
 

 

 

 

  
Onderwerp:    

Uitkomst administratief heronderzoek  

Idahoeve Tiengemeenten   

Bezoekadres:    
Coolsingel 40, Rotterdam  

Retouradres: Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam   

   
Antes    
T.a.v. Directie    

Carnissesingel 51    

3083 JA Rotterdam   

 
Per e-mail   

 

 

 
Geachte heer/ mevrouw,   

 

Postadres: Postbus 70012   
3000 KP Rotterdam   

Internet: GGD Rotterdam-Rijnmond | Toezicht Wmo   

Van: Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond  E-

mail: regionaaltoezichtwmo@rotterdam.nl   

Datum:  11 februari 2022   

Bijlage: 1    
   

In het voorjaar van 2021 heeft het Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond (Toezicht Wmo) een  

onderzoek uitgevoerd bij Antes op locatie Idahoeve in Tiengemeenten. Het onderzoeksrapport  is 

op 10 juni 2021 openbaar gemaakt. In dit rapport heeft het Toezicht Wmo drie  

verbetermaatregelen opgenomen. Antes heeft tot en met 15 november 2021 de gelegenheid  

gekregen om deze maatregelen te implementeren en te borgen in beleid. Op 17 december 2021  

heeft het Toezicht Wmo hierover een terugkoppeling ontvangen.    

In deze brief geeft het Toezicht Wmo een oordeel over de implementatie en borging van de  

verbetermaatregelen.     

 
Verbetermaatregelen Toezicht Wmo:   
1. Maak in afstemming met de (centrum)gemeenten formele toelatingscriteria voor  
plaatsing van nieuwe cliënten op de Idahoeve en borg dit in beleid.   

Naar oordeel van het Toezicht Wmo is deze maatregel deels uitgevoerd.    
Voor plaatsing van cliënten op de Idahoeve heeft Antes de toelatingscriteria aangescherpt.   
Nieuwe cliënten moeten minimaal 45 jaar zijn, geen verslaving hebben en niet bekend zijn met  
agressies. Voor de beoordeling van deze maatregel heeft het Toezicht Wmo om onderliggende  
(beleids)stukken gevraagd. Het Toezicht Wmo heeft een PowerPoint presentatie en een  verslag 
(bijeenkomst zorg en veiligheid Tiengemeenten 9 april 2021) ontvangen.     

Op basis van deze documenten heeft het Toezicht Wmo onvoldoende kunnen beoordelen of  
deze criteria ook zijn geborgd in het beleid van Antes. In het verslag zijn de bovengenoemde  
criteria beschreven, maar onbekend met ingang van wanneer deze criteria zijn opgenomen in  beleid 
van Antes. Het Toezicht Wmo heeft navraag gedaan bij team Beschermd Wonen van  
centrumgemeente Nissewaard. Hieruit is gebleken dat het team Beschermd Wonen op de  
hoogte is dat er nieuwe criteria zijn, maar niet weten welke concrete criteria worden  
gehanteerd bij de plaatsing van nieuwe cliënten.    

2. Breng van alle cliënten, voor plaatsing op de Idahoeve, de risico’s methodisch in kaart  
en borg deze werkwijze in beleid. Zorg ervoor dat cliënten met een hoog risico niet op de  
Idahoeve geplaatst worden.   

Naar oordeel van het Toezicht Wmo is deze maatregel onvoldoende uitgevoerd.    
Door het aanscherpen van de toelatingscriteria voor de Idahoeve is het volgens Antes niet  
noodzakelijk om bij cliënten een risico-inventarisatie uit te voeren. Dit wordt alleen gedaan bij  
risico doelgroepen.   

Het Toezicht Wmo blijft van oordeel dat het noodzakelijk is om bij alle cliënten (huidige en  
nieuwe) de risico’s methodisch in kaart te brengen. Voor de beoordeling van deze maatregel  
heeft het Toezicht Wmo geen onderliggende (beleids)documenten ontvangen.      
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3. Neem de wijze waarop woonbegeleiders incidenten en calamiteiten in het systeem  
moeten registeren op in beleid.   

Naar oordeel van het Toezicht Wmo is deze maatregel in voldoende mate uitgevoerd.    

 
Het Toezicht Wmo zal geen nader onderzoek uitvoeren en sluit hiermee het onderzoek af.    

 
De gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond ontvangen een kopie van deze brief.    

 
Met vriendelijke groet,   

 
Toezichthouder Wmo   
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Onderwerp  Heronderzoek Preventie Toezicht Idahoeve Tiengemeten   

Rotterdam,     23 februari 2022   

Geachte heer,   

 

Antes Holding - KvK 69742049  
Antes Zorg - KvK 24376932  
www.anteszorg.nl   

Antes is onderdeel  van 
Parnassia Groep   

Afd. Wonen   
  

In aansluiting op uw e-mail van 10 februari jl. inzake het heronderzoek preventie toezicht Idahoeve  
Tiengemeten hieronder puntsgewijs de antwoorden op uw vragen.    

1.  Maak in afstemming met de (centrum)gemeenten formele toelatingscriteria voor   
plaatsing van nieuwe cliënten op de Idahoeve en borg dit beleid.   
De instroomcriteria zijn vastgesteld in overleg met de gemeente Nissewaard in 2021 en u   
reeds bekend. Tot onze verrassing gaf de gemeente Nissewaard bij u aan deze criteria niet te  
herkennen. Op initiatief van Antes wordt er een afspraak gepland tussen de centrum-  
gemeente Nissewaard en de casusregisseurs van de Idahoeve om de plaatsingscriteria   
nogmaals met elkaar door te nemen. Een afschrift van gemaakte afspraken zal aan de   
gemeente verstuurd worden. Daarnaast zal deze worden opgenomen in het   
kwaliteitssysteem van Antes zodat deze ook voor alle medewerkers beschikbaar is.    

2.  Breng van alle cliënten, voor plaatsing op de Idahoeve, de risico’s methodisch in kaart   
en borg deze werkwijze in beleid. Zorg ervoor dat cliënten met een hoog risico niet op  
de Idahoeve geplaatst worden.   
De instroomcriteria, vastgesteld in 2021 met de gemeente Nissewaard, zijn leidend bij   
aanname van (nieuwe) patiënten. Ook omwonenden van de locatie zijn betrokken geweest bij  
het opstellen hiervan. Door het volgen van deze criteria is er automatisch sprake van een   
risicotaxatie. Wanneer er dan nog twijfels zijn over een plaatsing, wordt er advies ingewonnen  
bij het behandelteam en wordt er in multidisciplinair verband een besluit genomen. Antes is   
van mening dat, door deze procedure te volgen, zij zorgvuldig handelt. Antes herkent zich   
dan ook niet in uw bevinding dat Antes onvoldoende zorgdraagt in het voorkomen van de   
plaatsing van cliënten met hoog risico profiel.   

3.  Neem de wijze waarop woonbegeleiders incidenten en calamiteiten in het systeem   
moeten registreren op in beleid.   
Zoals in uw brief vermeld is deze als voldoende beoordeeld.    

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben,   

Wij hebben geen bezwaar tegen openbaarmaking van uw brief en onze reactie.    

Met vriendelijke groet,   

 
Directeur bedrijfsvoering   
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