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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-Rijnmond2. Deze 

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

Het Toezicht Wmo bestaat sinds 2021 uit vier toezichthouders.  

 

De verrichte activiteiten in 2021 zijn opgenomen in de jaarrapportage 2021, dat tegelijkertijd 

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

Dit werkplan geeft een vooruitblik welke activiteiten het Toezicht Wmo zal uitvoeren in 2022 

en welke (ongeprogrammeerde) activiteiten verwacht worden.  

 

Onverwachte ontwikkelingen kunnen daarbij een rol spelen. Zo is de COVID-19 pandemie op 

het moment van schrijven van deze jaarrapportage nog gaande. Het verloop van de pandemie, 

de daarop volgende landelijke maatregelen en het effect daarvan op de toezichtsactiviteiten is 

daarom ook dit jaar nog onduidelijk. Uitgangspunt voor de uitvoering van het toezicht blijft dat 

dit op veilige en verantwoorde wijze plaatsvindt. Het toezicht Wmo heeft in de opzet van dit 

werkplan hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden. Wanneer nodig zal het Toezicht Wmo 

de geplande activiteiten bijstellen en op gepaste wijze invulling trachten te geven aan de 

uitvoering van de toezichthoudende rol ten behoeve van de kwaliteit van ondersteuning 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. 
2 Zie: Toezichtskader definitief 2019 (ggdrotterdamrijnmond.nl) 

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/wat-doet-de-ggd/toezicht-wmo/Toezichtskader-definitief-2019.pdf
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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 2022 

 

Voor 2022 heeft het Toezicht Wmo de volgende activiteiten binnen de regio gepland: 

 

2.1 Structureel toezicht  

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

bijdraagt aan de bekendheid van het Toezicht Wmo bij deze aanbieders. De bekendheid 

met het toezichtskader biedt de zorgaanbieders handvatten om zelf hun kwaliteit onder de 

loep te nemen. Ook stimuleert deze investering de bereidheid van de aanbieders om 

calamiteiten bij het Toezicht Wmo te melden.  

 

In 2021 zijn positieve ervaringen opgedaan met digitale bijeenkomsten voor aanbieders 

om hen kennis te laten maken met het Toezicht Wmo en hen te informeren over de wijze 

van werken door het Toezicht Wmo en de verwachtingen die het Toezicht Wmo heeft van 

de aanbieders. Daarom staan voor 2022 wederom (digitale) bijeenkomsten voor nieuwe 

gecontracteerde aanbieders in deze regio gepland. Afhankelijk van het aantal nieuwe 

aanbieders betreft dit één of twee bijeenkomsten.  

 

- Uit een eerste grove inventarisatie in 2020 blijkt dat in de regio rond de 1000 unieke Pgb-

aanbieders actief zijn. 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 gemeenten een contract.  

 

Uit diverse eerdere onderzoeken, waaronder de administratieve toets bij pgb-aanbieders 

in 2021, is gebleken dat pgb-aanbieders onbekend zijn met het Toezicht Wmo. Ook blijken 

zij niet altijd volledig op de hoogte te zijn van de vereisten, waaraan de te leveren 

ondersteuning moet voldoen. Sommige pgb-aanbieders hebben een formeel 

kwaliteitssysteem en zijn hierop gecertificeerd en denken dat dit voldoende is, terwijl dit 

niet altijd het geval is. Ook zijn veel pgb-aanbieders niet bekend met het feit dat zij 

conform de Wmo 2015 calamiteiten bij het Toezicht Wmo moeten melden. 

 

Het Toezicht Wmo zou graag de pgb-aanbieders willen voorlichten over de eisen en 

verwachtingen die de gemeenten hebben voor wat betreft de kwaliteit van ondersteuning 

in het kader van de Wmo. In 2021 is het Toezicht Wmo tot de conclusie gekomen dat een 

nieuwe inventarisatie vereist is om te achterhalen welke pgb-aanbieders momenteel 

binnen de regio actief zijn en hoe deze aanbieders (digitaal) kunnen worden bereikt. De 

verzameling van deze data en de kwaliteit van deze data vereist een administratieve inzet, 

waarvoor het Toezicht Wmo afspraken zal maken met de gemeenten. 
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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 2022 hoeven er geen heronderzoeken verricht te worden in het kader van proactief toezicht. 

 

Administratieve toetsing en gesprekken pgb-aanbieders 

Naar aanleiding van de administratieve toetsing van pgb-aanbieders en de hertoetsing van 

enkele van deze aanbieders in 2021 wordt het eindrapport3 naar aanleiding van dit toezicht in 

2022 aangevuld met een finale conclusie en worden de gemeenten hierover geïnformeerd. Het 

doorlopen van de procedures ten behoeve van openbaarmaking eindigt in januari 2022. Hierna 

volgt openbaarmaking van het eindrapport en de onderzoeksrapporten, waar van toepassing, 

aangevuld met een hertoetsbrief en een eventuele reactie van de aanbieder zelf. 

 

Onderaannemerschap 

In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor het toezicht op het thema 

onderaannemerschap. In het kader van preventief toezicht zijn al twee onderzoeken 

uitgevoerd bij aanbieders die als onderaannemer ondersteuning in het kader van de Wmo 

bieden. Relevante informatie uit deze onderzoeken wordt meegenomen in de uitvoering van 

het proactief toezicht naar de kwaliteit van ondersteuning in deze constructie in 2022.  

 

Beschermd wonen 

In 2021 stonden quick scans naar de kwaliteit van Beschermd wonen (BW) gepland. Vanwege 

de doordecentralisatie en de transformatie van het beschermd wonen zijn gemeenten zelf het 

afgelopen jaar zeer actief geweest ten aanzien van de beleidsvorming over deze vorm van 

ondersteuning en de (geplande) inkoop van BW-plekken. Het toezicht Wmo is eind 2021 

begonnen met een inventarisatie van de stand van zaken van deze ontwikkelingen om een 

focus voor het proactief toezicht te kunnen bepalen. Het Toezicht Wmo is tot de slotsom 

gekomen dat een groot risico binnen dit thema de veiligheid van cliënten betreft die een 

indicatie voor Beschermd wonen hebben, maar zelfstandig wonen.  Dat wil zeggen: niet op een 

centrale locatie wonend, waarbij sprake is van permanente (fysieke) aanwezigheid van 

medewerkers. In 2022 wordt nader gekeken in hoeverre binnen deze scope onderzoek kan 

worden uitgevoerd. 

 

 
3 Getiteld: ‘Pgb-aanbieders in de regio Rotterdam-Rijnmond, samenvatting en analyse op basis van administratieve 
toetsing en gesprekken met zorgaanbieders’ 
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Vervolg proactief toezicht 

Tijdens het laatste regionale overleg tussen het Toezicht Wmo en de gemeenten in 2021 zijn 

geen nieuwe thema’s benoemd. Het Toezicht Wmo start daarom begin 2022 met een oriëntatie 

op mogelijke nieuwe thema’s. Hierbij zal worden gekeken naar de mate van kwetsbaarheid van 

de verschillende doelgroepen in het kader van de Wmo. In de daaropvolgende selectie van 

aanbieders zal ook rekening worden gehouden met het effect van het toezicht, dat wil zeggen 

toezicht waarbij als gevolg van het leerproces de meeste cliënten baat hebben bij verbetering 

van de ondersteuning. Bij de presentatie van de halfjaarrapportage verwacht het toezicht Wmo 

uitsluitstel te kunnen geven over een definitief nieuw thema, waarvoor in de 2e helft van 2022 

de voorbereidingen worden getroffen en een aanvang kan worden gemaakt met het 

onderzoek. 

 

Gemeenten die hiervoor ideeën hebben, worden door het Toezicht Wmo uitgenodigd om 

hiervoor in het eerste kwartaal van 2022 input te leveren. 

 

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 

Voor 2022 staan vijf heronderzoeken gepland naar aanleiding van onderzoeken in 2021, 

waarbij verbetermaatregelen zijn geformuleerd.  

 

Nieuwe onderzoeken 

Op basis van de verzamelde signalen voert het Toezicht Wmo bij vijf aanbieders preventief 

toezicht uit. Op een deel van deze aanbieders (bij één, maximaal drie) zal een volledig 

onderzoek op alle kwaliteitseisen door middel van interviews, dossieranalyse en 

documentanalyse worden uitgevoerd. Selectie van de aanbieders blijft afhankelijk van het 

aantal signalen en de ernst van de signalen.  

 

Een ander deel van de onderzoeken zal in een pilot worden uitgevoerd (bij twee tot maximaal 

vier aanbieders). Hierin wordt uitsluitend de inhoud van de signalen over de betreffende 

zorgaanbieders getoetst. Doel daarvan is om sneller uitsluitsel te geven of het signaal wel of 

niet gegrond is, eventuele zorgen hierover weg te nemen en gemeenten sneller te kunnen 

informeren met het oog op snellere handhaving (indien nodig). De verwachting is dat 

(mogelijk) een deel van deze onderzoeken binnen kortere tijd uitgevoerd kan worden.  

In het geval van beide vormen van preventief toezicht dient er rekening mee gehouden te 

worden met het feit dat dergelijke onderzoeken een vooronderzoek vergen. In een 



7 
 

vooronderzoek wordt bekeken of een vervolgonderzoek wel van toepassing of relevant is. 

Soms blijken aanbieders namelijk geen Wmo-cliënten (meer) binnen de regio te hebben, is het 

aantal cliënten te marginaal voor een toezichtsonderzoek of onderzoeken gemeenten al zelf 

het signaal.  

 

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

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) afgestemd en / of samengewerkt worden in het 

uitvoeren van onderzoeken naar aanbieders. Dit geldt ook voor collega- toezichthouders Wmo 

uit andere gemeenten en regio’s of andere gemeentelijke functionarissen op het gebied van 

toezicht. In navolging van de positieve ervaring in 2021 staat het Toezicht Wmo opnieuw open 

voor samenwerking met toezichthouders rechtmatigheid van de gemeenten in de regio.  

 

2.4 Reactief toezicht 

Aanbieders moeten calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een voorziening in het 

kader van de Wmo 2015 melden bij het Toezicht Wmo.  Het Toezicht Wmo voert dan reactief 

toezicht uit. Het 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. Het plaatsvinden van calamiteiten of 

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

worden.  

 

- Wel gepland reactief toezicht betreft de meldingen van zes calamiteiten die in 2021 

gedaan zijn en nog bij aanbieders in zelfonderzoek zijn. Deze zes calamiteiten worden in 

2022 afgehandeld. 

 

- Gebaseerd op de aantallen in 2020 en 2021 en de mogelijke toegenomen bekendheid van 

het Toezicht Wmo onder Wmo-aanbieders als gevolg van de verschillende activiteiten in 

2021, verwacht het Toezicht Wmo dat het aantal nieuwe meldingen in 2022 ongeveer 30 

zal zijn. Hiervan zullen naar verwachting 15-20 meldingen een echte calamiteit betreffen 

en nader toezicht vergen. 
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3. OVERIGE ACTIVITEITEN 

 

3.1 Analyse calamiteiten 

Sinds de start van het Toezicht Wmo zijn er jaarlijks enkele tientallen calamiteiten gemeld. In 

2022 gaat het Toezicht Wmo een analyse uitvoeren van deze calamiteiten om te achterhalen of 

er overeenkomsten zijn te constateren in de aard van de calamiteiten en / of de achterliggende 

factoren. Het doel hiervan is om eventuele overeenkomstige knelpunten in de verstrekking van 

Wmo-ondersteuning vast te stellen. Deze kennis kan op twee wijzen worden benut: enerzijds 

conform de missie van het Toezicht Wmo door zorgaanbieders hiervan te laten leren en de 

kwaliteit van de ondersteuning te laten verbeteren. Anderzijds kunnen knelpunten richting 

gemeenten worden gecommuniceerd, zodat gemeenten dit mee kunnen nemen in de 

beleidsvorming en bij de inkoop van ondersteuning in het kader van de Wmo.   

 

3.2 Samenwerking met de gemeenten in de regio 

Het Toezicht Wmo zal net als voorgaande jaren de gemeenten op bestuurlijk niveau 

informeren over de resultaten van de diverse onderzoeken. Halfjaarlijks ontvangt het 

Algemeen Bestuur een rapportage over de voortgang van de activiteiten. 

 

Het jaar 2022 staat benoemd als nieuw moment waarop de dienstverlening door het Toezicht 

Wmo wordt geëvalueerd4. Mede in dit kader zal het Toezicht Wmo in 2022 de 

verantwoordelijke bestuurders bezoeken om hierover het gesprek te voeren. Tegelijkertijd 

wordt de gelegenheid aangegrepen om kennis te maken met de nieuw benoemde wethouders. 

Tot slot zal het Toezicht Wmo graag van de bestuurders willen vernemen welke 

aandachtspunten zij nodig achten voor het Toezicht Wmo, welke onderwerpen zij graag voor 

2023 zien geagendeerd in de uitvoering van het Toezicht en hoe de raad meer betrokken kan 

worden bij het Toezicht Wmo. 

 

Versterking van de samenwerking met beleidsadviseurs, toezichthouders rechtmatigheid en 

contractmanagers van gemeenten blijft een wens van het Toezicht Wmo, zodat de cyclus van 

beleidsvorming, inkoop, uitvoering, sturing en monitoring, toezicht en handhaving sluitend is. 

Het blijft van belang dat de uitvoering van de Wmo en de toetsing van de uitvoering gebaseerd 

is op goede voorwaarden en dat - waar nodig - naar aanleiding van uitgevoerd toezicht door 

gemeenten wordt opgetreden. 

 

Het is noodzakelijk dat het Toezicht Wmo op de hoogte is van ontwikkelingen die binnen 

gemeenten op het gebied van beleid, inkoop en handhaving afspelen, zodat het Toezicht Wmo 

hierop gericht kan inspelen. Ook de praktijkervaringen van indicatiestellers, 

 
4 Artikel 9, lid 1:  Partijen evalueren de geboden dienstverlening door gemeente Rotterdam midden 2022 en stellen de 
bevindingen in het algemeen bestuur eind 2022 vast. 
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wijkteammedewerkers en natuurlijk van de inwoners van gemeenten zelf, kunnen bijdragen tot 

een effectieve inzet van het toezicht Wmo. Het Toezicht Wmo blijft hiervoor actief de 

gemeenten benaderen en dit in bilaterale overleggen met de primaire contactpersonen bij de 

gemeenten aankaarten, maar wordt ook graag door gemeenten uitgenodigd. Waar gewenst zal 

het Toezicht Wmo uitleg geven over het doel en de activiteiten van het Toezicht Wmo. Ook 

deelt het Toezicht Wmo graag de inhoudelijke kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan op 

basis van het uitgevoerde toezicht. 

 

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

over het toezicht op de kwaliteit van ondersteuning wordt voortgezet. Ook is het Toezicht Wmo 

lid van het regionale overleg van de toezichthouders rechtmatigheid om kennis uit te wisselen 

en de activiteiten op elkaar te kunnen afstemmen.  

 

3.3 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, de interregionale intervisie en tussentijdse overleggen met andere 

toezichthouders, zoals andere ‘koplopers’. Het Toezicht Wmo is agendalid geworden van de te 

starten landelijke werkgroep Toezicht Wmo onder leiding van de VNG. Het Toezicht Wmo kan 

daarmee de vertegenwoordigende gemeente uit deze regio in dit overleg van advies voorzien. 

 

Het 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 zal 

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

onder aandacht van het Toezicht Wmo blijven.  

 

Het Toezicht Wmo blijft verder actief de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo 2015 en 

het uitvoeren van toezicht volgen en waar nodig daarop inspelen. 

 

3.4 Tot slot 

In voorgaande jaren heeft opeenvolgend inzet plaatsgevonden van een stagiair(e) en een 

trainee. Vanwege de komst van een vierde toezichthouder in 2021 is in dat jaar van die 

mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Afhankelijk van de concrete activiteiten van het Toezicht 

Wmo en de mogelijkheid om een geschikte opdracht voor een stagiair(e) of trainee vast te 

stellen5, zal het Toezicht Wmo openstaan om opnieuw een omgeving te bieden voor startende 

professionals om te leren en ervaring op te doen.  

 
5 Suggesties hiervoor zijn welkom. 




