
1 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

    

    

     

          In samenwerking met: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG TOEZICHT 2020 
 
 

 

 

Datum:   1-4-2021 

Versie:   Definitief 



Inhoudsopgave 
 

 

Inleiding ..................................................................................................................................... 3 

 

1. Uitvoeren van toezicht: onderzoeken .......................................................................... 4 

 

2. Uitvoeren van toezicht: overig ...................................................................................... 7 

 

3. Toezicht & Samenwerking ............................................................................................. 8 

 

4. Werkproces en (door)ontwikkeling .............................................................................. 9 

 

BIJLAGE ................................................................................................................................... 10 

 

  



INLEIDING 
 

In de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe (hierna: de Zorgregio) werken de gemeenten 

Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen samen om de 

inkoop en transformatie van jeugdhulp, Wmo en Maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen1 vorm te geven. 

 

Door deze 8 gemeenten zijn regionale toezichthouders aangesteld;  2 toezichthouders 

rechtmatigheid en 1 toezichthouder kwaliteit. Daarnaast voert GGD Noord- en Oost- 

Gelderland (hierna: GGD) het calamiteitentoezicht uit voor de Zorgregio en wordt daarnaast 

0,44 FTE ingezet voor (thematische) onderzoeken. Toezicht maakt onderdeel uit van het 

programmaplan 2020-2022 van de Zorgregio. 

 

In 2020 was de invulling van het team van regionale toezichthouders stabiel. Dit in 

vergelijking met een aantal personele wisselingen bij de Zorgregio en de GGD in 2019. 

 

Corona 

Het coronavirus had invloed op de uitvoering van toezicht. Ten tijde van beide lockdowns 

konden er weinig nieuwe onderzoeken worden uitgevoerd. De toezichthouders waren in die 

periode beschikbaar voor het calamiteitentoezicht, lopende onderzoeken en voor 

signaalgestuurd toezicht. Ook waren toezichthouders bereikbaar om mee te denken met 

casuïstiek vanuit gemeenten. De extra tijd werd besteed aan de doorontwikkeling van het 

toezicht binnen de Zorgregio, zoals het verfijnen van het gezamenlijke programmaplan, 

opzet en plan van aanpak van het thematisch onderzoek en er zijn nieuwe onderzoeken  

voorbereid. 

Noodzakelijke onderzoeken vonden plaats met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Zo zijn 

thematische onderzoeken op digitale wijze gedaan. 

Gemeenten zijn over de aangepaste werkwijze geïnformeerd.  

 

 

 

Leeswijzer 

De hoofdstukken in dit jaarverslag zijn gebaseerd op de 4 hoofdinspanningen uit het 

programmaplan2 van toezicht. De hoofdstukken zijn als volgt: 

 

1) Uitvoeren van toezicht: onderzoeken; 

2) Uitvoeren van toezicht: overig; 

3) Toezicht & samenwerking; 

4) Werkproces en (door)ontwikkeling; 

 

In de bijlage staan verschillende vormen van toezicht beschreven. 

  

 
1 Gemeente Apeldoorn is centrumgemeente voor beschermd wonen. De gemeenten Zutphen en Lochem vallen onder 
centrumgemeente Deventer. 
2 Het programmaplan van toezicht maakt onderdeel uit van het programmaplan Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe 2020-
2022. 



1. UITVOEREN VAN TOEZICHT: ONDERZOEKEN 
 

1.1 Overzicht onderzoeken in 2020 

 

In de onderstaande tabel staan de onderzoeken opgenomen die in 2020 door toezicht zijn 

uitgevoerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen rechtmatigheidsonderzoeken, 

kwaliteitsonderzoeken, gecombineerde onderzoeken, thematische onderzoeken en 

calamiteitentoezicht. 

 

Soort onderzoek Aantal 

Rechtmatigheidsonderzoeken 

- 1 gecontracteerde aanbieder (vervolg op onderzoek 2019) 

- 3 PGB-onderzoeken (vervolg op onderzoek 2019) 

- 1 gecontracteerde aanbieder 

- 1 Verkort rechtmatigheidsonderzoek naar declaraties 

6 

Signaalgestuurd onderzoek kwaliteit en rechtmatigheid gecombineerd   1 

Signaalgestuurd onderzoek kwaliteit (samenwerking GGD Noord- en Oost 

Gelderland en toezichthouder kwaliteit van de Zorgregio)    

1 

Heronderzoek kwaliteit   1 

Uitvoering thematisch onderzoek  

- 7 zorgboerderijen  

- 9 effectiviteit en zorgplannen 

16 

Behandelen calamiteitenmeldingen 10 

Onderzoek naar calamiteit 1 

 

In onderstaande cirkeldiagram staan het aantal onderzoeken (exclusief 

calamiteitenmeldingen)  weergegeven, waarbij onderscheid is gemaakt tussen proactief 

toezicht en reactief toezicht.  
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Uitgevoerde onderzoeken

Proactief Reactief kwaliteit Reactief rechtmatigheid Reactief overig



1.2  Beschrijving onderzoeken in 2020 

 
A. Reactief toezicht: calamiteitentoezicht & signaal gestuurd toezicht  
 

Calamiteiten- en geweldsincidenten:  

Er zijn in 2020 in totaal tien meldingen gedaan bij het meldpunt van de GGD. 

Van deze meldingen vielen er 2 meldingen niet onder de definitie van een calamiteit3 te 

vallen. Van de overige 8 meldingen zijn er 7 opgepakt door middel van een zelfonderzoek 

door de aanbieder en is één calamiteit door de GGD onderzocht. Reden hiervoor was de 

politieke- en mediagevoeligheid van de casus. Vanwege de complexiteit van deze casus 

heeft dit onderzoek veel tijd gekost.  

 

In onderstaande grafiek zijn de diverse meldingen weergegeven. 

 

 
 

Kwaliteits- en rechtmatigheidsonderzoeken 

Alle onderzoeken in 2020 zijn gedaan naar aanleiding van ontvangen signalen vanuit de 

deelnemende gemeenten. 

 

Begin 2020 vond een heronderzoek plaats naar aanleiding van een onderzoek  

naar de kwaliteit bij dezelfde aanbieder in 2019.  

In 2020 zijn een aantal in 2019 gestarte onderzoeken naar rechtmatigheid van PGB-

budgetten afgerond. 

In het afgelopen jaar zijn er 2 onderzoeken op rechtmatigheid gerichte onderzoeken naar 

aanbieders gestart. Beide onderzoeken worden naar verwachting begin 2021 afgerond. Eén 

van deze onderzoeken heeft met name vertraging opgelopen als gevolg van de corona 

uitbraak in maart en de daaraan gekoppelde maatregelen. Daardoor heeft toezicht enkele 

interviews moeten uitstellen en uiteindelijk moeten afstellen. Hierdoor heeft de voortgang en 

planning van de andere onderzoeken vertraging opgelopen.  

 

 
3 Voor een definitie van een calamiteit zie: https://www.ggdnog.nl/professionals/gemeenten/advies-
gezondheidsbeleid/meldpunt-calamiteiten-wmo 
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1

Meldingen calamiteiten en geweldsincidenten

Poging suïcide

Geslaagde suïcide

Geslaagde suïcide*

Brandstichting*

Geweldsincident

Seksueel delict



Daarnaast startte er medio 2020 een onderzoek naar zowel de kwaliteit als de 

rechtmatigheid van een gecontracteerde aanbieder. Dit onderzoek is in december afgerond. 

Voor de interviews met de cliënten is in dit onderzoek is gebruik gemaakt van officiële 

tolkenbureau ’s. Uiteindelijk had ook dit onderzoek wat de voortgang en planning betreft, last 

van de coronamaatregelen.    

De uitkomsten van dit gecombineerde onderzoek zijn besproken in een overleg (gremium), 

waarna een advies is afgegeven met een daaraan gekoppeld verbetertraject voor de 

onderzochte aanbieder.  

 

De toezichthouders kwaliteit (de Zorgregio en GGD) voerden een gezamenlijk 

signaalgestuurd onderzoek uit. Dit onderzoek is in december afgerond.  

 

 

B. Proactief toezicht: risicogestuurd toezicht & thematisch toezicht  

 

Thematisch onderzoek zorgboerderijen 

Tussen juli 2019 en maart 2020 bezochten de toezichthouders van de Zorgregio en de 

toezichthouder van de GGD in totaal 15 zorgboerderijen in het kader van het thematisch 

onderzoek, waarvan 7 zorgboerderijen in 2020. Bij deze verkorte onderzoeken zijn ook 

onderdelen van rechtmatigheden meegenomen.  

De gezamenlijke eindrapportage bevatte aanbevelingen voor de gemeenten. Dit eindrapport 

is besproken met de beleidsmedewerkers van de gemeenten. 

In totaal vond er bij 6 zorgboerderijen een handhavingstraject plaats door de lokale 

contractmanager.  

De toezichthouders hebben bijgedragen aan het opstellen van de ingebrekestellingen.  

 

Thematisch onderzoek effectiviteit en zorgplannen 

Tussen september 2020 en april 2021 voert de GGD een thematisch onderzoek uit naar de 

effectiviteit van de door aanbieders opgestelde zorgplannen voor cliënten met een indicatie 

voor individuele begeleiding. 

De toezichthouder van de GGD heeft samen met de regionale toezichthouder kwaliteit een 

plan opgesteld voor het thematisch onderzoek. Dit plan is ter goedkeuring voorgelegd aan de 

beleidsmedewerkers van de 8 gemeenten.  

De 8 gemeenten hebben voor de selectie van aanbieders voorstellen gedaan.  

In 2020 zijn 9 organisaties onderzocht, waarvan vier via een digitaal onderzoek. Daarbij zijn 

vooraf documenten opgevraagd. 

De uitkomsten van elk onderzoek bij een aanbieders wordt in een rapport uitgebracht en 

gedeeld met de aanbieder en de gemeente(n). Daarnaast vindt er afstemming plaats met de 

gemeente over de uitkomsten van de individuele onderzoeken.  

 

Begin 2021 zijn alle aanbieders bezocht. Waar nodig volgt een kort (digitaal) heronderzoek 

door de toezichthouder van de GGD.  

Aan het eind zal een korte eindrapportage met bevindingen, ‘best practices’ worden 

opgesteld. 
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2. UITVOEREN VAN TOEZICHT: OVERIG  
 

Deelname kwaliteitscommissie 

Toezicht neemt elke maand deel aan de kwaliteitscommissie, waarin aanbieders die zich 

hebben ingeschreven voor de raamovereenkomst, worden beoordeeld.  

De toezichthouder voert een korte rechtmatigheidscheck uit bij de nieuwe aanbieders. 

Bijvoorbeeld een internetcheck van de aanbieder en de bestuurders.   

 

Advisering  

Toezicht levert gevraagd en ongevraagd advies aan de Zorgregio en gemeenten. 

Toezicht heeft in 2020 een rol gehad in het verscherpen van de raamovereenkomst met het 

oog op toelating van aanbieders. De toezichthouders hebben vanuit hun opgedane ervaring 

en door het bekijken van contracten/overeenkomsten van andere gemeenten/regio’s, 

aanbevelingen gedaan tot verscherping van voorwaarden. 

 

Fraudealertheid binnen gemeenten/ afdelingen vergroten  

In het kader van fraudealertheid heeft toezicht in opdracht van de 8 gemeenten een 

onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop controles binnen de gemeenten ten aanzien van 

onrechtmatigheden en fraude ingeregeld zijn. Voor dit onderzoek hebben de toezichthouders 

de vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten geïnterviewd op de onderdelen 

toegang, contractmanagement en backoffice. De uitkomsten van de interviews en de daarbij 

door toezicht opgestelde aanbevelingen, zijn verwerkt in een adviesrapport.  

De aanbevelingen zijn besproken in het opdrachtgeversoverleg evenals met de wethouders 

van de verschillende gemeenten.  

 

Werkgroep tool analyse jaarrekeningen 

In 2020 is begonnen met het in kaart brengen van de verschillende tools die in de markt 

ontwikkeld zijn voor het analyseren van jaarrekeningen. Toezicht maakte deel uit van een 

interne werkgroep die onderzoek deed naar de verschillende tools.  

Doel van deze tool is vooral preventief en pro actief de risico’s in kaart te brengen die 

mogelijk spelen bij gecontracteerde aanbieders.  

 

Netwerkevaluatie casus Apeldoorn:  

Op verzoek van de gemeente Apeldoorn heeft de toezichthouder van de GGD in 

samenwerking met de IGJ een onafhankelijke netwerkevaluatie gedaan naar aanleiding van 

een calamiteit. 

In maart 2021 staat er een groot overleg gepland met gemeente, toezichthouders IGJ en 

GGD, Ministerie van WVS en forensisch arts (CSR-onderzoek) om de bevindingen te 

bespreken en eventuele vervolgacties te nemen. 

 

Voorbereiding openbaar maken toezichtrapporten kwaliteit 

Van juli 2020 tot en met december 2020 heeft een werkgroep bestaande uit toezichthouders 

Achterhoek, GGD en De Zorgregio Midden-IJssel/ Oost- Veluwe in samenwerking met een 

jurist en beleidsmedewerkers uit de Achterhoek en Zorgregio gewerkt aan een visie over het 

openbaar maken van onderzoeken en producten om de implementatie van openbaar maken 

van onderzoeken binnen de regio’s voor te bereiden.  Denk daarbij bijvoorbeeld aan een 

voorstel voor beleidsregels, procesbeschrijving, brieven, kwaliteitshandboek.  
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3. TOEZICHT & SAMENWERKING 
 

Interne samenwerking 

Het afgelopen jaar hebben de regionale toezichthouders en de GGD extra ingezet op de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van toezicht.  

In 2020 is de keuze gemaakt om de GGD het thematisch toezicht uit te laten voeren en het 

signaalgestuurd toezicht door de regionale toezichthouders uit te laten voeren. 

 

De accountmanagers en toezichthouders spreken elkaar regelmatig over onderzoeken, 

signalen en calamiteiten.  

 

Om de samenwerking met gemeenten te bevorderen organiseert toezicht 4 keer per jaar een 

klankbordgroep overleg.  

Naast deze overleggen wisselen toezichthouders met de gemeenten informatie uit over 

lopende onderzoeken en nieuw te starten onderzoeken. 

Daarnaast heeft toezicht in het afgelopen jaar regelmatig vragen ontvangen uit de 

gemeenten over fraudesignalen met het verzoek om advies hierin. 

 

Samenwerking met externen 

Toezicht neemt maandelijks deel aan het lokaal casusoverleg ondermijning van gemeente 

Apeldoorn. In dit overleg waar ook de politie en het RIEC worden casussen besproken 

waarin er mogelijk sprake is van ondermijnende activiteiten.  

 

In 2020 hebben de toezichthouders tijd besteed aan het uitbreiden en onderhouden van hun 

netwerk met externe partijen. Er zijn nieuwe contacten gelegd met toezichthouders in 

omliggende gemeenten/regio’s.   

 

In casussen waarbij sprake was van mogelijke (regionaal overstijgende) zorgfraude, werd de 

samenwerking gezocht met het RIEC, de VNG, het IKZ en/of de Nza. 

In geval van aanbieders waar naast Wmo-zorg ook vanuit andere financieringsvormen 

ondersteuning wordt geboden, werd contact opgenomen met de IGJ en/of zorgkantoren. 
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4. WERKPROCES EN (DOOR)ONTWIKKELING 
 

Werkprocessen 

Toezicht ontwikkelt gaandeweg nieuwe werkprocessen voor een effectievere werkwijze. 

De regionale toezichthouders hebben voor de onderzoeken die zij gezamenlijk uitvoeren een 

format onderzoeksrapport ontwikkeld, wat deels gelijk is aan het rapport dat voor 

onderzoeken kwaliteit wordt gebruikt. Hierdoor ontstaat herkenbaarheid en vergroot het de 

leesbaarheid van onderzoek die door toezicht worden opgeleverd. 

 

 

Lerend toezicht  

Toezicht is voortdurend gericht op het verbeteren van het regionale toezicht. Elke onderzoek 

draagt daar aan bij. 

Door de onderlinge samenwerking met elkaar en met andere toezichthouders buiten onze 

regio en de uitwisselen van kennis en ervaringen, ontwikkeld het toezicht steeds verder.   

Daarnaast geven trainingen en workshops handvatten om het toezicht voor de regio beter in 

te richten. 
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BIJLAGE 

 

Vormen van toezicht 

 
Toezicht op kwaliteit 

De toezichthouders kwaliteit voeren onderzoeken uit naar de kwaliteit van Wmo-aanbieders. 

Het toezicht op de kwaliteit van jeugdaanbieders valt onder de bevoegdheid van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

 

A. Reactief toezicht: calamiteitentoezicht & signaalgestuurd toezicht  

Reactief toezicht kenmerkt zich door onderzoeken die worden verricht naar aanleiding van 

signalen over de kwaliteit van zorg en meldingen van calamiteiten en geweldsincidenten.   

 

Calamiteitentoezicht 

Artikel 3.4 van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht aanbieders om 

calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de toezichthouder. De Zorgregio heeft deze 

taak belegd bij de toezichthouder van GGD Noord- en Oost-Gelderland. 

De GGD beoordeelt ingekomen meldingen, neemt contact op met de betreffende aanbieder 

en geeft de aanbieder de opdracht om zelfonderzoek te doen naar de omstandigheden 

waarin de calamiteit heeft plaatsgevonden. Het onderzoek staat in het teken van leren, zodat 

de kans op herhaling wordt verkleind en daarmee de ondersteuning verbetert. 

De aanbieder krijgt 8 weken de tijd om de calamiteit te onderzoeken. De aanbieder 

rapporteert terug naar de GGD. De GGD beoordeelt of de calamiteit voldoende is 

onderzocht. 

In uitzonderlijke gevallen voert de GGD het onderzoek naar de calamiteit zelf uit. 

 

Signaalgestuurd toezicht 

Soms komen er signalen binnen die vragen oproepen over de kwaliteit van de geleverde 

ondersteuning door een aanbieder. Deze signalen kunnen via diverse kanalen binnen komen 

bij de toezichthouder. 

Vaak leidt één signaal over een aanbieder niet tot een onderzoek. 

Bij meerdere signalen worden vervolgacties bepaald. Een vervolg kan zijn dat er een 

uitvraag aan de gemeenten wordt gestuurd om gegevens zoals cliëntaantallen en daarnaast 

ervaringen met de aanbieder, op te halen.   

Op basis van alle ingekomen informatie wordt binnen de Zorgregio multidisciplinair 

afgewogen of de aanbieder onderzocht wordt.  

Bij de uitvoering van een signaalgestuurd onderzoek wordt er beoordeeld of de geboden 

ondersteuning conform de (kwaliteits)eisen gesteld in de wettelijke kaders en 

contractafspraken wordt uitgevoerd. 

Een signaalgestuurd onderzoek is een arbeidsintensief onderzoek. 

  
B. Proactief toezicht: risicogestuurd toezicht & thematisch toezicht  
Bij proactief toezicht is er geen specifiek signaal dat aanleiding geeft voor het onderzoek. 

Het betreft in kaart gebrachte risicofactoren in algemenere zin of het willen verkrijgen van 

een bepaald beeld over een doelgroep, zorgproduct of een norm (bijvoorbeeld op het gebied 

van veiligheid). 

Een thematisch onderzoek kan een vorm van risicogestuurd onderzoek zijn, maar dat hoeft 

niet. Er wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen deze twee vormen. 



 

Risicogestuurd toezicht 

Bij risicogestuurd toezicht wordt op basis van vooraf opgestelde thema’s, risicoanalyses of 

vraagstukken onderzoeken uitgevoerd bij aanbieders. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan een 

zorgproduct als beschermd wonen. Binnen de Zorgregio voeren we nog geen risicogestuurd 

toezicht uit. 

Een goede inrichting van een systeem, waarbij betrouwbare data beschikbaar komt is nodig 

om risicogestuurd toezicht goed vorm te geven. 

 

Thematisch toezicht 

Bij thematische onderzoek wordt vooraf een thema of onderwerp wordt bepaald, waarop een 

select aantal aanbieders wordt onderzocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het controleren op 

de aanwezigheid van Verklaringen Omtrent Gedrag, of een onderzoek naar het gebruik van 

zorgplannen. 

Een thematisch onderzoek kost in verhouding tot andere onderzoeken de minste 

tijdsinvestering. 

 

 
 

Toezicht op rechtmatigheid 
De toezichthouders rechtmatigheid onderzoeken de rechtmatigheid van individuele 

maatwerkvoorzieningen in het kader van de jeugdwet en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo).  

 
A. Reactief toezicht: signaalgestuurd toezicht  
Net als bij het onderdeel toezicht op kwaliteit  komen er signalen binnen die vragen oproepen 

over de rechtmatigheid van de geleverde ondersteuning door een aanbieder. Het proces ten 

aanzien van de behandeling en verwerking van deze signalen verloopt op eenzelfde wijze 

als beschreven in onderdeel 1.1 onder het kopje signaalgestuurd toezicht  

Bij de uitvoering van een signaalgestuurd onderzoek wordt er beoordeeld of de geboden 

ondersteuning conform de (rechtmatigheids)eisen gesteld in de wettelijke kaders en 

contractafspraken wordt uitgevoerd. 

Een signaalgestuurd onderzoek is een arbeidsintensief onderzoek. In de praktijk komt het 

regelmatig voor dat een onderzoek naar rechtmatigheid ook in combinatie met aspecten van 

kwaliteit wordt uitgevoerd. Hierbij wordt de samenwerking gezocht tussen de toezichthouder 

rechtmatigheid en kwaliteit. 

Tot nu toe zijn de onderzoeken naar rechtmatigheid uitgevoerd naar aanleiding van signalen. 

 

B. Proactief toezicht: risicogestuurd toezicht & steekproeven  

Binnen de Zorgregio voeren we op dit moment nog geen risicogestuurd toezicht uit. Een 

goede inrichting van een systeem, waarbij betrouwbare data beschikbaar komt is nodig om 

risicogestuurd toezicht goed vorm te geven. 

Toezicht onderzoekt of een analysetool voor jaarrekeningen tot de mogelijkheden behoort, 

evenals steekproeven in het kader van proactief toezicht. 

 


