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1 Inleiding 

Hierbij geven wij u een korte terugkoppeling van de conferentie ‘Wat Maakt het Onderscheid’ . 
 
Allereerst leest u een samengevat overzicht van de belangrijkste opbrengsten uit de werkgroepen 

en de paneldiscussie. Let wel: dit is  een weergave van de inbreng van de deelnemers. Vervolgens 
gaan we kort in op enkele meest gestelde vragen. Daarna geven we op basis van de 
evaluatieformulieren een kort overzicht van uw ervaringen. Tot slot geven wij aan hoe we met 

deze resultaten in 2016 verder gaan.  
 
We hopen u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en maken van de 
gelegenheid gebruik om u allen hartelijk te danken voor uw bijdrage! 

 
Mocht u naar aanleiding van deze terugkoppeling vragen hebben, dan horen wij dat graag. Deze 
kunt u richten aan wmotoezicht@ggdgelderlandzuid.nl of bellen met 088 144 7010.  

 
We wensen u fijne feestdagen en graag tot volgend jaar! 
 

Met vriendelijke groet, 
Rinske van der Bij & Manon te Vruchte  

mailto:wmotoezicht@ggdgelderlandzuid.nl
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2 Opbrengsten van de middag 

Hieronder geven wij weer wat naar de mening van de deelnemers aan de conferentie van belang 
is voor de inrichting Wmo-toezicht en op welke manier de deelnemers aankijken tegen de recente 
ontwikkelingen in en rondom de Wmo 2015 in bredere zin. 

2.1 Van belang voor inrichting Wmo-toezicht 

2.1.1 Kwaliteitsverbetering 

Over het algemeen delen de deelnemers het uitgangspunt dat het Wmo-toezicht zich moet richten 

op kwaliteitsverbetering. Daarbij wordt  het van belang geacht om mensen een positieve prikkel 
te geven en een zodanige werksfeer te creëren, dat het maken van fouten aanleiding is om in alle 
openheid na te gaan waar werkwijzen verbeterd kunnen worden.  
Het toezicht moet zich dus focussen op verbetermaatregelen en niet alleen inzoomen op risico’s. 

Het gaat om verbeteren van de kwaliteit door de kwaliteitscyclus steeds toe te passen. Het Wmo-
toezicht heeft meerwaarde als onderzoek gedaan wordt vanuit cliëntenperspectief waarbij het doel 
niet is beheersing, maar waarbij weten, leren en veranderen centraal staat. 

 
Goed Wmo-toezicht houdt in dat ze niet conflicteert met toezicht vanuit de Wlz of andere 
aanverwante inspecties. Het is daarom van belang dat de verschillende soorten inspecties met 

elkaar afstemmen en elkaar aanvullen.   

2.1.2 Contact met de cliënt 

Om goed zicht te krijgen op hoe kwaliteit wordt ervaren is het van belang om verschillende 

cliënten en aanbieders actief te benaderen binnen de diverse voorzieningen van maatschappelijke 
ondersteuning. De toezichthouder moet goed contact maken met de cliënt en kijken naar de 
concrete ervaring van de cliënt om te achterhalen wat de ervaring tot een positieve ervaring 

maakt voor de cliënt. De toezichthouder houdt rekening met het gegeven dat niet iedere cliënt in 
dezelfde mate in staat is om kwaliteit te formuleren. Iemand met een beperking of verslaving is 
niet altijd bezig met of geïnteresseerd in het ondersteuningsplan. 

 
Toezicht mag geen afvinklijstje worden. De uitdaging is om uit te gaan van de beleving van de 
cliënt en gebruik te maken van de ervaringskennis. Dit kan via de weg van de medezeggenschap 
of cliëntenraden. Ook uitkomsten van cliëntervaringsonderzoek kunnen een bron zijn. Maar het 

gevoel leeft ook dat de uitkomsten van een dergelijk instrument niet volledig zicht bieden op de 
centrale positie van de cliënt.  
 

2.1.3 De nieuwe professional 

Voor een goede zorgverlening is het van belang dat aanbieders en hulpverleners buiten hun eigen 

kaders denken. Daarbij mag van hen verwacht worden dat ze oplossingsgericht en creatief zijn. 
Van de professional worden in de nieuwe Wmo andere competenties gevraagd. Tijdens de 
conferentie werd verwezen naar de 10 competenties die zijn vastgesteld voor “de nieuwe 
professional”. In de volgende link vindt u het document van Movisie waarin deze competenties 

staan beschreven en toegelicht: 
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Competenties-maatschappelijke-
ondersteuning-in-WMD-2e-druk%20[MOV-735185-00].pdf 

 
Ook werd aangegeven dat een belangrijk onderdeel van toezicht gericht moet zijn op de vraag op 
welke wijze de professional de cliënt bejegent.  Om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van de 

ondersteuning is het van belang de werkvloer nadrukkelijk te betrekken bij het toezicht en te 
vermijden dat er slechts op grond van de visie van het management een oordeel over de kwaliteit 
wordt geveld. 
 

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Competenties-maatschappelijke-ondersteuning-in-WMD-2e-druk%20%5bMOV-735185-00%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Competenties-maatschappelijke-ondersteuning-in-WMD-2e-druk%20%5bMOV-735185-00%5d.pdf
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Er ontstond discussie over de vraag in hoeverre de fysieke veiligheid de verantwoordelijkheid is 

van de hulpverlener. In hoeverre men tijdens een crisissituatie af mag wijken van een protocol 
(nood breekt wet) is ook nog een punt van discussie.  

 

2.1.4 Normen  

Om tot goede en gedragen criteria/normen te komen is het van belang om vanuit drie 

perspectieven samen te werken bij het formuleren van de normen: [1] gemeenten, [2] cliënten 
en [3] aanbieders. De normen moeten worden geformuleerd in de taal die door een ieder wordt 
begrepen. Ook werd door sommige deelnemers gesteld dat er nu kansen zijn om het Wmo-

toezicht anders in te richten dan gebruikelijk bij toezicht in de zorg. Normen bijvoorbeeld, zijn niet 
nodig. Het is voldoende om uit te gaan van de tevredenheid van de cliënt. Maar een deel van de 
aanwezigen wees erop dat normen ook zorgen voor continuïteit en kwaliteit van zorg. Er moet 

sprake zijn van een goede balans tussen toezicht/controle en de eigen verantwoordelijkheid van 
aanbieders en professionals.  
 
Als toezichthouder is het van belang zicht te krijgen op hoe de aanbieder de cliënten centraal 

stelt. Dit kan onder andere zichtbaar worden in het gegeven dat de cliënt – voor zover hij daar 
belang aan hecht – eigenaar is van het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan is mede 
gebaseerd op de beschikking die is afgegeven en de aanbieder dient zich dan ook hieraan te 

houden. 
 
Aanbieders wezen op het risico dat iedere gemeente eigen kwaliteitsnormen stelt, waarbij de ene 

gemeente het al verder heeft uitgewerkt dan de andere. Dit zorgt voor ongelijkheid en 
onduidelijkheid. Daarom is de suggestie gedaan dat de GGD in samenwerking met de Vereniging 
voor Nederlandse Gemeenten (VNG) normen opstelt.   

2.1.5 Omgaan met informatie 

Voorkomen moet worden dat informatie steeds opnieuw op- of uitgevraagd wordt bij aanbieders 
en cliënten. Informatie die reeds verzameld is over de maatschappelijke ondersteuning door 

bijvoorbeeld gemeenten, via eigen kwaliteitssystemen of andere toezichthouders etc. moet zoveel 
mogelijk gebruikt worden door het Wmo-toezicht. Hiermee voorkom je veel dubbel werk en extra 
belasting. Partijen moeten zich dus ook bewust zijn van het gegeven dat er veel informatie 

beschikbaar is. Zo wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van verschillende instrumenten om 
kwaliteit te meten. Het is belangrijk dat het Wmo-toezicht aansluit bij deze instrumenten. Dit 
voorkomt bureaucratie en dat het primaire proces ten koste gaat van toezicht. 

 
Voor het toezicht geldt dat duidelijke en eenvoudige taal gebruikt moet worden en gebruikte 
instrumenten en rapportages  voor iedereen begrijpelijk zijn.   

2.2 Van belang voor transformatie in het sociale domein 

De inrichting van het Wmo-toezicht is onderdeel van een veel groter geheel: de transformatie in 
het sociale domein als zodanig. Met de bespreking van het Wmo-toezicht komen zo ook vragen en 

opmerkingen op die betrekking hebben op de rol van het (sociale) wijkteam en hoe de kwaliteit 
van de toeleiding naar maatschappelijke ondersteuning wordt gecontroleerd en wat daarbij de rol 
van de gemeente is.  

 
Het is van belang om een goede onafhankelijke klachteninstantie te hebben waar burgers terecht 
kunnen met diverse klachten over toeleiding, wachtlijsten, de uitvoering van maatschappelijke 
ondersteuning etc. Voor burgers kan de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner hierbij 

van belang zijn. Tevens kan de cliëntondersteuner de burger bijstaan met raad en daad. Voor de 
cliënt is het prettig om de cliëntondersteuner als aanspreekpunt te hebben.  
 

Voor een goede zorgverlening is het van belang dat aanbieders en hulpverleners buiten hun eigen 
kaders mogen denken en handelen. In de nieuwe benadering van maatschappelijke ondersteuning 
wordt uitgegaan van herstelgericht werken. Dat kan betekenen dat professionals de ruimte 
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moeten krijgen om buiten gebaande paden maatwerk te leven, waarbij niet op voorhand ieder 

risico uitgebannen kan worden. Dit heeft ook gevolgen voor de inrichting van het 
kwaliteitstoezicht en het toetsingskader.  

 
Voor de bevordering van eigen regie (een kernwaarde in de nieuwe Wmo) is continuïteit van 
maatschappelijke ondersteuning van belang. Dit kan zich uiten in een vaste hulpverlener per 
cliënt. Een continu aanbod van (dezelfde) aanbieders is daardoor wenselijk.    

 
Ten aanzien van sociale veiligheid (privacy) van burgers zijn er zorgen over de hoeveelheid 
informatie die gemeenten van hen nodig hebben om een beschikking af te geven. Het is voor 

burgers niet altijd even duidelijk wat er gebeurt met deze informatie en met wie die wordt 
gedeeld. Daarbij rijzen ook vragen over de beveiliging van informatiestromen. Het is wenselijk dat 
hier toezicht op komt.    

 
Net als het Wmo-toezicht wordt het ook belangrijk gevonden dat gemeenten gebruik maken van 
de informatie die aanbieders al eens hebben verstrekt. Voorkomen moet worden dat informatie 
steeds opnieuw op- of uitgevraagd wordt. Het zou prettig zijn als gemeenten zo veel mogelijk 

samenwerken, waardoor aanbieders die bovenregionaal werken niet met allemaal verschillende 
gemeenten (met verschillende regels) van doen hebben.  
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3 Vraag & antwoord 

Waarom is het Wmo-toezicht bij de GGD belegd?  
De GGD Gelderland-Zuid is door de 16 gemeenten in haar regio en door de gemeente Mook & 
Middelaar om verschillende redenen benaderd om het Wmo-toezicht vorm te geven en uit te 

voeren. De GGD heeft ervaring met toezicht. Denk daarbij aan de Inspectie Kindercentra en 
Technische Hygiënezorg. Ook is de GGD bekend met de spelers in het veld. Wmo-aanbieders zijn 
grotendeels in beeld. Daarnaast neemt de GGD ten opzichte van de gemeente een onafhankelijke 

positie in. Tot slot biedt deze regiobrede opdracht de mogelijkheid om het toezicht uniform voor 
alle zeventien gemeenten vorm te geven.  
 
Moet de GGD normen stellen? 

De GGD stelt niet eigenstandig normen. Het toetsingskader is gebaseerd op wet- en regelgeving, 
zoals de Wmo 2015 en de gemeentelijke verordeningen, en op de professionele standaarden die 
gelden voor beroepskrachten. De verdere verfijning van de normen dient ook in samenspraak met 

het veld (aanbieders, cliënten en gemeenten) uitgewerkt worden. 
 
Worden met dit toezicht de extremiteiten (zoals misbruik) eruit gehaald?  

Een  toezichthouder is altijd mede afhankelijk van de openheid en meldingsbereid van aanbieders, 
professionals en burgers. Met de inrichting van het Wmo-toezicht beogen we goed zicht te krijgen 
op extremiteiten. Indien er tekortkomingen worden geconstateerd dan zijn de 
verbetermaatregelen of aanbevelingen gericht op reductie van extremiteiten. Helaas kan het 

Wmo-toezicht extremiteiten niet volledig voorkomen.  
 
Hoe voorkom je  dat  verschillende gemeenten allemaal hun eigen , meetinstrumenten gebruiken? 

De decentralisatie geeft gemeenten de mogelijkheid om zijn eigen beleid, en dus ook het 
kwaliteitsbeleid, vorm te geven. Het gebruik van verschillende meetinstrumenten kan daarmee 
niet worden voorkomen. Wel kunnen gemeenten gestimuleerd worden tot een uniform beleid voor 

een hele regio. Het feit dat GGD Gelderland-Zuid voor de hele regio het toezicht uitvoert is een 
belangrijke voorwaarde om tot uniformiteit te komen.  
 
Welke eisen worden aan de dossiers gesteld? 

In het toetsingskader zijn globaal eisen gesteld aan de dossiers. Tijdens de pilots hebben we 
specifiek ook gekeken naar informed consent, wijze van evalueren en of doelen en rapportages 
SMART-geformuleerd zijn. Op basis van deze ervaringen vindt verdere operationalisering 

aankomend jaar plaats. Dan kijken we ook naar welk instrument het meest geschikt is om de 
kwaliteit van de dossiers te beoordelen.   
 

Wanneer moet je naast de GGD ook nog andere instanties op de hoogte brengen van een 
calamiteit? Bijv. de gemeente. 
Wanneer een calamiteit of geweldsincident bij de GGD wordt gemeld in het kader van de 
wettelijke meldplicht dan informeert het Wmo-toezicht de Wmo-ambtenaar van betreffende 

gemeente(n). De afweging of de melding doorgezet moet worden naar de ambtenaar integrale 
veiligheid/openbare orde wanneer maatschappelijke onrust wordt verwacht, ligt bij de gemeente 
zelf. Het Wmo-toezicht vervult hooguit een adviserende rol wanneer de melder in het 

meldingsformulier heeft aangegeven dat er (vermoedelijk) sprake is van maatschappelijke onrust.  
Het Wmo-toezicht en gemeenten hebben de procedures hieromtrent vastgelegd in het Protocol 
Meldingen Calamiteiten en Geweldsincidenten.  

 
Of de aanbieder een calamiteit zelf ook moet melden bij de gemeente is afhankelijk van de 
afspraken die hierover zijn gemaakt tussen de aanbieder en gemeente en zo ja, onder welke 
voorwaarden. Dit kan zijn vastgelegd in het contract tussen aanbieder en gemeente.  

 
Wat gebeurt er met de input? 
De bijdragen uit de werkgroepen en paneldiscussie zijn in samengevatte vorm weergegeven in dit 

document. De verschillende adviezen en suggesties worden  bij de verdere verfijning van de 
inrichting van het toezicht verwerkt. Dit kan ook leiden tot een aanpassing of verdere 
concretisering van het concepttoetsingskader.  



        Wat maakt het onderscheid? 
Pagina 8 van 10 

 

 

 

Verder zullen we de afstemming met het veld (aanbieders, professionals, gemeenten en cliënten) 
blijven zoeken en periodiek de resultaten voorleggen. We zijn voornemens om volgend jaar rond 

deze tijd weer een soortgelijke bijeenkomst te organiseren waar we de resultaten van 2016 
presenteren. 
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4 Opbrengsten evaluatie 

Het evaluatieformulier  is  door 21 deelnemers ingevuld. Dit is ongeveer 20% van het totaal van 
de aanwezigen. 
 

 Uitstekend Goed Gemiddeld Onvoldoende 

Algemene 
waardering 

2 18 1 0 

Inhoud 
conferentie 

2 17 2 0 

Voldaan aan 

verwachting van 
de conferentie 

0 15 6 0 

Lengte van het 
programma 

2 17 2 0 

Vragen 
voldoende 
beantwoord 

1 11 9 0 

 

 Ja Nee Misschien 

Nieuwe kennis opgedaan? 19 2 0 

Bereikbaarheid locatie 
goed? 

20 1 0 

Locatie geschikt voor 
conferentie? 

19 2 0 

Zou je de conferentie 
aanbevelen?  

18 0 3 

 
 
De conferentie is als goed beoordeeld. Er was veel waardering voor de opzet en uitvoering. “Ik 
heb genoten van de prettige, deskundige presentatie”, aldus een deelnemer.  

Ook de inhoud werd door 19 van de 21 personen goed of uitstekend ervaren. Een van de 
deelnemers schreef: “Bijzonder leuk programma. Een goede mix van ontspanning en inspanning!” 
Ten aanzien van verwachtingen en of alle vragen naar tevredenheid waren beantwoord, waren de 

reacties iets gematigder. Niet geheel onverwacht omdat we in dit stadium ook nog niet alle 
antwoorden paraat hebben. De conferentie is mede onderdeel om zaken verder aan te scherpen. 
Niemand heeft de conferentie als onvoldoende aangemerkt.  

 
Er waren veel enthousiaste reacties over de locatie en de presentatie van de medewerkers van 
het Toverbaltheater: “Mooie en toepasselijke voorstelling vooraf”.  
 

Het feit dat bijna iedereen de conferentie zou aanbevelen aan anderen  toont naar ons idee aan 
dat de bijeenkomst zijn doel heeft bereikt: het brede veld van aanbieders, cliënten en 
beleidsmedewerkers informeren over en betrekken bij de ontwikkeling van het Wmo-toezicht. 
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5 Hoe gaan we verder? 

Allereerst verwerkt het Wmo-toezicht de opbrengsten van de conferentie, daar waar mogelijk, in 
de verdere invulling van het Wmo-toezicht. Bovendien zal er nog een evaluatie worden uitgevoerd 
van het protocol Meldingen Calamiteiten en Geweldsincidenten en de feitelijke afhandeling van de 

ontvangen meldingen. Onderdeel hiervan is het aanpassen van de informatie op de website en 
aanpassing van de meldformulieren.  
 

Op basis van de evaluaties zal er begin 2016 ten behoeve van het Algemeen Bestuur van de GGD 
een jaarrapportage over 2015 worden opgesteld.  
 
Samen met de recent geworven en aangestelde toezichthouder wordt in januari gestart met de 

uitvoering van plusscenario 11, zoals dat is gepresenteerd tijdens de conferentie.  Onderdeel 
daarvan is een  voorlopig jaarwerkplan en het (verder) opstellen van formats van de 
onderzoeksinstrumenten en rapportages.  

 
Ook de lokale afstemming met de afdelingen contractbeheer van gemeenten en de wijze waarop 
de handhaving geregeld moet worden verdienen nog aandacht. En tot slot hebben ook de verdere 

afstemming op landelijk niveau (VNG, GGDGHOR Nederland, IGZ en IJZ en de 
brancheverenigingen) t.a.v. basistoezichtkader, toepasbaarheid instrumentarium en de 
toezichtmogelijkheden op de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning die pgb-houders 
ontvangen, prioriteit. 

 
Ieder kwartaal zullen we alle aanbieders en cliënten(vertegenwoordigers) via een digitale 
nieuwsbrief informeren over de voortgang en waar mogelijk betrekken bij de uitwerking van het 

toetsingskader en de meetinstrumenten. 
 
 

 
 

                                               
1 Plusscenario 1 wil zeggen: toezicht n.a.v. meldingen en verzamelde signalen, toezicht op nieuwe aanbieders 

en toezicht op aanbieders die in het verleden (vanaf 2013) onder verscherpt toezicht stonden van een 

landelijke inspectie en/of in de toekomst van het Wmo-toezicht. 


