
 
Werkwijze kwaliteitstoezicht Wmo 
Voor het uitvoeren van het kwaliteitstoezicht maken de toezichthouders Wmo gebruik van het Kader 

toezicht Wmo GGDrU 2021. Op basis hiervan wordt de aanbieder getoetst op een aantal normen die 

onder te verdelen zijn in drie thema’s: 1. Cliënten 2. Professionaliteit en 3. Veiligheid. Hieronder lees je 

welke stappen worden doorlopen tijdens het kwaliteitsonderzoek.  

 

Kwaliteitsonderzoek: De stappen 

Voorbereiding onderzoek 
Ter voorbereiding op het onderzoek vraagt de toezichthouder cliëntaantallen, eventuele signalen en 

(contact)gegevens van cliënten op bij de betreffende gemeente(n) / inkoopregio(s). Als een aanbieder 

ook in een andere regio Wmo-ondersteuning biedt, of als de aanbieder naast Wmo ook andere zorg 

biedt, dan kunnen de toezichthouders van GGDrU samenwerken en/of gegevens delen met de 

landelijke inspectie (IGJ) of toezichthouders uit andere regio’s. 

 
Start van het onderzoek 
Het onderzoek kan op twee manieren worden uitgevoerd, namelijk met een aangekondigd bezoek of 
een onaangekondigd bezoek. In het geval van een aangekondigd bezoek wordt de aanbieder vooraf 
aan het onderzoek door de toezichthouder geïnformeerd over de werkwijze en zullen er afspraken 

gemaakt worden met de verantwoordelijke(n). Daarnaast vraagt de toezichthouder vooraf aan het 

bezoek beleidsdocumentatie op. Voorbeelden van te ontvangen beleidsdocumenten vind je in het 
document opvraag beleidsdocumenten. Wanneer er sprake is van een onaangekondigd bezoek, zullen 

bovengenoemde stappen tijdens of na het bezoek plaatsvinden. 

Gesprekken  

Gespreksvoering is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Tijdens het onderzoek vindt er een 
gesprek met de aanbieder plaats waarin er wordt gesproken over de visie van de aanbieder en het 

beleid dat vooraf is aangeleverd. Daarnaast worden er in dit gesprek samen met de aanbieder 

afspraken gemaakt over het vervolg van het onderzoek. Ook zal de toezichthouder in gesprek gaan met 
cliënten en professionals om over hun praktijkervaringen te praten.  
 
Dossier inzage 
Een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek is de inzage in cliënt- en personeelsdossiers. Hierbij 
wordt bijvoorbeeld beoordeelt of cliëntdossiers veilig en compleet worden opgesteld en of de 

medewerkers een passende opleiding hebben gedaan en in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent 
het Gedrag. 

Herstelaanbod 

Nadat bovenstaande stappen zijn doorlopen zal de toezichthouder op basis van de documenten en 

gesprekken vaststellen aan welke normen de aanbieder wel en niet voldoet (tekortkomingen). Indien 

kleine tekortkomingen gevonden zijn die snel op te pakken zijn door de aanbieder kan een 

herstelaanbod worden afgegeven door de toezichthouder. In dit geval zullen de herstelde 

tekortkomingen na afloop van de herstelperiode opnieuw beoordeeld worden.  

 
Rapport 
Na het (her-)beoordelen van de normen stelt de toezichthouder het conceptrapport op en stuurt deze 
naar de aanbieder. De aanbieder heeft de mogelijkheid binnen twee weken te reageren op het rapport  

 

https://ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/Kader_toezicht_Wmo_GGDrU_2021_digitoegankelijk_def.pdf
https://ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/Kader_toezicht_Wmo_GGDrU_2021_digitoegankelijk_def.pdf
https://ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/Rapporten/Opvraag_beleidsdocumenten_kwaliteitstoezicht_Wmo_digitoeg.pdf


 

 

 

 

door eventueel feitelijke onjuistheden aan te wijzen en een schriftelijke reactie te geven op de inhoud 
van het rapport. De reactie van de aanbieder op de inhoud wordt opgenomen in de bijlage van het 

rapport. Zijn er aanpassingen nodig in het rapport, dan ontvangt de aanbieder een tweede 

conceptrapport. Vervolgens maakt de toezichthouder het rapport definitief en wordt het rapport 

verzonden naar de aanbieder en de gemeente(n) waar de aanbieder is gecontracteerd.  

Handhaving 

De gecontracteerde gemeenten zijn na het ontvangen van het rapport verantwoordelijk voor de 

volgende stappen in het kwaliteitsproces. Mogelijkheden voor het vervolg zijn bijvoorbeeld: afsluiten 
van het toezicht, handhaving door gemeente(n) via het regionaal vastgestelde handhavingskader, of 

het uitvoeren van een hercontrole. 

Openbaarmaking 

Sinds het najaar van 2021 worden alle rapporten van het kwaliteitstoezicht openbaar gemaakt via 
www.toezichtwmo.nl. Rapporten naar aanleiding van signalen en calamiteiten worden vooralsnog niet 

openbaar gemaakt. Voor meer informatie over onze werkwijze wat betreft de openbaarmaking zie 

factsheet Openbaarmaking.  

Bevoegdheden en plichten als toezichthouder 
De toezichthouder Wmo heeft vanuit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wettelijke bevoegdheden 

(rechten) voor het uitvoeren van de functie, zoals het (onaangekondigd) bezoeken van locaties en het 

inzien en maken van kopieën van dossiers. Daarnaast zijn er plichten waar de toezichthouder zich aan 
moet houden, zoals het laten zien van een legitimatie als hierom gevraagd wordt en het geheimhouden 

van informatie. Alle rechten en plichten van de toezichthouder zijn beschreven in het document 
Bevoegdheden en plichten toezichthouder Wmo. 

Omgang met gegevens 
Bij alles wat de toezichthouder doet moeten persoonsnamen, bijzondere persoonsgegevens en 

bijvoorbeeld contactgegevens veilig worden gedeeld en niet zichtbaar worden voor anderen, zoals dit 
in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd. Eventuele persoonsgegevens of 

kopieën hiervan worden alleen bewaard zolang dat nodig is: bij afronding van een onderzoek worden 
deze verwijderd. Documenten en rapporten (zonder persoonsgegevens) van de onderzoeken worden 

maximaal 10 jaar bewaard. In het Privacyreglement van GGD regio Utrecht vind je meer informatie over 

de omgang met persoonsgegevens en de bescherming van privacy door GGDrU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/Niet_Digitoegankelijk/Factsheet_openbaarmaking_Wmo_toezicht_2022.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2021-01-01#Hoofdstuk5
https://ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/Bevoegdheden_en_plichten_toezichthouder_Wmo.pdf
https://ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/Rapporten/Privacyreglement_AVG_november_2021.pdf


  

  

KWALITEITSTOEZICHT WMO  

Aanbieders van Wmo-voorzieningen in de regio Utrecht worden in het kader van kwaliteitstoezicht 

onderzocht door de toezichthouders Wmo, in opdracht van 24 gemeenten. Deze gemeenten hebben 

GGDrU gemandateerd voor het uitvoeren van het toezicht Wmo. Let op: gemeenten Utrecht en 

Eemnes vallen hier niet onder. De 24 gemeenten zijn onderverdeeld in inkoopregio’s. Per 

inkoopregio is er een jaarplan vastgesteld voor de kwaliteitstoetsing. Uw organisatie is in dit 

jaarplan opgenomen. Er wordt getoetst op basis van wettelijke vereisten vanuit de Wmo 2015 en 

aanvullende gemeentelijke eisen. Op onze website vindt u onder Downloads ons Kader toezicht 

2021 (inclusief het toetsingskader). De toezichthouder voert onderzoek uit op de volgende wijze:    

 

1. op beleidsniveau: documentstudie en een beleidsgesprek;  

2. op praktijkniveau: gesprekken met cliënten en professionals, inzage in dossiers en eventueel een 

    locatie bezoek 

 

Beleidsdocumentatie  

Wij verzoeken u door middel van een beveiligde link beleidsdocumentatie toe te sturen in het kader 

van het onderzoek. Hiermee krijgt de toezichthouder inzicht in de werkwijze en kwaliteitsafspraken 

van uw organisatie, wat betreft de te toetsen gecontracteerde Wmo voorziening(en) binnen deze 

regio. U kunt denken aan documenten en (geanonimiseerde) formats die inzicht verschaffen in de 

kwaliteitsborging van onderstaande te toetsen normen. Indien de organisatie beschikt over een 

kwaliteitskeurmerk, kunt u naast de overige documenten aanvullend ook de meest recente audit 

rapportage aanleveren.  

Kwaliteitsnorm  Voorbeelden van documentatie  

1.1 Clientgerichte 

ondersteuning   

Werkwijze ondersteuning, Visie en missie van de organisatie, een 

blanco intakeformulier, evaluatieformulier en ondersteuningsplan  

1.2 Afstemming in de keten   
- Ketensamenwerking & privacy  

Afspraken tussen ketenpartners, toestemmingsformulier voor 

overdracht gegevens, privacyreglement, beleid bij een datalek  

1.3 Rechten van de cliënt  
- Klachten   

Klachtenregeling, klachtenformulier, jaarlijks overzicht klachten   

1.3 Rechten van de cliënt  
- Medezeggenschap   

Beschrijving van inspraakmogelijkheden en/of cliëntenraad, 

tevredenheidsonderzoek  

1.3 Rechten van de cliënt  
- Bejegening  

Gedragsnormen of een gedragscode voor medewerkers in omgang 

met cliënten  

2.1 Professionaliteit  
- Professionele standaard   

Functieprofielen en -eisen, info over onderaannemers(chap), 

scholingsbeleid, overlegvormen zoals teamoverleg en intervisie   

2.1 Professionaliteit  
- Verklaring Omtrent het Gedrag  

VOG-beleid, personeelsbeleid & werkwijze indiensttreding  

2.2 Kwaliteitsverbetering  Beschrijving kwaliteitssysteem, kwaliteitscertificaat / keurmerk, 

jaarplan, documenten die de kwaliteitscyclus inzichtelijk maken   

3.1 Veilige verstrekking  Risico-inventarisatie cliënten, RI&E, MIC- en MIM-registratie, 

organisatie BHV, veiligheid en vergunning(en) locaties, medicatie en 

middelengebruik, overzicht van incidenten 2020 & 2021.   

3.2 Meldcode huiselijk geweld 

en (kinder)mishandeling   

Meldcode met afwegingskader en kindcheck, wijze van bevordering 

gebruik en kennis onder medewerkers.  

3.3 Calamiteiten en 

meldplicht  

Calamiteitenprotocol (evt. overgenomen van GGDrU), werkwijze 

calamiteitenmelding, registratie / overzicht calamiteiten. Meer info  

3.4 Hygiëne en gezondheid*  
* indien van toepassing  
  

Beleid met betrekking tot hygiëne en (preventieve) bescherming van 

de gezondheid van cliënten en medewerkers, infectiepreventie, 

hitteprotocol, omgang met gereedschap / werktuigen / dieren  

 NB. In de praktijk merken wij dat er in sommige gevallen onduidelijkheid is over de bevoegdheid tot inzage 

persoonsgegevens gedurende het toezichtbezoek. Uit hoofde van onze functie (vanuit de AwB) hebben we inzagerecht in 

dossiers (zie artikel 6.1 van de Wmo2015). Ter aanvulling treft u hier een link waar de bevoegdheden staan beschreven. 

https://ggdru.nl/zorgprofessionals/toezicht-wmo/gemeenten-waar-toezicht-wmo-wordt-uitgevoerd.html
https://ggdru.nl/zorgprofessionals/toezicht-wmo/gemeenten-waar-toezicht-wmo-wordt-uitgevoerd.html
https://www.ggdru.nl/zorgprofessionals/toezicht-wmo/werkwijze-kwaliteitstoezicht-wmo.html
https://www.ggdru.nl/zorgprofessionals/toezicht-wmo/werkwijze-kwaliteitstoezicht-wmo.html
https://www.ggdru.nl/zorgprofessionals/toezicht-wmo/werkwijze-kwaliteitstoezicht-wmo.html
https://www.ggdru.nl/zorgprofessionals/toezicht-wmo/werkwijze-kwaliteitstoezicht-wmo.html
https://ggdru.nl/zorgprofessionals/toezicht-wmo/melden-calamiteit-of-geweld.html
https://ggdru.nl/zorgprofessionals/toezicht-wmo/melden-calamiteit-of-geweld.html


 

 

Factsheet openbaarmaking Wmo-toezicht 
 

GGD regio Utrecht (GGDrU) met het actief openbaar maken van de rapporten 

Kwaliteitstoezicht Wmo en hercontroles opgeleverd vanaf najaar 2021. In deze 

factsheet wordt uitleg gegeven over het proces van openbaarmaking. 

 

Grondslag openbaarmaking  
 
In opdracht van 24 gemeenten binnen  GGD regio Utrecht, maken wij Wmo toezichtrapporten 

actief openbaar. Dat doen wij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 

(wetten.nl/Wet openbaarheid van bestuur) 

 
Door het openbaar maken van toezichtrapporten bieden wij inwoners inzicht in de kwaliteit van 

de Wmo-voorzieningen. Ook geeft het gemeenten informatie ten behoeve van de inkoop van 

de ondersteuning. Op deze manier werken wij mee aan transparant toezicht. 
 

 
Per onderzoek volgt GGDrU het volgende proces: 

 

 

Zienswijze rapport 
De toezichthouder stelt na het onderzoek een conceptrapport op. Deze wordt intercollegiaal 

gecontroleerd op tekstuele en inhoudelijke beschrijving. Tevens vindt een quickscan plaats om 

te beoordelen of het rapport voldoet aan de privacy eisen en openbaarmaking. 

 

U ontvangt het conceptrapport en kan tot uiterlijk 2 weken na verzending van het 

conceptrapport een reactie geven. Dit betreft feitelijke onjuistheden/onvolledigheden die in het 

conceptrapport aangepast worden indien ondersteunend bewijs is aangeleverd. Daarnaast kunt 

u een zienswijze op de inhoud van het rapport indienen. 

 
De reactie en/of inhoudelijke zienswijze wordt na ontvangst zo spoedig mogelijk verwerkt. De 

inhoudelijke zienswijze wordt als bijlage aan het rapport toegevoegd waarna het rapport 

definitief wordt gemaakt. 

 
 

Zienswijze openbaarmaken 

Het definitieve rapport wordt naar u gestuurd. Tevens wordt u geïnformeerd over het 

voornemen tot openbaarmaking van het rapport. U kunt dan binnen 2 weken schriftelijk via 

wmotoezicht@ggdru.nl uw zienswijze op openbaarmaking indienen.  

 

U kunt het aangeven als u het niet eens bent met openbaarmaking van (gedeelten van) het 

rapport en dit motiveren. Wij nemen uw motivatie mee in het uiteindelijk door ons te nemen 

besluit. Deze bedenkingen toetsen wij aan het weigeringsgronden zoals vastgelegd in artikel 

10 van de Wob.  

 

 
 

 
 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukIII
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Besluit openbaarmaken 

U ontvangt van ons een besluit tot openbaarmaken. Wij kunnen besluiten om het gehele 

rapport openbaar te maken, omdat u/uw zienswijze geen aanleiding geeft om het rapport niet 

openbaar te maken. Ook kunnen wij besluiten het gehele rapport niet openbaar te maken of 

slechts gedeelten van het rapport openbaar te maken. Bent u het niet eens met het definitieve 

besluit? Dan kunt u bezwaar maken.   

 
 

Bezwaar maken op juridische gronden 
U heeft na het versturen van het besluit tot openbaarmaking de gelegenheid tot het nemen 

van juridische stappen. Dit kan door binnen 6 weken bezwaar te maken bij de gemeente. 

Zowel het indienen van het bezwaarschrift als de behandeling ervan vindt plaats bij de 

gemeente waarvoor het toezicht is uitgevoerd met het grootst aantal cliënten. 

Ook kunt u binnen 2 weken een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank 

rechtspraak.nl/voorlopig-voorziening 

   

 

 
Publicatie 

De gemeente gaat na minimaal 2 weken over tot uitvoering van het besluit tot 

openbaarmaking (publicatie)  

- indien er geen bezwaar is gemaakt of;  

- er is bezwaar gemaakt maar er is geen voorlopige voorziening is aangevraagd of; 

- de voorlopige voorziening is afgewezen of; 

- het bezwaar is niet gegrond verklaard.  

 

Het rapport wordt door GGDrU online geplaatst op toezichtwmo.nl 

Vijf jaar na publicatie verwijderen wij de informatie van onze website. Tussentijdse 

verwijdering is alleen mogelijk als de rechter of bezwaarcommissie daarover besluit. 

 

In onderstaand stroomschema staat het proces van openbaarmaking beschreven.  

 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/voorlopig-voorziening.aspx
http://www.toezichtwmo.nl/


 

 

Stroomschema WMO procedure openbaarmaking

Uitvoering 

kwaliteitstoezicht

Opstellen 

conceptrapport: 

informeren procedure 

openbaarmaking

Zienswijze 

ontvangen?

Reactie aanbieder : 

feitelijke onjuistheden 

en zienswijze inhoud 

Nagaan bij aanbieder 

Juridische toets 

weigeringsgronden 

Wob

Openbaarmaken besluit 

DPG (brief besluit)

Informeren aanbieder 

over besluit. Wijzen op 

mogelijkheden/ 

juridische stappen

nee

ja

Opstellen definitief 

rapport: informeren 

voornemen 

openbaarmaking

Zienswijze aanbieder 

op voornemen 

openbaarmaking 

Zienswijze ontvangen?ja

nee

Bezwaar ingediend?

ja

Wachten met 

publiceren

Termijn: 2 weken na 

versturen 

conceptrapport

Termijn: 2 weken na 

versturen 

definitief rapport

Indienen bezwaar bij 

gemeente (6 weken na 

dagtekening besluit

Aanvragen voorlopige 

voorziening bij recht-

bank (2 weken na 

dagtekening besluit)

Termijn 2 weken na 

dagtekening besluit 

Voorlopige 

voorziening 

aangevraagd?

ja

Nagaan of bezwaar is 

ingediend en/of 

voorlopige voorziening 

is aangevraagd

nee

Rapport (voorlopig) 

openbaar

Rapport openbaar 

maken/ blijft 

openbaar

Voorlopige 

voorziening toegekend 

door rechtbank?

ja

nee

nee

Bezwaar gegrond?

Wachten met 

publiceren

Rapport niet 

openbaar maken/ 

verwijderen

nee

ja

 


