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Jaarverslag



De basis is gelegd!

Sinds 1 januari 2015 is GGD Gelder

land Zuid verantwoordelijk voor het 

toezicht op maatschappelijke voor

zieningen in de regio Gelderland Zuid. 

Deze taak vloeit voort uit de Wet maat

schappelijke onder steuning 2015 

(Wmo). De GGD ziet toe op de kwaliteit 

van algemene en maatwerkvoorzie

ningen in de 16 gemeenten van 

 GelderlandZuid en de gemeente 

Mook en Middelaar.  

 

Afgelopen jaar legde GGD Gelderland 

Zuid een solide basis voor de uitvoe

ring van het toezicht. Dit gebeurde in 

 nauwe samenwerking met aanbieders 

en cliënten van maatschappelijke 

voorzieningen in de regio. Dit jaarbe

richt geeft een terug blik op het eerste 

jaar Wmotoezicht GelderlandZuid.

MISSIE

Wmo-toezicht Gelderland-Zuid biedt ondersteuning 

bij het verbeteren en behouden van de kwaliteit 

van maatschappelijke voorzieningen in de regio 

Gelderland-Zuid. Onze benadering is positief: we 

richten ons niet op ‘fouten’, maar op datgene wat 

goed gaat en/of nog beter kan. Centraal in onze 

werkwijze staat samenwerking met alle betrokken 

partijen: burgers, aanbieders, professionals en 

gemeenten. Met als doel om de gebruiker van de 

maatschappelijke voorziening (de cliënt) zo zelf-

standig mogelijk te kunnen laten deelnemen aan 

de samenleving. 

ACTIVITEITEN

Regionaal

Voor Wmo-toezicht Gelderland-Zuid was 2015 een 

ontwikkeljaar. In de Wmo is nog weinig vastgelegd 

over de concrete invulling van het kwaliteits-

toezicht. We hebben onze toezichthoudende taak 

daarom naar eigen inzicht kunnen vormgeven. 

Onze prioriteit lag in 2015 bij het ontwikkelen 

van de meldingsprocedure. Daarnaast moesten 

we de meldingsplicht en -procedure breed onder 

de aandacht brengen van aanbieders. 

Zo ontwikkelden we een digitaal meldingsformu-

lier, dat is in te vullen via de website van de GGD. 

Via dit formulier kunnen aanbieders van Wmo- 

ondersteuning relatief eenvoudig voldoen aan hun 

wettelijke plicht om calamiteiten of geweldsinci-

denten te melden. Ook ontwikkelden we samen 

met de beleidsambtenaren van gemeenten een 

protocol Meldingen Calamiteiten en Geweldsinci-

denten voor ons werkgebied. Alle colleges B&W 

hebben dit protocol vastgesteld. Doel ervan is om 

taken en verantwoordelijkheden te verduidelijken 

en af te bakenen wanneer er een melding is binnen-

gekomen. 



In de loop van 2015 hebben we de meldings-

procedure verder aangescherpt. Naast aanbieders 

betrekken we nu ook cliënten(netwerken) bij het 

toezicht onderzoek. Dit is het onderzoek dat we 

uitvoeren naar aanleiding van een melding. Tot 

slot hebben we onderzocht hoe we de kwaliteit 

van Wmo-voorzieningen kunnen meten.     

Een overzicht van onze regionale activiteiten in 

2015:

 Opstellen van een toetsingskader samen met 

aanbieders en (vertegenwoordigers van) cliën-

ten. Dit toetsingskader is het handvat waar-

mee de toezichthouder de kwaliteit van de 

ondersteuning beoordeelt.

 Uitvoeren van acht pilotonderzoeken waarbij 

we ervaring opdeden met het toetsingskader 

en met manieren om de kwaliteit te meten: 

interviews, observaties, dossieronderzoek, 

enzovoort.

 Vertalen van de resultaten van de pilotonder-

zoeken in een definitief toetsingskader.

 Ontwikkelen van een risicoprofiel, op basis 

waarvan we de risico’s per gecontracteerde 

aanbieder in kaart brachten.

 Formuleren van afspraken met collega GGD-en 

over taakoverdracht. Dit is van belang wanneer 

een GGD de toezichtstaak niet kan uitvoeren, 

omdat zij haar eigen activiteiten moet beoor-

delen. 

 Afstemmen met gemeenten over het aanslui-

ten van Wmo-toezicht op taken als contract-

management, fraudebestrijding en handhaving. 

 Mede-uitvoeren van pilotonderzoek ‘Netwerken 

in de langdurige zorg’, samen met de Inspectie 

Gezondheidszorg (IGZ). Centrale vraag: hoe 

ervaren Wmo-cliënten in Hengstdal (Nijmegen) 

het aanbod en het aansluiten van zorg en on-

dersteuning in de wijk?

 Informeren van aanbieders, gemeenten, cliën-

ten- en Wmo-raden over de invulling van het 

Wmo-toezicht, onder andere via mailings en 

een informatiefilmpje.

 Houden van presentaties om Wmo-raden en 

(kleine) aanbieders in de regio te betrekken en 

te informeren: hoe vullen wij het toezicht in, wat 

verwachten we van aanbieders en vice versa?

 Organiseren van de Wmo-conferentie ‘Wat 

Maakt het Onderscheid’, voor aanbieders, 

cliënten, bestuurders en ambtenaren. Ruim 

honderd deelnemers waren aanwezig. 

 Uitvoeren van onderzoeken naar aanleiding 

van meldingen van calamiteiten en gewelds-

incidenten (zie volgende pagina).

https://www.youtube.com/watch?v=3OFTcboJJUk
https://www.ggdgelderlandzuid.nl/Actueel/Nieuws/2015/12/Geslaagde-bijeenkomst-over-Wmo-toezicht.aspx
https://www.ggdgelderlandzuid.nl/Actueel/Nieuws/2015/12/Geslaagde-bijeenkomst-over-Wmo-toezicht.aspx


Landelijk

Ook op landelijk niveau waren we – samen met 

andere Wmo-toezichthouders – actief. Doel hier-

van was om aansluiting te vinden bij (de werk-

zaamheden van) landelijke organisaties, zoals de 

Inspecties Gezondheidszorg (IGZ) en Jeugdzorg 

(IJZ). We hebben gezamenlijk afspraken gemaakt 

over de aanpak van het kwaliteitstoezicht. 

Een overzicht van landelijke activiteiten in 2015:

 Ontwikkelen van een landelijk uniform toet-

singskader voor het Wmo-kwaliteitstoezicht, 

op verzoek van GGDGHOR Nederland. Het 

toetsingskader van GGD Gelderland-Zuid is  

de basis geweest voor dit landelijke kader.

 Ontwikkelen van toetsingsinstrumenten met 

andere GGD-en die Wmo-toezicht als taak 

hebben. 

 Organiseren van intervisie en uitwisselen van 

ervaringen met deze GGD-en. 

 Gezamenlijke afspraken maken over het 

Wmo-toezicht, in situaties die vallen onder de 

Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg. 

Samewerkingspartners hierbij zijn de Rijks-

inspecties en het Landelijk Meldpunt Zorg. 

 Inventariseren op welke wijze er een uniform 

registratiesysteem ontwikkeld en ingevoerd 

kan worden. 

Meldingen en signalen

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning 

hebben de wettelijke plicht om een calamiteit of 

geweldsincident te melden. Naast meldingen door 

aanbieders, kan het Wmo-toezicht ook andere 

signalen ontvangen: van burgers, gemeenten of 

andere belanghebbenden. Zorgen, meldingen, 

klachten en vragen over maatschappelijke voor-

zieningen zien wij als signalen die iets kunnen 

zeggen over de kwaliteit van de ondersteuning.1

Calamiteiten/geweldsincidenten

In 2015 kwamen bij Wmo-toezicht Gelderland- 

Zuid vier meldingen binnen van calamiteiten en 

twee meldingen van geweld. Daarnaast ontvingen 

wij drie meldingen van calamiteiten die na een 

eerste beoordeling niet onder het Wmo-toezicht 

Gelderland-Zuid bleken te vallen. Deze hebben we 

doorverwezen naar een andere relevante toezicht-

houder (landelijk of regionaal). 

Drie van de vier gemelde calamiteiten gingen 

over suïcides en één over een poging tot suïcide. 

In alle gevallen constateerde het Wmo-toezicht 

dat de kwaliteit van de maatschappelijke onder-

steuning van de aanbieder niet in het geding 

was. Naar aanleiding van de melding hebben de 

betrokken aanbieders hun interne procedures 

opnieuw tegen het licht gehouden en bij mede-

werkers onder de aandacht gebracht. Ook voer-

den zij verbeteringen door op het gebied van 

scholing. In enkele gevallen bleek de zorg die uit 

de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg 

gefinancierd wordt, niet goed aan te sluiten op de 

Wmo-gefinancierde ondersteuning. 

De gemelde geweldsincidenten hadden te maken 

met (seksueel) geweld tussen cliënten onderling. 

Uit de informatie van het meldingsformulier en de 

resultaten van het interne onderzoek bij de aan-

bieder, bleek de melding ook betrekking te heb-

ben op minderjarige cliënten. Het onderzoek naar 

de minderjarigen hebben we overgedragen aan de 

Inspectie Jeugdzorg (IJZ).    

1  Zie definitie uit ‘Checklist Signalen’ GGD 

Gelderland-Zuid 2016.



Signalen 

De signalen die bij ons binnenkwamen, ontvingen 

we voornamelijk van gemeenten (via beleids-

ambtenaren of contractmanagers) en van de in-

dicatiestellers van Toeleiding Beschermd Wonen. 

Een enkel signaal ontvingen we via een burger. 

Drie aanbieders die maatschappelijke ondersteuning 

leveren op grond van een persoonsgebonden budget 

(PGB), waren meerdere malen het onderwerp van 

een melding. Bij deze aanbieders leek de gelever-

de zorg onvoldoende en waren budgethouders 

hiervan mogelijk de dupe. De signalen over deze 

aanbieders kwamen ook bij de gemeenten binnen. 

Deze gemeenten hebben wij geadviseerd over de 

mogelijkheden van nader onderzoek. In één geval 

leverden wij een bijdrage aan een gemeentelijk 

onderzoek in het kader van fraudebestrijding. 

Tegelijkertijd verkenden wij onze mogelijkheden 

voor toezichtonderzoek bij PGB-ondersteuning 

(persoonsgebonden budget). 

Daarnaast ontvingen we eind 2015 over één spe-

cifieke aanbieder van meerdere kanten signalen. 

Ook de afdeling contractmanagement van de 

gemeente ontving deze signalen. Met de gemeen-

te hebben we afgesproken dat wij een toezicht-

onderzoek opstarten en hierover afstemmen met 

de gemeente. 

Tot slot werkt het Wmo-toezicht Gelderland-Zuid 

op verzoek van de GGD Haaglanden mee aan een 

toezichtonderzoek bij een gezin in Zoetermeer. 

Dit onderzoek wordt gecoördineerd door het 

Samen werkend Toezicht Jeugd (Inspectie voor de 

Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie 

voor het Onderwijs, Inspectie Veiligheid en Justitie 

en de Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgele-

genheid). GGD Haaglanden kan het onderzoek 

niet zelf uitvoeren. De afdeling Jeugdgezondheids-

zorg van de betreffende GGD is namelijk betrokken 

bij de hulpverlening aan dit gezin en daarmee 

onderwerp van toezicht. 

Overig

Behalve de hierboven beschreven meldingen en 

signalen kwamen bij Wmo-toezicht Gelderland- 

Zuid ook diverse vragen binnen over de meldings-

plicht: wat valt er wel en niet onder de meldings-

plicht, op welke manier moet er gemeld worden? 

Deze vragen kwamen van aanbieders en gemeenten.



Bevindingen in 2015

Afhandelen meldingen: 

 Wanneer het Wmo-toezicht bij een calamiteit 

of geweldsincident de aanbieder opdracht geeft 

om zelf een intern onderzoek uit te voeren, 

wordt dit door de aanbieder serieus opgepakt.

 De interne onderzoeken zijn zorgvuldig en bin-

nen de daarvoor gestelde termijnen uitgevoerd. 

 In alle gevallen heeft de aanbieder een on-

afhankelijke, interne onderzoekscommissie 

ingesteld en de samenstelling ervan in het 

eindrapport verantwoord.

 Voor een zorgvuldige afhandeling van de ca-

lamiteit worden de cliënt of de nabestaanden 

betrokken bij het onderzoek. Soms hebben 

 cliënt en/of nabestaanden hieraan geen be-

hoefte. Dit wordt in het eindrapport vastgelegd. 

 De aanbieders nemen concrete verbeter-

maatregelen op in het eindrapport, met een 

duidelijke beschrijving wie binnen de instelling 

verantwoordelijk is voor de uitvoering. 

 Het eindrapport wordt altijd geaccordeerd door 

de Directie of Raad van Bestuur van de aan-

bieder.

 Naast een schriftelijke reactie op het interne 

onderzoek, voert het Wmo-toezicht altijd een 

persoonlijk gesprek met de aanbieder over de 

uitkomsten van het interne onderzoek. Deze 

werkwijze wordt door de aanbieders gewaar-

deerd.  

Afhandelen signalen:

 Aanbieders van Wmo-voorzieningen en zorg-

instellingen hebben van elkaar nog niet duide-

lijk wie regievoerder is, in situaties waarin de 

cliënt zelf de regie niet kan nemen. 

 Cliënten die niet genoeg hebben aan Wmo- 

ondersteuning en niet terechtkomen/kunnen 

bij de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ), 

dreigen tussen de wal en het schip te vallen. 

 Bij het aanvragen van een Wmo-maatwerk-

voorziening hebben cliënten recht op de 

ondersteuning van een (onafhankelijk) cliënt-

vertrouwenspersoon. Cliënten zijn hiervan 

onvoldoende op de hoogte. 

 De wijze waarop Wmo-aanvragen in behan-

deling worden genomen en de criteria voor 

toewijzing (indicatiestelling), zijn voor burgers 

en aanbieders niet duidelijk. Dit zorgt voor 

onzekerheid en onrust onder burgers en aan-

bieders.

 Met name bij de maatwerkvoorziening Be-

schermd Wonen ontstaat een knelpunt wanneer 

de kwaliteit van de ondersteuning onder de 

maat is. Vaak is er op korte termijn geen goed 

alternatief, omdat cliënten wel tevreden zijn 

over de woonruimte en niet willen verhuizen

 Aanbieders en cliënten geven aan dat zij be-

hoefte hebben aan toezicht op de toeleiding 

naar maatschappelijke ondersteuning. Zij vin-

den dat iemand de werkwijze (kwaliteit) van 

de sociale wijkteams/gebiedsteams/kernteams 

moet bewaken.

 Cliënten hebben behoefte aan duidelijkheid 

over klachtenprocedures. Dit betekent dat zij 

willen weten bij wie ze wanneer terecht kun-

nen voor welke klacht.



Evaluatie en advies

Voor alle partijen die betrokken zijn bij het 

Wmo-aanbod (aanbieders, gemeenten, cliënten 

en toezicht), was 2015 een jaar waarin veel uit-

gezocht en ontwikkeld moest worden. Zowel op 

regionaal als landelijk niveau. Bij de aanbieders/

professionals in onze regio constateerden wij grote 

interesse en bereidheid om mee te denken over de 

invulling van het Wmo-toezicht. Aanbieders zien het 

als een uitdaging om de kwaliteit van de maat-

schappelijke ondersteuning te bevorderen. 

Uit de interne onderzoeken door aanbieders bleek 

meerdere malen dat het zorg- en ondersteunings-

aanbod in een organisatie niet goed op elkaar was 

afgestemd. Wellicht hangt dit samen met de huidi-

ge maatschappelijke trend: de lichtere zorg die 

de zwaardere (GGZ-)zorg moet vervangen. In elk 

geval meldden zich meer cliënten met zwaardere 

proble matiek bij Wmo-aanbieders. Wmo-aanbie-

ders moeten daarom extra alert zijn bij het aan-

nemen van deze cliënten. Daarnaast moeten zij 

extra zorgvuldig zijn bij het bepalen van passen-

de ondersteuning. Een goed doordacht zorgplan 

voorkomt dat cliënten van de regen in de drup 

terechtkomen. Soms zal de aanbieder de cliënt 

moeten terugverwijzen naar meer gespecialiseerde 

zorg. In dat geval is extra aandacht nodig voor 

een ‘warme’ overdracht.

Wmo-toezicht 2016

In 2016 is het Wmo-toezicht van start gegaan 

met toezichtbezoeken. De voorbereidingen zijn 

sinds januari in volle gang. Het Algemeen Bestuur 

van de GGD heeft bepaald dat de bezoeken zich in 

de eerste plaats moeten richten op: organisaties 

waarover signalen en/of klachten zijn binnenge-

komen bij het Wmo-toezicht (1), en nieuwe aan-

bieders waarmee gemeenten contracten hebben 

afgesloten (2). 

Onze uitdaging is om de diverse signalen van 

 cliënten, aanbieders, toeleiders en gemeenten op 

de juiste manier te wegen. Daarnaast willen we 

onze toezichtbezoeken zorgvuldig afstemmen met 

de afdelingen contractmanagement en fraude-

bestrijding van gemeenten. 

Dit vereist een duidelijk, uniform toetsingskader. 

Enerzijds om dubbel werk en verschillende inter-

pretaties bij inspecties te voorkomen. Anderzijds 

om onze onafhankelijke en objectieve rol te kun-

nen waarborgen. De knelpunten die we in dit jaar-

bericht hebben genoemd, willen we ook tijdens 

onze toezichtbezoeken aan bod laten komen: wie 

heeft de regie in het zorgtraject, hoe is de zorg 

en ondersteuning in de organisatie op elkaar af-

gestemd, is de geboden (lichte) zorg voldoende 

voor cliënten met zwaardere problematiek, weten 

cliënten hoe de toeleiding naar zorg in elkaar zit, 

enzovoort.

Ook in 2016 is onze focus: het verbeteren en 

behouden van de kwaliteit van maatschappelijke 

voorzieningen in de regio Gelderland-Zuid. De 

samenwerking met onze partners blijft wat ons 

betreft hetzelfde: op een positieve manier leren 

van elkaar!



GGD Gelderland-Zuid

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 

 Gelderland-Zuid beschermt, bevordert en  

bewaakt de gezondheid van mensen in de regio. 

Dat gebeurt op verschillende manieren, onder 

andere door het vaccineren tegen ziekten, het 

bewaken van de leefomgeving van mensen, het 

uitvoeren van gezondheidsonderzoeken en het 

 begeleiden van kinderen (en hun ouders) bij 

 gezond opgroeien.

Wmo-toezicht Gelderland-Zuid valt onder de 

afdeling Algemene Gezondheidszorg van GGD 

Gelderland-Zuid. De gemeenten die gebruik-

maken van het Wmo-toezicht zijn: Berg en 

Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, 

Geldermalsen, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, 

Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerijnen, 

Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen, 

Zaltbommel.
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