
 
Toetsingskader Toezicht Wmo Verwey-Jonker Instituut en GGD GHOR Nederland 
 
Het onderstaande toetsingskader van het Verwey-Jonker Instituut en GGD GHOR wordt als 
leidraad gebruikt bij het bezoeken van de Wmo voorzieningen.  
Bij het kwaliteitsonderzoek ligt de nadruk er op om een zo helder en compleet mogelijk beeld te 
krijgen van de kwaliteit van dienstverlening aan de cliënt. Hiertoe worden gesprekken gehouden 
met cliënten zelf, maar bijvoorbeeld ook met begeleiders, vrijwilligers en leidinggevenden. Naast 
deze gesprekken worden beleidsstukken, aanvullende documenten en cliëntdossiers ingezien. 
Deze informatie wordt beoordeeld en werkt ondersteunend op de input uit de interviews. Ook 
bij het inzien van documenten wordt gekeken welke bijdrage deze levert aan kwaliteit van 
dienstverlening aan de cliënt.   
 
Na het onderzoek worden de gegevens geanalyseerd en verwerkt in een rapportage. Deze 
rapportage heeft een beschrijvend karakter en leidt tot aanbevelingen voor de aanbieder en een 
advies aan de gemeente. 
 
Wettelijke 
kwaliteitseis 

Uitwerking 

1. De voorziening is 
doelmatig, 
doeltreffend en 
cliëntgericht (art. 3.1, 
tweede lid sub a, W 
mo) 

1.1 Er is een plan waaruit blijkt wat de kansen/mogelijkheden 
en ondersteuningsbehoeften zijn van de cliënt en welke 
voorziening wordt geboden.  
 
1.2 De cliënt heeft zijn/haar ondersteuningsvraag kunnen 
formuleren, is betrokken bij het opstellen van het plan, wat 
zijn/haar instemming heeft. Het sociale netwerk van cliënt is 
eveneens betrokken bij het opstellen van het plan.  
 
1.3 De op basis van het plan verleende ondersteuning wordt 
regelmatig besproken en zo nodig bijgesteld.  
 
1.4 De op basis van de voorziening geboden ondersteuning sluit 
aan op de reële behoefte en mogelijkheden van de cliënt en 
zijn/haar sociale netwerk (waaronder eventueel 
mantelzorgers).  

 
 
 
 

 

 
Wettelijke 
kwaliteitseis 

Uitwerking 

3. De voorziening is 
afgestemd op de reële 
behoefte van de cliënt 
en andere vormen van 
zorg of hulp (art. 3.1, 
tweede lid sub b, 
Wmo) 

3.1 De aangeboden voorziening is voldoende afgestemd op 
andere vormen van geboden hulp en zorg (voor afstemming op 
reële behoefte cliënt zie 1.) 
 
3.2 In geval van meervoudige, complexe problematiek is één 
regisseur of coördinator aangewezen die de nodige samenhang 
en continuïteit bewaakt. 

 

Wettelijke 
kwaliteitseis 

Uitwerking 

2. De voorziening is 
veilig (art. 3.1, tweede 
lid sub a, Wmo) 

2.1 In het kader van de geboden voorziening wordt de 
veiligheid van de cliënt gewaarborgd. 



 
Wettelijke 
kwaliteitseis 

Uitwerking 

4. De voorziening 
wordt verstrekt in 
overstemming met de 
op de beroepskracht 
rustende  
verantwoordelijkheid 
o.b.v. de professionele 
standaard (art. 3.1, 
tweede lid sub c, 
Wmo) 

4.1 De door de aanbieder in het kader van de geboden 
voorziening aangewezen beroepskracht is vakbekwaam. 
 
4.2 De aanbieder biedt de in het kader van de geboden 
voorziening aangewezen beroepskracht passende scholing. 
 
4.3 De aanbieder heeft passend beleid ontwikkeld op het punt 
van: 
- kwaliteitszorg (ten aanzien van de te leveren ondersteuning); 
- personeelsbeleid, waaronder een verantwoorde inzet van 
vrijwilligers; 
- opleiding en scholing; 
- de melding van calamiteiten en geweldsincidenten en het 
daaruit trekken van lessen; 
- de melding van huiselijk geweld en kindermishandeling; 
- de omgang met en de uitwisseling van (gevoelige) 
persoonsgegevens; 
- de afhandeling van klachten (obv een klachtregeling); 
- cliëntparticipatie (obv een regeling voor medezeggenschap). 
 
De aanbieder reflecteert op dit beleid, evalueert dit en stelt het 
zo nodig bij.  

 
 
Wettelijke 
kwaliteitseis 

Uitwerking 

5. De voorziening 
wordt verstrekt met 
respect en in 
achtneming van de 
rechten van de cliënt 
(art. 3.1, tweede lid 
sub d, Wmo) 

5.1 De bejegening door de beroepskracht van de cliënt is passend en 
correct.  
 
5.2 De aanbieder houdt zich in het kader van de leveren 
ondersteuning aan de toepasselijke wettelijke voorschriften (w.o. 
bescherming persoonlijke levenssfeer).  
 
5.3 De aanbieder neemt eventuele klachten in behandeling en handelt 
die tijdig en passend af.  

 
  



 
Uitwerking toetsingskader GGD Zaanstreek-Waterland 
Onderstaande opsomming geeft de toezichthouder houvast in de open gesprekken, die gevoerd 
worden. Hierdoor komen alle onderwerpen, die getoetst moeten worden ook daadwerkelijk aan 
bod. Per categorie is aangegeven waar naar wordt gevraagd. In de kolom ‘eis’ wordt gerefereerd 
aan de wettelijke kwaliteitseis (Wmo 2015) waar de vraag uit voort vloeit. Deze opsomming 
staat in bovenstaand kader van het Verwey-Jonker Instituut en GGD GHOR. 
 
Categorieën: 

- Vragen aan cliënt en/of vertegenwoordiger (wanneer die hierbij aanwezig is) 
- Zorgplan/ leef-plan/persoonlijk plan/ondersteuningsplan d.m.v. steekproef, indien een 

aanbieder hiermee werkt (wanneer er geen zorgplannen zijn worden onderstaande 
vragen zoveel mogelijk meegenomen in de interviews met de beroepskrachten en 
cliënten) 

- Vragen aan de beroepskracht/stagiaires/vrijwilligers/mantelzorgers 
- Organisatie/locatie niveau; vragen aan leiding en/of management 
- Nagaan beleid op organisatie/locatie niveau (opvragen documenten)  

 
Uitgangspunt is dat er een open gesprek ontstaat over de kwaliteit van werken bij de aanbieder 
waar het onderzoek uitgevoerd wordt. De toezichthouders, die aangesteld zijn bij GGD 
Zaanstreek-Waterland, beschikken over competenties, zodat zij op basis van dit open gesprek en 
eventuele observaties een oordeel kunnen vormen over de kwaliteit. Toezichthouders zijn 
ervaren in het analyseren van problemen en het vormen van een oordeel en voeren een 
onderzoek procesmatig uit. Zij stellen zich flexibel op, zijn sociaal en communicatief vaardig en 
sensitief op politiek bestuurlijk gebied. Zij leggen de ambtseed af en handelen hiernaar 
waardoor de integriteit is gewaarborgd. 
 
Vragen aan cliënt (en/of vertegenwoordiger wanneer die hierbij aanwezig is). Eis  

 Hoe is het verblijf  op deze locatie?  
 Wat gaat er goed met u en wat kan er beter? 

5 

 Hebt u een eigen coördinator. (is er iemand die extra op u let / die er 
speciaal voor u is / die met u op stap gaat etc.) 

 Wat bespreekt de coördinator met u? 

3 

 Op welke manier bent u betrokken bij het vaststellen van uw 
zorgvraag? 

 Heeft u hiermee schriftelijk ingestemd, zo ja, waar is dit vastgelegd? 

1 

 Op welke manier is uw sociale netwerk betrokken geweest bij 
opstellen van de zorgvraag of het zorgplan?  

 Welke personen uit uw sociale omgeving waren hierbij betrokken? 
 Welke vragen werden er zoal aan deze personen gesteld? 

1 

 Op welke momenten wordt het zorgplan of de zorgvraag opnieuw met 
u of uw sociale netwerk besproken en bijgesteld? 

 Wanneer is dit voor het laatst gedaan? 

1 

 Wat brengt de geleverde zorg of dienst u? (wat levert het u op om deze 
zorg en of dienst te ontvangen?)  

 Hoe tevreden bent op een schaal van 1 tot 10 over de geleverde zorg of 
dienst? 

 Hoe tevreden bent op een schaal van 1 tot 10 over de manier waarop 
de zorg of dienstverlener met u omgaat? 

 Hoe spreken de mensen uit uw sociale omgeving zich uit over de 
geleverde zorg die u krijgt? 

 Wat kunt in het dagelijks leven nu doen wat u zonder hulp niet meer 
zou kunnen? 

1 



 
 Welke werkzaamheden kunt u zelfstandig uitvoeren en waar hebt u 

hulp bij nodig? 
 Wat hebt u zelf kunnen doen om uw zelfstandigheid te vergroten?  
 Welke activiteiten hoopt u in de toekomst opnieuw zelfstandig uit te 

gaan voeren? 

 Welke risico’s ten aan zien van uw gezondheid ziet u zelf en bespreekt 
u deze met de organisatie? 

 Waar is dit vastgelegd? (risico’s) 

2 

 Als er iets verandert in uw mogelijkheden of beperkingen, op welke 
manier en met wie bespreekt u dit?  

 Hoe ervaart u deze gesprekken? 
 Hoe tevreden bent u over het aantal gesprekken wat hierover wordt 

gevoerd? 

2 

 Als afspraken veranderen, hoe wordt dit met u of uw netwerk 
besproken?  

 Hoe ervaart u de communicatie hierover? 

3 

 Wat voor afspraken zijn er met u gemaakt over het uitwisselen van 
gegevens over u met andere partijen?  
Bijvoorbeeld met de gemeente/ huisarts/ specialist/ of andere 
zorgorganisaties ? 

 Hoe staat u tegenover deze afspraken?  

3  
& 5 

 
 
Inzien zorgplannen [steekproef] indien deze aanwezig zijn.  
(Wanneer er geen zorgplannen zijn worden onderstaande vragen zoveel 
mogelijk meegenomen in de interviews van de beroepskrachten.) 

Eis 

 Hoe wordt in het zorgplan omgeschreven: 
- de vraag van de cliënt 
- de problematiek, kansen en mogelijkheden van de cliënt (eigen 

kracht/sociale netwerk)  
- het afgestemde ondersteuningsaanbod van de aanbieder 
- het bevorderen/behouden van de zelfredzaamheid 

1 

 Op welke manier is de fysieke en sociale veiligheid van cliënt in kaart 
gebracht? 

 Waaruit blijkt dat hier rekening mee wordt gehouden? 

2 

 Op welke manier worden veiligheidsrisico’s en eigen 
verantwoordelijkheid van de cliënt beschreven? 

 Hoe komt er terug dat dit met de cliënt en zijn/haar sociale netwerk is 
besproken? 

2 

 Wat is er opgenomen in het zorgplan over evaluaties?  
 Hoe wordt de cliënt hierbij betrokken? 

3 

 Welke professional is aangewezen als regisseur of coördinator van de 
cliënt?  

 Op welke manier is de regisseur bekend gemaakt aan de cliënt en 
zijn/haar sociale netwerk? 

 Hoe verloopt (eventueel) de overdracht van gegevens van de regisseur 
naar een andere partij?  

3 

   



 
Vragen aan de beroepskracht/stagiaires/vrijwilligers/mantelzorgers Eis 

 Op welke manier wordt de zelfredzaamheid van cliënten bevorderd?  
Op welke manier wordt de cliënt begeleid in het kunnen deelnemen 
aan de maatschappij (dorp/buurt).   

 Hoe helpt u hierbij? Kunt u een voorbeeld geven? 
 Op welke manier wordt het sociale netwerk van de cliënt betrokken? 

1 

 Op welke manier worden risico’s van cliënten in kaart gebracht? 
(fysiek/ emotioneel/ sociaal/ medicatie) ? 

 Op welke manier speelt u hier bij het uitvoeren van uw 
werkzaamheden op in? Hoe gaat u om met deze risico’s? 

2 

 Op welke manier wordt de zorgvraag besproken en geëvalueerd met 
de cliënt en/of het sociale netwerk van de cliënt?   
Bijvoorbeeld als er iets verandert of andere keuzes worden gemaakt. 

 Wat is uw ervaring hiermee? 
 Hoe bevalt het contact met de cliënt hierover?  

1 

 Wanneer cliënten gebruik maken van meerdere voorzieningen bij 
verschillende organisaties: 
Hoe vindt de informatieoverdracht tussen deze organisaties plaats?  

 Welke afspraken zijn hierover gemaakt met andere organisaties? 
 Op welke manier wordt de cliënt betrokken? Hoe is dit vastgelegd? 
 Wat is uw ervaring met deze samenwerking en overdracht? 

3 

 Op welke manier wordt de gegevensuitwisseling met andere hulp- en 
zorgverleners geëvalueerd (bv. als een cliënt overgaat naar een andere 
zorgaanbieder)? 

 Hoe ervaart u de samenwerking hierin? 

3 

 Wat wordt er bij aanmelden van een nieuwe cliënt vastgelegd over zijn 
of haar persoonlijke omstandigheden en levensgeschiedenis? 

 Hoe tevreden bent u over de mate waarop u kunt inspelen op de 
omstandigheden, mogelijkheden en wensen van de cliënt op basis van 
de opgevraagde informatie?  

 Op welke wijze wordt u op de hoogte gebracht van de komst van 
nieuwe cliënten?  

 Hoe verloopt een periodieke zorgplan/werkplan bespreking en 
wanneer vindt deze plaats?  

4 

 Wat weet u over beroepscodes? (bijv. meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling, privacy) 

 Wat weet u over de interne gedragscode (indien van toepassing)? 
 Hoe gaat u met beide om binnen uw werkzaamheden?  
 Kunt u hier een voorbeeld van geven? 

4 

 
  



 
Organisatie/locatie niveau/vragen aan leiding en/of management Eis 

 Hoe verloopt de gegevensuitwisseling tussen hulp- en zorgverleners 
(onderlinge afstemming)? 

 Kunt u een voorbeeld geven? 
 Wie is er binnen uw organisatie verantwoordelijk voor een goed 

verloop van gegevensuitwisseling? 

3 

 Op welke wijze wordt gegevensuitwisseling geëvalueerd?  
 Wanneer vindt dit plaats?  
 Hoe wordt dit gecommuniceerd met cliënten? 
 Wie is er verantwoordelijk voor deze communicatie? 

3 

 Welke eisen stelt u aan de opleiding van uw beroepskrachten?   
 Op welke wijze zijn deze eisen passend bij de te verrichten 

werkzaamheden? 
 Welke bijdrage of scholing levert u als organisatie aan de bevoegdheid 

en bekwaamheid van uw personeel? 
 Hoe wordt dit gemonitord? 
 Hoe is de verhouding vast en flex- personeel? Waarom wordt/is  er 

voor deze verhouding gekozen? 

4  

 Wat is er intern afgesproken over het al dan niet hebben van een 
recente en passende VOG? 

4 

 Hoe verloopt de implementatie van beleid? (bijv. meldcode, afspraken 
betrokkenheid)  

 Kunt u een voorbeeld geven? 
 Hoe wordt beleid getoetst en bijgesteld (lerende organisatie)?  

4 

 Hoe worden klachten behandeld en afgehandeld?   
 Kunt u hiervan een voorbeeld geven? 

5  

 Welke mogelijkheden zijn er voor een cliënt om te participeren in een 
cliëntenraad? 
hoe wordt dit kenbaar gemaakt aan de cliënten en/of zijn/haar sociale 
omgeving? 

 Hoe gaat uw organisatie om met input van de cliëntenraad? 

5 

 
Inzien beleid op organisatie/locatie niveau (opvragen documenten) Eis 

 Welke afspraken zijn er over: 
- inhoud zorgplannen 
- omgang met veiligheidsrisico’s (risicoanalyse) 
- bejegening (gedragscode) 
- betrokkenheid van cliënt en zijn/haar sociale netwerk 
- omgang met kwaliteit (kwaliteitsmanagementsysteem)  
- afstemming met andere organisaties 
- gegevensuitwisseling 
- calamiteitenplan (protocol) 

4 

 
 
 


