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Samenvatting  

Het Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond (hierna Toezicht Wmo) doet niet alleen onderzoek 

naar calamiteiten, maar zet actief in op verschillende vormen van toezicht. Met de burger als 

uitgangspunt verricht het Toezicht Wmo onafhankelijk onderzoek om zorgaanbieders en 

gemeenten te stimuleren om de kwaliteit van Wmo-ondersteuning te verbeteren.    

 

In 2019 heeft het Toezicht Wmo in het kader van structureel toezicht 20 persoonlijke 

gesprekken gevoerd met zorgaanbieders en 45 administratieve onderzoeken uitgevoerd. Op 

deze wijze heeft Toezicht Wmo een beeld gekregen van het ondersteuningsaanbod in de 

regio. Opvallend is dat -de wettelijke verplichting tot- het melden van calamiteiten bij Toezicht 

Wmo bij merendeel van deze zorgaanbieders niet bekend was.  

 

Het Toezicht Wmo heeft in 2019 samen 4 vier rijksinspecties1 (hierna Toezicht Sociaal 

Domein) proactief toezicht uitgevoerd naar de kwaliteit van ondersteuning aan mensen met 

een lichtverstandelijke beperking in Nissewaard. Dit onderzoek heeft geresulteerd in 4 

rapporten. De samenwerking met het Toezicht Sociaal Domein heeft voor nieuwe inzichten 

gezorgd en als input gediend voor de doorontwikkeling van het landelijke afsprakenkader voor 

samenwerking tussen Rijksinspecties, VNG en het Toezicht Wmo.     

 

In 2019 heeft het Toezicht Wmo 40 signalen ontvangen. De inhoud van deze signalen was 

zeer divers. Op basis van urgentie, beschikbare capaciteit en stapeling van signalen is door 

het Toezicht Wmo besloten om preventief toezicht naar 4 zorgaanbieders te starten. Drie van 

deze onderzoeken zijn in 2019 afgerond en één onderzoek is ten tijde van het uitbrengen van 

deze rapportage nog gaande.    

 

Reactief toezicht wordt door het Toezicht Wmo uitgevoerd naar aanleiding van meldingen over 

mogelijke calamiteiten. In 2019 zijn 15 meldingen ontvangen. 6 meldingen betroffen geen 

calamiteiten en zijn na een triage afgesloten. Bij 4 meldingen hebben de zorgaanbieders een 

zelfonderzoek uitgevoerd. Het Toezicht Wmo heeft de kwaliteit van de zelfonderzoeken en de 

uitkomsten getoetst. Deze onderzoeken zijn door het Toezicht Wmo afgerond. 5 meldingen 

zijn nog in vooronderzoek bij het Toezicht Wmo. Daarnaast heeft het Toezicht Wmo 5 

calamiteiten uit 2018 afgehandeld.  

 

Om het Toezicht op de Wmo landelijk beter te borgen en de samenwerking tussen landelijke 

en lokale inspecties te bevorderen heeft het Toezicht Wmo o.a. geparticipeerd in diverse 

werkgroepen. Tot slot heeft het Toezicht Wmo in 2019 een nieuw toezichtskader en een 

richtlijn zelfonderzoek bij calamiteiten ontwikkeld.  

 
1   Vier rijksinspecties: Gezondheidszorg en Jeugd, Onderwijs, Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken   
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1. INLEIDING  

 
Het Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond (hierna Toezicht Wmo) hanteert in de uitvoering van 

werkzaamheden vier vormen van toezicht (zie figuur 1). In de opbouw van deze rapportage is 

gekozen om dit model als uitgangspunt te gebruiken.   
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2. STRUCTUREEL TOEZICHT  

Het doel van structureel toezicht is om zorgaanbieders in de regio Rotterdam-Rijnmond 

(hierna regio) te leren kennen en kennis te laten nemen van het bestaan van het Toezicht 

Wmo. Hiervan vindt interne verslaglegging plaats voor mogelijke toekomstige onderzoeken.  

  

Voor 2019 is het volgende als doel geformuleerd:  

1. Uitvoeren van 35 tot 45 administratieve onderzoeken bij kleine zorgaanbieders met minder 

dan 10 cliënten, dit zijn aanbieders die de afgelopen drie jaar niet zijn bezocht.  

2. Persoonlijke kennismaking met 25 zorgaanbieders die tussen 2016 en 2018 geen contract 

hadden voor de levering van Wmo-ondersteuning. 

 

Verantwoording   

Ad 1) Administratief structureel toezicht 

Jaarlijks vraagt het Toezicht Wmo informatie op bij de gemeenten over de zorgaanbieders. Het 

gaat hierbij om gecontracteerde zorgaanbieders. Uit informatie van de gemeenten is gebleken 

dat er in de regio 45 kleine zorgaanbieders gecontracteerd zijn. Deze aanbieders zijn 

aangeschreven en verzocht om voor 1 juli 2019 informatie aan te leveren. Alle aangeschreven 

aanbieders hebben hierop gereageerd. De geleverde informatie is door het Toezicht Wmo 

geanalyseerd en aan de zorgaanbieder is een schriftelijke terugkoppeling gegeven.  

Uit de analyse komt naar voren dat de meeste zorgaanbieders niet volledig voldoen aan een 

aantal basisvoorwaarden om ondersteuning te leveren aan cliënten. Klachtenreglementen, 

gedragscode en incidenteprotocollen zijn niet in alle gevallen op orde. Opvallend is dat het 

melden van calamiteiten bij het Toezicht Wmo bij merendeel van deze zorgaanbieders niet 

bekend was. Naar grote waarschijnlijkheid worden calamiteiten ook niet gemeld bij de 

inkopende gemeenten.  

 

Ad 2) Persoonlijke kennismaking 

Het Toezicht Wmo heeft alle gecontracteerde zorgaanbieders bezocht die tussen 2016 en 

2018 geen contract hadden. Dat waren in totaal 20 zorgaanbieders. Uit gesprekken met deze 

zorgaanbieders blijkt dat het Toezicht Wmo onvoldoende bekend is en dat het melden van 

calamiteiten niet altijd geborgd is in beleid. Het Toezicht Wmo heeft deze aanbieders 

geadviseerd om de betreffende processen aan te passen. Tijdens de gesprekken zijn 

eventuele knelpunten in de levering van ondersteuning aan cliënten besproken. 

Terugkomende onderwerpen zijn de lage indicaties en verschillende voorwaarden die 

gemeenten aan zorgaanbieders stellen. 
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Aandachtspunt  

Het is voor het uitvoeren van deze toezichtsvorm van belang om een compleet overzicht van 

gecontracteerde aanbieders in de regio te hebben. Ieder jaar vinden er regionaal wijzigingen 

plaats in de contracten met zorgaanbieders. Het verkrijgen van dit overzicht bij de gemeenten 

verloopt moeizaam en vergt (relatief) veel capaciteit van het Toezicht Wmo. Het Toezicht Wmo 

heeft geen zicht over het aantal Pgb-aanbieders in de regio.        

 

3.  PROACTIEF TOEZICHT   

Het doel van proactief toezicht is om op basis van vastgestelde risico’s een themaonderzoek 

te doen. Daarnaast voert het Toezicht Wmo heronderzoeken uit naar aanleiding van eerder 

uitgevoerde proactieve onderzoeken. Dit betreft over het algemeen het toetsen van de 

uitvoering en borging van de eerder opgelegde verbetermaatregelen.  

 

Voor 2019 is het volgende als doel geformuleerd: 

1. Afronden van het project: ondersteuning aan cliënten met een lichtverstandelijke 

beperking. In samenwerking met de vier rijksinspecties (hierna: Toezicht Sociaal Domein) 

wordt een integraal eindrapport opgeleverd over de kwaliteit van ondersteuning aan 

cliënten met een lichtverstandelijke beperking in Nissewaard.  

2. Uitvoeren van een heronderzoek bij een zorgaanbieder naar de kwaliteit van 

ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking in Nissewaard. 

3. Uitvoeren van een heronderzoek bij een zorgaanbieder naar de kwaliteit van 

overbruggingszorg in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen.  

4. Opstarten en uitvoeren van het project: kwaliteit van ondersteuning aan ouderen in 

Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.  

 

Verantwoording   

Ad 1) Het onderzoek naar de kwaliteit van ondersteuning aan mensen met een 

lichtverstandelijke beperking is afgerond met 3 rapporten en 1 integraal eindrapport. Voor dit 

onderzoek zijn o.a. 50 Wmo-indicaties geanalyseerd, 52 personen geïnterviewd en één 

reflectiebijeenkomst georganiseerd. De rapporten zijn te downloaden op de website van het 

Toezicht Wmo2.  

De samenwerking met het Toezicht Sociaal Domein betrof een proeftuin in het visietraject 

“nieuwe vormen van integraal toezicht in het sociaal domein”. De samenwerking is door het 

Toezicht Wmo en het Toezicht Sociaal Domein geëvalueerd en heeft nieuwe inzichten 

opgeleverd. Welke als input heeft gediend voor de doorontwikkeling van de landelijke 

afsprakenkader en draaiboeken voor samenwerking tussen Rijksinspecties, VNG en het 

Toezicht Wmo.  

 
2 https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/wat-doet-de-ggd/toezicht-wmo/  

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/wat-doet-de-ggd/toezicht-wmo/
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Ad 2) Het Toezicht Wmo heeft het verbetertraject bij deze zorgaanbieder in 2019 gevolgd.  

De implementatie van de opgelegde verbetermaatregelen heeft langer geduurd dan vooraf 

ingeschat. Naar aanleiding hiervan is het heronderzoek door het Toezicht Wmo in januari 2020 

gepland.  

 

Ad 3) Het heronderzoek bij deze zorgaanbieder is uitgevoerd. Uit het heronderzoek blijkt dat 

deze aanbieder de meeste opgelegde verbetermaatregelen heeft geïmplementeerd en 

geborgd in beleid. Bij twee verbetermaatregelen was dat niet het geval. Het onderzoeksrapport 

is gedeeld met de zorgaanbieder en de inkopende gemeente. Tevens is het rapport openbaar 

gemaakt op de website van Toezicht Wmo.        

 

Ad 4) Het Toezicht Wmo heeft dit onderzoek afgebakend tot de kwaliteit van de dagbesteding 

aan ouderen. Dit onderzoek is in 2019 van start gegaan bij vier zorgaanbieders in de 

gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.  De onderzoeksrapporten 

worden medio februari 2020 gedeeld met de inkopende gemeenten en openbaar gemaakt op 

de website van het Toezicht Wmo. De overall bevindingen worden gedeeld met de 

gemeenten.   

 

4. PREVENTIEF TOEZICHT  

Het doel van preventief toezicht is om naar aanleiding van signalen een onderzoek op te 

starten naar de kwaliteit van ondersteuning door zorgaanbieders. Periodiek wordt middels 

triage besloten welke signalen in aanmerking komen voor een preventief toezicht. Op basis 

van het aantal signalen over een zorgaanbieder, de ernst van de signalen en capaciteit van 

het Toezicht Wmo kan besloten worden om een (voor)onderzoek te starten.  

 

Voor 2019 is het volgende als doel geformuleerd: 

- Uitvoeren van diverse onderzoeken in het kader van preventief toezicht.  

 

Signalen 

Alle ontvangen signalen worden geregistreerd in een interne database van het Toezicht Wmo. 

In 2019 heeft het Toezicht Wmo 40 signalen ontvangen. Hieronder zijn deze signalen per 

gemeente in kaart gebracht.  
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Aantal meldingen Onderwerp Betrekking op gemeente  

 

1x  Keurmerk Pgb-aanbieder zou niet kloppen  

 

Krimpen aan den IJssel 

1x Vermoeden van fraude en inzet ongeschoold 

personeel. 

Capelle aan den IJssel 

1x  Slechte kwaliteit van ondersteuning.  Capelle aan den IJssel  

1x Pgb-aanbieder is tevens vertegenwoordiger cliënt, 

sprake van ongewenste belangenverstrengeling. 

Vlaardingen en Schiedam en 

Rotterdam 

1x Vermoeden van fraude door Pgb-aanbieder, overige 

signalen hebben betrekking op Wlz en/of Zvw. 

Westland* en Rotterdam 

(*valt buiten onze regio) 

1x Slechte kwaliteit van ondersteuning. Rotterdam, Vlaardingen en 

Schiedam en Maassluis 

1x Melding van incident, niet zijnde een calamiteit 

conform de Wmo. 

Rotterdam 

1x Burger doet navraag of een Pgb-aanbieder 

betrouwbaar is.  

Rotterdam 

1x Vermissing van cliënt bij de zorgaanbieder. Rotterdam 

2x  Vermoeden van fraude door Pgb-aanbieder. Hellevoetsluis  

2x  Klacht over lange afhandelingstermijn van Wmo 

aanvraag bij de gemeente. 

Rotterdam 

3 x Signaal over mogelijke slechte kwaliteit van 

ondersteuning.  

Rotterdam 

3 x Signaal over slechte kwaliteit van ondersteuning en 

vermoeden van fraude door Pgb-aanbieder.  

Ridderkerk en Rotterdam 

3 x  Signaal over slechte kwaliteit van ondersteuning 

door Pgb-aanbieder. 

Nissewaard 

 

3 x Signaal over slechte kwaliteit van ondersteuning.  

 

Nissewaard 

15 x Signaal over slechte kwaliteit van ondersteuning.  Rotterdam 

 

Naar aanleiding van het televisieprogramma Pointer over misstanden in de zorg heeft het 

Toezicht Wmo actief navraag gedaan bij de regiogemeenten of zij bekend zijn met deze 

aanbieders. De lijst van Pointer betreft namelijk ook Pgb-aanbieders. Diverse gemeenten 

hebben naar aanleiding hiervan input geleverd. Dit kan in de toekomst voor het Toezicht Wmo 

aanleiding zijn om een preventief toezicht uit te voeren.    
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Verantwoording   

Het Toezicht Wmo heeft in 2019 meerdere keren een triage uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd 

in zes vooronderzoeken. Naar aanleiding hiervan zijn vier onderzoeken opgestart.    

 

• Preventief toezicht 1:  

Naar aanleiding van meerdere signalen heeft het Toezicht Wmo besloten om een 

onderzoek op te starten naar een zorgaanbieder die gevestigd is in Goeree Overflakkee.  

Uit dit onderzoek is gebleken dat deze aanbieder grotendeels 3 voldoet aan de gestelde 

kwaliteitseisen. Het Toezicht Wmo heeft deze aanbieder zeven verbetermaatregelen 

opgelegd. In 2020 zal het Toezicht Wmo een heronderzoek uitvoeren naar de 

implementatie en borging van deze maatregelen.      

 

• Preventief toezicht 2:  

Naar aanleiding van meerdere signalen heeft het Toezicht Wmo besloten om een 

onderzoek op te starten naar een Pgb-aanbieder die ondersteuning levert in de gemeenten 

Rotterdam, Vlaardingen en Krimpen aan den IJssel. Uit dit onderzoek is gebleken dat deze 

aanbieder grotendeels voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Het Toezicht Wmo heeft 

deze aanbieder vier verbetermaatregelen opgelegd. In oktober 2019 heeft het Toezicht 

Wmo de implementatie en borging van deze maatregelen getoetst en akkoord bevonden. 

Dit onderzoek is afgesloten.  

 

• Preventief toezicht 3:  

Naar aanleiding van meerdere signalen heeft het Toezicht Wmo besloten om een 

onderzoek op te starten naar een Pgb-aanbieder die ondersteuning levert in de gemeente 

Rotterdam. Uit dit onderzoek is gebleken dat deze aanbieder grotendeels niet voldoet aan 

de gestelde kwaliteitseisen. Het Toezicht Wmo heeft deze aanbieder elf 

verbetermaatregelen opgelegd. In november 2019 heeft het Toezicht Wmo het 

verbetertraject van deze aanbieder beoordeeld en niet akkoord bevonden. Toezicht Wmo 

heeft de gemeente Rotterdam hierover geïnformeerd en dit onderzoek afgesloten.   

 

• Preventief toezicht 4:  

Naar aanleiding van meerdere signalen heeft het Toezicht Wmo besloten om een 

onderzoek op te starten naar een zorgaanbieder die ondersteuning levert in de gemeente 

Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Dit onderzoek is ten tijde van het uitbrengen van 

deze rapportage nog niet afgerond.   

 

 
3 Het toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond maakt in de beoordeling onderscheid in vijf categorieën, 
namelijk: voldoet niet, voldoet grotendeels niet, voldoet deels, voldoet grotendeels en voldoet. 
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Aandachtspunt  

Gezien de bestaande capaciteit4 van het Toezicht Wmo is het niet mogelijk om opvolging te 

geven aan alle signalen. Het Toezicht Wmo moet hierin continu prioriteren en keuzes maken.  

 

5. REACTIEF TOEZICHT 

Zorgaanbieders en wijkteams zijn wettelijk verplicht om calamiteiten te melden bij het Toezicht 

Wmo. Het doel van reactief toezicht is dat zorgaanbieders en wijkteams leren van 

calamiteiten. Het Toezicht Wmo volgt het verbetertraject van de zorgaanbieder zorgvuldig en 

doet een oordeel over de afronding hiervan. De uitvoering van reactief toezicht is afhankelijk 

van het aantal meldingen van calamiteiten.     

 

Verantwoording 2019 

In 2019 heeft het Toezicht Wmo 15 meldingen van calamiteiten ontvangen. Het Toezicht Wmo 

heeft na een triage besloten dat 6 van deze meldingen geen calamiteit betrof conform de 

definitie5 van een calamiteit in de wet. Het Toezicht Wmo heeft geen wettelijke bevoegdheid 

om deze calamiteiten verder in onderzoek te nemen. Indien nodig wordt de zorgaanbieder 

geadviseerd om hiervan melding te maken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.      

De overige 9 meldingen zijn beoordeeld als een calamiteit en in behandeling genomen. 

Hieronder zijn de meldingen nader beschreven. 

 

Nr. Omschrijving melding   Afhandeling  

1 Overlijden van een burger  Deze melding betrof geen calamiteit conform Wmo. Slachtoffer was 

geen Wmo-cliënt, de vermoedelijke dader is mogelijk een Wmo-cliënt. 

Betreft mogelijk een strafrechtelijk onderzoek. Deze melding is in 

2019 afgesloten.  

 

2 Overlijden minderjarige  Deze melding betrof geen calamiteit conform Wmo. Slachtoffer was 

een jeugdige. Zorgaanbieder geadviseerd om melding te doen bij IGJ.   

Melding is in 2019 afgesloten.    

 

3 Grensoverschrijdend 

seksueel gedrag door cliënt 

richting anderen  

Deze melding betrof geen calamiteit conform Wmo. Mogelijke dader is 

een Wmo-cliënt. Betreft mogelijk strafrechtelijk onderzoek.  

Melding is in 2019 afgesloten.     

 

 
4  3 fte voor 14 gemeenten + beschermd wonen van 2 overige gemeenten   
5 Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot 
een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid. 
Geweld bij de verstrekking van een voorziening: seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een 
cliënt, als mede lichamelijk en geestelijk geweld tegen een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere 
cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft. 
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4  Overlijden van een cliënt Deze calamiteit is door het wijkteam onderzocht door middel van een 

zelfonderzoek. De kwaliteit van het onderzoek en de geformuleerde 

verbetermaatregelen zijn getoetst door het Toezicht Wmo. Calamiteit 

is door het Toezicht Wmo in 2019 afgehandeld.    

5 Overlijden van een 

minderjarige  

Deze melding betrof geen calamiteit conform Wmo. Slachtoffer was 

een jeugdige. Zorgaanbieder geadviseerd om melding te doen bij IGJ.   

Melding is in 2019 afgesloten.    

6 Suïcide door een cliënt Deze melding is in behandeling bij het Toezicht Wmo. Onderzoek is in 

2019 nog niet afgerond. 

7 Seksueel misbruik van 

cliënt door medewerker van 

zorgaanbieder  

Deze calamiteit is door de zorgaanbieder onderzocht door middel van 

een zelfonderzoek. De kwaliteit van het onderzoek en de 

geformuleerde verbetermaatregelen zijn getoetst door het Toezicht 

Wmo. Calamiteit is door het Toezicht Wmo in 2019 afgehandeld.    

 

8 Mishandeling van cliënt in 

beschermd wonen door 

mede-cliënten 

 

Deze calamiteit is door de zorgaanbieder onderzocht door middel van 

een zelfonderzoek. De kwaliteit van het onderzoek en de 

geformuleerde verbetermaatregelen zijn getoetst door het Toezicht 

Wmo. Calamiteit is door het Toezicht Wmo in 2019 afgehandeld.   

  

9 Overlijden van een 

minderjarige  

Deze melding betrof geen calamiteit conform Wmo. Slachtoffer was 

een jeugdige. Zorgaanbieder geadviseerd om melding te doen bij IGJ.   

Melding is in 2019 afgesloten.    

 

10 Suïcide door cliënt Deze melding is in behandeling bij het Toezicht Wmo. Onderzoek is in 

2019 nog niet afgerond. 

 

11 Suïcide door cliënt Deze melding is in behandeling bij het Toezicht Wmo. Onderzoek is in 

2019 nog niet afgerond. 

 

12 Seksueel misbruik van 

cliënt door medewerker van 

zorgaanbieder 

Deze melding is in behandeling bij het Toezicht Wmo. Onderzoek is in 

2019 nog niet afgerond. 

13 Seksueel misbruik van twee 

cliënten door een andere 

cliënt 

Deze melding is in behandeling bij het Toezicht Wmo. Onderzoek is in 

2019 nog niet afgerond. 

14 Overlijden van cliënt Deze melding is in behandeling bij het Toezicht Wmo. Onderzoek is in 

2019 nog niet afgerond. 

 

15 Cliënt met grote 

hoeveelheid drugs 

aangehouden door de 

Politie 

Deze melding betrof geen calamiteit conform Wmo. Betreft mogelijk 

een strafrechtelijk onderzoek. Deze melding is in 2019 afgesloten. 
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Verantwoording 2018 

Het Toezicht Wmo 5 calamiteiten uit 2018 in 2019 afgehandeld. Hieronder zijn deze 

calamiteiten nader beschreven. 

 

Nr Omschrijving Afhandeling 

1 Suïcide door een 

cliënt  

 

Deze calamiteit is door de zorgaanbieder onderzocht door middel van 

een zelfonderzoek. De kwaliteit van het onderzoek en de 

geformuleerde verbetermaatregelen zijn getoetst door het Toezicht 

Wmo. Calamiteit is door het Toezicht Wmo in 2019 afgehandeld.  

 

2 Overlijden van een 

cliënt 

 

Deze calamiteit is door de zorgaanbieder onderzocht door middel van 

een zelfonderzoek. De kwaliteit van het onderzoek en de 

geformuleerde verbetermaatregelen zijn getoetst door het Toezicht 

Wmo. Calamiteit is door het Toezicht Wmo in 2019 afgehandeld. 

 

3 Suïcide door een 

cliënt 

 

Deze calamiteit is door de zorgaanbieder onderzocht door middel van 

een zelfonderzoek. De kwaliteit van het onderzoek en de 

geformuleerde verbetermaatregelen zijn getoetst door het Toezicht 

Wmo. Calamiteit is door het Toezicht Wmo in 2019 afgehandeld 

 

4  Mishandeling van 

een cliënt  

 

Deze calamiteit is door de zorgaanbieder onderzocht door middel van 

een zelfonderzoek. De kwaliteit van het onderzoek en de 

geformuleerde verbetermaatregelen zijn getoetst door het Toezicht 

Wmo. Calamiteit is door het Toezicht Wmo in 2019 afgehandeld.  

 

5 Mishandeling van 

een cliënt 

Deze calamiteit is door de zorgaanbieder onderzocht door middel van 

een zelfonderzoek. De kwaliteit van het onderzoek en de 

geformuleerde verbetermaatregelen zijn getoetst door het Toezicht 

Wmo. Calamiteit is door het Toezicht Wmo in 2019 afgehandeld. 

 

 

Aandachtspunt   

Bij meldingen van calamiteiten merkt het Toezicht Wmo op dat slechts enkele zorgaanbieders 

uit de regio calamiteiten melden. Het Toezicht Wmo adviseert de gemeenten om 

zorgaanbieders te wijzen op hun wettelijke verplichting om calamiteiten te melden en deze 

verplichting op te nemen in contracten.  
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6.  OVERIGE WERKZAAMHEDEN  

 

6.1 Nieuwe toezichtskader  

Het Toezicht Wmo heeft het toezichtskader met kwaliteitscriteria doorontwikkeld en vernieuwd.  

Om zorgaanbieders en gemeenten hierbij te betrekken heeft het Toezicht Wmo drie 

bijeenkomsten georganiseerd. Er hebben ongeveer 50 personen van diverse organisaties 

deelgenomen aan deze bijeenkomsten en input gegeven. Het Algemeen Bestuur van de GGD 

Rotterdam-Rijnmond heeft op 5 september 2019 ingestemd met dit toezichtskader, waarna het 

is vastgesteld door de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de regiogemeenten. 

 

Met het nieuwe toezichtskader is het Toezicht Wmo transparant over de wijze waarop het 

toezicht wordt uitgevoerd en welke criteria worden toegepast. In het nieuwe toezichtskader zijn 

basisprincipes van het Toezicht Wmo opgenomen en de uitvoeringsprocessen nader 

beschreven. Tevens is het openbaarmakingsbeleid, dat per 1 januari 2018 is ingegaan, 

beschreven en zijn criteria opgenomen met betrekking tot de indicatiestelling bij gemeenten. 

Met dit vernieuwde toezichtskader beoogt het Toezicht Wmo gemeenten en zorgaanbieders 

een praktische handreiking te bieden voor de uitvoering van de Wmo.  

6.2 Richtlijn zelfonderzoek bij calamiteiten   

Het Toezicht Wmo heeft in 2019 voor het uitvoeren van een zelfonderzoek door 

zorgaanbieders en gemeenten een richtlijn opgesteld. Deze richtlijn is in 2019 bij diverse 

zorgaanbieders als pilot ingezet en zal in 2020 worden geëvalueerd, waarna besloten zal 

worden of het wordt geïmplementeerd.  

 

6.3 Werkgroepen  

Het Toezicht Wmo heeft deelgenomen aan de diverse (landelijke) werkgroepen en een 

bijdrage geleverd in de totstandkoming van werkafspraken en beleidskaders. Aan de volgende 

werkgroepen is door het Toezicht Wmo deelgenomen: 

• Beleidsoverleg Rotterdam-Rijnmond Toezicht Wmo;    

• Werkgroep implementatie openbaarmaking rapporten in samenwerking met GGD 

GHOR Nederland en GGD Gelderland-Zuid;   

• Afstemmingsoverleg GGD GHOR Nederland en het Toezicht Wmo;    

• Werkgroep doorontwikkeling landelijke afsprakenkader en draaiboeken voor 

samenwerking tussen Rijksinspecties, VNG en Toezicht Wmo 
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6.4 Advies & presentaties  

Het Toezicht Wmo heeft 28 keer voorlichting en/of advies gegeven. Een aantal voorbeelden 

hiervan zijn: 

• Aan medewerkers en bestuurders van de gemeenten op Voorne-Putten een 

presentatie gegeven over de werkwijze van het Toezicht Wmo;  

• Aan medewerkers en bestuurders van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en 

Ridderkerk een presentatie gegeven over de werkwijze van het Toezicht Wmo;  

• Aan managers van de wijkteams van de gemeente Rotterdam een presentatie 

gegeven over het verrichten van onderzoek en de werkwijze van het Toezicht Wmo;  

• Op een congres van de VNG een presentatie gegeven over de samenwerking met het 

Toezicht Sociaal Domein in het onderzoek naar de kwaliteit van ondersteuning aan 

licht verstandelijk beperkten in het sociaal domein;  

• Op verzoek van de Rijksinspecties een presentatie gegeven over de samenwerking 

met Toezicht Sociaal Domein;  

• Op verzoek van de VNG een training gegeven aan toezichthouders Wmo van andere 

gemeenten. 

 

6.5 Toezicht Wmo in het nieuws 

• Het Toezicht Wmo is in een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

gecomplimenteerd over transparante uitwerking van de jaarrapportage.  

 

Zie hiervoor het rapport van de Inspectie aan de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport:   

https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2019/11/12/wmo-toezicht-2018  

 

• Het Toezicht Wmo is geïnterviewd door het Toezicht Sociaal Domein om de 

samenwerking tussen de Rijksinspecties en Toezicht Wmo onder de aandacht te 

brengen. Het Toezicht Wmo heeft aan deze interviews meegewerkt om landelijk meer 

bekendheid aan het lokale toezicht te geven en de nieuwe inzichten te delen.  

 

Zie hiervoor het artikel van het Toezicht Sociaal Domein:  

https://www.programmasociaaldomein.nl/actueel/nieuws/2019/12/16/proeftuin-

nissewaard  

 

 

 

 

https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2019/11/12/wmo-toezicht-2018
https://www.programmasociaaldomein.nl/actueel/nieuws/2019/12/16/proeftuin-nissewaard
https://www.programmasociaaldomein.nl/actueel/nieuws/2019/12/16/proeftuin-nissewaard





