
Rapport van bevindingen 

Wmo-toezicht Thuiszorg Elele
14 augustus 2018





Datum: 14 augustus 2018 
Pagina 3 van 28

Inhoudsopgave

1. Inleiding 4

1.1. Aanleiding 4

1.2. Werkwijze 5

1.3. Toetsingskader 5

1.4. Leeswijzer 5

2. Beknopte beschrijving Thuiszorg Elele 7

3. Bevindingen 9

3.1 Cliënt centraal en eigen regie 9

3.2. Veiligheid van cliënten 11

3.3. Kwaliteitsinstrumenten 13

3.4. Competenties en vaardigheden van professionals 15

3.5. Gestructureerde en planmatige aanpak 16

4. Oordeel 19

4.1. Successen Thuiszorg Elele 19

4.2. Verbeterpunten Thuiszorg Elele 19

4.3. Vervolg 20

Bijlage 1: Overzicht opgevraagde en ontvangen documenten 21

Bijlage 2: Toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid 22



Datum: 14 augustus 2018 
Pagina 4 van 28

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Vanaf 2016 onderzoekt het Wmo-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. 

Vanaf het najaar van 2016 ontving de toezichthouder signalen van de gemeente Nijmegen over 

de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning van Thuiszorg Elele (verder te noemen 

Elele). De signalen hadden betrekking op de volgende thema’s: cliënt centraal en eigen regie, 

samenwerking SWT1, zelfredzaamheid, competenties en vaardigheden van professionals, 

planmatig en gestructureerd werken, invulling van de dagbesteding en het opstellen en 

bijhouden van zorgplannen. 

De gemeente Nijmegen heeft een materiële controle gedaan en in juli 2017 het rapport van 

bevindingen m.b.t. de financiële rechtmatigheid opgemaakt. Naar aanleiding daarvan zijn 

enkele gesprekken gevoerd tussen de gemeente en Elele en zijn verbeteringen doorgevoerd 

door Elele. 

De toezichthouder Wmo van de gemeente Oss heeft in juli 2017 onderzoek gedaan naar de 

kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning van Elele in Oss; dit betrof de individuele 

begeleiding en de dagbesteding in Oss. Hieruit kwamen verbeterpunten naar voren op de 

volgende thema’s: opstellen en bijstellen zorgplannen, inhoud van de dossiers, inzetten van 

vrijwilligers en risicoanalyse. In mei 2018 heeft er een follow-up onderzoek plaats gevonden 

door de Wmo-toezichthouder van Oss; hier is nog geen rapport van beschikbaar.

Wmo-toezicht Gelderland-Zuid heeft kennis genomen van de rapporten van de gemeente 

Nijmegen en van de Wmo-toezichthouder van de gemeente Oss, ten einde de bevindingen die 

verband houden met de kwaliteit van de ondersteuning mee te nemen in haar onderzoek in de 

regio Rijk van Nijmegen.

Het Wmo-toezicht Gelderland-Zuid startte in maart 2018 een onderzoek naar de kwaliteit van 

de maatschappelijke ondersteuning bij Elele in het Rijk van Nijmegen. De toezichthouder heeft 

hierbij afgestemd met de Wmo-toezichthouder van de gemeente Oss, om samenloop van 

toezicht te vermijden. De landelijke inspectie IGJ2 is verwittigd van de start van het onderzoek. 

1 Sociaal Wijk Team voert huiskamergesprekken met cliënten, die een beschikking aanvragen voor maatschappelijke 
ondersteuning.
2 Op 1 oktober 2017 zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) gefuseerd. De 
nieuwe naam is IGJ: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o.
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1.2. Werkwijze 

Na de verificatie en weging van signalen en het lezen van het rapport van de gemeente Oss 

bepaalde het Wmo-toezicht de focus van het onderzoek. 

Het onderzoek richtte zich op alle Wmo-producten die Elele levert in het Rijk van Nijmegen.

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

documenten op bij Thuiszorg Elele, zoals inspectierapporten, verslaglegging van externe audits, 

cliënttevredenheidonderzoeken, jaarverslagen en documenten betreffende het beleid en de 

werkwijzen van Elele. 

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

signalen, de rapporten van de gemeente Nijmegen en de toezichthouder van de gemeente Oss 

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

met de directie. 

Vervolgens heeft het Wmo-toezicht verschillende instrumenten ingezet tijdens het 

praktijkonderzoek. Er is een (onaangekondigde) observatie uitgevoerd op de dagbestedingen 

aan de Daltonstraat en de Citroenvlinderstraat in Nijmegen. Er heeft controle plaatsgevonden 

van de cliëntdossiers en de personeelsdossiers. Er zijn interviews gehouden met medewerkers, 

waarbij alle Wmo-producten die Elele levert aan bod zijn gekomen. Er zijn interviews gehouden 

met cliënten, die verschillende vormen van begeleiding ontvangen van Elele. 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 Elele in het Rijk van Nijmegen. Ter 

afsluiting van dit rapport zijn successen en  verbetermaatregelen geformuleerd. 

1.3. Toetsingskader

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

Gelderland-Zuid gebruikt3.

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 Elele. Hoofdstuk 3 geeft per thema de 

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

het oordeel. Onderdeel hiervan zijn successen en verbeterpunten. Ook het vervolg en het 

3 In het onderzoek gebruikte het Wmo-toezicht het toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid. Zie bijlage 2. 
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advies aan de gemeente staat hier beschreven. In de bijlagen is het overzicht opgenomen van 

de opgevraagde en ontvangen documenten en het toetsingskader Gelderland-Zuid. 
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2. Beknopte beschrijving Thuiszorg Elele

Elele is een Turkse vertaling en betekent letterlijk ‘hand in hand’. Ten tijde van het onderzoek 

was de website van Elele niet beschikbaar, aangezien de website vernieuwd wordt. 

Elele geeft zelf de volgende beschrijving:

“Thuiszorg Elele is in 2008 opgericht vanwege het feit dat allochtone hulpbehoevenden moeilijk 

passende zorg kunnen vinden en om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar zorg op 

maat.

Wij als Thuiszorg Elele zijn een dynamische en kleurrijke zorgorganisatie die u professionele 

thuiszorg kan bieden. Onze organisatie met medewerkers vanuit diverse achtergronden kan de 

zorg die u nodig heeft, leveren door een zorgverlener die uw eigen taal spreekt en rekening 

houdt met de normen en waarden van uw cultuur. 

Thuiszorg Elele staat voor professionele zorg- en dienstverlening in eigen taal en cultuur waar 

nodig en gewenst op een grensverleggende wijze. Kernwoorden binnen onze organisatie zijn 

vrijheid, kwaliteit en professionaliteit. 

De vraag van de cliënt staat centraal en is gericht op behoud van zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid. Kwaliteit is hierbij het uitgangspunt voor Thuiszorg Elele. Dit komt tot uiting 

in de wijze waarop cliënten en medewerkers met elkaar omgaan. Rechtvaardigheid en 

collegialiteit zijn sleutelwoorden die bepalend zijn voor de sfeer binnen Thuiszorg Elele. 

Vernieuwing en vindingrijkheid spelen een belangrijke rol.”

Elele heeft 59 medewerkers in dienst, waaronder 4 BBL studenten4. Individuele begeleiders, 

huishoudelijke hulpen, helpenden en verzorgenden komen bij cliënten thuis. Er is een 

verpleegkundige op het kantoor aan de Daltonstraat werkzaam, die klinische lessen verzorgt en 

verzorgenden adviseert over hun werk. De coördinatoren en de klantmanager ondersteunen en 

adviseren de medewerkers m.b.t. cliëntsituaties. De activiteitenbegeleiders en medewerkers 

dagopvang zijn werkzaam op de dagbesteding. Daarnaast zijn er stafmedewerkers werkzaam 

voor personeelszaken en voor kwaliteit.

Elele werkt met 2 stagiaires en 8 vrijwilligers. 

Elele biedt in totaal aan 214 cliënten begeleiding, zij zijn vooral woonachtig in de gemeente 

Nijmegen, maar ook in drie gemeenten behorend bij het Rijk van Nijmegen: Druten, Wijchen, 

Beuningen. Verder in de gemeenten Oss, Uden, Cuijk, Venray en ’s-Hertogenbosch. Van de 214 

cliënten ontvangen 23 cliënten begeleiding vanuit de WLZ5 en 55 cliënten ontvangen 

persoonlijke verzorging vanuit de ZVW6. De overige cliënten ontvangen hulp of begeleiding in 

het kader van de Wmo.

4 Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen, waarbij zij tegelijkertijd werken en leren. 
5 Wet Langdurige Zorg
6 Zorg Verzekering Wet
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Dagbesteding

Elele biedt in Nijmegen een aparte dagbesteding voor mannen en voor vrouwen, waar in totaal 

68 cliënten komen. 

De dagbesteding voor de vrouwen bevindt zich aan de Daltonstraat, waar eveneens het 

hoofdkantoor van de organisatie is. De dagbesteding heeft verschillende ruimtes: een grote 

ruimte waar de activiteiten plaatsvinden met een open keuken, een aparte woonkamer en een 

stilte ruimte. Om het gebouw heen is een grote, veelal betegelde tuin, waar bij mooi weer 

gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast is er een kleine moestuin. Elele biedt op deze locatie 

elke dag, met uitzondering van de zaterdag, van 10.00 uur tot 16.00 uur, dagbesteding aan 10 

à 18 vrouwen. Tussen de middag krijgen cliënten een maaltijd aangeboden. De locatie is 

toegankelijk voor cliënten, die zowel gebruik maken van de algemene voorziening als cliënten 

met een indicatie voor de maatwerkvoorziening specialistische dagbesteding. 

Op twee dagen per week vindt de dagbesteding voor de vrouwen zowel aan de Daltonstraat als 

aan de Citroenvlinderstraat plaats. 

De dagbesteding van de mannen vindt plaatst aan de Citroenvlinderstraat, op twee dagen per 

week van 10.00 uur tot 16.00 uur. De cliënten krijgen tussen de middag een maaltijd 

aangeboden. De locatie beschikt over een grote algemene ruimte met een open keuken en een 

stilte ruimte. Buiten is er een ruime overkapping met banken, waar men bij mooi weer gebruik 

van kan maken. Elele biedt hier dagbesteding aan gemiddeld 10 à 15 mannen per dag voor 

zowel de algemene voorziening als de maatwerkvoorziening specialistische dagbesteding.

Individuele begeleiding

Elele biedt individuele begeleiding aan 85 cliënten in hun eigen woonomgeving. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen reguliere begeleiding en specialistische begeleiding. 

Cliënten hebben psychische problemen zoals angsten, depressies of beginnende dementie. Zij 

worden ondersteund op verschillende leefgebieden.

Huishoudelijke Hulp

Elele biedt huishoudelijke hulp aan 123 cliënten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

huishoudelijke hulp 1, die gericht is op de reguliere huishoudelijke taken, en huishoudelijke 

hulp 2, waarbij naast huishoudelijke taken ook de regie over het huishouden wordt 

overgenomen.

Elele heeft de ambitie om in de toekomst een woonzorggroep op te gaan zetten. Daarnaast 

willen zij graag een dagbesteding voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking 

opzetten. 

Elele is voor enkele cliënten in de gemeente Wijchen en Druten onderaannemer van een 

thuiszorgorganisatie voor het leveren van huishoudelijke hulp.
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3. Bevindingen

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

het toezicht zich met name richtte. Deze zijn onderdeel van het algemene deel en hangen 

allemaal met elkaar samen. Het Wmo-toezicht heeft zich zoals aangegeven gericht op 

dagbesteding, huishouden en begeleiding individueel. 

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

Bij Elele staat cultuursensitief werken hoog in het vaandel. Cliënten zijn bijna allemaal van 

Turkse komaf evenals de medewerkers. Informatiebrieven worden soms ook in het Turks 

verstuurd, indien dit belangrijke informatie betreft waarbij wenselijk is dat elke cliënt de 

informatie goed begrijpt. Zorgplannen worden alleen in het Nederlands gemaakt. Indien nodig 

worden deze mondeling in het Turks toegelicht. De toezichthouder heeft geen doelen in de 

dossiers gezien die gericht zijn op het zelfredzamer worden met de Nederlandse taal.

De geïnterviewde cliënten geven aan dat zij tevreden zijn met de begeleiding die zij ontvangen 

en dat zij vertrouwen hebben in Elele. 

De directie geeft aan dat een cliënt, indien nodig, doorverwezen wordt naar een ketenpartner 

voor behandeling. Uit interviews is gebleken dat cliënten voldoende hulp of begeleiding krijgen 

bij Elele; indien hierover twijfels bestaan wordt de huisarts ingeschakeld.  

De directie geeft aan dat Elele een omslag heeft gemaakt in de professionele afstand tussen 

begeleider en cliënt. Cliënten verwachten van hun begeleider dat zij meer doen dan de 
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afgesproken taken. Het is aan de medewerker om consequent uit te leggen wat de taken zijn. 

De directie ondersteunt de medewerkers om professionele afstand te houden. 

Cliënten hebben een vaste begeleider, die op vaste momenten bij de cliënt komt. Er wordt, in 

overleg met de cliënt, vervanging geregeld wanneer de vaste begeleider afwezig is. Uit 

interviews blijkt dat wanneer cliënten geen klik ervaren met de begeleider, er wordt gezocht 

naar een andere begeleider. Indien mogelijk wordt de nieuwe medewerker door de vaste 

medewerker ingewerkt.

Als een cliënt zich aanmeldt voor dagbesteding, neemt de coördinator contact op met de cliënt 

om een afspraak te maken voor kennismaking. Na deze kennismaking wordt bepaald in welke 

groep de cliënt het beste tot zijn recht komt. Er wordt  onderscheid gemaakt in verschillende 

doelgroepen: cliënten tot 65 jaar (maatwerkvoorziening specialistische dagbesteding) en 

cliënten vanaf 65 jaar (dagbesteding als algemene voorziening voor ouderen). In de praktijk 

worden de doelgroepen gemixt en wordt per individu gekeken waar de cliënt het beste tot zijn 

recht komt. De coördinator dagbesteding maakt na het kennismakingsgesprek een zorgplan 

waarin de doelen zijn opgenomen. Zo mogelijk wordt aangesloten bij het verslag van de SWT. 

Op de dagbesteding komen cliënten van dezelfde afkomst en spreken zowel cliënten als 

medewerkers dezelfde (moeder)taal, wat als prettig en ondersteunend wordt ervaren door de 

cliënten. Er is gekozen om de dagbesteding voor mannen en vrouwen te scheiden, omdat 

cliënten bij hun eigen sekse vrijer praten en zich vrijer bewegen.

Er worden gezamenlijke activiteiten aangeboden, waarbij geen verschil wordt gemaakt tussen 

de doelgroepen (maatwerkvoorziening of algemene voorziening). De activiteiten worden 

afgestemd op ieders niveau. Elke dag staat er sport en beweging op het programma. Dit wordt 

gegeven door een externe, Nederlands sprekende lerares, gespecialiseerd in sport voor 

volwassenen en ouderen. Tijdens observatie is gezien dat de sport activiteiten aangepast 

worden per individu. Daarnaast worden cliënten individueel gemotiveerd en gestimuleerd om te 

doen wat ze kunnen. 

De activiteiten worden ook afgestemd op de wensen van de cliënt. Bij goed weer wordt er 

bijvoorbeeld gepicknickt in het park, wat door de cliënten is voorgesteld. 

De toezichthouder heeft gezien dat er gewerkt wordt met thema’s, welke per maand worden 

vastgelegd. Deze thema’s zijn ook gericht op specifieke Nederlandse thema’s, zoals 

bijvoorbeeld Sinterklaas. 

Er worden regelmatig gezondheid bevorderende workshops georganiseerd, bijvoorbeeld over 

psycho-educatie7, Alzheimer of gezond eten en leven. Deze workshops worden gegeven door 

deskundigen van verschillende organisaties.

Cliënten krijgen bij de dagbesteding dagelijks een gezonde en verantwoorde maaltijd en fruit 

aangeboden, waarvoor geen eigen bijdrage wordt gevraagd. Elele kiest hier bewust voor 

7 Een methodiek voormensen met een langdurige beperking of handicap om meer zelfinzicht te krijgen en te leren 
omgaan met de beperking.
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aangezien het merendeel van de cliënten niet in staat is om qua voeding goed voor zichzelf te 

zorgen. Cliënten helpen mee bij het bereiden van de maaltijd.

Cliënten die individuele begeleiding of huishoudelijke hulp aanvragen, worden veelal door het 

SWT doorverwezen naar Elele. Daarnaast horen cliënten middels mond-tot-mond reclame over 

de organisatie. 

Na aanmelding wordt er door de coördinator een intakegesprek gevoerd met de cliënt bij hem 

of haar thuis. Tijdens dit gesprek kan de cliënt aangeven waar hij/zij ondersteuning bij nodig 

heeft en legt de coördinator uit wat de werkwijze is van Elele. Waar mogelijk gebruikt de 

coördinator het verslag van het keukentafelgesprek van het SWT, met daarin de geformuleerde 

hulpvragen van de cliënt. Cliënten krijgen dit verslag thuis gestuurd; Elele krijgt dit verslag niet. 

Na het intakegesprek wordt bepaald welke medewerker de hulp gaat verlenen. Er wordt hierbij 

rekening gehouden met de wensen van de cliënt en het opleidingsniveau van de medewerker. 

Van het intakegesprek wordt een (anamnese) verslag gemaakt, dat terug te vinden is in het 

dossier van de cliënt. Voordat de begeleiding start, is de zorgverleningsovereenkomst door de 

cliënt getekend; deze is terug te vinden in het cliëntdossier. De coördinator die het 

intakegesprek voert is aanwezig bij de kennismaking tussen de medewerker en de cliënt.

De geïnterviewde cliënten hebben kennis van hun zorgplan en kunnen aangeven wat de doelen 

zijn waaraan zij werken. Doordat de cliëntendossiers bij de cliënten thuis liggen, wordt er naar 

de cliënt en de mantelzorgers transparant gewerkt. 

Door medewerkers wordt aangegeven dat veel cliënten een schoon en opgeruimd huis 

belangrijker vinden dan individuele begeleiding, waardoor cliënten individueel begeleiders ook 

vragen schoonmaaktaken te doen. Zowel geïnterviewde medewerkers als cliënten geven aan 

dat hier geen gehoor aan wordt gegeven. Aan de cliënt wordt nogmaals uitgelegd wat 

individuele begeleiding inhoudt en indien nodig wordt een indicatie aangevraagd voor 

huishoudelijke hulp. 

Zelfredzaamheid is een belangrijk thema in de begeleiding. De toezichthouder ziet dit in alle 

dossiers terug komen. Geïnterviewde medewerkers geven aan dat er in kleine stappen wordt 

gewerkt aan het doel, om ervoor te zorgen dat cliënten vertrouwen en inzicht krijgen, doordat 

ze succes ervaren. 

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. 
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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 VOG8. 

3.2.2. Bevindingen  

Bij aanvang van de zorg wordt een checklist ‘veilige zorg’ ingevuld, waardoor risico’s worden 

geïnventariseerd. Er worden doelen en acties geformuleerd m.b.t. de risico’s. 

Er wordt door de directie aangegeven dat ze gebruik maken van uitsluitingscriteria. In een 

cliëntendossier werd bijvoorbeeld beschreven dat de cliënt niet begeleid kon worden met de 

hulpvraag rondom medicatie. Dit is terug te vinden in de uitsluitingscriteria. 

Elele werkt met protocollen met betrekking tot veiligheid. MIC9 formulieren, het formulier 

meldcode huiselijk geweld en het formulier ‘omgaan met lastig gedrag’ zijn terug te vinden in 

cliëntendossiers. Geïnterviewde medewerkers zijn op de hoogte van de protocollen en weten 

wat zij moeten doen en waar zij moeten melden. 

De directie geeft aan dat wanneer gegevens uitgewisseld dienen te worden met mantelzorgers 

of externen, er eerst een toestemmingsverklaring ondertekend wordt door de cliënt. In de 

dossiers zijn echter geen toestemmingsverklaringen voor het uitwisselen van gegevens van de 

cliënt te vinden.

Directie geeft aan dat alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires een geldige VOG in het 

personeelsdossier hebben. Tijdens dossiercontrole is gebleken dat de medewerkers in het bezit 

zijn van een VOG. 

Middels aanwezigheidslijsten wordt bij de dagbesteding bijgehouden welke cliënten aanwezig 

zijn. Medewerkers geven aan dat wanneer cliënten zich niet hebben afgemeld, er contact wordt 

opgenomen waarom een cliënt niet op de dagbesteding aanwezig is. Bij bijzonderheden worden 

eveneens de mantelzorgers op de hoogte gebracht.

Bij de meeste cliënten zijn meerdere medewerkers betrokken, omdat zij meerdere producten 

ontvangen. Bij cliënten die alleen individuele begeleiding krijgen is slechts één begeleider 

betrokken. Wel kunnen begeleiders altijd een beroep doen op de coördinator, voor afstemming 

en overleg. Geïnterviewde medewerkers geven aan zich gesteund te voelen door de coördinator. 

Elele werkt over het algemeen met bekwame medewerkers, zie verder hoofdstuk 3.4.

8 VOG = Verklaring Omtrent Gedrag
9 Meldingen incidenten cliënten
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Medewerkers hebben geen werktelefoon. Cliënten nemen contact op met medewerkers van het 

kantoor om de begeleider te kunnen spreken. In uitzonderlijke gevallen geeft de begeleider het 

privé telefoonnummer aan de cliënt om korte lijnen te houden. 

Medewerkers rapporteren schriftelijk bij de cliënten, het dossier blijft bij de cliënt thuis. 

Rapportages zijn daardoor niet inzichtelijk voor de coördinator, die betrokken wordt als er 

bijzonderheden zijn. Dit brengt het risico met zich mee, dat bij sommige cliënten relevante 

informatie wordt gemist. Mantelzorgers zijn betrokken bij de begeleiding, er wordt overlegd bij 

bijzonderheden.  

Medewerkers geven aan dat zij een signalerende rol hebben, wanneer zij bij de cliënt zijn voor 

huishoudelijke ondersteuning. Er wordt door de medewerkers aangegeven dat zij weten waar 

zij met de signalen terecht kunnen en ze brengen indien nodig betrokkenen op de hoogte.

Er is een gedragscode voor alle medewerkers. 

3.3. Kwaliteitsinstrumenten

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

regeling, 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.

  

3.3.2. Bevindingen

Elele is HKZ gekwalificeerd. In maart 2018 is de laatste audit geweest. Documenten zijn 

geordend in een kwaliteitshandboek. Medewerkers zijn op de hoogte van het bestaan van het 

kwaliteitshandboek en kennen de inhoud van de documenten, die relevant zijn voor hun 

dagelijks werk. 

Elele meldt incidenten volgens de MIC10-methode. MIC-formulieren worden schriftelijk ingevuld 

door medewerkers. Deze formulieren zitten standaard in de dossiermappen van de cliënten. 

Meldingen kunnen ook telefonisch aan de coördinator of de directie worden doorgegeven. 

Hiervoor is gekozen, aangezien enkele medewerkers het invullen van het formulier moeilijk 

10 Melding incidenten cliënten
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vinden. De directie wordt op de hoogte gebracht van meldingen en kijkt of directe actie nodig is 

en of er verbeterpunten zijn. Elele analyseert de meldingen niet op organisatie niveau. Indien 

nodig wordt er door de directie een terugkoppeling gegeven aan medewerkers. 

Er hebben zich nog geen calamiteiten en geweldsincidenten voor gedaan die extern gemeld 

zouden moeten worden. Directie is op de hoogte van de verplichting tot het melden van 

calamiteiten en geweldsincidenten bij het Wmo- toezicht. 

Elele heeft een cliëntenraad, die uit 4 leden bestaat. Daarnaast nemen twee medewerkers van 

Elele deel aan het overleg: de voorzitter en notulist. Om meer inhoud te geven aan de 

cliëntenraad zijn er sinds kort ook mantelzorgers actief in de cliëntenraad. De verslagen van de 

cliëntenraad, voorzien van acties, worden naar de directie verstuurd. De toezichthouder heeft 

recente verslagen en het beleidsdocument van de cliëntenraad gezien en vastgesteld dat door 

de samenwerking met de cliëntenraad de kwaliteit verbeterd wordt. 

In 2017 is er een anoniem cliëntentevredenheidsonderzoek gehouden, waaraan door 30 

procent van de cliënten (46 personen) respons is gegeven. De resultaten van het 

cliënttevredenheidsonderzoek zijn door de begeleiders aan de cliënten bekend gemaakt. De 

toezichthouder heeft het document met de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek 

van 2017 gezien. Elele hanteert het beleid, dat wanneer het cliënttevredenheidsonderzoek leidt 

tot specifieke acties, cliënten middels een brief door de directie op de hoogte worden gesteld. 

De meest voorkomende klachten zijn uitgewerkt in maatregelen. De directie geeft aan dat het 

veelal klachten en suggesties zijn die makkelijk te verhelpen zijn of die buiten hun macht 

liggen. 

Daarnaast is er een anoniem medewerker tevredenheidsonderzoek gehouden in 2017. Door 70 

procent van de medewerkers (41 personen) is respons gegeven. De resultaten zijn over het 

algemeen positief. Medewerkers zijn vooral positief over de inhoud van hun eigen functie, met 

name het krijgen van voldoende eigen verantwoordelijkheid wordt als positief ervaren. 

Daarentegen zien we dat enkele medewerkers zich niet of minder gewaardeerd voelen in het 

werk wat ze doen. Sommige hebben kritiek op het niet naleven van de cao. 

Medewerkers en cliënten kunnen klachten en suggesties middels een formulier in een 

brievenbus in de hal van het kantoor kwijt, die specifiek voor klachten en suggesties is bedoeld. 

Vooral cliënten maken hier gebruik van. 

Elele heeft een interne vertrouwenspersoon voor medewerkers en cliënten. Uit interviews blijkt 

dat cliënten en medewerkers de vertrouwenspersoon weten te vinden. De directie geeft aan dat 

de vertrouwenspersoon kritisch durft te zijn naar de directie. 
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Daarnaast is Elele aangesloten bij een externe klachtencommissie SKGN11. Hier kan men 

terecht wanneer de klacht niet binnen de organisatie behandeld of opgelost kan worden of 

wanneer men de klacht niet bij Elele wil neerleggen. De directie probeert dit echter voor te zijn 

door de signalen en klachten van medewerkers en cliënten serieus te nemen. Cliënten, die zijn 

geïnterviewd door de toezichthouder, weten waar zij terecht kunnen met een klacht. 

De directie maakt een jaarverslag waarin de klachten beschreven staan en geeft aan te werken 

met verbeteracties middels de PDCA cyclus12.

3.4. Competenties en vaardigheden van professionals

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 constateringen 

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

Elele werkt over het algemeen met bekwame medewerkers. Enkele begeleiders hebben echter  

geen relevante zorg- of welzijnsopleiding genoten, maar een opleiding in een ander vakgebied. 

Cliënten met een indicatie voor specialistische individuele begeleiding worden begeleid door een 

HBO geschoolde medewerker, echter niet altijd met een zorg gerelateerde opleiding. 

Er zijn één keer per 6 à 8 weken overleggen voor medewerkers. Tijdens deze overleggen wordt 

er geregeld een klinische les gegeven door de coördinator zodat medewerkers up-to-date 

blijven. Het afgelopen jaar zijn de volgende klinische lessen gegeven: ziektebeelden, 

risicosignalering, rapporteren en MIC. In de dossiers zijn certificaten aanwezig van de gevolgde 

interne lessen. Er wordt geen super- of intervisie geboden aan medewerkers.  

Medewerkers krijgen jaarlijks functioneringsgesprekken; verslagen hiervan zijn in het dossier 

terug te vinden. De verslagen zijn gericht op het functioneren van de medewerker, echter niet 

gericht op ontwikkeling en opleidingswensen.

11 Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen
12 PDCA staat voor Plan, do, check, act en geeft een cyclus weer waarbij sytematisch geleerd wordt van klachten, fouten 
en afwijkingen. 
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Nieuwe medewerkers worden via een standaard inwerkprogramma ingewerkt, welke van 

toepassing is op alle functies, en gericht is op de visie en werkwijze van Elele. Medewerkers 

geven aan dat Elele hier een goede omslag in heeft gemaakt, een jaar geleden was deze 

inwerkperiode niet of niet voldoende aanwezig. 

Elele hanteert de cao VVT13. Uit dossiercontrole en interviews blijkt dat alle medewerkers een 

tijdelijk contract hebben, met min-max uren. Medewerkers hebben veelal contracten waarbij 

een groot verschil is tussen de minimale en maximale uren, zelfs van 4 - 40 uur. Volgens de 

cao mag de maximale arbeidsduur hooguit 1,5 x de minimale arbeidsduur zijn. 

Medewerkers worden bij ziekte of vakantie betaald volgens hun gemiddeld aantal gewerkte 

uren. Indirecte uren worden eveneens betaald.

Door de hoeveelheid tijdelijke contracten is het verloop groot; na twee keer een contract te 

hebben gehad moet de medewerker voor enkele maanden uit dienst. 

Er zijn functiebeschrijvingen, zodat medewerkers voldoende duidelijkheid hebben over de 

verantwoordelijkheden. 

Elele begeleidt jaarlijks stagiaires van verschillende zorg en welzijn opleidingen. Ook werkt men 

met vrijwilligers, zij helpen bijvoorbeeld bij het bereiden van de maaltijd bij de dagbesteding. 

Er is geen specifiek beleid geformuleerd voor vrijwilligers en stagiaires. 

Geïnterviewde medewerkers geven aan over het algemeen tevreden te zijn over hun werk en 

de organisatie. Er is een prettige werksfeer en er wordt goed samengewerkt met collegae. In 

de interviews wordt een enkele kritische opmerking gemaakt over de organisatie, o.a. met 

betrekking tot werkdruk en het niet volgen van de cao.

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 constateringen toegelicht. 

13 Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
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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 

Elele maakt geen gebruik van digitale dossiers. Het digitaal systeem Nedap wordt alleen 

gebruikt voor indicaties en de facturatie. Medewerkers rapporteren schriftelijk bij de cliënt thuis 

of op de locatie van de dagbesteding. Er is een duidelijke Werkinstructie cliëntdossiers en de 

dossiers zien er volledig en overzichtelijk uit met tabbladen en een vaste indeling. Uit 

dossiercontrole is gebleken dat er persoonlijke gegevens, zorgplan, gegevens van het sociale 

en het professionele netwerk, een anamneseverslag (intakeverslag), een getekende 

zorgovereenkomst en een geldige indicatie aanwezig zijn. Er wordt in het dossier niet expliciet 

vermeld wie de begeleider is. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van een zelfredzaamheidsmatrix, maar alle leefdomeinen 

komen in het anamneseverslag voldoende aan bod. Aangezien Elele ook persoonlijke 

verzorging biedt, hanteert zij ook voor begeleiding, dagbesteding en huishoudelijk hulp de term 

Zorgplan. Dit zorgplan bestaat uit problemen, doelen en acties gericht op de  leefdomeinen uit 

het anamneseverslag.

De zorgplannen, die door de toezichthouder zijn ingezien, zijn actueel en ondertekend door de 

cliënt en medewerker. Niet alle doelen zijn voldoende SMART geformuleerd. Enkele doelen en 

de daarbij horende acties zijn bij verschillende cliënten identiek.  

De coördinator evalueert het zorgplan twee keer per jaar samen met de cliënt. De begeleiders 

en huishoudelijk medewerkers zijn hier niet bij aanwezig. 

Beknopte verslagen van de evaluaties zijn terug te vinden in de dossiers. De (bijgestelde) 

zorgplannen worden gemaakt door de coördinatoren, waarbij de begeleiders wordt gevraagd 

naar hun input. De coördinator geeft aan voldoende op de hoogte te zijn van de cliënt om een 

zorgplan te kunnen maken: de meeste individueel begeleiders hebben gerapporteerd op de 

doelen, waardoor het voor de coördinator inzichtelijk is welke doelen behaald zijn. De 

coördinator dagbesteding is regelmatig aanwezig op beide locaties van de dagbesteding om 

goed op de hoogte te zijn.

De coördinator vraagt indien nodig een nieuwe indicatie aan. 
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Medewerkers rapporteren alleen bijzonderheden; dit is terug te vinden in de rapportage van 

dagbesteding, maar ook bij begeleiding individueel. Het is per medewerker verschillend of deze 

rapportage gekoppeld is aan de doelen. 

In de dossiers zijn de contactgegevens van het sociale netwerk aanwezig. Indien van 

toepassing zijn ook de contactgegevens van het professionele netwerk aanwezig. Er is niets 

vast gelegd over eventuele afspraken met het sociale en professionele netwerk. 

Een keer per 6 à 8 weken vindt er een cliëntbespreking plaats, waarin een cliënt centraal staat 

waarvan op dat moment de complexiteit toeneemt. Betrokken medewerkers zijn aanwezig en 

indien nodig worden de mantelzorgers uitgenodigd.  
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4. Oordeel

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

Elele. Dit omvat successen en verbeterpunten. 

4.1.  Successen Elele

Het Wmo-toezicht constateert de volgende successen:

o Elele zorgt voor een goed, laagdrempelig aanbod voor Turkse cliënten; 

o De  medewerkers voelen zich betrokken bij de cliënten;

o Elele werkt met betrokken medewerkers; 

o Cliënten zijn over het algemeen tevreden en hebben vertrouwen in de organisatie; 

o De cliënt staat centraal in de hulpverlening en mantelzorgers worden betrokken;

o De activiteiten van de dagbesteding worden afgestemd op de cliënten;

o Elele hanteert duidelijke uitsluitingscriteria;

4.2. Verbeterpunten Elele  

Ondanks bovenstaande successen is het Wmo-toezicht van oordeel dat de kwaliteit van het 

aanbod van Elele op een aantal punten verbeterd dient te worden. 

Verbeterpunten zijn: 

1. Cliënt centraal en eigen regie

o Motiveer cliënten, indien relevant en haalbaar, zich de Nederlandse taal eigen te 

maken en neem dit op in het zorgplan. 

2. Veiligheid van cliënten

o Zorg dat er toestemmingsverklaringen voor het uitwisselen van informatie met 

andere zorgverleners, ondertekend, in het dossier aanwezig zijn; 

o Zorg dat er schriftelijke afspraken zijn gemaakt over het contact met de 

mantelzorger, en dat deze ondertekend zijn door de cliënt. 

3. Kwaliteitsinstrumenten

o Zorg dat de incidentmeldingen jaarlijks op organisatieniveau geanalyseerd worden 

en dat verbeterpunten middels de PDCA cyclus worden uitgevoerd; 

o Neem maatregelen om de respons van het volgende cliënttevredenheidsonderzoek 

te verhogen.

4. Competenties en vaardigheden van professionals

o Werk uitsluitend met begeleiders die een zorg gerelateerde diploma hebben;
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o Hanteer de cao-regels m.b.t. tot het verschil in min – max uren;

o Bouw aan een stabiel medewerkersbestand, door aan een substantieel deel van de  

medewerkers een vast contract aan te bieden;

o Bespreek de gewenste ontwikkeling van de medewerker en zijn of haar 

opleidingswensen in het functioneringsgesprek en leg dit vast in het verslag; 

o Zorg voor beleid m.b.t. vrijwilligers en stagiaires.

5. Gestructureerde en planmatige aanpak

o Implementeer een digitaal systeem, waar het hele cliëntdossier in wordt 

ondergebracht en waarin gerapporteerd wordt; 

o Laat de individueel begeleider het zorgplan samen met de cliënt evalueren en zo 

nodig bij bijstellen (eventueel met ondersteuning van de coördinator); betrek de 

huishoudelijke hulp bij de evaluatie; 

o Noteer de naam van de vaste medewerker(s) in het dossier;

o Laat begeleiders na ieder contact rapporteren op de doelen; 

o Ondersteun en school medewerkers op het SMART formuleren van doelen; 

o Formulier de doelen en de acties op maat voor iedere cliënt en afgestemd op het 

product dat wordt geleverd. 

4.3. Vervolg

Dit onderzoeksrapport stuurt het Wmo-toezicht aan Elele en naar de gemeenten in het Rijk van 

Nijmegen, die Elele 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 adviseert de gemeenten in het Rijk van Nijmegen het volgende:

o Laat Elele binnen 4 weken een verbeterplan opstellen waarin wordt aangegeven hoe de 

verbeterpunten, genoemd in hoofdstuk 4.2 van dit rapport, zullen worden bereikt. Dit 

volgens het format, dat de toezichthouder zal verstrekken;

o Geef Elele de gelegenheid binnen 6 maanden de verbeterpunten te realiseren. 
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Bijlage 1: Overzicht opgevraagde en ontvangen documenten

Opgevraagde documenten Verkregen ( ja/nee/nvt)
De twee meest recente jaarverslagen Ja
Verslagen van de cliëntenraad Ja
Uitkomsten van het laatste 
cliënttevredenheidsonderzoek

Ja

Rapporten van kwaliteitsaudits van de 
afgelopen 3 jaar

Ja

Document waarin het kwaliteitsbeleid is 
vastgelegd

Ja

Werkinstructie zorgdossier Ja
Functieomschrijvingen van medewerkers Ja
Cliëntenlijst met indicatie Ja
Medewerkerslijst met functies Ja
Uitkomsten medewerker 
tevredenheidsonderzoek

Ja

Formats zorg- en anamneseverslag Ja
Jaaroverzichten bijeenkomsten en cursussen Ja
Meldcode huiselijk geweld Ja
Gedragscode Ja
Recente loonstroken 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.14

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 

14 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.
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