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1. INLEIDING 

 

1.1 Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond 

In de regio Rotterdam-Rijnmond wordt door zorgaanbieders en gemeenten ondersteuning in 

het kader van de Wmo 2015 uitgevoerd. Het regionaal Toezicht Wmo (hierna Toezicht Wmo) 

is het team dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de kwaliteit van de ondersteuning door 

deze partijen. Het Toezicht Wmo doet dit onder aansturing van het Algemeen Bestuur van de 

GGD Rotterdam-Rijnmond, bestaande uit de 14 gemeenten in de regio1. Daarnaast zijn de 

toezichthouders verantwoordelijk voor het toezicht op Beschermd wonen en de 

Maatschappelijke opvang in de Hoekse Waard en de gemeente Lansingerland.  

Het uitgangspunt voor de uitvoering van het toezicht is het toezichtskader, dat op 5 september 

2019 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Deze 

vaststelling is daarna door de colleges van B&W van betreffende gemeenten bekrachtigd. 

Het Toezicht Wmo is per 1 januari uitgebreid met 1 fte naar vier toezichthouders. Hierdoor is 

het mogelijk dit jaar meer toezichtsactiviteiten uit te voeren. 

 

De verrichte activiteiten in 2020 zijn opgenomen in de jaarrapportage 2020, dat tegelijkertijd 

met dit werkplan is voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond.  

Dit werkplan beschrijft welke specifieke activiteiten het Toezicht Wmo in 2021 zal uitvoeren en 

welke (ongeprogrammeerde) activiteiten verwacht worden.  

 

De uitvoering van de genoemde activiteiten zal mede afhankelijk zijn van de belemmeringen 

die de COVID-19 pandemie in 2021 nog opwerpt. Op het moment van schrijven is nog 

onduidelijk hoe het COVID-19 virus zich ontwikkelt. Uitgangspunt voor de uitvoering van het 

toezicht is dat dit op veilige en verantwoorde wijze plaatsvindt. Wanneer nodig zal Toezicht 

Wmo op basis van de ontwikkelingen rond COVID-19 de activiteiten opnieuw prioriteren, op 

aangepaste wijze de werkzaamheden vervullen of deze vervangen door andere activiteiten die 

bij kunnen dragen aan een kwalitatief goede ondersteuning door zorgaanbieders in het kader 

van de Wmo. 

 

 

 

  

 
1 Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den 

IJssel, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. 
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1.2 Vormen van toezicht 

Het Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond voert de volgende vier vormen van toezicht uit: 
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2. TOEZICHT WMO IN 2021 

 

Voor 2021 heeft het Toezicht Wmo de volgende activiteiten binnen de regio gepland: 

 

2.1 Structureel toezicht  

De activiteiten in het kader van structureel toezicht in 2021 zijn als volgt: 

 

- In 2020 is in het kader van structureel toezicht bij 16 aanbieders (met meer dan 100 

cliënten) onderzocht in hoeverre zij calamiteiten (conform de Wmo 2015) melden bij het 

Toezicht Wmo en hoe het melden en onderzoeken van calamiteiten geborgd is in het 

beleid (protocollen) en de uitvoering van de organisatie. Tijdens dit onderzoek is door een 

aantal zorgaanbieders de behoefte uitgesproken om met elkaar gedachten en ervaringen 

uit te wisselen met betrekking tot het uitvoeren van dit soort onderzoeken. Toezicht Wmo 

organiseert daarom in 2021 een bijeenkomst voor deze aanbieders om hen daarin te 

faciliteren en tegelijkertijd de verwachtingen met betrekking tot de uitvoering van 

calamiteitenonderzoeken duidelijk te maken. 

 

- In 2021 worden opnieuw voor nieuwe gecontracteerde aanbieders in deze regio 

bijeenkomsten georganiseerd om gezamenlijk kennis te maken met het Toezicht Wmo. 

Afhankelijk van het aantal nieuwe aanbieders betreft dit één tot drie bijeenkomsten.  

 

- Toezicht Wmo heeft gemerkt dat het investeren in het contact met de zorgaanbieders 

bijdraagt aan de bekendheid met het Toezicht Wmo en daarmee de bereidheid om 

calamiteiten bij het Toezicht Wmo te melden. Gezien de positieve ervaringen in 2020 met 

bijeenkomsten voor nieuwe aanbieders organiseert Toezicht Wmo ook voor bestaande 

zorgaanbieders dergelijke informatiebijeenkomsten.  

 

- Uit een inventarisatie in 2020 blijkt dat in de regio meer dan 1250 unieke Pgb-aanbieders 

actief zijn.2 Een groot deel van deze pgb-aanbieders levert regionaal gezien ondersteuning 

aan een klein aantal (1-5) cliënten. Andere pgb-aanbieders hebben meer cliënten of 

werken als onderaannemer van een andere (gecontracteerde) zorgaanbieder. Sommige 

van deze pgb-aanbieders hebben in één of meer van de gemeenten ook een contract. In 

2021 zal Toezicht Wmo nader verkennen of pgb-aanbieders door het Toezicht Wmo 

kunnen worden voorgelicht (zie ook 2.2) en op welke wijze dit zou kunnen.  

 

 

 
2 Informele Pgb-aanbieders zijn niet meegenomen in deze telling.  
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2.2 Proactief toezicht  

Proactief toezicht betreft de uitvoering van een aantal onderzoeken bij meerdere 

zorgaanbieders op basis van risicovolle thema’s en/of doelgroepen. Waar nodig worden ook 

algemene (beleidsmatige) bevindingen met betrekking tot het thema en/of doelgroep verwerkt 

en gecommuniceerd naar de gemeenten.  

 

Heronderzoek 

In 2021 hoeven er geen heronderzoeken verricht te worden in het kader van proactief toezicht 

in 2020. 

 

Nachtopvang 

In 2020 is toezicht uitgevoerd naar de kwaliteit van de nachtopvang in de regio. Eind 

december 2020 en begin januari 2021 ontvangen de vier betreffende aanbieders hierop 

mondeling terugkoppeling. Begin 2021 zal het eindrapport aan het Algemeen Bestuur en 

betreffende zorgaanbieders worden aangeboden. Daarnaast zal een bijeenkomst plaatsvinden 

voor medewerkers / management van zorgaanbieders en beleidsmedewerkers / - adviseurs 

nachtopvang van gemeenten met als doel te leren en reflecteren op de bevindingen van het 

toezicht en partijen in de gelegenheid te stellen met elkaar ervaringen en ‘best practices’ te 

delen. 

 

Pgb-aanbieders 

Door enkele gemeenten in de regio is de kwaliteit van ondersteuning door pgb-aanbieders 

benoemd als aandachtspunt voor het Toezicht Wmo. Naast genoemde structureel toezicht 

(voorlichting aan pgb-aanbieders) zal ook in het kader van proactief toezicht activiteiten op 

deze doelgroep ingezet worden. 

Daarvoor is het in de eerste plaats van belang dat alle gemeenten de kwaliteitseisen met 

betrekking tot pgb-aanbieders voldoende hebben geborgd, zodat deze bekend zijn bij 

aanbieders en Toezicht Wmo voldoende gelegitimeerd is om het toezicht uit te voeren. Het 

Toezicht Wmo heeft in 2020 hierover met de gemeenten afgestemd en een tekst aangeleverd 

om op te nemen in het gemeentebeleid. In 2021 zal Toezicht Wmo inventariseren bij welke 

gemeenten dit inmiddels is gerealiseerd met het oog op uit te voeren onderzoeken.  

Onderzoeken in het kader van dit proactief toezicht richten zich op aanbieders met meer dan 

10 cliënten. Redenen hiervoor zijn dat voldoende respondenten een belangrijke voorwaarde 

zijn voor het uitvoeren van goed kwalitatief onderzoek en dat hiermee het effect van het 

toezicht wordt vergroot. 

 

  



5 
 

Onderaannemerschap 

Er zijn pgb-aanbieders die de afgelopen jaren uit het zicht zijn geraakt van het Toezicht Wmo, 

omdat zij in onderaannemerschap werken van andere (gecontracteerde) zorgaanbieders. 

Desalniettemin heeft het Toezicht Wmo signalen over deze aanbieders ontvangen. Waar 

mogelijk worden deze aanbieders meegenomen in het proactief toezicht naar pgb-aanbieders 

of vindt toezicht naar de kwaliteit van ondersteuning in deze constructie plaats. 

 

Beschermd wonen (BW) 

Door middel van minimaal vier quick scans zal Toezicht Wmo onderzoek doen naar de 

kwaliteit van Beschermd wonen. Dit kan het Beschermd wonen betreffen, zoals geleverd door 

gecontracteerde of door pgb-aanbieders. Waar mogelijk zullen zorgaanbieders geselecteerd 

worden, waarvan Toezicht Wmo denkt dat daar mogelijke risico’s bestaan op het gebied van 

kwaliteit, met name veiligheid. Gemeenten kunnen hiervoor input leveren. 

 

Wmo-ondersteuning en crisisopvang (samen met de landelijke inspectie) 

In 2020 heeft Toezicht Wmo een brief aan minister de Jonge en staatssecretaris Blokhuis 

gestuurd over onder meer de knelpunten die zorgaanbieders ervaren in het leveren van Wmo-

ondersteuning aan cliënten met psychische problematiek en waarbij samenwerking tussen de 

aanbieders en GGZ-aanbieders noodzakelijk is. Eén van de geconstateerde problemen betreft 

de overgang naar de crisisopvang. Dit heeft onder meer geleid tot gesprekken tussen Toezicht 

Wmo en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In het werkplan van 2021 benoemd 

de IGJ als aandachtspunt voor de GGZ “de samenhang tussen de GGZ en het sociaal 

domein” en de “samenwerking bij toeleiding naar zorg voor cliënten met een complexe 

zorgvraag”. Het Toezicht Wmo zal in 2021 over dit onderwerp verkennende gesprekken 

voeren met het ministerie van VWS, IGJ en TSD met oog op eventuele (gezamenlijke) 

onderzoeken in de toekomst. 

 

2.3 Preventief toezicht 

Preventief toezicht is de uitvoering van toezicht bij een aanbieder op basis van signalen die 

het Toezicht Wmo heeft ontvangen van derden, zoals (met name) gemeenten, maar ook 

burgers, zorgkantoren en de landelijke inspectie. De bevindingen en oordelen over de kwaliteit 

van ondersteuning worden verwoord in een rapportage.  

 

Heronderzoek 

In 2020 is een onderzoek naar de kwaliteit van ondersteuning door een pgb-aanbieder 

afgerond, waarbij de pgb-aanbieder zich (ondanks de wettelijke bevoegdheden van het 

Toezicht Wmo) verzette tegen het leveren van informatie. Ook heeft aanbieder zich verzet 

tegen openbaarmaking van het rapport. Eind 2020 is gestart met een heronderzoek naar de 

uitvoering van de benoemde verbetermaatregelen. Ondanks dat de aanbieder aangeeft bereid 
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te zijn mee te werken, verloopt ook dit heronderzoek moeizaam, waardoor het in 2021 wordt 

voortgezet. 

 

Lopend onderzoek 

Naar aanleiding van het structureel toezicht bij 16 aanbieders met betrekking tot het melden 

en onderzoeken van calamiteiten worden twee vervolgonderzoeken uitgevoerd. Bij de eerste 

aanbieder is het onderzoek in 2020 gestart, waarbij de focus van het onderzoek ligt op het 

handelen van de aanbieder naar aanleiding van calamiteiten. Bij de tweede aanbieder start het 

onderzoek in het eerste kwartaal 2021. 

 

Nieuwe onderzoeken 

Op basis van de verzamelde signalen in de periode 2016 tot en met 2019 en mogelijke nieuwe 

signalen in 2020 is de verwachting dat bij vijf aanbieders preventief toezicht wordt uitgevoerd. 

Selectie van de aanbieders is afhankelijk van het aantal signalen en de ernst van de signalen.  

Doel van Toezicht Wmo is aanbieders zoveel mogelijk te laten leren over de kwaliteit van 

geleverde ondersteuning. Toezicht Wmo heeft een optimale meerwaarde als dit doel voor 

zoveel mogelijk cliënten uitgevoerd wordt. Proportionaliteit is daarom eveneens een 

meewegende factor, waardoor aanbieders met meerdere cliënten de voorkeur zullen genieten. 

 

Waar mogelijk, nodig en uitvoerbaar zal op basis van binnengekomen signalen met de IGJ 

samengewerkt worden in het uitvoeren van onderzoeken naar aanbieders. 

 

2.4 Reactief toezicht 

Aanbieders moeten calamiteiten in het kader van de Wmo 2015 melden bij het Toezicht Wmo.  

Het Toezicht Wmo voert dan reactief toezicht uit. Toezicht Wmo is hierbij afhankelijk van de 

bekendheid van aanbieders met het Toezicht Wmo, de meldingsbereidheid van aanbieders en 

de mate waarin aanbieders in staat zijn (gedegen) zelfonderzoek uit te voeren. Calamiteiten 

zijn niet te voorspellen. Reactief toezicht kan daarom niet volledig gepland worden.  

 

- Uitzondering hierop zijn de meldingen van calamiteiten die in 2020 gedaan zijn en nog bij 

aanbieders in onderzoek zijn. Dit betreft 4 calamiteiten, die in 2021 afgehandeld worden. 

 

- Gebaseerd op de aantallen in 2020 en bouwend op de bekendheid van het Toezicht Wmo 

op het melden van calamiteiten in 2020 verwacht Toezicht Wmo dat het aantal nieuwe 

meldingen in 2021 ongeveer 30 zal zijn. 
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3. OVERIGE ACTIVITEITEN 

 

3.1 Samenwerking met de gemeenten in de regio 

- Vanuit meerdere gemeenten is de vraag gesteld wat de visie is van het Toezicht Wmo 

over de kwaliteitseisen die gemeenten in contracten en beleid kan stellen. Ook is de vraag 

gesteld in hoeverre Toezicht Wmo gemeenten kan ondersteunen in sturing op en 

monitoring van de kwaliteit aan de voorkant. Indien gewenst, gaat Toezicht Wmo in 2021 

met de gemeentelijke beleidsadviseurs en contractmanagers in gesprek om gezamenlijk te 

onderzoeken in hoeverre Toezicht Wmo en gemeenten elkaar zo veel mogelijk op dit vlak 

kunnen versterken. 

 

- Tegelijkertijd is het Wmo-veld aan diverse veranderingen onderhevig, zoals de invoering 

van de Wet zorg en dwang, de Wet verplichtte GGZ, de komende verdergaande 

decentralisatie van Beschermd wonen en de overgang van cliënten met psychische 

problematiek naar de Wet langdurige zorg. Vanuit de beleidsvorming binnen gemeenten is 

hier veel kennis over. Ook binnen gemeenten vinden ontwikkelingen plaats, zoals op het 

gebied van visievorming en inkoop. Van belang is dat Toezicht Wmo door de gemeenten 

wordt meegenomen in de kennis over deze ontwikkelingen en zo nader in afstemming met 

de gemeenten kan bepalen wat de effecten van dergelijke ontwikkelingen op de uitvoering 

van het Toezicht Wmo kunnen zijn. 

 

- In 2020 is door een trainee van de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam een verkenning 

uitgevoerd naar de mogelijkheden van samenwerking tussen toezichthouders kwaliteit en 

toezichthouders rechtmatigheid. Uitkomst is dat er in het land meerdere vormen bestaan 

waarop het toezicht Wmo op kwaliteit en rechtmatigheid is georganiseerd. Daarnaast is 

geconcludeerd dat verdergaande samenwerking in de vorm van gezamenlijk onderzoek 

voor- en nadelen biedt.  

 

De aanstelling van steeds meer toezichthouders rechtmatigheid in de regio zal 

noodzakelijk maken dat er meer afstemming moet plaatsvinden over signalen over 

aanbieders en uit te voeren onderzoeken. Waar mogelijk en gewenst kan Toezicht Wmo in 

2021 een pilot met een van deze toezichthouders rechtmatigheid uitvoeren om 

gezamenlijk te leren waar aandachtspunten liggen bij een samenwerking in het toezicht, 

die verder gaat dan alleen afstemming.  

 

- Het huidige regionale overleg tussen het Toezicht Wmo en de gemeenten op ambtelijk 

niveau wordt voortgezet, evenals de nodige onderlinge bilaterale contacten tussen 
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toezichthouders en beleidsadviseurs. Daarnaast blijft Toezicht Wmo beschikbaar om 

activiteiten toe te lichten of nader af te stemmen.  

 

 

- Toezicht Wmo merkt dat er veel kennis over zorgaanbieders ligt in gemeenten (bij onder 

meer wmo-consulenten, wmo-adviseurs, wijkteammedewerkers en contractmanagers). 

Toezicht Wmo zou graag willen bijdragen aan de kennis van deze medewerkers over het 

toezicht, zodat ook voor hen de regionale toezichthouders geen onbekenden zijn. Op die 

manier zouden zorgen en signalen over zorgaanbieders het Toezicht Wmo beter kunnen 

bereiken, teneinde de effectiviteit van het toezicht te vergroten. 

 

- Tot slot zal het Toezicht Wmo de gemeenten net als voorgaande jaren informeren over de 

resultaten van de diverse onderzoeken. Het Algemeen Bestuur wordt halfjaarlijks door het 

Toezicht Wmo geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten. 

 

3.2 Afstemming en samenwerking met derden 

Bestaande overleggen op landelijk niveau worden voortgezet ten behoeve van afstemming, 

samenwerking en professionalisering: het overleg met andere toezichthouders Wmo via GGD 

GHOR Nederland, in een regionale intervisie (geïnitieerd door GGD GHOR Nederland naar 

aanleiding van het rapport van IGJ over de voortgang van het Wmo-toezicht in Nederland), in 

een overleg met de andere ‘koplopers’ voor het Toezicht Wmo en eventuele andere 

toezichthouders.  

 

Toezicht Wmo houdt de banden met het Toezicht Sociaal Domein en de IGJ warm met het 

oog op afstemming of eventuele samenwerking in de uitvoering van toezicht. Ook nodige 

afstemming met overige netwerkpartners, zoals de zorgkantoren en de Wmo-cliëntenraden zal 

onder aandacht van het Toezicht Wmo blijven.  

 

Ook op andere wijzen zal het Toezicht Wmo op het gebied van de Wmo 2015 en het uitvoeren 

van toezicht de ontwikkelingen blijven volgen en waar nodig op inspelen. 




