Mogelijke oorzaken Normen
7.1 Er is geen klachtenregeling 

vastgesteld, waardoor 
cliënten niet in staat zijn hun 
klacht over professionals of 
aanbieder te laten toetsen.

7.1.1 Er is een klachtenregeling 
vastgesteld die toegankelijk is voor 
cliënten.

7.2 Er is geen 
medezeggenschapsregeling.

7.2.1 De medezeggenschap van 
cliënten wordt bevorderd door de 
aanwezigheid van een 
medezeggenschapsregeling.

7.3
Calamiteiten en 
geweldsincidenten worden 
niet gemeld bij het Wmo-
toezicht.

Aanbieder wil calamiteiten / 
geweldsincidenten niet 
melden.

Aanbieder weet niet dat zij 
verplicht is melding te doen 
bij het Wmo-toezicht.

7.3.1 Iedere calamiteit en 
geweldsincident wordt gemeld bij 
het Wmo-toezicht.

7.4 Er is geen 
kwaliteitskeurmerk, 
waardoor de kwaliteit niet 
systematisch wordt geborgd.

7.4.1 De kwaliteit wordt 
systematisch geborgd door middel 
van een kwaliteitskeurmerk.



Wmo-toezicht GGD Gelderland-Zuid

Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen

T  088 – 144 70 10

E  wmotoezicht@ggdgelderlandzuid.nl

I   www.ggdgelderlandzuid.nl


