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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 (1,6 FTE) en 1 toezichthouder kwaliteit (0,9 FTE). Daarnaast voert GGD 

Noord- en Oost- Gelderland (hierna: GGD) het calamiteitentoezicht uit voor de Zorgregio en 

wordt daarnaast ingezet voor (thematische) kwaliteitsonderzoeken (0,44 FTE).  

 

Naast het uitvoeren van onderzoeken, wordt toezicht voor veel andere zaken ingezet, zoals 

het screenen van nieuwe aanbieders. In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan het 

totale takenpakket van toezicht. Alle taken die toezicht uitvoert, hebben als doel om te 

zorgen dat de ondersteuning door aanbieders aan de inwoners van de 8 gemeenten van 

goede kwaliteit is en rechtmatig wordt verleend. Door het uitvoeren van toezicht voldoen de 8 

gemeenten aan hun wettelijke taak. 

 

In 2021 bestond het team van toezichthouders uit dezelfde personen als in 2020. Door 

persoonlijke omstandigheden is de inzet van uren in 2021 bijna 30% minder geweest dan in 

2020. 

 

Corona 

Het coronavirus is ook in 2021 van invloed geweest op de uitvoering van toezicht. Ten tijde 

van de lockdown in het voorjaar van 2021 waren er geen fysieke locatiebezoeken mogelijk. 

De onderzoeken vonden digitaal plaats. Gemeenten zijn over de aangepaste werkwijze 

geïnformeerd. Halverwege het jaar konden er gezien de vermindering van het aantal 

besmettingen weer fysieke onderzoeken worden uitgevoerd. 

 

In verband met de oplopende COVID-19 besmettingen onder Wmo-cliënten en personeel en 

de daarmee gepaard gaande verregaande druk op de zorg hebben toezichthouders besloten 

om in november en december geen (digitale) onderzoeken te plannen. 

 

Leeswijzer 

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

programmaplan2 van toezicht. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 vooruitgekeken naar 2022 en 

geeft toezicht enkele aanbevelingen. De hoofdstukken zijn als volgt: 

 

1) Uitvoeren van toezicht: onderzoeken; 

2) Uitvoeren van toezicht: overig; 

3) Toezicht & samenwerking; 

4) Werkproces en (door)ontwikkeling; 

5) Doelstellingen 2022  

 
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. 



BIJLAGE 1: Vormen van toezicht 

         

1. UITVOEREN VAN TOEZICHT: ONDERZOEKEN 
 

1.1  Overzicht onderzoeken in 2021 en 2020 

 

In de onderstaande tabel staan de onderzoeken opgenomen die in 2021 door toezicht zijn 

uitgevoerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen rechtmatigheidsonderzoeken, 

kwaliteitsonderzoeken, gecombineerde onderzoeken, thematische onderzoeken en 

calamiteitentoezicht. Zie bijlage 1 voor de uitleg van de verschillende vormen van toezicht. 

 

Vorm Soort onderzoek Uitgevoerd door Aantal 

2020 

Aantal 

2021 

 

 

 

Toezicht op 

kwaliteit 

 

Signaalgestuurd 

onderzoek kwaliteit 

Toezichthouder kwaliteit en 

toezichthouder GGD 

1  

Thematisch onderzoek 

Beschermd wonen  

Toezichthouder kwaliteit en 

toezichthouder IGJ 

 1 

Heronderzoek kwaliteit  

 

Toezichthouder kwaliteit en 

toezichthouder GGD 

1 1 

Thematisch onderzoek Toezichthouder GGD 16 12 

Thematisch heronderzoek Toezichthouder GGD  4 

Vooronderzoek Toezichthouder kwaliteit  1 

 

 

Toezicht op 

rechtmatigheid 

 

PGB-onderzoeken 

(vervolg op onderzoek 

2019) 

Toezichthouder 

rechtmatigheid 

3  

Verkort 

rechtmatigheidsonderzoek 

naar declaraties 

Toezichthouder 

rechtmatigheid 

1  

Signaalgestuurd 

onderzoek  

Toezichthouder 

rechtmatigheid 

2 1 

Vooronderzoek Follow the 

money 

Toezichthouder 

rechtmatigheid 

 8 

Vooronderzoek Toezichthouder 

rechtmatigheid 

 3 

 

Gecombineerde 

onderzoeken 

Signaalgestuurd 

onderzoek 

Toezichthouder 

rechtmatigheid en 

toezichthouder kwaliteit 

1 1 



 Vooronderzoek  Toezichthouder 

rechtmatigheid en 

toezichthouder kwaliteit 

 1 

 

 

Overig 

Behandelen 

calamiteitenmeldingen 

Toezichthouder GGD 10 10 

Onderzoek naar calamiteit Toezichthouder GGD 1  

Beoordelen nieuwe 

aanbieders voor de 

kwaliteitscommissie 

Toezichthouder 

rechtmatigheid 

76 92 

 

 

Gemiddelde tijdsbesteding onderzoeken toezicht 

Om een indicatie te geven van het verschil in tijdsinvestering per onderzoek, is een overzicht 

gemaakt van het geschatte aantal uur per onderzoek en het aantal toezichthouders wat 

wordt ingezet per type onderzoek. 

 

Type onderzoek Gemiddeld 

aantal uur per 

onderzoek 

Aantal 

toezicht-

houders 

Gemiddelde 

doorlooptijd 

(in weken) 

Signaal gestuurd  300 + 2 18  

Thematisch onderzoek 24 1 5 

Calamiteitenmelding 8 1 8  

Vooronderzoek 30 1 of 2 3  



 

1.2  Beschrijving onderzoeken in 2021 

 
A. Reactief toezicht: calamiteitentoezicht & signaal gestuurd toezicht  
 
Calamiteiten- en geweldsincidenten:  

Er zijn in 2021 in totaal tien meldingen gedaan bij het meldpunt van de GGD. Bij alle 

meldingen is door de toezichthouder afgestemd met de betreffende accountmanager. Van de 

acht meldingen vielen twee meldingen niet onder de definitie van een calamiteit3 Bij een 

andere melding was er geen sprake van een Wmo indicatie, maar subsidiefinanciering vanuit 

de gemeente. Vanwege de financieringsstroom en de leeftijd van cliënt viel de melding 

conform het contract met zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe binnen de scope van de 

toezichthouder Wmo (GGD Noord- en Oost-Gelderland).  

 

Bij zeven calamiteitenmeldingen hebben de gemelde aanbieders de calamiteit onderzocht 

middels een zelfonderzoek. Alle aanbieders hebben het zelfonderzoek zorgvuldig uitgevoerd 

en (waar nodig) verbeteringen doorgevoerd om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

 

Landelijke trend 

Landelijk maken toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van 

calamiteitenmeldingen zich zorgen over het achterblijvende aantal meldingen van 

calamiteiten en geweldsincidenten. Aanbieders hebben een wettelijke verplichting melding te 

doen van calamiteiten en geweldsincidenten. Het aantal meldingen dat gedaan wordt in de 

regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe is erg laag gezien het aantal gecontracteerde Wmo-

aanbieders (> 500). Het lage percentage sluit daarmee wel aan bij de landelijke trend.  

 

In de COVID-19 periode met strenge (lockdown) maatregelen werden door de 

toezichthouder in 2021 meer calamiteitenmeldingen bij het meldpunt van de GGD verwacht. 

De exacte redenen van het uitblijven van meldingen en signalen zijn niet bekend. Bij de 

reguliere onderzoeken blijkt dat niet alle aanbieders de meldplicht en -procedure binnen de 

Wmo kennen. Het advies van de GGD aan de Zorgregio is om te investeren in het 

informeren van aanbieders over de meldplicht en procedure. In 2022 wordt hier aandacht 

aan besteed in de nieuwsbrief van de Zorgregio. 

 

In onderstaande grafiek zijn de diverse meldingen weergegeven: 

 

 

 
3 Wel gemeld maar incident valt buiten de scope van Wmo artikel 3.4. 
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Signaalgestuurde onderzoeken (kwaliteit en rechtmatigheid) 

Medio 2021 zijn twee onderzoeken afgerond, die gestart waren in 2020. Dit waren 

onderzoeken gericht op rechtmatigheid en enkele kwaliteitsaspecten: 

 

o Eén onderzoek leidde tot een ingebrekestelling als gevolg van het niet 

voldoen aan een aantal kwalitatieve eisen. De aanbieder is verzocht tot het 

aanleveren van een plan van aanpak. Het plan van aanpak wordt nog 

beoordeeld door de gemeente. 

o Het onderzoek naar de andere aanbieder was intensief en heeft na de 

ingebrekestelling (oa. het inzetten van niet gekwalificeerd personeel en niet 

voldoen aan kwalitatieve eisen), geleid tot onmiddellijke ontbinding van het 

contract. Toezicht heeft de betreffende gemeente geadviseerd de ten 

onrechte uitbetaalde zorg (bijna € 80.000) vanwege de inzet van niet- of 

onvoldoende gekwalificeerd personeel terug te vorderen bij de aanbieder. Een 

gedeelte hiervan is inmiddels door de gemeente verrekend met openstaande 

facturen. Het restant staat open als vordering. 

 

Gezamenlijk signaalgestuurd onderzoek 

Op basis van signalen werd in april een gezamenlijk onderzoek (rechtmatigheid en kwaliteit ) 

naar een aanbieder gestart. De toezichthouders constateerden dat er niet relevant geschoold 

personeel werd ingezet en dat er door de aanbieder meer is gedeclareerd dan daadwerkelijk 

is geleverd. Dit onderzoek leidde tot een Ingebrekestelling en verzoek tot aanlevering van 

een plan van aanpak.  

 

De aanbieder heeft vervolgens niet voldaan aan de gestelde voorwaarden waarna de 

aanbieder zich heeft uitgeschreven. Uit het onderzoek bleek dat de aanbieder uren 

declareerde die niet waren onderbouwd door een urenregistratie. De betreffende gemeenten 

overwegen nu om dit teveel uitbetaalde bedrag (ongeveer € 56.000) terug te vorderen. 

Het traject na het definitief maken van de rapporten kostte meer tijd dan vooraf werd 

ingeschat. Dit had voornamelijk te maken met de (juridische) nasleep van de handhaving 

waaronder gesprekken met gemeenten over terugvorderingen.  

 

Heronderzoek kwaliteit 

In oktober 2021 vond een heronderzoek plaats naar aanleiding van een kwaliteitsonderzoek 

bij deze aanbieder in 2020. De uitkomst van het heronderzoek was dat de aanbieder voldoet 

aan de gestelde voorwaarden. 

 

Verkort rechtmatigheidsonderzoek 

Een verkort rechtmatigheidsonderzoek naar een gecontracteerde aanbieder werd uitgevoerd 

naar aanleiding van signalen vanuit een toezichthouder uit een aangrenzende regio. De 

aanbieder kon niet aantonen dat alle omzet rechtmatig was gefactureerd. Dit onderzoek 

heeft geleid tot een terugvordering door twee gemeenten van ten onrechte gefactureerde 

bedragen (in totaal €5.000).  

 

Gestaakt onderzoek 

Een onderzoek dat intensief was voorbereid en in november van start zou gaan, resulteerde 

na de aankondiging van het onderzoek, in het uitschijven van de aanbieder. Na overleg met 

betrokken gemeenten en de juridisch inkoopadviseur van de Zorgregio is besloten het 

onderzoek te staken.  

 



B. Proactief toezicht: risicogestuurd toezicht & thematisch toezicht  

 

Thematisch/risicogestuurd onderzoek samen met de IGJ 

De toezichthouder kwaliteit heeft samen met de IGJ een onderzoek gedaan bij een 

aanbieder van beschermd wonen. Dit onderzoek maakte deel uit van een landelijk 

thematisch onderzoek naar beschermde woonvoorzieningen, waaraan tien verschillende 

regio’s hebben meegewerkt.   

 

Een van de doelen van dit gezamenlijk toezicht was te onderzoeken hoe het staat met de 

kwaliteit en veiligheid van de zorg bij beschermd wonen. Het andere doel van het 

gecombineerde toezicht was om kennis over en weer over te dragen, de samenwerking 

tussen beide toezichthouders te verstevigen en hiermee het Wmo-toezicht te versterken4. 

Het onderzoek heeft inderdaad geleid tot nauwere samenwerking met de IGJ en de 

toezichthouder van de Zorgregio. Ook heeft de toezichthouder kwaliteit inzicht gekregen in 

de aanpak en het instrumentarium van de IGJ wat bruikbaar is voor het uitvoeren van 

onderzoeken in de Zorgregio. 

 

Vanwege corona vond het onderzoek online plaats. Hierbij werd via een online verbinding 

gesproken met bestuur, cliënten, medewerkers, behandelaren en andere betrokken partijen. 

De uitkomsten van het onderzoek waren positief. De aanbieder scoorde op vrijwel alle 

getoetste onderdelen voldoende. Alleen de zelfstandige inzet van ervaringsdeskundigen op 

zorgproducten van de Zorgregio was een punt van aandacht. Dit is naderhand door de 

betrokken accountmanager opgepakt met de aanbieder. Het rapport van het thematische 

onderzoek is door de IGJ openbaar gemaakt5. 

 

Thematisch onderzoek 2020 en 2021 door de GGD 

Tussen september 2020 en april 2021 heeft de toezichthouder van de GGD in totaal veertien 

gecontracteerde organisaties onderzocht in het kader van een thematisch toezicht. Door 

middel van een verkort onderzoek is onderzocht op elke wijze de gecontracteerde 

organisaties de individuele begeleiding hebben georganiseerd, waardoor de geboden 

begeleiding effectief en navolgbaar is. De uitkomsten van elk onderzoek bij een aanbieder 

zijn in een rapport uitgebracht en gedeeld met de aanbieder en de gemeente(n). De 

tijdsinvestering per onderzoek was gemiddeld 24 uur. 

 

In 2020 vonden negen onderzoeken plaats. De overige vijf onderzoeken vonden begin 2021 

plaats. Vanwege COVID-19 en de daarmee geldende RIVM-richtlijnen, vonden de 

onderzoeken digitaal plaats. Van de in totaal veertien onderzochte aanbieders voldeed een 

viertal aanbieders op een aantal onderdelen niet aan de gestelde kwaliteitseisen. De 

betreffende aanbieders hebben binnen de gestelde hersteltermijn de tekortkomingen 

aangepast.  De vier heronderzoeken (tijdsinvestering 10 uur per heronderzoek) zijn gedaan 

op basis van een documentenanalyse.  

 

De samenvatting van de bevindingen, inclusief conclusies van de uitgevoerde onderzoeken 

binnen het thematisch toezicht is besproken met contactpersonen, beleidsmedewerkers en 

accountmanagers van de gemeenten. Er waren met name aandachtspunten voor aanbieders 

gericht op een goede kwalitatieve verantwoording van de ontwikkeling van de cliënt en  

doelrealisatie van de geboden ondersteuning.   

 

 

 
4 Kamerbrief 30 juni 2020 
5 Themarapport Iriszorg Beekbergen, april 2021 

https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/document.aspx?doc=Iriszorg%20Beekbergen%20januari%202021%20beschermd%20wonen&docid=17545


Thematisch onderzoek 2021 en 2022 door de GGD 

Het thematische onderzoek wat tussen september 2021 en april 2022 wordt uitgevoerd, richt 

zich ook op de individuele begeleiding. Het verschil tussen de twee thematische 

onderzoeken is dat bij dit onderzoek ook de ervaring van cliënten wordt opgehaald. 

In totaal worden door de toezichthouder van de GGD 16 gecontracteerde aanbieders 

onderzocht voor dit thematisch toezicht.  

 

In 2021 zijn er zeven aanbieders onderzocht. Vanwege COVID-19 en de daarmee geldende 

RIVM-richtlijnen, hebben drie onderzoeken digitaal plaatsgevonden. In 2022 worden de 

resterende aanbieders onderzocht.  

 

In 2021 is binnen de uitvoering van het thematisch toezicht nadrukkelijker de samenwerking 

gezocht met accountmanagers. Bij de planning van de onderzoeken is de betreffende 

accountmanager op de hoogte gesteld. De uitkomsten van de onderzoeken zijn (tussentijds) 

besproken met de accountmanager en waar nodig is de opvolging afgestemd.  

 

1.3  Resultaten van de onderzoeken in 2021 

 

De resultaten van de onderzoeken hebben onder andere het volgende opgeleverd voor 

aanbieders en gemeenten: 

 

• Inzicht in de doelmatigheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid van de geboden 

zorg en ondersteuning; 

• Verder professionaliseren van de dienstverlening door aanbieders; 

• Leveren van doeltreffende en cliëntgerichte zorg door aanbieders; 

• Juiste besteding Wmo-gelden aan kwalitatief inhoudelijk goede zorg; 

• Bewaken en beschermen gezondheid van kwetsbare inwoners; 

• Een geldelijke terugvordering van teveel- of ten onrechte gefactureerde zorg; 

• Directe uitschrijving door aanbieder op de Raamovereenkomst; 

• Ontbinding van het contract met de aanbieder als gevolg van de geconstateerde 

tekortkomingen; 

• Aanscherping van de Raamovereenkomst. 

 

 

 



 

2. UITVOEREN VAN TOEZICHT: OVERIG  
 

Deelname kwaliteitscommissie 

Een van de toezichthouders rechtmatigheid neemt elke maand deel aan de 

kwaliteitscommissie. Deze beoordeelt de aanbieders die zich hebben ingeschreven voor de 

raamovereenkomst. De toezichthouder voert vooraf aan de bespreking een korte 

rechtmatigheidscheck uit.  

 

Mochten er vooraf opvallendheden worden geconstateerd, dan kan de toezichthouder bij 

externe partners meer informatie opvragen. Of er kunnen door de kwaliteitscommissie 

aanvullende vragen worden gesteld. Op basis van de ingewonnen informatie kan de 

kwaliteitscommissie een betere afweging maken of de aanbieder gecontracteerd wordt. 

Ongeveer 40% van de aanbieders ontvangt een gunning, 60% valt af.  

 

Advisering  

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

• Na afronding van een onderzoek, adviseert de toezichthouder in het proces van de 

naleving.  

• Toezicht adviseert lokale contractmanagers en regionale accountmanagers over 

onder andere signalen/casuïstiek, personele inzet door een aanbieder en 

jaarrekeningen van aanbieders.  

• Toezicht adviseert gemeenten over beleidsmatige onderwerpen, zoals het interne 

calamiteitenbeleid van gemeenten. 

• Naar aanleiding van diverse publicaties van Follow The Money over zorgaanbieders 

met hoge winsten, werkte toezicht mee aan een intern financieel vervolgonderzoek 

en een check op de jaarrekeningen van acht gecontracteerde aanbieders. 

 

Fraudealertheid binnen gemeenten/ afdelingen vergroten  

De toezichthouders hebben afgelopen jaar twee presentaties aan toegangsmedewerkers 

gegeven. Tijdens de presentaties wordt met de toegang besproken hoe zij kunnen 

signaleren en wordt het werk van de toezichthouders uitgelegd. 

 

Verscherping toelating aanbieders  

Toezicht heeft in 2021 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. Een aantal van deze 

aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het opvragen van een VOG RP 

(rechtspersonen) bij een aanbieder, zijn overgenomen in de nieuwe eisen van de 

raamovereenkomst. 

 

Deelname interviews 

Naar aanleiding van de jaarlijkse vragenlijst van de IGJ over het Wmo toezicht, heeft de 

wethouder van Brummen zich opgegeven voor een telefonisch interview met de IGJ. De IGJ 

wilde aan de hand van gesprekken met een aantal wethouders een beeld vormen hoe zij hun 

verantwoordelijkheid voor het Wmo toezicht zien en welk belang zij daaraan hechten. Om de 

meer inhoudelijke vragen over het regionale toezicht te kunnen beantwoorden, heeft de 



toezichthouder kwaliteit het gesprek samen met de wethouder en de lokale contractmanager 

voorbereid. En hebben zij ook gezamenlijk het gesprek met de IGJ gevoerd. 

 

Naar aanleiding van eerdere rapporten van de IGJ over de trage ontwikkeling van het Wmo-

toezicht bij gemeenten, is er in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek 

uitgevoerd door Significant Public. Het onderzoek had als doel om te komen tot  

toekomstscenario’s voor het Wmo-toezicht. Onderdeel van dit onderzoek waren landelijk 

interviews met diverse disciplines, waaronder toezichthouders. De toezichthouder kwaliteit is 

voor dit onderzoek geïnterviewd. Tijdens het interview is onder anderen het belang van een 

nauwe samenwerking tussen toezichthouders rechtmatigheid en kwaliteit benadrukt. 



 

3. TOEZICHT & SAMENWERKING 
 

Samenwerking regionale toezichthouders en de GGD 

Net als in de voorgaande jaren, hebben de regionale toezichthouders en de GGD zich 

ingezet voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van toezicht. Het 

programmaplan is hierin de leidraad. 

 

In 2020 en 2021 is de keuze gemaakt om een verdeling te maken voor de verschillende 

vormen van onderzoek. Hierbij is er voor gekozen om de GGD het thematisch toezicht uit te 

laten voeren en het signaalgestuurd toezicht door de regionale toezichthouders uit te laten 

voeren.  

 

De toezichthouders kwaliteit voeren minimaal 1 keer per jaar een onderzoek gezamenlijk uit 

om de samenwerking te bevorderen en van elkaar te leren. 

 

Samenwerking met regionale accountmanagers 

Bij de planning van de (thematische) onderzoeken is de betrokken regionale 

accountmanager op de hoogte gesteld.  Eveneens zijn de uitkomsten van de onderzoeken 

besproken met de accountmanager en waar nodig de opvolging.  

Ook bij meldingen van calamiteiten en geweldsincidenten is door de toezichthouder 

afgestemd met de betreffende accountmanager.  

De accountmanagers en toezichthouders bespreken punten in een tweewekelijks overleg en 

betrekken elkaar waar nodig bij casuïstiek. 

 

Samenwerking met de 8 gemeenten  

Toezicht zoekt zoveel mogelijk de samenwerking met de gemeenten die deel uitmaken van 

de Zorgregio. Om deze samenwerking te bevorderen organiseert toezicht 4 keer per jaar een 

klankbordgroep overleg. In dit overleg worden onderwerpen op het gebied van toezicht en 

lokaal en regionaal contractmanagement besproken. Tijdens deze overleggen sluit ook de 

toezichthouder van de GGD zoveel mogelijk aan. 

 

Naast deze overleggen hebben de toezichthouders regelmatig contact met de 

contactpersonen van gemeenten over lopende onderzoeken en de opvolging hiervan, het 

opvragen van informatie die benodigd is voor deze onderzoeken en tenslotte over het 

uitvragen van gegevens over aanbieders om te kunnen bepalen en wegen of er reden voor is 

om een aanbieder te onderzoeken. Daarnaast heeft toezicht in het afgelopen jaar regelmatig 

vragen ontvangen uit de gemeenten over (fraude)signalen met het verzoek om advies. 

 

Beleidsmedewerkers worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en voorstellen rondom 

toezicht. Ook zijn de beleidsmedewerkers actief op de hoogte gehouden van de bevindingen 

van het thematisch onderzoek naar de effectiviteit en navolgbaarheid van de geboden zorg 

bij individuele begeleiding. Zo is de samenvatting van de bevindingen, conclusies en 

aanbevelingen besproken in het beleidsoverleg.  

 

Voor de uitvoering van signaalgestuurde onderzoeken zijn de toezichthouders afhankelijk 

van signalen die worden afgegeven door de regiogemeenten. In 2021 zijn er 11 signalen 

vastgelegd in het contractmanagementsysteem. Overige signalen worden gedeeld via de 

email of telefonisch. 



Gezien het grote aantal gecontracteerde aanbieders is het aantal gemelde signalen laag. 

Om die reden sturen de toezichthouders aan op een regionaal signalenoverleg, waardoor 

signalen eerder gedeeld worden. 

 

Samenwerking met externen 

Eén van de toezichthouders rechtmatigheid neemt maandelijks deel aan het lokaal 

casusoverleg ondermijning van de gemeente Apeldoorn. In dit overleg worden casussen 

besproken waarin er mogelijk sprake is van ondermijnende activiteiten. Er wordt 

deelgenomen door een aantal medewerkers van de gemeente Apeldoorn (diverse 

afdelingen), de politie en het RIEC6.  

 

In 2021 zijn er regelmatig casussen over gecontracteerde aanbieders besproken in dit 

overleg. Daarnaast heeft de toezichthouder het overleg gebruikt om de deelnemers op de 

hoogte te houden van lopende onderzoeken in de regio.  

 

Ook vindt vanuit het lokaal casusoverleg 2 keer per jaar de expertgroep plaats over 

ondermijning. Toezicht neemt deel aan dit overleg waarbij er wordt gekeken naar de 

integrale veiligheidsagenda van de gemeente Apeldoorn en of deze bijgestuurd moet 

worden.  

 

Netwerk 

In 2021 hebben de toezichthouders tijd besteed aan het uitbreiden en onderhouden van hun 

netwerk met externe partijen. Zo zijn er regelmatig contacten met collega toezichthouders in 

omringende regio’s en gemeenten zoals Arnhem, Deventer en de Achterhoek. 

 

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

samenwerking gezocht met het RIEC, de VNG, het IKZ7 en/of de Nza8. In geval van 

aanbieders waar naast Wmo-zorg ook vanuit andere financieringsvormen ondersteuning 

wordt geboden, werd contact opgenomen met de IGJ en/of zorgkantoren. 

 

In één casus werd een tweetal overleggen georganiseerd met diverse partijen waaronder de 

regionale accountmanager, lokale contractmanager, toezichthouder kwaliteit, 

onderwijsinspectie en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

 

 

 

 

 
6 Regionale Informatie- en Expertise Centra (afgekort RIEC) 
7 Informatieknooppunt Zorgfraude 
8 de Nederlandse Zorgautoriteit 



 

4. WERKPROCES EN (DOOR)ONTWIKKELING 
 

Werkgroep evaluatie toezicht 

Na twee jaar van uitvoeren van regionaal toezicht, is begin 2021 een voorstel gedaan voor 

het evalueren van de in 2018 bedachte inrichting van het regionale toezicht. 

Eind 2021 is van start gegaan met het opzetten van een projectplan door een werkgroep. De 

toezichthouders maken onderdeel uit van deze werkgroep.  

 

De evaluatie van toezicht geeft inzicht in de huidige inrichting van het toezicht en de 

eventuele knelpunten, verder draagt het bij aan het bepalen van een toekomstgerichte 

inrichting van toezicht. De evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2022 uitgevoerd. De 

uitkomsten worden in april 2022 verwacht. 

 

Werkprocessen 

Toezicht ontwikkelt op basis van opgedane kennis, inzichten en ervaringen nieuwe 

werkprocessen voor een effectievere werkwijze. In 2021 zijn ook bestaande werkprocessen 

binnen de regio onder de loep genomen en besproken in de klankbordgroep. Een voorbeeld 

hiervan is de gemeentelijke werkwijze t.a.v. calamiteiten.  

 

Toezicht gaat met ingang van 1 januari 2022 gebruik maken van het instrument quickscan. 

Dit is een landelijk beproefde methode. De toezichthouders hebben in een werkplan het 

instrument aangepast voor gebruik in de Zorgregio. De quickscan is een licht middel en 

vraagt qua tijd en energie veel minder dan een regulier onderzoek. Hierdoor kunnen in een 

jaar meer aanbieders worden onderzocht dan bij reguliere onderzoeken. Toezicht gaat deze 

methode toepassen op basis van willekeurige steekproeven en eventueel op basis van lichte 

signalen bij aanbieders. 

 

De toezichthouders zien een meerwaarde in het uitvoeren van onderzoeken bij aanbieders, 

waarbij zowel op rechtmatigheidsaspecten als kwaliteitsaspecten getoetst wordt. In het 

werkplan 2022 is opgenomen dat onderzoeken (gedeeltelijk) in koppels worden uitgevoerd, 

waarbij een toezichthouder rechtmatigheid en een toezichthouder kwaliteit altijd 

samenwerken.  

 

Voorbereiding openbaar maken toezichtrapporten  

Er is wetgeving9 in voorbereiding die verplicht dat Wmo-toezichtrapporten actief openbaar 

gemaakt moeten worden. Een werkgroep bestaande uit toezichthouders Achterhoek, GGD 

en de Zorgregio in samenwerking met een jurist en beleidsmedewerkers uit de Achterhoek 

en de Zorgregio, zijn in 2020 gestart om de implementatie van het openbaar maken van 

kwaliteitsonderzoeken binnen de regio’s voor te bereiden. Bij een online conferentie van de 

VNG in november 2021, werd door toezichthouders elders in het land gepresenteerd hoe zij 

samenvattingen van de rapporten van toezicht op rechtmatigheid openbaar maken.  

 

In het kader van transparantie is het wenselijk dat toezichtrapporten openbaar gemaakt 

worden. Dan wordt de kwaliteit van gecontracteerde aanbieders zichtbaar voor burgers en is 

ook de werkwijze van de toezichthouders transparant. De toezichthouders zijn voorstander 

 
9  “Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake het beschikken op resultaat en het 
vereenvoudigen van de geschilbeslechting” 



om zowel rapporten over de kwaliteit van zorg als een samenvatting over de rechtmatigheid 

van de zorg, openbaar te maken. 

 

In 2021 zijn de gemeenten geïnformeerd over de stappen die regionaal en lokaal nodig zijn 

om het openbaarmaken te realiseren. Er zijn nog geen besluiten genomen door de 

regiogemeenten. In 2022 wordt dit besluitvormingsproces vervolgd. 

 

Lerend toezicht  

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

draagt daaraan bij. Na elk onderzoek evalueren de toezichthouders en worden 

werkprocessen bijgesteld. Door de onderlinge samenwerking en de uitwisseling van kennis 

en ervaringen binnen en buiten de regio, ontwikkelt het toezicht steeds verder.  

  

De toezichthouders kwaliteit nemen deel aan de landelijk georganiseerde bijeenkomsten en 

de landelijk georganiseerde intervisie door GGD GHOR Nederland en de VNG. De 

toezichthouders rechtmatigheid nemen deel aan een regionaal overleg wat in 2021 voor het 

eerst werd georganiseerd vanuit de VNG. Het doel is om ervaring uit te wisselen en van 

elkaar te leren. 

 

De toezichthouders nemen daarnaast deel aan door de VNG georganiseerde workshops 

voor toezichthouders. Bruikbare informatie uit deze bijeenkomsten en workshops wordt 

gebruikt om het toezicht voor de regio beter in te richten. 

 

Review E-learning 

Door diverse partijen samen (gemeenten, GGD GHOR, IGJ en VNG is een E-learning 

ontwikkeld voor Wmo-toezichthouders kwaliteit. De toezichthouder kwaliteit heeft in de 

review-groep deelgenomen om feedback te geven op de E-learning en vanuit inhoudelijke 

kennis over het onderwerp adviezen te geven.



 

5. DOELSTELLINGEN 2022  

 

Doelstellingen voor 2022 

Op basis van de onderzoeken en de (door)ontwikkelingen in 2021 heeft toezicht voor 2022 

de volgende doelstellingen opgesteld10:  

 

• Uitbreiding van het preventief toezicht door te werken met quickscans. Hierdoor wordt 

op een snelle en eenvoudige manier beoordeeld of aanbieders voldoen aan een 

aantal kwaliteitseisen en rechtmatigheidseisen.  

• Bredere inzet van de toezichthouders door kennisoverdracht toezichthouders kwaliteit 

en rechtmatigheid. Uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd in 2021 blijkt wederom dat 

kwaliteit en rechtmatigheid met elkaar verweven zijn. De regionale toezichthouders 

zetten daarom ook in 2022 weer in op gezamenlijke onderzoeken (kwaliteit en 

rechtmatigheid). 

• Er is afgesproken dat in 2022 de toezichthouders in twee koppels gaan werken, 

waarbij een toezichthouder kwaliteit wordt gekoppeld aan een toezichthouder 

rechtmatigheid. Het ene koppel voert quickscans uit en het andere koppel houdt zich 

voornamelijk bezig met de signaalgestuurde onderzoeken. 

• Versterken van het risicogestuurd toezicht door gebruikmaking van de tool voor het 

analyseren van jaarrekeningen. Hiermee worden vroegtijdig signalen met betrekking 

tot rechtmatigheid en/of continuïteit bij een gecontracteerde aanbieder in kaart te 

gebracht. 

• Aanscherpen en verbeteren van het controle- en toetsingsproces bij nieuwe 

aanbieders via de Kwaliteitscommissie. Hierbij kijkt toezicht naar landelijke 

ontwikkelingen en de toepasbaarheid daarvan voor de Zorgregio. Dit kan bijvoorbeeld 

leiden tot aanbevelingen voor aanpassingen in de raamovereenkomst.   

• In het kader van transparantie wil toezicht rapporten openbaarmaken (een 

samenvatting van de rechtmatigheidsonderzoeken). Het is aan de gemeenten om 

hierover regionaal een besluit te nemen. Dit onderwerp wordt opnieuw onder de 

aandacht gebracht van de regiogemeenten. 

• Regionaal beter zicht op mogelijke risico’s bij gecontracteerde aanbieders. Er ligt een 

voorstel voor een regionaal signalenoverleg. Doel van het overleg is om alle 

informatie over de betreffende aanbieders met betrokken partijen te delen en 

vervolgacties te bepalen. Signalen worden hierdoor verrijkt en er wordt geadviseerd 

over het instellen van vervolgstappen, zoals een kwaliteits- en/of 

rechtmatigheidsonderzoek, of maatregelen zoals een cliёntenstop of 

contractontbinding. 

 

 

 

 

 

 
10 (Het behalen van) de doelstellingen van toezicht zijn afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie en de keuzes die 
gemaakt worden naar aanleiding van de evaluatie. 



 

BIJLAGE 1 

 

Vormen van toezicht 

 

1. Toezicht op kwaliteit 

De toezichthouders kwaliteit voeren onderzoeken uit naar kwaliteit van het 

ondersteuningsaanbod van de gecontracteerde Wmo-aanbieders11. 

 

5.1 Reactief toezicht: calamiteitentoezicht & signaalgestuurd toezicht  

Reactief toezicht kenmerkt zich door onderzoeken op 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 binnenkomen 

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 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. 

 

5.2 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). 

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

en Jeugd (IGJ). 

 



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 wordt nog geen risicogestuurd 

toezicht uitgevoerd. 

 

Thematisch toezicht 

Bij thematische onderzoek wordt vooraf een thema of onderwerp 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. De selectie kan tot stand komen doordat gemeenten aanbieders aandragen of 

door middel van een steekproef. 

Een thematisch onderzoek kost in verhouding tot andere onderzoeken de minste 

tijdsinvestering. 

 

2. Toezicht op rechtmatigheid 

De toezichthouders rechtmatigheid onderzoeken de rechtmatigheid van individuele 

maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo).  

 

2.1 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 gecontracteerde 

aanbieder. Het proces ten aanzien van de behandeling en verwerking van deze signalen 

verloopt op dezelfde manier als het signaalgestuurd toezicht op kwaliteit (paragraaf 1.1).  

 

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. Tot nu toe zijn alle onderzoeken naar rechtmatigheid uitgevoerd naar aanleiding 

van signalen. 

 

2.2 Proactief toezicht: risicogestuurd toezicht & steekproeven  

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

2021 is gestart met een analysetool om een risicoanalyse uit te voeren op de jaarstukken 

van aanbieders.  

 

Het analyseren van jaarstukken is bedoeld om risico’s met betrekking tot rechtmatigheid en 

financiële continuïteit in kaart te brengen. Daarbij wordt gewerkt met risico-indicatoren, zoals 

relatief hoge winsten en de verhouding tussen omzet en personeelskosten. 

 

De implementatie van deze analysetool kost tijd, waardoor verwacht wordt dat in 2022 

gewerkt kan worden met risicogestuurd toezicht. 

 

 



3. Gecombineerde onderzoeken naar kwaliteit en rechtmatigheid 

De toezichthouders voeren gezamenlijk onderzoeken uit naar de kwaliteit en rechtmatigheid 

van de ondersteuning die geboden wordt door gecontracteerde Wmo-aanbieders. 

 

3.1 Reactief toezicht: signaalgestuurd toezicht  

De onderzoeken in voorgaande jaren zijn gescheiden uitgevoerd; óf er werd onderzoek 

gedaan naar kwaliteit óf naar rechtmatigheid. Deze ervaring heeft de toezichthouders 

geleerd dat kwaliteit en rechtmatigheid vaak met elkaar verbonden zijn.  

 

De insteek van signaalgestuurde onderzoeken is dan ook een samenwerking tussen een 

toezichthouder kwaliteit en een toezichthouder rechtmatigheid. Het onderzoek richt zich op 

aspecten van zowel kwaliteit als rechtmatigheid en er wordt een gezamenlijk rapport 

opgemaakt. 

 

3.2 Proactief toezicht: quickscan 

Aan de hand van signalen uit A-Insights en andere selectiecriteria, wil toezicht quickscans 

(korte audits) gaan uitvoeren. In 2021 hebben de toezichthouders naar aanleiding van 

voorbeelden elders in het land, een opzet gemaakt voor het uitvoeren van quickscans vanaf 

2022. De quickscan biedt de gelegenheid snel een beeld te vormen inzake de kwaliteit en de 

rechtmatigheid.  

 

Toezicht verwacht 10 tot 20 extra onderzoeken per jaar te kunnen doen middels de 

quickscan, omdat een quickscan minder tijd in beslag neemt dan een signaalgestuurd en 

thematisch onderzoek. Een bijkomstigheid is dat er door het uitvoeren van quickscans een 

signaal uitgaat naar de aanbieders dat de gemeente actief zicht houdt op de gestelde eisen 

en preventief toezicht voert. 

 

 

 


