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Samenvatting 

De uitbraak van COVID-19 en de getroffen maatregelen hebben gevolgen gehad voor de 

uitvoering van het werkplan 2020. Bijna heel het jaar stond in het teken van de crisis.  

Het Toezicht Wmo heeft ingespeeld op de nieuwe situatie en de toezichtsactiviteiten voor 

2020 opnieuw geprioriteerd. Er is een onderzoek stilgelegd en gewacht met het opstarten van 

nieuwe reguliere preventieve onderzoeken. In plaats daarvan heeft het Toezicht Wmo COVID-

19 gerelateerde onderzoeken uitgevoerd.    

 

Uit een inventarisatie in 2020 is gebleken dat de regio Rotterdam-Rijnmond 110 

gecontracteerde en 1250 Pgb-aanbieders telt. Bij 16 zorgaanbieders (met 100+ cliënten) is een 

onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop calamiteiten bij het Toezicht Wmo worden 

gemeld. Bij 11 zorgaanbieders was dit goed geborgd. Bij vijf zorgaanbieders zijn 

verbetermaatregelen opgelegd. Daarnaast heeft het Toezicht Wmo twee onlinebijeenkomsten 

georganiseerd waaraan 14 nieuwe zorgaanbieders uit de regio hebben deelgenomen. De 

deelnemende zorgaanbieders waren enthousiast over de actieve vorm van voorlichting.  

 

Verder heeft het Toezicht Wmo proactief toezicht uitgevoerd naar de veiligheid van de 

nachtopvang in de regio Rotterdam-Rijnmond. In dit onderzoek zijn negen opvanglocaties van 

vier zorgaanbieders onderzocht. De conclusies en aanbevelingen van het Toezicht Wmo zijn in 

een rapport aangeboden aan de gemeenten en zorgaanbieders. Daarnaast heeft het Toezicht 

Wmo vijf heronderzoeken uitgevoerd naar zorgaanbieders in Nissewaard, Capelle aan den 

IJssel en Krimpen aan den IJsel.  

 

Het Toezicht Wmo heeft in 2020 in totaal 57 signalen ontvangen. De inhoud van deze signalen 

zijn zeer divers. In het kader van preventief toezicht zijn twee heronderzoeken uit 2019 

afgerond en één onderzoek opgestart naar een zorgaanbieder die bij meerdere gemeenten in 

de regio een contract heeft.  

 

Met betrekking tot reactief toezicht heeft het Toezicht Wmo 20 meldingen van calamiteiten 

ontvangen. 13 calamiteiten zijn in 2020 afgehandeld, drie meldingen betroffen geen calamiteit 

en vier calamiteiten zijn nog in vooronderzoek. Daarnaast zijn vier calamiteiten uit 2019 

afgehandeld. Bij de afhandeling van calamiteiten in de afgelopen jaren heeft het Toezicht Wmo 

diverse knelpunten geconstateerd en deze middels een brief onder de aandacht gebracht van 

het ministerie van VWS.  

  

Tot slot is in 2020 de dienstverlening van het Toezicht Wmo met de regiogemeenten 

geëvalueerd. Het Toezicht Wmo is verheugd in het gestelde vertrouwen van het Algemeen 

Bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond om de capaciteit met ingang van  

1 januari 2021 met 1 Fte en met ingang van 1 januari 2023 nogmaals met 1 Fte uit te breiden.     
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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 hieronder: het toezichtsmodel). In het werkplan 

2020 is per toezichtsvorm aangegeven welke activiteiten uitgevoerd gaan worden. Deze 

rapportage heeft ook deze opbouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  COVID-19 

De uitbraak van het COVID-19-virus en de getroffen maatregelen hebben gevolgen gehad voor 

de uitvoering van het werkplan 2020. Bijna heel het jaar stond in het teken van de crisis.  

Het Toezicht Wmo heeft ingespeeld op de nieuwe ontstane situatie en de toezichtsactiviteiten 

voor 2020 opnieuw geprioriteerd. Het onderzoek naar de veiligheid in de nachtopvang in de 

regio Rotterdam-Rijnmond is tijdelijk stilgelegd en het Toezicht Wmo heeft gewacht met het 

opstarten van nieuwe reguliere preventieve onderzoeken. In plaats daarvan heeft het Toezicht 

Wmo COVID-19 gerelateerde onderzoeken uitgevoerd.    

 

2.1 Kwaliteit van ondersteuning door Pgb-aanbieders tijdens COVID-19 

In april 2020 heeft het Toezicht Wmo een telefonische inventarisatie uitgevoerd bij de 

gemeenten in Rotterdam-Rijnmond (hierna gemeenten) en in kaart gebracht welke knelpunten 

er zijn bij levering van ondersteuning aan cliënten. De meeste gemeenten hadden voldoende 

zicht op de voortgang van levering van ondersteuning door gecontracteerde zorgaanbieders. 

Bij Pgb-aanbieders waren hierover twijfels. Op basis van deze constatering heeft het Toezicht 

Wmo een steekproef uitgevoerd bij tien Pgb-aanbieders in de regio. De steekproef is afgerond 

met een brief, met bevindingen van het Toezicht Wmo, aan de gemeenten. De algemene 

conclusie was dat alle Pgb-aanbieders alle vormen van ondersteuning aan cliënten, ondanks de 

beperkte mogelijkheden, hebben voortgezet.  
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2.2 Naleving Covid-19 richtlijnen door aanbieders van nachtopvang 

Midden mei 2020 is het Toezicht Wmo gestart met een onderzoek naar de naleving van de 

Covid-19 richtlijnen op de nachtopvanglocaties in de regio. Alle nachtopvangaanbieders (4) in 

de regio Rotterdam-Rijnmond zijn in dit onderzoek betrokken. Door middel van een schouw ter 

plaatse is onderzocht hoe zorgaanbieders omgaan met de naleving van de richtlijn van het 

ministerie van VWS1. Dit onderzoek is afgerond met een brief aan de zorgaanbieders en de 

gemeenten. De analyse van het onderzoek is daarna openbaar gemaakt op de pagina van het 

Toezicht Wmo van de GGD Rotterdam-Rijnmond. 

 

De algemene conclusie was dat de zorgaanbieders van nachtopvang vanaf het begin van de 

crisis zich ten volle hebben ingespannen om op verantwoorde wijze opvang aan cliënten te 

bieden. Daarbij was het positief dat alle aanbieders binnen de beschikbare mogelijkheden 

ervoor hebben gezorgd dat iedereen (die een plek nodig had) een slaapplek heeft gekregen. Het 

Toezicht Wmo heeft in dit onderzoek ook diverse aandachtspunten geconstateerd.  

De meeste hadden betrekking op: onvoldoende duidelijkheid over de geldende richtlijnen, het 

mogelijk maken om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en de handhaving op de richtlijnen. 

Veel van deze punten hebben te maken met de fysieke beperkingen van de locaties van de 

opvang en het gedrag van cliënten.   

 

3. STRUCTUREEL TOEZICHT  

Het doel van structureel toezicht is om zorgaanbieders en hun werkzaamheden in de regio 

Rotterdam-Rijnmond te leren kennen. Daarnaast worden nieuwe zorgaanbieders actief 

geïnformeerd over de werkwijze van het Toezicht Wmo en het melden van calamiteiten.  

 

Voor 2020 was het volgende als doel geformuleerd: 

1. Opvragen van overzichten bij de regiogemeenten om inzicht te krijgen over de 

gecontracteerde zorgaanbieders. 

2. Administratief onderzoek bij minimaal 10 zorgaanbieders in de regio om te 

achterhalen in hoeverre zij calamiteiten conform de Wmo 2015 melden bij het Toezicht 

Wmo. 

3. Organiseren van één tot drie bijeenkomsten om kennis te maken met nieuwe 

zorgaanbieders in de regio. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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Verantwoording  

Ad 1) Het Toezicht Wmo heeft de overzichten over zorgaanbieders bij de gemeenten 

opgevraagd en verwerkt tot één regionaal overzicht. Aanvullend hieraan heeft het Toezicht, in 

afstemming met de gemeenten, ook overzichten opgevraagd over Pgb-aanbieders in de regio.  

Uit deze overzichten blijkt dat de regio Rotterdam-Rijnmond 110 gecontracteerde en 1250 

(unieke) Pgb-aanbieders telt.2  

 

Ad 2) Op basis van het aantal Wmo-cliënten (100+) en ontvangen meldingen van calamiteiten 

zijn zestien zorgaanbieders geselecteerd voor een onderzoek. Dit onderzoek richtte zich op de 

wijze waarop het melden en onderzoeken van calamiteiten en incidenten geborgd is in het 

beleid en uitvoering van de zorgaanbieders. Uit het onderzoek is gebleken dat het merendeel 

(11) van de aanbieders het melden van incidenten en calamiteiten voldoende heeft geborgd in 

beleid. Bij vijf aanbieders was dit niet het geval. Het Toezicht Wmo heeft bij deze 

zorgaanbieders verbetermaatregelen geformuleerd. Bij één van deze aanbieders heeft het 

Toezicht Wmo een vervolgonderzoek ingesteld en een verbetertraject opgestart vanuit het 

preventief toezicht. Dit onderzoek wordt in 2021 afgerond. Eén van de aanbieders heeft in het 

onderzoek geen informatie aangeleverd. Dit wordt nader in 2021 uitgezocht. Alle 

zorgaanbieders hebben een brief ontvangen met bevindingen uit het onderzoek en de 

conclusies van het Toezicht Wmo. De gemeenten hebben deze brieven in kopie gekregen.       

 

Ad 3) Er zijn twee onlinebijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe zorgaanbieders in de regio 

Rotterdam-Rijnmond. Deze aanbieders zijn voorgelicht over de werkwijze van het Toezicht 

Wmo en het melden van calamiteiten conform wetgeving. Alle nieuwe3 zorgaanbieders (26) 

zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. In totaal hebben 14 zorgaanbieders met 18 

personen deelgenomen aan de bijeenkomsten. De deelnemers waren enthousiast over de 

actieve communicatievorm van het Toezicht Wmo, kennisdeling over werkwijze, 

informatieverstrekking over richtlijnen en de aanwezigheid van kwaliteitsnormen in het 

regionaal toezichtskader.   

 

 

 

 

 

 

 
2 Bij de telling zijn “informele” Pgb-aanbieders niet meegenomen. Wel is in kaart gebracht welke pgb-aanbieders ook 
een contract hebben (in betreffende gemeenten of elders in de regio). 
3 Met ‘nieuwe zorgaanbieders’ wordt bedoeld de zorgaanbieders die voor 2020 nog geen contract hadden bij een van 

de gemeente binnen de regio en vanaf januari 2020 wel als aanbieder zorg in natuur ondersteuning leveren in het 
kader van de Wmo. 
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4.  PROACTIEF TOEZICHT   

Proactief toezicht betreft de uitvoering van een aantal onderzoeken bij meerdere 

zorgaanbieders op basis van risicovolle thema’s. Bij proactief toezicht constateert het Toezicht 

Wmo ook beleidsmatige bevindingen, die worden verwerkt in een rapportage waarbij ook 

aanbevelingen worden gedaan aan de gemeenten.    

 

Voor 2020 was het volgende als doel geformuleerd: 

1. Heronderzoek proactief toezicht uit 2018 naar een zorgaanbieder die ondersteuning 

levert aan mensen met een lichtverstandelijke beperking in Nissewaard.   

2. Afronding proactief toezicht uit 2019 naar dagbesteding aan ouderen in Capelle aan 

den IJssel en Krimpen aan den IJssel.  

3. Proactief toezicht 2020 naar de veiligheid van de nachtopvang in de hele regio 

Rotterdam-Rijnmond.  

 

Verantwoording 

Ad1) Het Toezicht Wmo heeft in 2018 toezicht uitgevoerd naar de kwaliteit van extramurale 

ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij één zorgaanbieder had 

het Toezicht Wmo verbetermaatregelen opgelegd. In 2020 heeft het Toezicht Wmo een 

heronderzoek uitgevoerd om de implementatie van de verbetermaatregelen te beoordelen. 

Uitkomst van dit onderzoek was positief. De aanbieder heeft de verbetermaatregelen in 

voldoende mate geïmplementeerd in de uitvoering en geborgd in beleid. Het heronderzoek is 

afgesloten met een brief aan de zorgaanbieder en de gemeente Nissewaard.  

 

Ad2) In 2019 heeft het Toezicht Wmo bij vier zorgaanbieders in Capelle aan den IJssel en 

Krimpen aan den IJssel toezicht uitgevoerd naar de kwaliteit van dagbesteding aan ouderen. 

Deze onderzoeken zijn in 2020 afgerond. Het oordeel van het Toezicht Wmo was dat alle 

zorgaanbieders grotendeels voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Het was positief om te 

constateren dat de dagbesteding in de praktijk van kwalitatief hoog niveau was. Daarnaast 

werd de betrokkenheid van medewerkers erg gewaardeerd door cliënten en mantelzorgers. 

Volgens mantelzorgers is dagbesteding van groot belang voor ouderen om eenzaamheid tegen 

te gaan.  

 

Het Toezicht Wmo heeft in dit onderzoek ook aandachtspunten geconstateerd en de 

zorgaanbieders verbetermaatregelen opgelegd. De maatregelen hadden (bij alle aanbieders) 

vooral betrekking op de vastlegging van ondersteuning in het elektronisch cliëntdossier. Ook 

beschikten medewerkers bij drie van de vier aanbieders niet allen over een recente VOG4.  

Bij twee aanbieders was het opleidingsniveau van de medewerkers niet (geheel) op orde.  

 
4 Verklaring omtrent het gedrag  
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Eind 2020 heeft het Toezicht Wmo de uitkomst van het verbetertraject door de zorgaanbieders 

beoordeeld. Alle zorgaanbieders hadden de verbetermaatregelen in voldoende mate 

geïmplementeerd in de uitvoering en geborgd in beleid. Het Toezicht Wmo heeft de 

onderzoeken afgesloten met een brief aan de zorgaanbieders en de gemeenten Capelle aan 

den IJssel en Krimpen aan de IJssel.    

 

Ad3) Het Toezicht Wmo is in januari 2020 gestart met een onderzoek naar de veiligheid van 

cliënten in de nachtopvang. In de periode januari - maart 2020 zijn vijf locaties van drie 

zorgaanbieders bezocht. Als gevolg van de corona crisis is het onderzoek tijdelijk stil gelegd. 

Begin september is een doorstart gemaakt met het onderzoek en eind december 2020 is het 

onderzoek afgerond. In totaal zijn negen locaties van alle nachtopvangaanbieders (4) in de 

regio onderzocht. Er zijn 39 personen geïnterviewd en 16 cliëntdossiers geanalyseerd.  

De bevindingen en aandachtspunten van het Toezicht Wmo zijn aan de bestuurders van de 

zorgaanbieders teruggekoppeld. Om het leren van elkaar (tussen zorgaanbieders en tussen 

zorgaanbieders en gemeenten) te stimuleren heeft het Toezicht Wmo begin 2021 een 

reflectiebijeenkomst georganiseerd. Het rapport met algemene bevindingen en aanbevelingen 

is openbaar gemaakt op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond. 

 

De algemene conclusie van het onderzoek is dat de cliënten zich veilig voelen op de 

nachtopvanglocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Een kleine groep cliënten wordt gezien 

als de ‘niet willers’ en de ‘niet kunners’ (10 à 15% van de cliënten op een locatie). Deze cliënten 

hebben een lage zelfredzaamheid en zorgen voor de grootste overlast. De huisregels worden 

gezien als de belangrijkste basisveiligheidscriteria op de nachtopvang, maar dit wordt niet bij 

alle zorgaanbieders goed uitgevoerd. Omdat de dynamiek op een nachtopvang groot is hebben 

medewerkers behoefte aan compact geschreven protocollen (op één A4). Verder laat het 

onderzoek zien dat cliënten op de nachtopvang steekwapens bij zich kunnen hebben. De 

toegangscontrole per locatie (en per zorgaanbieder) is verschillend georganiseerd. Op 

sommige locaties wordt standaard gebruik gemaakt van een detectiepoortje, alcoholtest en/of 

een portier. Andere locaties hanteren een vrije inloop om de toegang voor cliënten 

laagdrempelig te houden. Het onderzoek laat zien dat sommige medewerkers terughoudend 

zijn met het schorsen van cliënten omdat het gemeentelijk beleid (dat niemand op straat mag 

slapen) hiermee conflicterend kan zijn. Het aantal aanwezige medewerkers ten opzichte van 

het aantal cliënten op een locatie is per zorgaanbieder verschillend. Met name bij nachtelijk 

toezicht zijn de verschillen tussen de zorgaanbieders groot (één, twee of drie medewerkers in 

de nacht). Daarbij beschikken sommige locaties over onvoldoende (goed werkende) 

veiligheidsapparatuur voor de medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn: binnen- en 

buitencamera’s, portofoons en piepers.  
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5.  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. Op basis van het aantal 

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

Toezicht Wmo welke aanbieder in aanmerking komt voor een (voor)onderzoek.  

 

Voor 2020 was het volgende als doel geformuleerd: 

1. Afronden (her)onderzoeken uit 2019.  

2. Voornemen om (afhankelijk van de capaciteit, ontvangen signalen en prioritering in 

toezichtsactiviteiten) vier preventieve onderzoeken uit te voeren.  

 

Ontvangen signalen 

Het Toezicht Wmo registreert alle ontvangen signalen. In 2020 heeft het Toezicht Wmo 57 

signalen ontvangen. Hieronder zijn deze signalen per gemeente en categorie in kaart gebracht.  

 

Aantal meldingen Onderwerp Betrekking op gemeente  

16x  Slechte kwaliteit van ondersteuning door Pgb-

aanbieders. 

Rotterdam 

10x Slechte kwaliteit van ondersteuning door Pgb-

aanbieders.5 

Maassluis, Vlaardingen en 

Schiedam 

10x Vermoeden van fraude door Pgb-aanbieders.6 Barendrecht, Albrandswaard 

en Ridderkerk 

4x Slechte kwaliteit van ondersteuning door Pgb-

aanbieder in combinatie met vermoeden van fraude. 

Rotterdam 

2x Vermoeden van fraude door Pgb-aanbieders. 

 
 

Rotterdam 

2x Zorgen om kwaliteit van ondersteuning in een 

beschermd wonen locatie. 

Nissewaard en 

Hellevoetsluis 

1x Slechte kwaliteit van ondersteuning door Pgb-

aanbieder. 

Krimpen aan den IJssel 

1x Zorgen om kwaliteit van ondersteuning in een 

beschermd wonen locatie. 

Ridderkerk 

1x Zorgen om kwaliteit van ondersteuning in een 

beschermd wonen locatie. 

Schiedam 

1x Zorgen om kwaliteit van ondersteuning in een 

beschermd wonen locatie. 

Nissewaard 

1x Geweldpleging door cliënt. 

 

Rotterdam 

1x Zorgen om kwaliteit van voeding in beschermd 

wonen locatie. 

Rotterdam 

 
5 Ontvangen van toezichthouder rechtmatigheid van de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. 
6 Ontvangen van toezichthouder rechtmatigheid van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk   
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1x Zorgen om duur van afgeven Wmo indicatie. 

 
 

Rotterdam 

1x Vermoeden van fraude door een cliënt. Deze heeft 

inschrijvingen KvK als zorgaanbieder. 

Rotterdam 

1x  Vermoeden van seksuele intimidatie van cliënt. 

 

Rotterdam 

1x Verwaarlozing van cliënt. 

 

Rotterdam 

1x Zorgaanbieder werkt met laag aantal 

gediplomeerden medewerkers en kwaliteit van 

ondersteuning is onvoldoende. 

Barendrecht, Albrandswaard 

en Ridderkerk 

1x Uitbetaling salaris niet naar behoren en 

zorgaanbieder niet bereikbaar.   

Rotterdam, Bar gemeenten 

en Vlaardingen  

1x Onder toezichtstelling van een zorgaanbieder door 

IGJ. 

Rotterdam en Capelle aan 

den IJssel 

 

Verantwoording  

Ad1) In december 2019 is het Toezicht Wmo een onderzoek gestart naar een Pgb-aanbieder in 

Rotterdam. Over deze aanbieder zijn in de afgelopen jaren meerdere signalen ontvangen. 

De aanbieder heeft in eerste instantie geweigerd om volledig mee te werken. Het onderzoek is 

in februari 2020 voortgezet en in mei 2020 afgerond. De zorgaanbieder is een 

bezwaarschriftenprocedure gestart en heeft een verzoek om een voorlopige voorziening bij de 

rechtbank ingediend. De rechter heeft in juli 2020 het verzoek tot schorsing van het besluit tot 

openbaarmaking van het toezichtrapport afgewezen. Het rapport is daarop openbaar gemaakt 

op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Eind september heeft de Algemene 

Bezwaarschriftencommissie tijdens de hoorzitting het bezwaar tot openbaarmaking 

ongegrond verklaard. Midden november 2020 is het Toezicht Wmo gestart met een 

heronderzoek om de opgelegde verbetermaatregelen te beoordelen. Ondanks dat de 

aanbieder aangeeft bereid te zijn mee te werken, verloopt het heronderzoek moeizaam en zal 

dit in 2021 worden afgerond.  

 

Ad 1) In juli 2020 heeft het Toezicht Wmo een heronderzoek uitgevoerd naar een 

zorgaanbieder uit Goeree-Overflakkee. Het Toezicht Wmo heeft in dit onderzoek de 

implementatie en borging van de eerder geformuleerde verbetermaatregelen beoordeeld.  

Uit het heronderzoek is gebleken dat de aanbieder op een zorgvuldige wijze de 

verbetermaatregelen heeft uitgevoerd. Het Toezicht Wmo heeft het heronderzoek afgesloten 

met een brief aan de zorgaanbieder en aan de gemeente Goeree-Overflakkee.  
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Ad 2) Naar aanleiding van de coronacrisis heeft het Toezicht Wmo de toezichtsactiviteiten 

voor preventief toezicht in maart 2020 opnieuw geprioriteerd. In de uitvoering van 

onderzoeken heeft het Toezicht Wmo corona gerelateerde activiteiten voorrang gegeven (zie 

hoofdstuk 2). Het Toezicht Wmo heeft één preventief onderzoek opgestart.  

 

Ad 2) Het Toezicht Wmo heeft acht vooronderzoeken uitgevoerd naar aanleiding van signalen 

over verschillende aanbieders. Achterhaald is hoeveel cliënten deze aanbieders hebben en 

welke acties al door de gemeenten, die onder meer deze signalen afgaven, of de landelijke 

inspectie worden ondernomen. In één geval heeft de betreffende gemeente zelf, inmiddels 

meer vertrouwen in de aanbieder vanwege doorgevoerde verbetermaatregelen, in een aantal 

andere gevallen blijkt de toezichthouder rechtmatigheid al bezig te zijn met (de voorbereiding 

op of uitvoering van) een onderzoek. Twee aanbieders blijken geen tot slechts een beperkt 

aantal cliënten te hebben. Om de meerwaarde van nader onderzoek te kunnen bepalen wordt 

uitgezocht in hoeverre deze aanbieders als onderaannemer opereren en hoeveel cliënten in dat 

kader ondersteuning van deze aanbieders krijgen. Voor één aanbieder liggen de zorgen met 

name in de signalen over de onderaannemers. Voor minimaal één aanbieder vindt vervolg op 

het vooronderzoek plaats in 2021. 

 

6. REACTIEF TOEZICHT 

Zorgaanbieders en wijkteams van gemeenten zijn wettelijk verplicht om calamiteiten7 en 

geweld bij de verstrekking van een voorziening8 te melden bij het Toezicht Wmo. Het doel van 

reactief Toezicht is om zorgaanbieders en wijkteams te stimuleren om te leren van 

calamiteiten. Het Toezicht Wmo volgt het verbetertraject en rapporteert over de uitkomst 

hiervan aan de zorgaanbieder en de gemeente. De uitvoering van reactief toezicht is 

afhankelijk van het aantal meldingen van calamiteiten per jaar en daarom niet te voorspellen.  

 

Voor 2020 was het volgende als doel geformuleerd: 

1. Zes calamiteiten uit 2019 afronden.  

2. Opstarten van 16 calamiteitenonderzoeken, waarvan 12 in 2020 afgerond zullen zijn. 

 

Verantwoording 2019 

Ad1) Bij aanvang van 2020 had het Toezicht Wmo vier openstaande calamiteiten uit 2019. 

Het Toezicht Wmo heeft deze calamiteiten in 2020 afgehandeld.  

 

 

 
7 Calamiteit: 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. 
8 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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Nr. Omschrijving Afhandeling Betrekking op 

gemeente 

1 Suïcide door cliënt  Afgehandeld 9 
 

Rotterdam 

2 Suïcide door cliënt Afgehandeld  
 

Rotterdam 

3 Seksueel geweld door 

medewerker 

Afgehandeld  
 

Rotterdam 

4  Seksueel geweld door stagiaire Afgehandeld     Rotterdam 

 

Verantwoording 2020 

Ad 2) In 2020 heeft het Toezicht Wmo 20 meldingen van calamiteiten ontvangen. Dit zijn er 

vier meer dan vooraf ingeschat. Drie van deze meldingen waren geen calamiteit conform de 

Wmo.10 Het Toezicht Wmo heeft geen wettelijke bevoegdheid om deze calamiteiten verder in 

onderzoek te nemen. De overige 17 meldingen zijn in behandeling genomen. 13 calamiteiten 

zijn in 2020 afgehandeld. Voor vier meldingen is het Toezicht Wmo in afwachting van de 

uitkomsten van de onderzoeken door de aanbieders. Deze worden in 2021 afgehandeld. 

Hieronder zijn de calamiteiten uit 2020 nader beschreven. 

 

Nr. Omschrijving  Afhandeling  Betrekking op 

gemeente 

1 Seksueel geweld jegens cliënt  Afgehandeld  

 
 

Goeree Overflakkee  

2 Seksueel geweld jegens cliënt Afgehandeld  

 
 

Rotterdam 

3 Suïcidepoging door cliënt met 

letsel 

Afgehandeld  Rotterdam 

 

4  Suïcide door cliënt Afgehandeld  

 
 

Rotterdam 

5 Seksueel geweld jegens cliënt 

buiten de voorziening 
 

Geen calamiteit conform artikel 1.1.1. van 

de Wmo.  
 

Rotterdam 

 

6 Suïcide door cliënt Afgehandeld     Hellevoetsluis 

 

7 Geweld door cliënt Afgehandeld  Rotterdam 

 

8 Steekincident tussen twee 

cliënten 

Afgehandeld  Rotterdam 

 

9 Suïcide door cliënt Afgehandeld  Rotterdam 

 

 
9 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 2020 afgehandeld.    
10 Het Toezicht Wmo toetst de meldingen aan de definitie van calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een 
voorziening in artikel 1.1.1. van de Wmo. 
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10 Gasexplosie in de woning van 

een cliënt 

Afgehandeld Rotterdam 

11 Suïcide door cliënt Afgehandeld  

 
 

Vlaardingen 

12 Suïcide door cliënt Afgehandeld  

 
 

Capelle aan den IJssel 

13 Suïcide door cliënt Afgehandeld  

 

Rotterdam 

14 Letsel bij cliënt door een 

steekincident  

Deze calamiteit is onder behandeling bij 

het Toezicht Wmo.   

Schiedam 

15 Cliënt is dader bij een 

steekincident 

Geen calamiteit conform artikel 1.1.1. van 

de Wmo. 

Rotterdam 

16 Seksueel geweld jegens cliënt Deze calamiteit is onder behandeling bij 

het Toezicht Wmo 

Rotterdam 

17 Medewerker heeft geschreeuwd 

naar cliënten 

Geen calamiteit conform artikel 1.1.1. van 

de Wmo. 

Rotterdam 

18 Geweldpleging door cliënt jegens 

andere cliënten en medewerkers  

Deze calamiteit is onder behandeling bij 

het Toezicht Wmo.  

Nissewaard 

19 Suïcide door cliënt Deze calamiteit is onder behandeling bij 

het Toezicht Wmo.  

Hellevoetsluis  

20 Suïcide door cliënt Afgehandeld na vooronderzoek door het 

Toezicht Wmo.  

Rotterdam 

 

Aandachtspunt   

Bij de afhandeling van calamiteiten heeft het Toezicht Wmo in de afgelopen jaren diverse 

aandachtspunten geconstateerd. Het Toezicht Wmo heeft deze punten in een brief aan 

minister de Jonge en staatssecretaris Blokhuis kenbaar gemaakt. De regiogemeenten hebben 

een kopie van deze brief ontvangen. Het betreft de volgende aandachtspunten: 

1. Samenwerking en integrale zorgverlening tussen Wmo-aanbieders en de 

behandelende GGZ-aanbieders:  

• Wmo-aanbieders hebben geen doorzettingsmacht om behandelende GGZ-

aanbieders te betrekken bij de zorgverlening aan cliënten, en zo nodig op te 

schalen naar opname of crisisopvang in de behandelende GGZ; 

• Wmo-aanbieders voelen zich onvoldoende gehoord door de GGZ-aanbieders 

waardoor integrale zorgverlening aan cliënten te vaak achterwege blijft; 

• Wmo-aanbieders nemen genoodzaakt taken over van GGZ-aanbieders waar ze 

primair niet verantwoordelijk voor zijn en waarbij het ontbreekt aan integrale 

regievoering.     

2. Onvoldoende gezamenlijke evaluatie calamiteiten door Wmo-aanbieders en  

behandelende GGZ-aanbieders. 
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Naar aanleiding van deze brief heeft het Toezicht Wmo in 2020 gesprekken gevoerd met de  

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om de bovenstaande aandachtspunten te bespreken en 

de samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. In 2021 zal het Toezicht Wmo hierover ook in 

gesprek gaan met het ministerie van VWS.    

 

7.   OVERIGE WERKZAAMHEDEN 

 

7.1 Evaluatie dienstverlening Toezicht Wmo  

In 2020 zijn (vrijwel) alle bestuurders van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond 

individueel gesproken om de dienstverlening van het Toezicht Wmo te evalueren. Tijdens deze 

gesprekken is onder andere input opgehaald over de toekomstige verwachtingen en zijn 

ideeën uitgewisseld.  

 

In deze gesprekken zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:  

1. Zorgen om kwaliteit door Pgb-aanbieders;  

2. Verwachte toename aantal calamiteiten;   

3. Meer signalen onderzoeken;  

4. Zorgen om kwaliteit door gecontracteerde aanbieders;   

5. Samenwerking met landelijke inspecties;   

6. Nieuwe locaties beschermd wonen;   

7. Geen zicht op onderaannemers;  

8. Zorgen om kwaliteit van ondersteuning tijdens Covid-19.  

 

De gesprekken hebben geresulteerd in een notitie aan het Algemeen Bestuur van de  

GGD Rotterdam Rijnmond van 9 juli 2020. Op basis van deze notitie is besloten om de 

capaciteit van het Toezicht Wmo met ingang van 1 januari 2021 met 1 Fte uit te breiden (totaal 

4 Fte) en met ingang van 1 januari 2023 nogmaals met 1 Fte (totaal 5 Fte) uit te breiden.  

 

7.2  Samenwerking partners   

Vanuit diverse gemeenten en ketenpartners heeft het Toezicht Wmo verzoeken gekregen  

om een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van kwaliteitseisen en doorontwikkeling 

van het lokale toezicht. Door aanstelling van steeds meer toezichthouders rechtmatigheid in de 

regio heeft het Toezicht Wmo meerdere keren afgestemd over signalen en zorgaanbieders. Het 

Toezicht Wmo heeft 36 keer voorlichting en/of advies gegeven. Een aantal voorbeelden 

hiervan zijn: 

• Besprekingen over zorgaanbieders met toezichthouders rechtmatigheid van de 

gemeenten Hellevoetsluis, Nissewaard, Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, 

Ridderkerk, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.   

• Input geleverd bij het opzetten van een regiobijeenkomst voor toezichthouders 

rechtmatigheid door de gemeente Nissewaard.  
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• Op verzoek van de VNG input geleverd aan de ontwikkeling van een onlinetraining 

voor gemeenteraadsleden over de werkwijze en taken van Toezicht Wmo.   

• Input geleverd bij de doorontwikkeling van het zorgconsulaat van de gemeente 

Rotterdam. 

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

landelijke inspectie (TSD) en een presentatie gegeven over openbaarmaking van 

toezichtsrapporten.  

• Op verzoek van de VNG en ministerie van VWS deelgenomen aan een brainstorm over 

doorontwikkeling van het Toezicht Wmo.  

 

7.3 Verkenning samenwerking met Toezicht rechtmatigheid  

In 2020 heeft het Toezicht Wmo tijdelijke ondersteuning gekregen van een trainee uit de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze trainee had twee taken:   

1. Onderzoeken of calamiteiten voldoende gemeld worden bij het Toezicht Wmo (zie 

hoofdstuk 3).  De trainee heeft dit in samenwerking met de toezichthouders verricht. 

2. Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking tussen Toezicht 

Kwaliteit en Toezicht Rechtmatigheid in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dit onderzoek 

is afgerond. Begin 2021 wordt een notitie hierover gedeeld met de gemeenten.  

7.4  Werkgroepen  

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

bijdrage geleverd in de totstandkoming van werkafspraken en (landelijke) beleidskaders.  

Het betreft de volgende werkgroepen.  

• Regionaal beleidsoverleg Rotterdam-Rijnmond Toezicht Wmo;    

• Afstemmingsoverleg tussen toezichthouders Wmo van andere GGD’en, de VNG en IGJ 

in het landelijk overleg georganiseerd door GGD-GHOR Nederland.   

• Bijdrage aan de afronding van het nieuwe landelijke afsprakenkader en draaiboeken 

voor samenwerking tussen Rijksinspecties, VNG en Toezicht Wmo.  

• Intervisie met een aantal andere koplopers in het toezicht Wmo in Nederland.  

 

7.5  Toezicht Wmo in het nieuws 

Het Toezicht Wmo heeft in 2020 een interview afgegeven voor de website van VNG met de 

titel: ”De invulling van het kwaliteitstoezicht maakt Rotterdam-Rijnmond een inspirerend 

voorbeeld ”. https://vng.nl/nieuws/toegankelijk-transparant-en-onafhankelijk-toezicht-wmo  

 

Verder heeft het Toezicht Wmo in 2020 (in samenwerking met de landelijke inspectie (TSD) en 

Toezicht Rechtmatigheid van de gemeente Zoetermeer) voorbereidingen getroffen om een 

bijdrage te leveren in “Tijdschrift voor het Toezicht”. Dit artikel zal in 2021 gepubliceerd 

worden.    

 

https://vng.nl/nieuws/toegankelijk-transparant-en-onafhankelijk-toezicht-wmo



