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Inleiding

Onlangs rapporteerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de stand van het Wmo-toezicht in 
2019. De IGJ concludeert dat het tempo waarin het Wmo-toezicht zich ontwikkelt omhoog moet. Het rapport 
benoemt ook enkele concrete punten waarop verbetering nodig is, zoals het uitvoeren van meer proactief toe-
zicht. 

Het rapport is opgesteld op basis van 292 door gemeenten ingevulde enquêtes met meerkeuzevragen. In deze 
onderzoeksopzet was er weinig ruimte voor gemeenten om ontwikkelingen te duiden of keuzes toe te lichten. 
De bevindingen maken echter juist nieuwsgierig naar deze overwegingen. Welke keuzes maken gemeenten 
met betrekking tot het Wmo-toezicht en waarom? Hoe zorgen zij ervoor dat toezicht optimaal bijdraagt aan de 
kwaliteit van ondersteuning en het tegengaan van onrechtmatigheid? En hoe werken zij aan professionalisering 
van de toezichtfunctie? De VNG maakte een rondje langs de velden en geeft aan de hand van enkele kenschet-
sende reacties een inkijkje in de gemeentelijke (toezicht)praktijk.

https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2020/12/08/wmo-toezicht-2019
https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2020/12/08/wmo-toezicht-2019
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Toezicht als onderdeel van de 
kwaliteitscyclus

Het IGJ-onderzoek bekijkt het Wmo-toezicht als op zichzelf staand proces. In veel gemeenten kan het toezicht 
echter niet los worden gezien van de veel omvangrijkere kwaliteitscyclus: wie enkel kijkt naar de opdracht voor 
de Wmo-toezichthouder, gaat voorbij aan de vele andere inspanningen die gemeenten leveren om kwaliteit, 
veiligheid en rechtmatigheid te waarborgen. Zo licht één van de grote gemeenten toe:

“Natuurlijk moet je een aantal specifieke toezichtzaken goed regelen, zoals 
een stevige aanpak na incidenten en calamiteiten. Voor ons is toezicht 
echter niet een op zichzelf staande aanpak, maar onderdeel van het 
sturingsmodel. Dat model is gericht op leren, met veel aandacht voor de 
interactie met aanbieders. Elk kwartaal voeren we accountgesprekken aan 
de hand van een dashboard. Belangrijke indicatoren zijn het bereik, de 
wachttijden en kwaliteit. Voor het beoordelen van kwaliteit is ons 
uitgebreide cliëntervaringsonderzoek een belangrijke graadmeter. Door 
deze manier van sturen heb je scherp zicht op wat er gebeurt binnen 
instellingen, weet je wat er leeft bij bewoners en cliënten en kun je ook snel 
ingrijpen als dat nodig is.”

Een Middelgrote gemeente benadrukt daarnaast de waarde van samenwerking om fraude en oneigenlijk 
gebruik in een zo vroeg mogelijk stadium tegen te gaan. Deze gemeente organiseert een maandelijks overleg 
tussen toezichthouders, juristen, beleidsadviseurs, de toegang en contractmanagers. Dit overleg is sociaal 
domein-breed georganiseerd en schakelt ook met het fysieke domein. Deze aanpak werkt preventief: aanbie-
ders kunnen hierdoor tijdig worden aangemoedigd om verbeteringen door te voeren. De gemeente vertelt: 

“Bij aanbestedingen bekijken we – onder andere met input van de 
toezichthouders - vooraf of aanbieders kwalitatief goede ondersteuning 
bieden. Ook contractmanagement is belangrijk om te kunnen sturen op 
kwaliteit. De toegang speelt een belangrijke rol: we geven consulenten 
bijvoorbeeld handvatten voor het beoordelen van PGB-vaardigheid en 
informeren hen over signalen, calamiteiten of handhavingsmaatregelen bij 
aanbieders. Door vooral te focussen op communicatie en voorlichting aan 
de voorkant, proberen we problemen aan de achterkant te voorkomen. 
Met toezicht pakken we dan de echte probleemgevallen aan. Op deze 
manier zorgen we ervoor dat gemeenschapsgeld voor ondersteuning 
doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt ingezet.”
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Proactief toezicht

De IGJ constateert dat het aantal gemeenten dat proactief toezicht uitvoert terugloopt. Hoewel de continue 
kwaliteitsbewaking ook deels wordt uitgevoerd via het contractmanagement, zien veel gemeenten en toezicht-
houders wel degelijk de potentie van proactief toezicht. Dit kan aanbieders stimuleren doorlopend te werken 
aan kwaliteitsverbetering en geeft meer inzicht in aanbieders die wél goede ondersteuning leveren. 

De helft van de geënquêteerden meldde aan de IGJ dat de keuze om enkel reactief toezicht uit te voeren het 
gevolg is van een budgettaire afweging. Gezien de tekorten in het sociaal domein waarmee veel gemeenten 
kampen, is dat niet verbazingwekkend. Een toezichthouder uit een regio in het oosten van het land geeft – net 
zoals meerdere gemeenten in onze rondvraag – aan dat budget inderdaad de reden is dat er geen proactief 
toezicht wordt uitgevoerd:

“Proactief en reactief toezicht zijn allebei beslist noodzakelijk. Nu werken 
we meestal vanuit een probleem, als er bijvoorbeeld al een signaal ligt 
vanuit de SVB, een cliënt of een consulent. Daardoor worden we nog te 
vaak onaangenaam verrast. Proactief toezicht is waarschijnlijk effectiever, 
want het houdt alle aanbieders scherp. Maar toezicht is arbeidsintensief. 
Ons verzoek om meer budget voor toezicht is niet gehonoreerd. Ik 
verwacht dat de begroting de komende jaren zo onder druk komt te staan, 
dat we voorlopig op deze voet doorgaan.”

Om ondanks een beperkte formatie toch proactief toezicht uit te voeren, werken sommige regio’s met quick 
scans, verkorte kwaliteitsonderzoeken. Naar aanleiding daarvan kan een uitgebreider onderzoek bij de desbe-
treffende aanbieder worden uitgevoerd. Op deze manier kunnen veel aanbieders met relatief weinig inzet wor-
den bekeken. 

Overigens zien niet alle gemeenten een even grote noodzaak voor proactief toezicht, omdat er – zoals hierbo-
ven ook beschreven – ook andere manieren zijn om toe te zien op kwaliteit. Een toezichthouder uit Flevoland 
vertelt:

“Gezien de toename van het aantal aanbieders is het beter om 
signaalgestuurd of risicogestuurd toezicht te doen. Het is minder 
noodzakelijk om proactief toezicht te ontwikkelen. Het 
contractmanagement voert al gesprekken met de aanbieders. 
Kwaliteitsmedewerkers spreken cliënten. Ook consulenten spreken 
cliënten, hulpverleners en het netwerk.”
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Leren en verbeteren

Het Wmo-toezicht draait in eerste instantie om het stimuleren van kwaliteitsverbetering bij aanbieders. Maar 
veel toezichthouders en gemeenten hebben leren en verbeteren ook zélf hoog op de agenda staan. In de rond-
gang hebben we gemeenten en toezichthouders gevraagd hoe zij dit jaar gewerkt hebben aan professionalise-
ring en wat hun plannen voor de toekomst zijn. 

Enkele toezichthouders melden dat voorgenomen ontwikkelingen vanwege de coronacrisis moesten worden 
uitgesteld. Dat kwam bijvoorbeeld doordat de GGD andere prioriteiten moest stellen of doordat locatie-bezoe-
ken (in het kader van preventief toezicht) niet door konden gaan. Gelukkig zijn veel andere gemeenten wel ver-
der gegaan met hun professionaliseringsslag. 

In het land zien we dat er veel aandacht blijft voor het creëren van een deugdelijke basis voor het Wmo-toe-
zicht. Gemeenten waar het toezicht nog in de kinderschoenen staat, gaan bijvoorbeeld aan de slag met de 
Routekaart. Ook gemeenten waar het toezicht al verder geprofessionaliseerd is, nemen alle basiselementen van 
het toezicht nogmaals onder de loep: klopt de aanwijzing, is de mandatering op orde, loopt het proces van sig-
naalgestuurd toezicht goed en de handhaving daarna? 

https://vng.nl/artikelen/routekaart-toezicht-handhaving-en-naleving-wmo-2015-en-jeugdwet
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Ontwikkelthema’s 

In de rondgang langs gemeenten werden enkele terugkerende ontwikkelthema’s genoemd: samenwerking/
integraliteit, toezicht op pgb-gefinancierde ondersteuning en het openbaar maken van rapporten.

Onderlinge samenwerking wordt vaak genoemd als succes én als verbeterkans. Vrijwel alle gemeenten en toe-
zichthouders die we spraken, waren positief over het samenspel tussen Wmo-toezicht en contractmanagement. 
Een toezichthouder die werkt voor een regio in het oosten van het land illustreert:

“Er is goed contact met alle gemeenten in de regio, vooral met het 
contractmanagement. Ik word in toenemende mate door collega’s uit de 
gemeente geconsulteerd, of men stuurt meldingen.”

Tegelijkertijd horen we regelmatig terug dat verbindingen nog steviger kunnen. Te denken valt dan aan de 
samenwerking tussen de toezichthouders rechtmatigheid en de toezichthouders kwaliteit, of aan samenwerkin-
gen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Ook de verbinding tussen de Rijksinspecties en het Wmo-toezicht 
kan op sommige plekken beter. Een gemeente uit Flevoland vertelt bijvoorbeeld:

“Het is dringend noodzakelijk dat toezicht over de hele breedte (integraal) 
goed wordt ingericht, gezien de aanbieders die ook verschillende 
voorzieningen bieden vanuit de Wmo2015, de Wlz, Zvw en de Jeugdwet.”

Een beleidsmedewerker van een grote gemeente vult aan:

‘Ik denk dat de samenwerking met andere toezichtpartijen, gemeenten, 
Rijksinspecties en politie nog verder ontwikkeld mag worden. Hierbij kan 
de landelijke politiek een rol spelen. Zorgfraude – ontdekt door toezicht – 
gaat gemakkelijk samen met witwaspraktijken, drugscriminaliteit, 
mensenhandel etc. Maar allemaal acteren we in ons eigen wereldje. 
Privacywetgeving en gebrek aan centrale sturing verhinderen effectieve 
samenwerking.”

Een andere gemeente geeft het belang aan van samenwerking: 

“we willen ons inzetten op goede kwaliteit van zorg.  Het doel is om een 
belangrijk signaal af te geven dat wij fraude niet tolereren.”
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Een toezichthouder vult aan:

“Ook is er verbinding met het fysieke domein (ondermijning, RIEC, 
veiligheid).” 

Uit de rondvraag blijkt dat ook het toezicht op het persoonsgebonden budget (pgb) voor veel gemeenten een 
relevant thema is. Sommige gemeenten geven aan komend jaar aan de slag te gaan met dit onderwerp. 
Andere gemeenten zijn er juist trots op dat ze al meer grip hebben gekregen op het pgb. Zo schrijft een grote 
gemeente: 

“In 2019 zijn we gestart met de ontwikkeling van kwaliteitskaders voor 
pgb-zorgaanbieders en de pgb-vaardigheidstoets. Dit is zowel ambtelijk als 
politiek goedgekeurd en wordt inmiddels geïmplementeerd. Per 1 januari 
2021 gaan we ermee werken. Dat betekent dat we op het gebied van pgb 
weer signaal gestuurd toezicht kunnen gaan doen. Een grote winst nadat 
we ons hoofd telkens stootten vanaf 2017, het jaar van onze start van de 
aanpak pgb-misbruik.”

Tot slot benoemen meerdere gemeenten dat ze bezig zijn met openbaarmaking van hun rapporten. Zo licht 
een toezichthouder uit het oosten van het land toe:

“Met gemeentelijke toezichthouders en de GGD in onze regio zijn we een 
leercirkel gestart. We zijn onder andere het openbaar maken van onze 
rapporten gezamenlijk aan het voorbereiden. De benodigde kennis hebben 
we grotendeels in huis, al is er ruimte om te professionaliseren. Zo zouden 
we nog effectiever kunnen werken door onze werkwijzen verder te 
stroomlijnen.”

Ook de komende jaren zal de VNG gemeenten ondersteunen en de onderlinge kennisdeling faciliteren. Daarbij 
is ook aandacht voor de ontwikkelpunten die in de rondgang naar voren zijn gekomen. We hebben er alle ver-
trouwen in dat de goede ontwikkelingen in het Wmo-toezicht voor 2020 en de jaren daarna worden doorgezet.

Tot slot heeft de VNG zich op het standpunt gesteld dat de Wmo zonder aanpassingen niet toekomstbestendig 
is. We verwijzen daarbij graag naar de berichtgeving vanuit de VNG over de toekomstbestendigheid van de 
Wmo van 1 december jl. 

https://vng.nl/nieuws/zonder-aanpassingen-is-de-wmo-niet-toekomstbestendig
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Meer informatie

Rapport IGJ: Wmo toezicht 2019

Artikel: Zonder aanpassingen is de Wmo niet toekomstbestendig

Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving | Wmo 2015 en Jeugdwet

 

https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2020/12/08/wmo-toezicht-2019
https://vng.nl/artikelen/routekaart-toezicht-handhaving-en-naleving-wmo-2015-en-jeugdwet
https://vng.nl/artikelen/routekaart-toezicht-handhaving-en-naleving-wmo-2015-en-jeugdwet
https://vng.nl/artikelen/routekaart-toezicht-handhaving-en-naleving-wmo-2015-en-jeugdwet
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