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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.  

Vanaf het najaar van 2016 ontving de toezichthouder van verschillende kanten signalen over 

de kwaliteit van het aanbod van Thuiszorg Elele B.V. (verder te noemen Elele).  

Na verificatie en verrijking van de signalen startte de toezichthouder in maart 2018 een 

onderzoek naar de kwaliteit van Thuiszorg Elele. In het rapport van dit toezichtonderzoek, d.d. 

14 augustus 2018, vermeldde het Wmo-toezicht successen en verbeterpunten. Thuiszorg Elele 

kreeg de gelegenheid een verbeterplan te maken en vervolgens de genoemde verbeterpunten 

te realiseren. 

 

Op 6 mei 2019 kondigde de toezichthouder bij Thuiszorg Elele een follow-up onderzoek aan, 

ten einde de stand van zaken m.b.t. de te realiseren verbeterpunten, geconstateerd in het 

rapport dd. 14 augustus 2018 te onderzoeken.  

 

Gelijktijdig aan het onderzoek van Gelderland-Zuid heeft de toezichthouder Wmo van de 

gemeente Oss heeft een follow up onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de maatschappelijke 

ondersteuning van Elele in Oss; dit betrof de dagbesteding in Oss. 

 

1.2 Werkwijze  

De toezichthouder lichtte de gemeenten in het Rijk van Nijmegen in over het follow-up 

onderzoek.  

 

Ter voorbereiding van het follow-up bezoek vroeg de toezichthouder aan Elele, de stand van 

zaken te melden met betrekking tot de te realiseren verbeterpunten en deze met documenten 

te onderbouwen. Op basis van de documenten en de signalen werden gespreksthema’s 

geformuleerd en zijn gesprekken gevoerd met de directie en medewerkers van Elele. Er is 

onderzoek gedaan naar de dossiers van cliënten en personeel. 

 

Het beoogde doel was om een oordeel te geven over de vorderingen die Elele heeft gemaakt 

met betrekking tot de in het rapport van 14 augustus 2018 genoemde verbeterpunten. 

1.3 Toetsingskader 

De toezichthouder heeft voor het geven van een oordeel het toetsingskader Wmo-toezicht 

Gelderland-Zuid gebruikt.1  

                                                
1 In het onderzoek gebruikte het Wmo-toezicht het toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid. Zie de bijlage.  
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1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 begint met een beknopte beschrijving van Elele. Hoofdstuk 3 geeft vervolgens per 

thema en per verbeterpunt de bevindingen van het Wmo-toezicht weer. Vervolgens staat in 

hoofdstuk 4 het oordeel beschreven alsook het advies aan de gemeente(n). Tot besluit staat in 

de bijlage het Toetsingskader Gelderland-Zuid.  
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2 Beknopte beschrijving Elele 

Elele is een Turkse term en betekent letterlijk ‘hand in hand’. 

 

Elele heeft de volgende beschrijving op de website staan: 

“Thuiszorg ELELE staat voor professionele zorg op maat die samen wordt gevormd met de 

persoonlijke wensen en behoeften van onze cliënten. Ook vernieuwing en vindingrijkheid spelen 

hierin een belangrijke rol. Wij willen ons onderscheiden door kwalitatief hoogstaande zorg te 

bieden voor iedereen, ongeacht leeftijd en ongeacht er een permanente of tijdelijke 

zorgbehoefte is. Dit doen wij door zorg en hulp te leveren waarbij iedereen zich prettig voelt. 

Om deze reden bieden wij onze zorgdiensten ook aan cliënten met een niet-Nederlandse 

culturele achtergrond. Dit doen wij door zorg te verlenen in eigen taal en met kennis van 

gewoontes en gebruiken van iedere cultuur. 

De kernwoorden van Thuiszorg ELELE zijn: vrijheid, kwaliteit en professionaliteit. Vrijheid, 

waarbij de vraag van onze cliënt centraal staat en gericht is op het behoud van zelfstandigheid 

en zelfredzaamheid. Kwaliteit voert hierin bij ons altijd de boventoon. Dit komt tot uiting in 

onze professionaliteit en de manier waarop wij zowel met onze cliënten als onderling met 

elkaar omgaan. Zo zijn eveneens rechtvaardigheid en collegialiteit bepalend voor de sfeer die 

Thuiszorg ELELE uitademt. 

Bovenal willen wij trots zijn op wat wij doen. Dit is ook wat wij naar buiten toe willen uitstralen. 

Vooral de zorg- en hulpbehoefte van ouderen zal in Nederland gaan toenemen de komende 

jaren. Hierdoor zijn er steeds meer mensen die op een gegeven moment daadwerkelijk zorg of 

hulp nodig hebben bij het op orde brengen of houden van het dagelijks leven. Thuiszorg ELELE 

biedt deze zorg en hulp op een aangename manier waarbij onze cliënten in hun vertrouwde 

omgeving kunnen blijven wonen.” 

 

Elele heeft 65 medewerkers in dienst, waaronder 4 BBL studenten2. Individuele begeleiders, 

huishoudelijke hulpen, helpenden en verzorgenden komen bij cliënten thuis. 

De HBO-geschoolde coördinatoren 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 10 vrijwilligers. 

Elele biedt in totaal aan 216 cliënten ondersteuning, voornamelijk woonachtig in de gemeente 

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

Beuningen en buiten het Rijk van Nijmegen aan de gemeenten Oss en Cuijk.2 

  

                                                
2 Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen, waarbij ze tegelijkertijd werken en leren.  
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Van de 216 cliënten ontvangen 148 cliënten ondersteuning op basis van de Wmo, 20 cliënten 

ontvangen zorg vanuit de WLZ3
 en 48 cliënten ontvangen persoonlijke verzorging vanuit de 

ZVW4. 

Dagbesteding 

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

75 cliënten komen. 

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

hoofdkantoor van de organisatie is. Elele biedt op deze locatie elke dag, met uitzondering van 

de zaterdag dagbesteding aan 10 à 18 vrouwen. Op de locatie is zowel aanbod voor cliënten, 

die gebruik maken van de algemene voorziening als voor 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 wordt op twee dagen per week aangeboden op de 

Citroenvlinderstraat. Elele biedt hier dagbesteding aan gemiddeld 10 à 15 mannen per dag voor 

zowel de algemene voorziening als de maatwerkvoorziening specialistische dagbesteding. 

Individuele begeleiding 

Tijdens het follow-up onderzoek biedt Elele individuele begeleiding aan 35 cliënten in de 

gemeenten in het Rijk van Nijmegen. 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 117 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. 

  

                                                
3 Wet Langdurige Zorg 
4 Zorg verzekering wet 
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3 Bevindingen 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen van het Wmo-toezicht tijdens het follow-up onderzoek. 

De paragrafen zijn ingedeeld volgens thema’s. Per thema worden eerst de bevindingen 

weergeven m.b.t. de te realiseren verbeterpunten, genoemd in het rapport van Wmo-toezicht 

van 14 augustus 2018, vervolgens indien van toepassing de bevindingen m.b.t. de actuele 

situatie rondom dit thema.   

3.1 Cliënt centraal en eigen regie 

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

realiseren verbeterpunten die betrekking hebben op het thema: cliënt centraal en eigen regie. 

Indien van toepassing zijn ook bevindingen opgenomen van de actuele situatie rondom dit 

thema. 

 

 Verbeterpunt 1: Motiveer cliënten, indien relevant en haalbaar, zich de Nederlandse 

taal eigen te maken en neem dit op in het zorgplan. 

Dit punt is gerealiseerd. 

 

3.2 Veiligheid van cliënten 

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

realiseren verbeterpunten die betrekking hebben op het thema Veiligheid van cliënten. Indien 

van toepassing zijn ook bevindingen opgenomen van de actuele situatie rondom dit thema. 

 

 Verbeterpunt 2: Zorg dat er toestemmingsverklaringen voor het uitwisselen van 

informatie met andere zorgverleners, ondertekend, in het dossier aanwezig zijn.  

Dit punt is gerealiseerd. 

 

 Verbeterpunt 3: Zorg dat er schriftelijke afspraken zijn gemaakt over het contact met 

de mantelzorger, en dat deze ondertekend zijn door de cliënt.  

Dit punt is gerealiseerd. 

 

3.3 Kwaliteitsinstrumenten 

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

realiseren verbeterpunten die betrekking hebben op het thema Kwaliteitsinstrumenten.  

Indien van toepassing zijn ook bevindingen opgenomen van de actuele situatie rondom dit 

thema. 
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 Verbeterpunt 4: Zorg dat de incidentmeldingen jaarlijks op organisatieniveau 

geanalyseerd worden en dat verbeterpunten middels de PDCA cyclus worden 

uitgevoerd.  

Dit punt is gerealiseerd. 

 

 Verbeterpunt 5:  Neem maatregelen om de respons van het volgende 

cliënttevredenheidsonderzoek te verhogen. 

Dit punt is gerealiseerd. 

 

3.4 Competenties en vaardigheden van professionals 

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

realiseren verbeterpunten die betrekking hebben op het thema Competenties en vaardigheden 

van medewerkers. Indien van toepassing zijn ook bevindingen opgenomen van de actuele 

situatie rondom dit thema. 

 

 Verbeterpunt 6: Werk uitsluitend met begeleiders die een zorg gerelateerde diploma 

hebben. 

Dit punt is niet gerealiseerd. 

Vier medewerkers van Elele volgen een EVC-traject5
  om in kaart te brengen welke aanvullende 

scholing nodig is om voldoende geschoold te zijn voor het geven van begeleiding . Twee van de 

vier medewerkers hebben recent het traject afgerond, echter het is niet duidelijk welk vervolg 

hieraan gegeven is. Tenminste één van de vier medewerkers staat als eerst verantwoordelijke 

begeleider op papier. 

Aanvullend wil de toezichthouder opmerken dat met een zorg gerelateerde opleiding wordt 

bedoeld dat een opleiding passend moet zijn bij de vorm van zorg/ ondersteuning die geboden 

wordt. 

 

 Verbeterpunt 7: Hanteer de cao-regels m.b.t. het verschil in min – max uren. 

Dit punt is niet gerealiseerd. 

Volgens de door Elele gehanteerde cao VVT6
 mag de maximum arbeidsduur hooguit anderhalf 

maal (150% van) de minimum arbeidsduur bedragen. In personeelsdossiers is gezien dat hier 

niet aan is voldaan. De directie geeft aan dat er bij het opstellen van de nieuwe contracten een 

rekenfout gemaakt is. 

 

 Verbeterpunt 8: Bouw aan een stabiel medewerkersbestand, door aan een substantieel 

deel van de medewerkers een vast contract aan te bieden. 

                                                
5 EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. De kennis en kunde waarover je beschikt worden in dit traject 

officieel erkent.  

6  Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 
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Dit punt is deels gerealiseerd. 

De toezichthouder heeft geconstateerd dat Elele 15 medewerkers een vast contract heeft 

aangeboden. Dit is conform de afspraak, om uiterlijk 1 januari 2020 25% van de medewerkers 

een vast contract aan te bieden. Uiterlijk 1 januari 2021 moet 50% van de medewerkers een 

vast contract hebben en uiterlijk 1 januari 2022 moet 75% van de medewerkers een vast 

contract hebben. 

 

 Verbeterpunt 9: Bespreek de gewenste ontwikkeling van de medewerker en zijn of haar 

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

Dit punt is deels gerealiseerd. 

De toezichthouder constateert dat de ontwikkeling van de medewerker is opgenomen in het 

nieuwe format van het functioneringsgesprek, maar dit is nog niet voldoende terug te vinden in 

de personeelsdossiers. 

 

 Verbeterpunt 10: Zorg voor beleid m.b.t. vrijwilligers en stagiaires.  

Dit punt is gerealiseerd. 

 

3.5 Gestructureerde en planmatige aanpak 

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

realiseren verbeterpunten die betrekking hebben op het thema Gestructureerde en planmatige 

aanpak. Indien van toepassing zijn ook bevindingen opgenomen van de actuele situatie rondom 

dit thema. 

 

 Verbeterpunt 11: Implementeer een digitaal systeem, waar het hele cliëntdossier in 

wordt ondergebracht en waarin gerapporteerd wordt.  

Dit punt is deels gerealiseerd. 

Elele heeft een start gemaakt met de implementatie van een digitaal systeem, Nedap. De 

begeleiders van de dagbesteding rapporteren inmiddels digitaal, de zorgplannen staan nog niet 

in het systeem. De directie geeft aan dat medewerkers de meerwaarde van digitaal rapporteren 

zien. Voor de overige producten wordt nog geen gebruik gemaakt van het digitale systeem. 

 

 Verbeterpunt 12: Laat de individueel begeleider het zorgplan samen met de cliënt 

evalueren en zo nodig bijstellen (eventueel met ondersteuning van de coördinator); 

betrek de huishoudelijke hulp bij de evaluatie. 

Dit punt is deels gerealiseerd. 

De toezichthouder ziet dat Elele de eerste stappen heeft gezet in het zelfstandig evalueren van 

de zorgplannen door begeleiders. De coördinator begeleiding evalueert de zorgplannen 

momenteel nog samen met de begeleiders en de betreffende cliënt. De begeleiders worden 

getraind door de coördinator begeleiding, middels coaching en een interne cursus. Inmiddels 
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wordt dagbesteding ook betrokken bij de evaluatie, huishoudelijk hulp echter nog niet. 

 

 Verbeterpunt 13: Noteer de naam van de vaste medewerker(s) in het dossier. 

Dit punt is gerealiseerd. 

 

 Verbeterpunt 14: Laat begeleiders na ieder contact rapporteren op de doelen. 

Dit punt is deels gerealiseerd. 

Tijdens de dossiercontrole is geconstateerd dat de frequentie van rapporteren is toegenomen, 

maar dat nog niet voldoende op doelen wordt gerapporteerd. Het digitale systeem zal dit 

vergemakkelijken. 

 

 Verbeterpunt 15: Ondersteun en school de medewerkers op het SMART formuleren van 

doelen.  

Dit punt is deels gerealiseerd. 

Uit gesprekken is gebleken dat Elele recent is begonnen met het in kaart brengen van de 

hulpvragen van de medewerkers aangaande het SMART formuleren van doelen. Vanaf 

september zullen medewerkers hierin getraind worden door de coördinator begeleiding. 

 

 Verbeterpunt 16: Formuleer de doelen en de acties op maat voor iedere cliënt en 

afgestemd op het product dat wordt geleverd.  

Dit punt is deels gerealiseerd. 

Tijdens dossiercontrole is gebleken dat de doelen en met name de acties nog niet voldoende 

concreet zijn uitgewerkt. Doordat de acties niet concreet genoeg zijn is het onvoldoende op 

maat gemaakt voor de individuele cliënt. 
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4 Oordeel  

Dit hoofdstuk beschrijft het oordeel van het Wmo-toezicht over de stand van zaken met 

betrekking tot de te realiseren verbeterpunten, zoals genomen in het rapport van de 

toezichthouder van 14 augustus 2018.  

Dit hoofdstuk beschrijft ook het advies van de toezichthouder aan de gemeenten, die Elele 

gecontracteerd hebben. 

 

4.1 Oordeel 

Het Wmo-toezicht constateert dat van de 16 verbeterpunten uit het rapport van 14 augustus 

2018 er 7 zijn gerealiseerd, 7 deels gerealiseerd en 2 niet gerealiseerd.  

4.2 Vervolg en advies 

De toezichthouder stuurt het definitieve onderzoeksrapport aan Elele en aan 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.  

 

Het Wmo-toezicht adviseert de gemeenten: 

 

 Elele opdracht te geven om het verbeterpunt: Werk uitsluitend met begeleiders die een 

zorg gerelateerde diploma hebben,  op korte termijn te realiseren. 

 Elele de gelegenheid te geven de overige 8 verbeterpunten, die niet of deels behaald 

zijn, binnen zes maanden te realiseren. 

 De Wmo-toezichthouder te vragen, de resultaten te toetsen.  
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Bijlage: 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 De cliënt krijgt 
ondersteuning die 
onvoldoende aansluit bij de 
ondersteuningsbehoefte die 
de cliënt ervaart.  

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.  

1.1.1 De ondersteuners en 
aanbieders die ondersteuning 
verlenen aan de cliënt stellen in 
samenspraak met de cliënt een 
ondersteuningsplan of 

verschillende 

ondersteuningsplannen op.  

1.1.2 De cliënt is akkoord met het 
ondersteuningsplan. 

De cliënt kan zijn/haar 

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

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. 

1.1.4 De vertegenwoordiger van de 

cliënt is akkoord met het 
ondersteuningsplan / de 
ondersteuningsplannen. 

De professionals en aanbieders die 
ondersteuning bieden aan de cliënt 

stemmen deze ondersteuning 
onvoldoende af op de 
ondersteuningsbehoefte van de 
cliënt. 
 

1.1.5 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 

verlenen aan de cliënt stemmen de 
ondersteuning af op de reële 
behoefte van de cliënt.  

1.1.6 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 

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 

regiemogelijkheden die de 
cliënt heeft.  
De professionals en 
aanbieders die zorg verlenen 

aan de cliënt zijn 
onvoldoende alert op 
veranderen 
regiemogelijkheden van de 
cliënt. 
 

2.1.2 De zorgverleners en 
instellingen die zorg verlenen aan 
de cliënt sluiten aan bij de 
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 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.  

2.2.1 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.  

2.2.2 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 

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

 
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.  

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.  

3.1.2 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.  

3.1.3 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.  

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

3.1.6 De professionals en 
aanbieders die ondersteuning 
bieden aan de cliënt wijzen een 
coördinator aan voor 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.   

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. 

De gemeente en de 
zorgverzekeraar hebben de 
ondersteuning vanuit de 

Wmo en de zorg vanuit de 
Zorgverzekeringswet 
onvoldoende op elkaar 
afgestemd.  

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 / aanbieders 
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 

4.4 De cliënt verkeert in een onveilige 
(leef)situatie 

 
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.  

 

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.  

6.2 De mantelzorgers en/of vrijwilligers 

worden overbelast. 

 

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.  

 

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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