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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Vanaf 2016 onderzoekt het Wmo-toezicht Gelderland-Zuid de kwaliteit van de geboden 

maatschappelijke ondersteuning van aanbieders in haar regio .  

In 2016 heeft de Wmo-toezichthouder een kwaliteitsonderzoek bij Humazorg gedaan in het 

kader van risico-gestuurd onderzoek, te weten toezichtsverleden, omdat de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg in 2013 Humazorg had bezocht.  

Na een verbetertraject is door het Wmo-toezicht een follow-up onderzoek gedaan in 2017. Op 

dat moment waren vrijwel alle verbeterpunten uitgevoerd en is het onderzoekstraject gesloten. 

In juni en juli 2018 hebben zich twee calamiteiten voorgedaan bij Humazorg. Uit het onderzoek 

van Wmo-toezicht naar de calamiteiten kwamen verbeterpunten naar voren. Humazorg werd in 

de gelegenheid gesteld, verbeteringen door te voeren. De verbeterpunten zijn in januari 2019 

gemonitord door de toezichthouder. In februari 2019 is de monitoring n.a.v. deze calamiteiten 

afgesloten. Op dat moment heeft de toezichthouder haar zorgen gedeeld met de gemeente 

Nijmegen omtrent het op peil brengen én houden  van de kwaliteit bij Humazorg, aangezien bij 

deze calamiteiten bleek dat zaken die eerder op orde waren, weer niet voldeden. De gemeente 

heeft daarop de toezichthouder laten weten dat zij aan Humazorg heeft aangegeven dat ze 

twijfels heeft ten aanzien van het lerend vermogen van Humazorg in het algemeen en het 

borgen van de kwaliteit op de langere termijn in het bijzonder.  

Op 12 maart 2019 werd wederom een calamiteit gemeld door Humazorg bij het Wmo-toezicht. 

Ook tijdens dit onderzoek zijn tekortkomingen aan het licht gekomen. De toezichthouder heeft 

verbetermaatregelen opgelegd en gemonitord. Op 5 september 2019 is de monitoring naar dit 

incident afgesloten.  

Naar aanleiding van de calamiteit van 12 maart 2019 heeft de toezichthouder een melding 

gedaan aan de IGJ (Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd) aangezien zij zich zorgen 

maakte over de kwaliteit van de verpleging/verzorging en de Jeugdzorg.  

Op 11 september 2019 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeente 

Nijmegen en Humazorg. De gemeente heeft op dat moment een gedeeltelijke cliëntenstop 

ingesteld. Daarnaast is door de gemeente aangegeven dat Humazorg binnen een maand de 

kwaliteit van zorg voldoende op orde moest hebben. De gemeente heeft de toezichthouder 

gevraagd dit na 11 oktober 2019 te monitoren.  

Het Wmo-toezicht heeft daarop besloten een signaal gestuurd onderzoek te starten bij 

Humazorg. De signalen, die in de afgelopen jaren naar voren zijn gekomen hebben betrekking 

op de volgende thema’s: Goed werkgeverschap, samenwerking met ketenpartners, veiligheid 
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van cliënten, ondersteuning van medewerkers, competenties van medewerkers en planmatig 

werken. 

De toezichthouder heeft op 22 oktober 2019 een onaangekondigd bezoek gebracht aan 

Humazorg. De weken daarna zijn vervolgbezoeken gebracht. 

1.2. Werkwijze 

Gezien de aard van de signalen richt dit onderzoek zich op alle Wmo-producten aan 

volwassenen: huishoudelijke hulp, dagbesteding en individuele begeleiding.  

Na de melding door het Wmo-toezicht bij de IGJ, heeft deze ook besloten een onderzoek te 

starten naar de kwaliteit en rechtmatigheid van zorg voor cliënten met een indicatie op grond 

van de Wet langdurige zorg (Wlz): verpleging en verzorging. Beide onderzoeken zijn 

onafhankelijk van elkaar gehouden.  

De Wmo-toezichthouder verzamelde informatie door middel van  interviews met het 

management, de zorgcoördinator, medewerkers en cliënten. Informatie werd verder verkregen 

door observatie van de dagbesteding, het inzien van documenten, waaronder 

gespreksverslagen van teambesprekingen en cliëntenraad en door controle van cliëntdossiers 

en personeelsdossiers.   

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

kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning door Humazorg. De toezichthouder beschrijft 

haar bevindingen in dit rapport.  

1.3. Toetsingskader 

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

Gelderland-Zuid, zoals opgenomen in de bijlage, gebruikt. Het Wmo-toezicht toetst op de 

thema’s: [1] cliëntgerichtheid, [2] veiligheid van de cliënt, [3] deskundigheid van de 

professional, [4] kwaliteitsbeheersing.  

1.4. Leeswijzer 

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

bevindingen van het Wmo-toezicht weer. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 4 het oordeel. Ook 

het advies aan de gemeenten staat hier beschreven. In de bijlage is het toetsingskader Wmo-

toezicht Gelderland-Zuid opgenomen.  
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2. Beschrijving Humazorg 

Humazorg BV komt voort uit de eenmanszaak Humazorg bureau voor humane thuiszorg. Sinds 

september 2017 is Humazorg een Besloten Vennootschap (BV). Humazorg BV (KVK 69757674)  

is onderdeel van de holdingmaatschappij Benim Evim BV, waarvan de directeur tevens eigenaar 

is. Naast Humazorg BV bestaat de holding uit Humazorg Personeel BV en Humazorg Onroerend 

Goed BV. 

 

Humazorg richt zich op de volgende vormen van zorg en ondersteuning:  

• Dagbesteding (Wmo) 

• Individuele begeleiding voor zowel volwassenen (Wmo) als jeugd (Jeugdwet)  

• Thuiszorg: huishoudelijke hulp (Wmo) en verpleging/verzorging (Wlz en Zvw)  

Het management bestaat uit de directeur en een algemeen manager, tevens 

kwaliteitsmedewerker.  Samen zijn zij verantwoordelijk voor de resultaten van Humazorg BV. 

Verder is er een zorgcoördinator, die de medewerkers begeleidt t.a.v. cliëntgebonden zaken.  

 

Humazorg richt zich op mensen uit veel verschillende culturen.  De cliëntpopulatie betreft onder 

meer cliënten met psychiatrische problematiek of andere complexe zorgvragen.. 

Volgens het overzicht van Humazorg d.d. 22 oktober 2019 levert zij op basis van ZIN (zorg in 

natura) aan 15 cliënten huishoudelijke hulp, aan 12 cliënten dagbesteding en aan 28 cliënten 

individuele begeleiding in het kader van de Wmo. Daarnaast levert Humazorg 

verpleging/verzorging aan 24 cliënten en jeugdzorg aan 5 cliënten. Aan 2 cliënten wordt op 

basis van een PGB zorg verleend voor individuele begeleiding en huishoudelijke hulp. 

 

Dagbesteding 

Humazorg heeft een locatie voor dagbesteding aan de Willemsweg 211 in Nijmegen. Het betreft 

een grote ruimte op de begane grond, waar een zithoek is gecreëerd en waar tafels met 

stoelen staan opgesteld waaraan activiteiten worden uitgevoerd en maaltijden worden 

genuttigd. Daarnaast is een kleine keuken en een toilet beschikbaar voor deze doelgroep. 

De dagbesteding betreft een algemene voorziening voor ouderen gesubsidieerd door de 

gemeente Nijmegen. Op basis van de subsidie is er plaats voor 8 à 9 cliënten. Op dit moment 

maken 8 cliënten uit het Rijk van Nijmegen gebruik van de voorziening. Daarnaast komen 4 

mensen uit de gemeenten Cuijk en Boxmeer naar de dagbesteding en ook een drietal cliënten 

die een indicatie hebben voor specialistische dagbesteding. De cliënten worden begeleid door 

twee vaste medewerkers, waaronder de directeur, soms aangevuld met een stagiaire.  

De dagbesteding is op maandag en donderdag geopend vanaf ongeveer 9.30 uur tot 16.00 uur. 

Cliënten worden door Humazorg opgehaald en weggebracht. Tijdens de dagbesteding zijn er 
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twee begeleiders aanwezig. Er wordt gewerkt volgens een vast programma. De ochtend wordt 

gestart met een licht ontbijt, daarna is er een activiteit waarin bewegen centraal staat. 

Vervolgens worden spelletjes gespeeld gericht op geheugen en  concentratie en verder is er tijd 

om te schilderen en te knutselen. Tussen de middag wordt er een warme lunch aangeboden. 

Deze maaltijd wordt door een kok bereid. Enkele keren per jaar wordt er een uitstapje gemaakt.  

 

Ambulante begeleiding 

Ten tijde van het onderzoek heeft Humazorg 8 medewerkers die individuele begeleiding geven 

aan 28 cliënten. De begeleiding wordt gegeven bij de mensen thuis. 

 

Huishoudelijk hulp 

Humazorg heeft 9 helpenden in dienst. Vijf van hen zijn studerend voor IG 3 verzorgende. Eén 

van hen leert voor helpende niveau 2. Al deze medewerkers worden ingezet voor zowel 

huishoudelijke hulp als voor persoonlijke verzorging. 

 

Vrijwilligers en stagiaires 

Er is op het moment van het onderzoek 1 vrijwilliger die Humazorg ondersteunt bij de 

gesubsidieerde dagbesteding voor ouderen. Humazorg heeft op dit moment twee stagiaires. 

Een stagiaire zit in het derde jaar van de opleiding HBO Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening en wordt ingezet bij de individuele begeleiding van cliënten en soms bij de 

gesubsidieerde dagbesteding. De andere stagiaire volgt een opleiding MBO administratie en 

begeleidt geen cliënten. 

  

Teams  

Humazorg heeft de medewerkers ingedeeld in teams. De medewerkers persoonlijke verzorging/ 

huishoudelijke hulp vormen een team. Daarnaast is er een team van de individuele begeleiders. 

De begeleiders dagbesteding staan los van de andere twee teams.  
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3. Bevindingen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het toezicht gepresenteerd aan de hand van de vier 

thema’s uit het Toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid: cliëntgerichtheid; veiligheid van 

de cliënt; deskundigheid van de professional; kwaliteitsbeheersing. Deze thema’s zijn 

uitgewerkt in normen. Per norm wordt een oordeel gegeven: groen (voldoende) of rood 

(onvoldoende). Per norm wordt toegelicht waar de toezichthouder naar heeft gekeken en wat 

haar bevindingen zijn. Bij de normen die voldoende zijn (groen) kunnen alsnog tekortkomingen 

worden geconstateerd op deelonderwerpen. Bij een norm, die rood scoort, kunnen toch 

bepaalde deelgebieden voldoende zijn. Uit de toelichting wordt dit duidelijk. 

 

Thema 1: Cliëntgerichtheid 

 

 Norm Oordeel 

1.1  De cliënt krijgt ondersteuning die aansluit bij zijn achtergrond, zijn 

mogelijkheden en zijn ondersteuningsbehoefte en de cliënt heeft voldoende 

regie ten aanzien van de ondersteuning. 

 

 Toelichting:  

Humazorg stelt samen met de cliënt een ondersteuningsplan op, waarbij er 

aandacht is voor de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Medewerkers 

rapporteren vaak in het bijzijn van de cliënt. De cliënt heeft middels een code 

inzage in het eigen digitale dossier. De medewerkers kennen hun cliënten en 

bevorderen hun zelfredzaamheid. Wanneer er sprake is van een wijziging in de 

mogelijkheden van de cliënten wordt de ondersteuning hierop aangepast.  

Cliënten tekenen voor de uren dat zij begeleiding of ondersteuning ontvangen. 

 

Bij de dagbesteding kunnen cliënten helpen bij de voorbereidingen voor de 

warme lunch. Ook helpen zij met het dekken en afruimen van de tafel. Er is 

voldoende afwisseling van groepsactiviteiten en individuele activiteiten. De 

activiteiten zijn in het Nederlands; het wordt gestimuleerd om Nederlands te 

praten. In dat kader worden ook taaloefeningen aangeboden. Bij de 

dagbesteding wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.   

 

Over het algemeen zijn de cliënten tevreden met de hulp, hoewel er een paar 

kritische kanttekeningen zijn vanuit de cliëntenraad (zie verder punt 4.2). 

 

De cliënten met een indicatie voor specialistische dagbesteding waren 

aanvankelijk in een aparte groep ondergebracht. Op het moment van het 

onderzoek was dit niet langer het geval en sloten de betreffende cliënten aan 

bij de reguliere dagbesteding. De reguliere dagbesteding past in de huidige 
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opzet onvoldoende bij de indicatie van deze cliënten. Het is een tekortkoming 

dat Humazorg cliënten met de indicatie specialistische dagbesteding 

accepteert, terwijl zij hier geen passende voorzieningen voor heeft.  

1.2 De cliënt krijgt gestructureerde, planmatige ondersteuning. 

 

 

 Toelichting: 

Het digitale systeem voor het vastleggen van informatie over de cliënt, 

waaronder de rapportages, is goed ingericht.  

Het ondersteuningsplan sluit in de regel aan bij de beschikking die door de 

gemeente is afgegeven. Tijdens de intake wordt gebruik gemaakt van de 

Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Dit vormt de basis voor het 

ondersteuningsplan. 

 

In het ondersteuningsplan staan voor de individuele begeleiding duidelijke 

doelen en bijbehorende acties geformuleerd. Voor de huishoudelijke hulp 

wordt een plan van aanpak gemaakt betreffende de uit te voeren 

huishoudelijke taken. Het is een tekortkoming dat voor de dagbesteding geen 

doelen worden geformuleerd. 

 

Bij elk contact met of over de cliënt wordt gerapporteerd in het systeem door 

de individuele begeleiders. De rapportage is veelal gericht op de doelen die de 

cliënt wil bereiken. Het is een tekortkoming dat door de huishoudelijk 

medewerkers en de begeleiders dagbesteding niet wordt gerapporteerd. 

Recent heeft het management een verbeterplan geschreven, dat als doel heeft 

dat medewerkers van Humazorg die vanuit verschillende teams bij één cliënt 

zijn betrokken beter gaan samenwerken en allen in hetzelfde cliëntdossier 

gaan rapporteren.  

 

Er vindt tenminste eenmaal per jaar een evaluatie plaats over de geboden 

individuele begeleiding in relatie tot de te bereiken doelen. Tekortkomingen 

m.b.t. de evaluaties doen zich voor doordat: 

• Er geen evaluaties zijn aangetroffen in de cliëntdossiers m.b.t. 

huishoudelijke hulp.  

• Er met cliënten van de dagbesteding en hun mantelzorgers geen 

evaluaties plaatsvinden van het aanbod gesubsidieerde dagbesteding. 
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1.3 De cliënt wordt respectvol bejegend en zijn rechten worden gewaarborgd. 

 

 

 Toelichting: 

Humazorg hecht belang aan respectvolle bejegening van cliënten. Een en 

ander is uitgewerkt in  een gedragscode. Uit interviews blijkt dat cliënten veel 

betrokkenheid en begrip van de medewerkers van Humazorg ervaren en dat 

medewerkers respectvol over cliënten spreken en opkomen voor de rechten 

van cliënten. 

 

 

 

 

1.4 De cliënt ervaart continuïteit in de ondersteuning.   

 

 

 Toelichting: 

Cliënten hebben in principe een vaste ondersteuner of medewerker. De 

afgelopen jaren is er bij Humazorg  veel verloop in het personeel geweest. 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat één cliënt de zorg heeft opgezegd als 

gevolg van de vele wisselingen in personeel. Ook een andere cliënt heeft 

aangegeven veel verschillende begeleiders te hebben gehad. Uit verslagen van 

werkoverleg komt naar voren dat er problemen zijn met het vullen van een 

zogenaamde achtervanglijst in geval van ziekte of vakantie. 

Humazorg heeft recent besloten om met twee begeleiders per cliënt te gaan 

werken. Deze werkwijze is nog niet volledig geïmplementeerd.  

 

 

1.5 De cliënt kan zijn mening geven  over de ontvangen begeleiding. 

 

 

 Toelichting: 

Jaarlijks wordt door een extern bureau een cliënttevredenheidsonderzoek 

uitgevoerd voor Humazorg. Het laatste onderzoek voor Wmo cliënten dateert 

van november 2018. Cliënten zijn in dit onderzoek kritisch over hun 

inspraakmogelijkheden. De toezichthouder heeft niet kunnen constateren of 

Humazorg opvolging geeft aan de adviezen van het onderzoeksbureau. 

Medewerkers vragen geregeld aan cliënten of ze tevreden zijn over de 

aangeboden zorg. De toezichthouder heeft niet kunnen vaststellen wat er met 

de verkregen informatie wordt gedaan.  

 

 

1.6 De cliënt ontvangt relevante informatie van de aanbieder. 

 

 

 Toelichting: 

Humazorg voorziet de cliënt op een aantal manieren van relevante informatie.  
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Tijdens de intake wordt door Humazorg gebruik gemaakt van een afvinklijst 

zodat mondeling alle relevante informatie wordt verstrekt. Cliënten van 

Humazorg ondertekenen daarnaast een zorgovereenkomst waarin informatie 

over de organisatie staat opgenomen. Ook op de website is informatie terug te 

vinden. Cliënten hebben daarnaast inzage in hun (digitale) zorgdossier.  

 

1.7 De cliënt wordt ondersteund om zijn informele netwerk in stand te houden of 

uit te breiden. 

 

 Toelichting: 

Uit dossieronderzoek blijkt dat het sociaal netwerk door Humazorg niet 

structureel in kaart wordt gebracht. Ook gaat Humazorg niet na of er 

mogelijkheden zijn om het sociale netwerk of vrijwilligers in te zetten om 

cliënten te ondersteunen; hier is geen beleid op. Humazorg heeft ook geen 

beleid betreffende ondersteuning van mantelzorgers.  

 

 

1.8 De cliënt krijgt integrale ondersteuning. 

 

 

 Toelichting: 

Humazorg brengt het professionele netwerk van cliënten niet structureel in 

kaart, hoewel het digitale dossier hier wel mogelijkheden toe biedt.  

Naar aanleiding van calamiteiten die zich bij Humazorg hebben voorgedaan is 

er beleid opgesteld over de samenwerking met ketenpartners. Bij sommige 

cliënten is dit beleid vertaald naar concrete afspraken over de samenwerking 

met  een ketenpartner voor die cliënt. Uit interviews blijkt dat het beleid en de 

daaruit voortvloeiende afspraken niet structureel in praktijk worden gebracht.   

 

Binnen Humazorg wordt er niet samengewerkt tussen verzorgenden/ 

huishoudelijk medewerkers en de individueel begeleiders en 

groepsbegeleiders. Zeer recent is er een verbeterplan opgesteld om intern 

meer samen te werken. Dit is nog niet geïmplementeerd.  

 

De zorgcoördinator heeft een belangrijke taak bij Humazorg betreffende het 

ondersteunen van medewerkers bij het integraal werken. In september 2019 

was er een nieuwe zorgcoördinator aangenomen, die deze taak verder zou 

ontwikkelen. Inmiddels is zij niet meer werkzaam bij Humazorg.   

 

  

1.9 De privacy van de cliënt is gewaarborgd. 

 

 

 Toelichting: 

Er is privacybeleid opgesteld dat voldoet aan de eisen van de AVG. 
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Dit is vermeld op de website.  

Humazorg heeft toestemmingsverklaringen, die voldoen aan de wet- en 

regelgeving. Er is een autorisatiebeleid voor de toegang in dossiers: Humazorg 

geeft alleen toegang tot de gegevens van cliënten aan medewerkers voor wie 

het noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak. 

 

Thema 2: Veiligheid van de cliënt 

 Norm Oordeel 

2.1 Veiligheidsrisico’s voor de cliënt worden onderkend en beperkt. 

 

 

 Toelichting: 

Er wordt bij Humazorg gewerkt met in-en exclusiecriteria. De bedoeling van 

deze criteria is, dat slechts begeleiding wordt geboden aan cliënten, van wie 

de problematiek past bij het aanbod en de expertise van de aanbieder. Deze 

criteria zijn door Humazorg recent verruimd, toen na een calamiteit bleek, dat 

Humazorg begeleiding verleende aan een cliënt die volgens de eigen criteria 

uitgesloten had moeten worden. Door de verruiming van de criteria kan 

Humazorg cliënten met complexe psychische problemen blijven begeleiden. 

Het begeleiden van deze categorie cliënten brengt extra veiligheidsrisico’s met 

zich mee.  

 

De intake wordt gedaan door individueel begeleiders, die onvoldoende zicht 

hebben op de mogelijke veiligheidsrisico’s bij de begeleiding van cliënten. Uit 

dossieronderzoek blijkt dat niet structureel een risico-inventarisatie wordt 

gedaan. Uit interviews blijkt dat sommige begeleiders onvoldoende inzicht 

hebben in psychiatrische ziektebeelden. Ook hebben zij onvoldoende kennis 

van de medicatie, die psychiatrische cliënten slikken en de risico’s die hieraan 

zijn verbonden.  

 

Humazorg beschikt over verschillende veiligheidsprotocollen, zoals een 

gedragscode, een meldcode huiselijk geweld, een protocol veilige zorg, een 

protocol  suïcide-dreiging. Begeleiders zijn onvoldoende op de hoogte van de 

protocollen op het gebied van veiligheid. Derhalve kunnen zij eventuele 

veiligheidsrisico’s onvoldoende inschatten. Ook zijn zij onvoldoende gericht op 

preventie van risico’s  en het bespreken van veiligheidsrisico’s met de cliënt.  

 

Alle zorggerelateerde medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn in het bezit 

van een VOG. 
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2.2 Veiligheidsrisico’s voor cliënten, die verblijven bij locaties Beschermd Wonen 

of Maatschappelijke Opvang, worden beperkt; cliënten voelen zich veilig in 

hun woning. 

 

n.v.t. 

2.3 Woningen of ruimtes voor dagbesteding, waar cliënten worden opgevangen, 

zijn veilig en hebben voldoende voorzieningen. 

 

 Toelichting: 

De ruimte waar de cliënten worden ontvangen voor dagbesteding voldoet aan 

hygiënische eisen en bevat voldoende voorzieningen. Er zijn meerdere 

vluchtwegen. Uit verslagen van de cliëntenraad blijkt dat Humazorg in 

gesprek is met cliënten over de voorzieningen van de dagbesteding.   

 

 

 

Thema 3: Deskundigheid van de professional 

 Norm Oordeel 

3.1 De cliënt krijgt ondersteuning van bekwame en bevoegde professionals. 

 

 

 Toelichting: 

Uit interviews blijkt dat begeleiders, hoewel zij voldoende gediplomeerd zijn, 

veelal onvoldoende bekwaam zijn voor de begeleiding van de complexe 

doelgroep van Humazorg. Soms hebben zij onvoldoende ervaring of 

theoretische kennis. Soms kunnen zij de kennis onvoldoende in de praktijk 

toepassen.  

Humazorg heeft de begeleiders de afgelopen twee jaar niet bijgeschoold. 

 

Tot voor kort werden individuele begeleiders ondersteund  door een 

zorgcoördinator, die zelf niet voldoende deskundig was op het gebied van 

psychiatrische cliënten.  In september 2019 is een zorgcoördinator 

aangenomen,  die voldoende kennis en ervaring heeft m.b.t. de complexe 

doelgroep, om de begeleiders hierbij te ondersteunen. Gedurende het 

onderzoek van het Wmo-toezicht werd duidelijk dat deze zorgcoördinator niet 

langer werkzaam is bij Humazorg. 

 

Er is geen beleid gericht op het zo nodig betrekken van externe deskundigheid 

bij de begeleiding van complexe cliënten. Ook  is er geen beleid m.b.t.  het  

verwijzen van cliënten als de situatie te complex is voor Humazorg.  
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3.2 De aanbieder zorgt dat er voldoende deskundige professionals beschikbaar 

zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele ondersteuningsvragen. 

 

 

 Toelichting: 

Er is voldoende gediplomeerd personeel aanwezig om aan de indicaties voor 

huishouding en individuele begeleiding  van cliënten te voldoen. Ook bij de 

dagbesteding  is voldoende gediplomeerd personeel aanwezig.   

 

 

3.3 De aanbieder betoont zich een goed werkgever. 

 

 

 Toelichting: 

Humazorg  ontplooit te weinig acties om haar personeel te behouden.  Een 

groot verloop heeft een ongunstig effect op de kwaliteit van zorg.  Humazorg 

werkt veel met kleine en tijdelijke contracten, ook bij medewerkers die al  

langer bij Humazorg werken. Het management zegt de CAO Thuiszorg te 

hanteren.  Uit interviews komt naar voren dat de CAO niet wordt nagekomen 

en dat klachten hierover niet worden gehonoreerd.  Dit is in het onderzoek 

van de toezichthouder in 2016 ook al geconstateerd. Medewerkers moeten 

veel in eigen tijd doen, wat volgens de regelgeving uitbetaald zou moeten 

worden.  

 

Medewerkers hebben weinig inspraak in de organisatie en klachten van 

medewerkers worden niet adequaat opgepakt.  Er is vier keer per jaar een 

teamoverleg. Medewerkers kunnen geen onderwerpen agenderen. Voor 

zaken, waar medewerkers kritisch over zijn, is geen ruimte in het 

teamoverleg. Deze worden na de vergadering individueel besproken.  Ook 

wordt er niets gedaan met kritiek, die medewerkers leveren tijdens 

functioneringsgesprekken  

 

Er zijn taak- en functieomschrijvingen. Door de recente wijzigingen in staf en 

management van Humazorg is het voor medewerkers niet duidelijk, wie wat 

doet. 

 

Humazorg heeft recent een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. 

De resultaten zijn nog niet beschikbaar.  

 

Er is een externe vertrouwenspersoon waar  medewerkers van Humazorg 

terecht kunnen indien sprake is van ongewenste intimiteiten o.i.d. 
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3.4 De aanbieder ondersteunt en stimuleert zijn professionals en bevordert hun 

ontwikkeling. 

 

 Toelichting: 

Medewerkers van Humazorg krijgen jaarlijks een functioneringsgesprek. Hier 

wordt een verslag van gemaakt.  Wensen voor bijscholing worden opgenomen 

in dit verslag. De afgelopen twee jaar is er echter geen bijscholing geweest 

voor medewerkers.  Uit verslagen van de cliëntenraad komt naar voren dat 

deze kritisch is over het feit dat medewerkers niet worden bijgeschoold.  

 

Drie à vier keer per jaar wordt een overleg met alle individueel begeleiders 

gepland om cliënten te bespreken. Medewerkers geven aan, dat dit veel te 

weinig is om goed te kunnen reflecteren op de begeleiding die wordt geboden 

en dat niet alle cliënten besproken kunnen worden.  Uit  verslagen komen 

complexe problemen naar voren bij cliënten; er worden weinig oplossingen 

geformuleerd.  

 

 

3.5 Leerlingen, stagiaires en vrijwilligers  worden adequaat begeleid. Dit is ook 

het geval bij ervaringsdeskundigen zonder de vereiste diploma’s. 

 

 Toelichting: 

Er is geen beleid t.a.v. de stagiaires en vrijwilligers, die ingezet worden bij 

Wmo-producten. Het is voor medewerkers onduidelijk voor welke taken zij 

ingezet (mogen) worden.  

 

 

 

Thema 4: Kwaliteitsbeheersing  

 

4.1 Klachten van de cliënt worden adequaat behandeld. 
 

 

 Toelichting: 

Humazorg heeft een klachtenregeling. Cliënten kunnen hun klacht zowel 

intern als extern indienen. Tijdens het intakegesprek wordt melding gemaakt 

van de regeling. De regeling staat ook vermeld in de zorgovereenkomst, die 

de cliënt bij aanvang van de zorg ondertekent.  Medewerkers geven cliënten 

zo nodig informatie over de regeling en de informatie wordt ook vermeld op 

de website.   

De toezichthouder heeft voorbeelden gezien dat Humazorg oplossingen zoekt 

voor klachten van cliënten.  Een tekortkoming is dat er geen jaarlijkse analyse 

van klachten is aangetroffen.  In het jaarverslag wordt alleen het aantal 

klachten genoemd, maar wordt niet ingegaan op de thema’s  van de klachten 

en op te eventuele verbetermaatregelen die zijn getroffen.  
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4.2 Cliënten hebben medezeggenschap over de manier waarop de ondersteuning 

wordt georganiseerd en uitgevoerd. 

 

 Toelichting: 

Humazorg heeft een cliëntenraad.  Volgens het management telt deze vier 

cliënten van zowel dagbesteding, individuele begeleiding als persoonlijke 

verzorging.  Het management geeft aan dat het moeilijk is cliënten te binden.  

Men wil de cliëntenraad verder professionaliseren.  

De verslagen, die de toezichthouder heeft ingezien, maken duidelijk dat alle 

producten van Humazorg aandacht krijgen. Er is  een grote diversiteit aan 

onderwerpen, die worden besproken. In sommige gevallen wordt ook een 

vervolg gegeven aan de aanbevelingen van de cliëntenraad.   

 

 

4.3 De aanbieder leert van incidenten. 

 

 

 Toelichting: 

N.a.v. calamiteiten in het verleden zijn verbeteringen doorgevoerd in de MIC-

procedure. Het MIC-formulier is vast onderdeel van het digitale cliëntdossier 

en hiermee laagdrempelig voor medewerkers. De MIC-meldingen van de 

periode juli-oktober zijn ingezien door de toezichthouder. Het formulier is 

inhoudelijk goed en de meldingen zijn goed ingevuld. In de cliëntdossiers is te 

lezen dat er soms acties zijn gevolgd op de incidenten, maar niet altijd. 

Er is een incidentcommissie, bestaande uit leden van het management van 

Humazorg, dat de meldingen beoordeelt. De manager kan geen verdere uitleg 

geven over de taken van de incidentcommissie. Het management vertelt dat 

de incidenten worden besproken in het teamoverleg. Uit de verslagen van het 

teamoverleg blijkt dit echter niet. In het jaarverslag is geen analyse van de 

incidenten opgenomen.   

De wettelijke plicht om calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de 

toezichthouder is bekend bij het management van Humazorg. De afgelopen 

jaren zijn deze meldingen ook gedaan.  

 

 

4.4 De kwaliteit van de ondersteuning wordt systematisch geborgd en verbeterd. 

 

 

 Toelichting: 

De Wmo-toezichthouder constateert dat de beleidsdocumenten en protocollen 

van Humazorg niet logisch geordend zijn tot een samenhangend 

kwaliteitshandboek. Sommige documenten zijn voorzien van een 

geldigheidsdatum en de naam van de opsteller; andere niet. Er zitten 

documenten in het systeem waarvan de medewerkers aangeven, dat er niet 

mee gewerkt wordt. Nieuwe medewerkers moeten een checklist afwerken en 
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deze ondertekenen om aan te geven dat zij de documenten gelezen hebben. 

Medewerkers vertellen desgevraagd dat dit niet wordt gecontroleerd en dat 

men alles in vrije tijd moet lezen. Tijdens interviews blijkt dat medewerkers  

een marginale kennis hebben van de protocollen en niet weten of er een 

kwaliteitshandboek is en wat hierin staat.  

 

De afgelopen jaren zijn er steeds andere kwaliteitsmedewerkers geweest. De 

nieuw aangenomen manager heeft nu kwaliteitsbeheer in haar portefeuille. Zij 

geeft aan dat de kwaliteitsdocumenten opnieuw geordend en bijgewerkt 

moeten worden.  

 

Medewerkers  worden niet op de hoogte gebracht van wijzigingen in het 

kwaliteitssysteem. Alle personeelsregelingen zijn recent geordend in een 

personeelsboek, maar medewerkers kennen dit niet.  

 

Een cultuur gericht op leren en verbeteren is onvoldoende aanwezig. De 

procedures om klachten en incidenten te melden en om de medezeggenschap 

van cliënten te regelen zijn aanwezig. Het is echter vaak niet zichtbaar, wat 

hiermee gedaan wordt door het management.  Er worden geen analyses 

gemaakt. Er worden geen verbetermaatregelen bedacht, ingevoerd, 

geëvalueerd en bijgesteld. Er is een document aanwezig met uitleg over de 

PDCA-cirkel. Dit wordt echter niet in de praktijk gebruikt.   

Het personeel wordt niet op de hoogte gebracht van klachten, 

incidentmeldingen en uitkomsten van cliënttevredenheidsonderzoek. 

Medewerkers hebben geen actieve rol in het cyclisch verbeteren van de 

kwaliteit.   

 

Humazorg heeft een HKZ-certificering en krijgt jaarlijks vervolgaudits. De 

laatste was in maart 2019. Tijdens deze audit werd opgemerkt dat  

gedocumenteerde informatie in het kwaliteitssysteem helderder moet worden. 
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4. Oordeel 

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

maatschappelijke ondersteuning bij Humazorg. Ook wordt het advies van de toezichthouder  

aan de gemeenten beschreven en het vervolg. 

4.1. Conclusies van het onderzoek 

De toezichthouder heeft  vier thema’s onderzocht: cliëntgerichtheid (norm 1.1 t/m 1.9), 

veiligheid van de cliënt (norm 2.1 t/m 2.3), deskundigheid  van de professional (norm 3.1 t/m 

3.5) en kwaliteitsbeheersing (norm 4.1 t/m 4.4).  

De toezichthouder concludeert  dat van de 21 normen er 9 een voldoende hebben gescoord en 

11 een onvoldoende. Eén norm is niet van toepassing.  

In de afgelopen jaren is Humazorg meerdere keren onderwerp geweest van toezicht en heeft 

veel mogelijkheden gekregen om zaken te verbeteren. Aangezien de normen nog steeds (of 

weer opnieuw)  niet zijn behaald, trekt de toezichthouder de conclusie dat Humazorg zich niet 

leerbaar opstelt. De rol van de eigenaar/directeur is hierin cruciaal. Derhalve heeft de 

toezichthouder er geen vertrouwen in dat onder deze directeur zaken blijvend zullen 

veranderen bij Humazorg.   

4.2. Vervolg en advies 

Dit onderzoeksrapport stuurt het Wmo-toezicht aan Humazorg en aan de gemeenten in het Rijk 

van Nijmegen, die Humazorg gecontracteerd hebben.  

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

Dit betekent 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 aan de gemeenten in het Rijk van Nijmegen, niet langer Wmo-

producten af te nemen bij Humazorg. 
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Bijlage: Toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid 

De Wmo-toezichthouder ziet, in opdracht van de gemeenten in Gelderland-Zuid, toe op de kwaliteit 
van de maatschappelijke ondersteuning op basis van de wet- en regelgeving van de Wmo 2015. Om 
transparant te zijn over wat de toezichthouder toetst, hanteert het Wmo-toezicht een toetsingskader. 
Dit is het uitgangspunt voor het toetsen van aanbieders die maatschappelijke ondersteuning bieden 
aan cliënten. Het toetsingskader is gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving, de 
kwaliteitskaders uit het veld, de richtlijnen van professionals voor verantwoorde ondersteuning en de 

eisen die gemeenten in Gelderland-Zuid stellen aan aanbieders, die zij contracteren. De 
toezichthouder gebruikt dit toetsingsinstrument met ingang van 1 juli 2019. 
 
Het toetsingskader bestaat uit vier thema’s:   

➢ Cliëntgerichtheid  
➢ Veiligheid van de cliënt 

➢ Deskundigheid van de professional 
➢ Kwaliteitsbeheersing 

 
Elk thema is uitgewerkt in een aantal normen. Per norm wordt aangegeven waar de toezichthouder 
onder andere naar kijkt om te toetsen of deze norm behaald wordt. De toezichthouder hanteert 
verschillende instrumenten om de normen te toetsen, zoals documentonderzoek, observatie, 
interviews met cliënten, medewerkers en externe samenwerkingspartners, onderzoek van 

personeels- en cliëntdossiers.  
 

 
1 Met professional wordt bedoeld de medewerker, die in dienst is bij of wordt ingehuurd door de aanbieder om aan 
de cliënt maatschappelijke ondersteuning te geven. 
2 Voor de leesbaarheid wordt de mannelijke vorm gebruikt. Waar hij staat wordt ook zij bedoeld. 

 
Thema 1 – CLIËNTGERICHTHEID 

 
Het startpunt voor het geven van maatschappelijke ondersteuning zijn de wensen van de cliënt. De 
professional1 kent de cliënt en zijn achtergrond. Hij2 weet wat de cliënt belangrijk vindt. Er is sprake van een 
evenwichtige en respectvolle relatie tussen de cliënt en de professional en er wordt goed geluisterd naar de 
cliënt en zijn naasten. De cliënt heeft de regie en wordt daarbij ondersteund door zijn naasten en de 
professional. De cliënt krijgt planmatige en integrale ondersteuning. 

 

 Norm Waar kijkt de toezichthouder onder andere naar?  

1.1 De cliënt krijgt ondersteuning die 
aansluit bij zijn achtergrond, zijn 
mogelijkheden en zijn 
ondersteuningsbehoefte en de cliënt 
heeft voldoende regie ten aanzien 
van de ondersteuning. 

• Er wordt samen met de cliënt een ondersteuningsplan 
gemaakt, dat is afgestemd op de achtergrond, de 
mogelijkheden en de wensen van de cliënt. 

• De professional kent de cliënt en sluit aan bij diens 
achtergrond, mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte 
en stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënt.  

• De professional signaleert veranderende mogelijkheden 

bij de cliënt en past de ondersteuning hierop aan.  
1.2 De cliënt krijgt gestructureerde, 

planmatige ondersteuning.  
• De professional werkt methodisch en legt dit hele proces 

inzichtelijk vast in het cliëntdossier.  
• Het ondersteuningsplan is geënt op de inhoud van de 

beschikking, die door de gemeente is afgegeven. 

• Het ondersteuningsplan bevat concreet geformuleerde 
doelen en acties, die met elkaar samenhangen en 

gericht zijn op het vergroten van de eigen regie en de 
zelfredzaamheid van de cliënt en op maatschappelijke 
participatie. 

• Het ondersteuningsplan wordt minimaal 1 x per jaar 
met de cliënt geëvalueerd en bijgesteld. 

• De professional rapporteert in een frequentie die 



7 januari 2020  
Pagina 20 van 24 

 

  

 
3 Met hulpverleners wordt ook het informele netwerk van de cliënt bedoeld. 

voldoende is, gezien de aard van de indicatie.  
• De rapportage is gericht op de doelen van de cliënt. 
• Ook acties t.b.v. de cliënt en afspraken met derden 

betreffende de cliënt worden gerapporteerd. 

1.3  De cliënt wordt respectvol bejegend 
en zijn rechten worden 
gewaarborgd. 

• De bejegening van de cliënt door de professional is 
passend en correct. 

• De cliënt ervaart betrokkenheid, vertrouwen en begrip. 
• De aanbieder waarborgt de rechten van de cliënt. 

 

1.4 De cliënt ervaart continuïteit in de 
ondersteuning.   

• De aanbieder maakt in samenspraak met de cliënt 
afspraken over wie de vaste ondersteuner is en wie het 
aanspreekpunt is voor vragen van de cliënt. 

• De aanbieder maakt afspraken met de cliënt over 
vervanging, als de vaste ondersteuner afwezig is. 
 

1.5 De cliënt kan zijn mening geven  

over de ontvangen begeleiding.  

• De aanbieder onderzoekt regelmatig of cliënten 

tevreden zijn over de ondersteuning en over de kwaliteit 
van de organisatie. 

• De aanbieder brengt zo nodig verbeteringen aan. 
 

1.6 De cliënt ontvangt relevante 
informatie van de aanbieder. 

• De aanbieder voorziet de cliënt van relevante 
informatie, die betrekking heeft op alle aspecten die 
samenhangen met de ondersteuning aan de cliënt.  
 

1.7  De cliënt wordt ondersteund om zijn 
informele netwerk in stand te 

houden of uit te breiden. 

• De aanbieder gaat na of mantelzorgers of vrijwilligers 
ingezet kunnen worden. 

• De professional heeft  aandacht voor de belangen en 
belastbaarheid van mantelzorgers. 

 

1.8  De cliënt krijgt integrale 
ondersteuning. 

• De professional zorgt dat hij beschikt over relevante 
informatie van de overige betrokken hulp3- en 

zorgverleners en informeert hen binnen de wettelijke 

kaders over relevante gegevens en bevindingen zodat 
gezamenlijk verantwoorde ondersteuning, hulp, zorg en 
behandeling gegeven kan worden. 

• De professional maakt, in samenspraak met de cliënt, 
duidelijke afspraken met overige betrokken hulp- en 
zorgverleners over de verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden met betrekking tot de geboden 
ondersteuning aan cliënt. 

• De professional stemt, in samenspraak met de cliënt, 
regelmatig het ondersteuningsplan af met de overige 
betrokken hulp- en zorgverleners. Tezamen kijkt en 
handelt men vanuit het principe één huishouden, één 

plan, gericht op het belang van de cliënt. 
• De professional bespreekt met de cliënt regelmatig 

diens ervaringen met het samenwerkingsverband. 
• De professional werkt samen met andere partijen in de 

keten van voor- en na-traject. Er wordt  gezorgd voor 

een naadloze aansluiting en een zorgvuldige overdracht.  
 

1.9 De privacy van de cliënt is 
gewaarborgd. 
 
 

• De aanbieder beschikt over een vastgelegd privacy-
beleid, dat voldoet aan wet- en regelgeving, en handelt 
daarnaar.   

• De aanbieder geeft of vraagt alleen informatie aan 
derden over de cliënt, nadat de cliënt geïnformeerd is 
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Thema 2 – VEILIGHEID VAN DE CLIËNT  
 

Er is voldoende aandacht is voor de veiligheid van de cliënt. Zijn er veiligheidsrisico’s en hoe worden deze 
beperkt? Wordt er ingegrepen bij acute onveiligheid?  Voelt de cliënt zich veilig in zijn huis, in zijn netwerk en 
met zijn zorgverleners? Wordt er rekening gehouden met zijn privacy?  
 Norm Waar kijkt de toezichthouder onder andere naar?  

2.1 Veiligheidsrisico’s voor de cliënt 

worden onderkend en beperkt. 

• De aanbieder signaleert eventuele veiligheidsrisico’s 

voor de cliënt en is gericht op preventie hiervan.  

• Zo nodig wordt een risico-inventarisatie of 
veiligheidscheck opgenomen in het cliëntdossier. 

• De aanbieder werkt met in- en exclusiecriteria, zodat 
slechts begeleiding wordt geboden aan cliënten, van wie 
de problematiek past bij het aanbod en de expertise van 
de aanbieder. 

• De aanbieder bespreekt met de cliënt eventuele risico’s 
voor zijn veiligheid. 

• De professional werkt volgens veiligheidsprotocollen, 
zoals een gedragscode, meldcode  huiselijk geweld en 
kindermishandeling , omgaan met agressie, omgaan 
met suïcide- dreiging. 

• De professional treedt bij acute onveiligheid actief op. 

• De aanbieder organiseert het omgaan met medicatie 
zorgvuldig en legt per cliënt afspraken hierover vast in 

het cliëntdossier. 
• De aanbieder zet ter ondersteuning van cliënten 

uitsluitend medewerkers, stagiaires of vrijwilligers in die 
beschikken over een Verklaring omtrent gedrag (VOG), 
gericht op het screeningsprofiel gezondheidszorg en 

welzijn van mens en dier.  
2.2 Veiligheidsrisico’s voor cliënten, die 

verblijven bij locaties Beschermd 
Wonen of Maatschappelijke Opvang, 
worden beperkt; cliënten voelen zich 

veilig in hun woning. 

• Indien de cliënt vrijheid beperkende maatregelen 
opgelegd wil krijgen, omdat andere preventieve 
maatregelen onvoldoende werken, worden schriftelijke 
afspraken met de cliënt gemaakt over de aard van de 

maatregelen; de professional handelt hiernaar.  
• De aanbieder is 24/7 aanwezig in de directe nabijheid 

van de cliënt. 
• De aanbieder zorgt voor voldoende 

veiligheidsmaatregelen indien verschillende doelgroepen 
op één locatie worden opgevangen. 

 

2.3 Woningen of ruimtes voor 
dagbesteding, waar cliënten worden 
opgevangen, zijn veilig en hebben 
voldoende voorzieningen. 
 

• De (woon-)ruimte voldoet aan veiligheids- en 
hygiënische eisen en bevat voldoende voorzieningen.   

 
 
 
 
 

over welke gegevens het betreft en waarom dit nodig is, 
en hiervoor schriftelijk toestemming  heeft gegeven. 

• De aanbieder geeft binnen de organisatie slechts 
toegang tot de gegevens van cliënten aan medewerkers,  

voor wie dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun 
taak.  
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Thema 3 – DESKUNDIGHEID  VAN DE PROFESSIONAL 
 
De aanbieder zet voldoende en deskundige professionals in. Hij schoolt, ondersteunt en stimuleert hen 
structureel. De samenstelling van het personeel past bij de ondersteuningsvragen van de cliënten. 
Zorgverleners werken volgens de professionele standaard en kennen de grenzen van hun deskundigheid.   
 Norm Waar kijkt de toezichthouder onder andere naar? 

3.1 De cliënt krijgt ondersteuning van 
bekwame en bevoegde 

professionals. 

• Professionals hebben competenties en vaardigheden die 
in lijn liggen met de professionele standaard en die 

aansluiten bij wat de doelgroep nodig heeft, en houden 
deze op peil. 

• Professionals handelen volgens de professionele 
standaard. 

• Professionals handelen volgens de afspraken zoals 
beschreven in protocollen, richtlijnen en handreikingen.  

• Professionals betrekken zo nodig externe 

deskundigheid. 
• Professionals verwijzen de cliënt, zo nodig en in overleg 

met de oorspronkelijke verwijzer, door. 
  

3.2 De aanbieder zorgt dat er voldoende 

deskundige professionals 
beschikbaar zijn, afgestemd op de 
aanwezige cliënten en actuele 
ondersteuningsvragen. 
 

• De aanbieder zet voldoende professionals in, zodat zij 

hun taken goed uit kunnen voeren.  
• De aanbieder zet professionals in die passen bij de 

actuele ondersteuningsvraag of behoefte van de cliënt.  
• De aanbieder zorgt voor continuïteit in het 

personeelsbestand.    
 

3.3 De aanbieder betoont zich een goed 
werkgever. 

• De aanbieder hanteert een goede verhouding tussen 
vast en flexibel personeel.  

• De aanbieder leeft de wettelijke en cao-gebonden 
regelingen na. 

• Taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie 
zijn duidelijk voor medewerkers en vastgelegd in 
functiebeschrijvingen. 

• Medewerkers hebben inspraak in de organisatie en 
klachten van medewerkers worden adequaat behandeld. 

• Medewerkers voelen zich prettig en veilig binnen de 
organisatie.  
 

3.4 De aanbieder ondersteunt en 
stimuleert zijn professionals en 
bevordert hun ontwikkeling. 

• Regelmatig vinden gesprekken plaats tussen de 
aanbieder en de professional over zijn functioneren, 
over gewenste ontwikkelingen en over facilitering 
hiervan. 

• De aanbieder zorgt dat professionals ruimte krijgen om 
systematisch te reflecteren op goede, veilige en 

cliëntgerichte ondersteuning. 

• De aanbieder zorgt voor passende bij- en nascholing.  
 

3.5 Leerlingen, stagiaires en vrijwilligers  
worden adequaat begeleid. Dit is ook 
het geval bij ervaringsdeskundigen 

zonder de vereiste diploma’s. 
 

• De aanbieder laat leerlingen, stagiaires, vrijwilligers en 
ervaringsdeskundigen begeleiden door een medewerker 
die daarvoor bekwaam en bevoegd is.  

 
 
 



7 januari 2020  
Pagina 23 van 24 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

  
Thema 4 – KWALITEITSBEHEERSING 

 

De aanbieder zet  passende instrumenten in om de kwaliteit van de organisatie systematisch te beheren en te 
verbeteren.   

 Norm Waar kijkt de toezichthouder onder andere naar? 

4.1  Klachten van de cliënt worden 
adequaat behandeld.  

• De aanbieder heeft een klachtenregeling vastgesteld 
die laagdrempelig  is voor cliënten.  

• De aanbieder voorziet in een externe onafhankelijke 
behandeling van de klacht. 

• De aanbieder treft zo nodig verbetermaatregelen n.a.v. 

klachten.  
4.2  Cliënten hebben medezeggenschap 

over de manier waarop de 
ondersteuning wordt georganiseerd 
en uitgevoerd. 

• De aanbieder beschikt over een regeling voor de 
medezeggenschap van cliënten over voorgenomen 
besluiten van de aanbieder welke voor de cliënten van 
belang zijn. 

• Cliënten kunnen daadwerkelijk de medezeggenschap 
uitoefenen. 
 

4.3 De aanbieder leert van incidenten.  • De aanbieder hanteert een meldingssysteem voor 
incidenten. 

• De aanbieder neemt zo nodig verbetermaatregelen 

n.a.v. de incidentmeldingen. 
• De aanbieder meldt calamiteiten en geweldsincidenten 

bij het Wmo-toezicht. 
 

4.4 

 
 

De kwaliteit van de ondersteuning 

wordt systematisch geborgd en 
verbeterd.  

• De kwaliteit wordt systematisch geborgd door middel 

van een kwaliteitskeurmerk of het aantoonbaar werken 
met een kwaliteitssysteem. 

• De aanbieder schept voorwaarden voor een cultuur 
gericht op leren en verbeteren. 
 

 

 
 

 

  



 

 

 

Wmo-toezicht GGD Gelderland-Zuid 

Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen 

T  088 – 144 70 10 

E  wmotoezicht@ggdgelderlandzuid.nl 

I   www.ggdgelderlandzuid.nl 


