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1. Onderzoekskader 
 

1.1 Inleiding 

Conform de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo), zorgt de gemeente 

ervoor dat burgers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en participeren in de 

samenleving. Binnen dit kader draagt de gemeente zorg voor maatschappelijke ondersteuning 

in de vorm van: 

 het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de 

toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een 

beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en 

bestrijden van huiselijk geweld; 

 ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een 

beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in 

de eigen leefomgeving; 

 bieden van beschermd wonen en opvang. 

 

De wetgever heeft besloten ook het toezicht op het naleven van de kwaliteitseisen van de 

voorzieningen te decentraliseren naar het lokale niveau. De gemeente draagt hiermee zorg 

voor (het toezicht op) de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen. De gemeenten 

binnen de regio Utrecht hebben de opdracht voor het uitvoeren van toezicht bij de GGD regio 

Utrecht (hierna: GGDrU) belegd. Dit betekent dat de GGDrU, in opdracht van de gemeenten, 

toezichthouder is op de kwaliteit van de Wmo voorzieningen. 

1.2 Opzet toezicht traject 

Het toezicht traject omvat een aantal onderdelen, die worden uitgevoerd om de kwaliteit van 

de geboden ondersteuning inzichtelijk te maken. Deze onderdelen zijn: documentanalyse, 

interviews op management- of directieniveau, interviews met professionals en vrijwilligers, 

interviews met deelnemeren en/of mantelzorgers en observatie op locatie.  

1.3 Doel van het toezicht 

Het toezicht geeft een beeld van de kwaliteit van ondersteuning die wordt geboden door de 

gecontracteerde Wmo voorzieningen in de regio Utrecht. De resultaten kunnen aanleiding 

vormen met elkaar in gesprek te gaan over hoe de Wmo voorzieningen in de regio zo 

doeltreffend mogelijk kunnen worden ingezet binnen de kaders van participatie en 

zelfredzaamheid. De resultaten van dit toezichttraject kunnen aanzet zijn tot een 

ontwikkeltraject om de doelstellingen van de Wmo te behalen.  
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2. De aanbieder 

 

2.1 Aanbieder 

De King Arthur Groep (KAG), gericht op dementiezorg, is in 2009 opgericht door Jarcine 

Spaander en Anita Schimmel. In 2011 startten zij met het eerste ontmoetingscentrum in 

Soest. Zij hebben dit uitgebreid naar meerdere ontmoetingscentra, individuele begeleiding, 

persoonlijke verzorging (Wmo) en wijkverpleging in 2012 (ZvW) en in 2013 met een 

kleinschalige woonvoorziening (Wlz). De professionals, werkzaam bij King Arthur Groep, zijn 

allen ZZP-ers. Dit kwaliteitsonderzoek richt zich op de dagactiviteiten vanuit de Wmo.  

 

Missie van de aanbieder 
“(Het bijdragen aan) een waardig leven en een warm thuis voor mensen met dementie en hun naasten” 
(Bron: website). 
“(Het bijdragen aan) een waardig leven en een warm thuis voor mensen met dementie en hun naasten 

2.2 Voorziening en locatie 

De aanbieder biedt verschillende voorzieningen aan. In dit toezichttraject is ingegaan op de 

dagactiviteiten in de ontmoetingscentra. King Arthur heeft 7 locaties die deze voorziening 

leveren in de provincie Utrecht en Noord Holland. De locaties wisselen van grootte en bieden 

activiteiten op verschillende dagen, soms ook in het weekend. In dit toezicht traject zijn twee 

locaties bezocht, te weten: 

1. Ontmoetingscentrum (OC) Soest 

2. Ontmoetingscentrum (OC) Amersfoort 

De selectie is gebaseerd op centra binnen het werkgebied waarvoor de GGDrU een mandaat 

heeft. Hierdoor komen 3 centra in aanmerking en is gekozen om er hiervan 2 te bezoeken.  

 

Locatie OC Soest 

Molenstraat 8a   3764 TG Soest   

Met deze locatie startte de King Arthur Groep in 2009. De grote binnen-, en buitenruimte 

bieden plaats aan maximaal 12 personen per dag. Openingstijden zijn van maandag tot en 

met vrijdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag van 9.30-14.30 uur. Tijdens de start van het 

bezoek van de toezichthouder zaten twee deelnemers te schilderen, waren een aantal 

deelnemers in gesprek met de psycholoog (hoe en wat met dementie) en bevonden een aantal 

deelnemers zich buiten. 

 

Locatie OC Amersfoort  

Johan Wagenaarstraat 12 a   3816 PD Amersfoort 

Deze locatie, sinds april 2016 gestart, bevindt zich in een appartementencomplex in de wijk 

Randenbroek. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, tussen 10 en 16 uur, kunnen 

maximaal 12 mensen per dag met (beginnende) geheugenproblemen hier terecht. Naast een 

binnenruimte is er ook een tuin waarin de mensen, tijdens de start van het bezoek van de 

toezichthouder, aan tafel zaten of een spel jeux-des-boules speelden. 

2.3 Contractering 

Binnen het werkgebied van regio Utrecht, heeft (onder meer) de inkoopregio Eemland een 

contract afgesloten met de aanbieder voor het leveren van dagbesteding vanuit de Wmo.  
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2.4 Begripsbepalingen 

In deze rapportage worden algemene begrippen gebruikt. De begripsbepalingen worden 

hieronder beschreven. 

 

Aanbieder: natuurlijk persoon of rechtspersoon die jegens het college gehouden is een 

algemene voorziening of een maatwerkvoorziening te leveren. 

Calamiteit: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit 

van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een 

deelnemer heeft geleid. 

Dagbesteding: de Wmo voorziening dagbesteding, ook wel dagactiviteit of dagvoorziening 

genoemd.  

Deelnemer: persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening of aan wie een 

maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt. Ook wel cliënt of bezoeker 

genoemd.  

Ondersteuningsplan: persoonlijk plan of zorgplan waarin is geconcretiseerd op welke manier 

de ondersteuning bijdraagt aan zijn participatie en zelfredzaamheid en hoe de kwaliteit van de 

ondersteuning is gewaarborgd.  

Professional: natuurlijke persoon die in persoon beroepsmatig werkzaam is voor een 

aanbieder. Ook wel medewerker, zorgverlener of activiteitencoach genoemd. 

Sociaal netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de deelnemer 

een sociale relatie onderhoudt. Ook wel mantelzorger genoemd.  

Stagiair: persoon die in het kader van een opleiding deelnemeren en professionals 

ondersteunt, zonder de eindverantwoordelijkheid hiervoor te dragen. 

Toezichthouder: werknemer van de GGDrU die middels een mandaat door het college van 

burgemeester en wethouders 26 gemeenten gerechtigd is toezicht te houden, als bedoeld in 

artikel 6.1 van de Wmo 2015, op Wmo voorzieningen. 

Vertegenwoordiger: persoon of rechtspersoon die een deelnemer vertegenwoordigt die niet 

in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. Ook wel 

contactpersoon genoemd. Indien geschreven wordt over de deelnemer dan wordt hiermee de 

deelnemer en/of diens vertegenwoordiger bedoeld.  

Voorziening: algemene voorziening of maatwerkvoorziening. 

Vrijwilliger: verricht onverplicht en onbetaald werk ten behoeve van de ondersteuning van de 

deelnemeren en professionals, zonder de eindverantwoordelijkheid hiervoor te dragen. 

Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning die vanaf 2015 van kracht is gegaan. 
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3. Thema deelnemergerichte ondersteuning 
 

3.1 Afstemming ondersteuning op deelnemersniveau 

 

Beleid en borging 

Voor het afstemmen van de ondersteuningsvraag van de deelnemer heeft de aanbieder 

(beleids)documenten opgesteld, waaronder: 

 Aanmeldingsformulier: feitelijke gegevens van deelnemer (NAW, mantelzorger, huisarts 

e.d.) 

 Profiel template: profiel van deelnemer (interesses, belangrijke contacten) 

 Zorgleefplan template: Algemene gegevens deelnemer, zorgplan en mantelzorgers 

(lichamelijk en mentaal welbevinden en participatie, betrokkenheid mantelzorgers etc.) 

 CQI rapport_KAG: rapportcijfer voor deelnemersgerichte zorg  

 

De deelnemer krijgt inzage in bovenstaande documenten bij de intake. Documenten worden 

door de deelnemer en/of zijn vertegenwoordiger en professional ondertekend. Twee keer per 

jaar wordt het zorgplan door eerder genoemde betrokkenen geëvalueerd. 

  

Uitvoering 

Om te beoordelen of de door de aanbieder opgestelde werkwijze in de uitvoering wordt 

gehanteerd, zijn onderstaande bronnen geraadpleegd: 

 Interviews met de aanbieder, professionals en deelnemers.  

 Observaties bij locatiebezoeken. 

 Bestuderen van deelnemer-, en personeelsdossiers.  

 

Op basis van deze bronnen blijkt dat beleid en uitvoering op elkaar zijn afgestemd. Het aanbod 

is afgestemd op de reële behoefte van de deelnemer met als doel de zelfredzaamheid en 

participatie te stimuleren. Er wordt rekening gehouden met de relevante levensgebieden van 

de deelnemer en in samenspraak met hem en zijn mantelzorger wordt het plan geëvalueerd. 

 

Locaties  

De professional van OC Soest vertelt hoe ze tijdens de intake navraag doet naar de wensen en 

behoeften van de deelnemer. Hiermee stelt zij het zorgleefplan op, bestaande uit onder meer 4 

aandachtsgebieden (domeinen). Tijdens de dagen dat de deelnemers er zijn en ze activiteiten 

ondernemen, vraagt ze er naar en observeert ze de doelen uit het zorgleefplan en rapporteert 

dit. Deelnemersgerichtheid start bij de kennismaking, blijkt uit de casuïstiek. Een deelnemer, 

waarvan tijdens de intake duidelijk werd dat ze nog niet toe was aan een vorm van 

dagbesteding, werd ter plekke door de professional gevraagd als vrijwilliger te komen helpen. 

Met haar kennis van schilderen ondersteunde ze andere deelnemers en kon ze zelf wennen 

aan de dagbesteding. Een voorbeeld van participatie en behouden van zelfredzaamheid. 

De deelnemer die de toezichthouder spreekt bevestigt dat er oog is voor wat zij belangrijk 

vindt. Gedurende haar verblijf op het ontmoetingscentrum heeft ze sociale contacten 

opgedaan. Zelf zegt ze veranderd te zijn in een meer spraakzamer en vrolijker persoon die 

minder medicatie gebruikt. 

  

Bij OC Amersfoort vertelt de professional dat het centrum qua aantal deelnemers in de 

opstartfase is. Streven is om na de intake binnen een half jaar een eerste zorgplan te hebben. 

Hierin gaat ze op zoek naar wensen en behoeften van deelnemers door te vragen en te 

observeren. Ook zoekt ze naar goede matches tussen deelnemers: wie past goed bij elkaar? 

De professional vertelt over de deelnemer die niet altijd bij de chauffeurs wil instappen; deze 

haalt zij, na overleg met deelnemer en mantelzorger, persoonlijk op (deelnemer wil dan wel).  
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Net als bij locatie Soest worden centrumbijeenkomsten gehouden waarin deelnemers en 

mantelzorgers wordt gevraagd wat hun wensen en behoeften zijn in activiteiten. Aan de hand 

hiervan wordt de kalender voor aanstaande kwartaal ingevuld. Een idee dat werd geopperd 

was bijvoorbeeld een wandelclub. 

 

Conclusie 

Bovenstaande bevindingen zijn gebaseerd op de analyse van (beleids)documentatie, 

deelnemer- en personeelsdossiers, interviews met de aanbieder en deelnemer/mantelzorger 

en observatie op locatie. De toezichthouder concludeert, voor de bezochte locaties, op basis 

van bovengenoemde bronnen, het volgende: het ondersteuningsaanbod, zoals vorm gegeven 

in beleid, wordt in de praktijk ook gehanteerd. Met de werkwijze van KAG wordt in voldoende 

mate zorg gedragen voor het verstrekken van een deelnemersgerichte ondersteuningsaanbod. 

Deze conclusie is gebaseerd op de kwaliteitseisen uit de Wmo 2015 en de algemeen geldende 

normen vanuit de gemeenten.  

 

3.2 Afstemming ondersteuning  in de keten en privacy 

Beleid en borging 

Voor het afstemmen van de ondersteuning in de keten en het waarborgen van de privacy heeft 

de aanbieder (beleids)documenten opgesteld, waaronder: 

 Contract vrijwilliger gastvrouw-heer: afspraken over functie-inhoud, waaronder het 

borgen van de privacy van de deelnemers 

 Gedragscode zorgverlener: afspraken over bejegening deelnemers, waaronder respect 

voor privacy  

 Functieprofielen (diversen): waarin onder meer beschreven staat welke taken er in de 

keten voor professionals is 

 Ketenafspraken 2013-10-29 verslag bijeenkomst stuurgroep ketenzorg Dementie 

Baarn-Soest 

 Ketenafspraken: agenda 19 februari 2015 

 Privacyreglement: In het reglement wordt onder meer beschreven wie toegang heeft 

tot de persoonsgegevens, hoe wordt omgegaan met het verwerken van informatie, de 

rechten van de deelnemer en op welke wijze gegevens worden bewaard. 

 Zorgsamenwerkingsovereenkomst definitief 141119: formele bevestiging samenwerking 

met Elzis 

 

Tijdens het intakegesprek wordt de deelnemer geïnformeerd over de regels rondom privacy. 

Ten aanzien van de gegevensuitwisseling binnen de keten, geeft de deelnemer schriftelijke 

toestemming om informatie, die in het belang is van het verlenen van zorg, opgevraagd en 

verstrekt kan worden.  

 

De deelnemer krijgt inzage in persoonlijke documentatie middels het zorgleefplan, de MDO’s 

en wanneer deze ernaar vraagt. 

 

Uitvoering 

Om te beoordelen of de door de aanbieder opgestelde werkwijze in de uitvoering wordt 

gehanteerd, zijn onderstaande bronnen gehanteerd: 

 Interviews met de aanbieder, professionals en deelnemer 

 Observaties bij locatiebezoek. 

 Bestuderen van deelnemer-, en personeelsdossiers.  

 

Op basis van deze bronnen blijkt dat in de uitvoering wordt gewerkt conform de beschreven 

werkwijze. De aanbieder betrekt de ketenpartners, het sociale netwerk (waaronder eventuele 
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mantelzorgers van de deelnemer) bij het afstemmen van ondersteuning, indien de deelnemer 

hiermee instemt.  

 

 

Locaties  

De professional van OC Soest vertelt dat ze gegevens uitwisselen wanneer hiervoor 

toestemming is van de familie. De functienamen en organisatie van de betreffende personen 

staan hierbij vermeld.  

Naast de formele ketens worden ook personen uit de informele keten (sociale netwerk) 

betrokken. Er worden bijvoorbeeld zogenaamde “vriendengesprekken” georganiseerd waarin 

het netwerk wordt geïnformeerd over de diagnose. Daarbij wordt ook gesproken over de 

mogelijkheden van ondersteuning door dit netwerk. Dit blijkt niet altijd gemakkelijk voor de 

deelnemers maar na afloop is de evaluatie tot nu toe positief. Deelnemers en hun 

mantelzorgers verbazen zich er soms over wat er door het netwerk kan worden opgevangen, 

volgens de professional. 

 

In gesprek met de professional van OC Amersfoort wordt het beeld, wat in Soest is geschetst 

betreffende de borging van de privacy, onderschreven. Daar het een startende groep betreft is 

er wel ketensamenwerking maar is soms nog niet duidelijk hoe en waar de ketenpartners 

elkaar kunnen treffen. Voor wat betreft de informele ketenpartners zijn de 

“vriendenbijeenkomsten” aanstaande.   

 

Conclusie 

Bovenstaande bevindingen zijn gebaseerd op de analyse van (beleids)documentatie, 

deelnemer- en personeelsdossiers, interviews met de aanbieder en deelnemer en observatie 

op locaties. De toezichthouder concludeert, voor de bezochte locaties, op basis van 

bovengenoemde bronnen het volgende: de aanbieder draagt zorg voor de afstemming van de 

voorziening op andere vormen van zorg of ondersteuning die de deelnemer ontvangt. De 

aanbieder houdt hierbij in voldoende mate rekening met het waarborgen van de privacy van 

de deelnemer. Deze conclusie is gebaseerd op de kwaliteitseisen uit de Wmo 2015 en de 

algemeen geldende normen vanuit de gemeenten. 

 

3.3 Medezeggenschap 

Beleid en borging 

De medezeggenschap van deelnemers is op individueel niveau geborgd zoals beschreven staat 

in paragraaf 3.1 Afstemming ondersteuning op deelnemersniveau.  

 

Voor de inspraak van deelnemer en mantelzorgers op organisatieniveau heeft de aanbieder 

een aantal voorzieningen gefaciliteerd, waaronder: 

 Uitnodiging centrumbijeenkomst 26-1-2015: nieuwe locatie OC Soest 

 Familiebijeenkomst 6 en 15 oktober 2015 ‘Hoe pak ik weer de regie?’ 

 Verslag centrumbijeenkomst 26-10-2015: interview met deelnemers over hun 

ervaringen met begeleiding en activiteiten 

Tevredenheidsonderzoek e.d.: wordt beschreven in paragraaf 5.1 kwaliteitsverbetering. 

 

De deelnemer worden geïnformeerd over bovenstaande mogelijkheden (en documenten) 

tijdens de intake, mondeling door de professional en middels uitnodigingen.  

 

Uitvoering  

Om te beoordelen of de door de aanbieder opgestelde werkwijze in de uitvoering wordt 

gehanteerd, zijn onderstaande bronnen gehanteerd: 
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 Interviews met de aanbieder, professionals en deelnemer  

 Observaties bij locatiebezoek. 

 Bestuderen van deelnemer-, en personeelsdossiers.  

 

Op basis van deze bronnen blijkt dat in de uitvoering wordt gewerkt conform de beschreven 

werkwijze. De aanbieder betrekt de deelnemer, mantelzorger en/of familie bij invulling geven 

van de voorziening door middel van familiebijeenkomsten. 

 

Locaties 

De professional van OC Soest vertelt dat er 4 maal per jaar themabijeenkomsten worden 

gehouden. Hiervoor worden deelnemers en mantelzorgers uitgenodigd. Trends komen aan bod 

en er wordt gesproken over wat “leeft” onder de betrokkenen. Deze worden KAG breed 

georganiseerd. Een andere manier van inspraak is geregeld door middel van 

centrumbijeenkomsten, 4 keer per jaar. De professional vertelt dat hierin met deelnemers en 

mantelzorgers wordt gesproken over het programma, waar ze tegenaan lopen en hoe het met 

hen gaat. Met deze informatie formuleren ze een programma voor de volgende periode. 

Opmerkingen worden in een persoonlijk gesprek opgenomen. Een deelnemer vertelt dat er 

altijd ruimte is voor feedback en dat ze hiervoor ruimte voelt. 

 

Op OC Amersfoort is er nog geen centrumbijeenkomst geweest, vertelt de professional. Wel 

zijn (intake)gesprekken gevoerd met deelnemers en mantelzorgers waarin gevraagd is naar 

wensen en behoeften. Dit is een regelmatig terugkerend (individueel) gesprek. 

 

Conclusie 

Bovenstaande bevindingen zijn gebaseerd op de analyse van (beleids)documentatie,  

interviews met de aanbieder, professionals en deelnemer, notulen (bijeenkomsten) en 

observaties. De toezichthouder concludeert voor de bezochte locaties, op basis van 

bovengenoemde bronnen, het volgende: de aanbieder draagt zorg voor de medezeggenschap 

van deelnemers en mantelzorgers bij invulling geven aan de voorziening. De aanbieder heeft 

de wijze van inspraakmogelijkheden geborgd in beleid en zorgt voor de uitvoering ervan. Deze 

conclusie is gebaseerd op de kwaliteitseisen uit de Wmo 2015. 

 

3.4 Klachtenregeling 

Beleid en borging 

Voor het treffen van een regeling ten behoeve van klachten van deelnemer jegens 

gedragingen van de aanbieder, heeft de aanbieder (beleids)documenten opgesteld, 

waaronder: 

 1. Klachtenbeleid: uitleg over het doel en uitvoering (half jaarlijkse analyse) 

 2. Procedure bij klachten: informatie voor professionals en zorgvragers over procedure  

 3. Klachtenfolder: informatie voor zorgvrager over doel en proces 

 4. Klachtenformulier: officieel klachtendocument voor registratie 

 5. Klachtenregistratie: template voor overzicht van soort klachten voor analyse 

De deelnemer krijgt inzage in het klachtenreglement bij de intake, via de website en op 

verzoek.  

 

Uitvoering  

Om te beoordelen of de door de aanbieder opgestelde werkwijze in de uitvoering wordt 

gehanteerd, zijn onderstaande bronnen gehanteerd: 

 Interviews met de aanbieder, professionals en deelnemer. 

 Observaties bij locatiebezoek. 

 Bestuderen van deelnemer- en personeelsdossiers.  
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Op basis van deze bronnen blijkt dat in de uitvoering wordt gewerkt conform de beschreven 

werkwijze. De deelnemer kan de klacht in eerste instantie bespreken met de professional. 

Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt dan kan de deelnemer zich richten tot de 

onafhankelijke klachtencommissie van Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg te 

Leiden.   

 

Uit het interview met de aanbieder komt naar voren dat in het afgelopen jaar geen klachten 

zijn ontvangen van deelnemers. Professionals geven aan zaken veelal informeel met 

deelnemers te bespreken en op te lossen waardoor het indienen van klachten niet nodig is.  

 

Deelnemers geven aan dat ze klachten bespreken met de begeleiding en dat dit snel wordt 

opgepakt. Officiële klachten hebben zij daarom niet ingediend.  

 

Locaties 

De professional van OC Soest vertelt dat er geen officiële klachten zijn ingediend. Door 

geregeld te vragen naar de behoeften van deelnemers en deze te observeren lijkt te worden 

voorkomen dat er klachten ingediend worden. Als er iets is vragen deelnemers aan de 

begeleiding “Kan ik Anita even bellen?” waarmee ze doelen op een van de oprichters, thans 

directeur. Tijdens het gesprek met een deelnemer wordt de laagdrempeligheid bevestigd.  

 

Bij OC Amersfoort probeert de professional toegankelijk en laagdrempelig aanwezig te zijn 

waardoor deelnemers hun wensen en behoeften “gemakkelijk” kunnen uiten. In contact met 

de deelnemers is dit terug te zien: deelnemers komen langs met vragen en de professional 

vraagt actief naar de ervaringen van de deelnemer. 

 

Conclusie 

Bovenstaande bevindingen zijn gebaseerd op de analyse van (beleids)documentatie,  

interviews met de aanbieder, professionals en deelnemers. De toezichthouder concludeert voor 

de bezochte locaties op basis van bovengenoemde bronnen het volgende: de aanbieder draagt 

zorg voor het treffen van een regeling voor de afhandeling van klachten van deelnemer ten 

aanzien van gedragingen van de aanbieder jegens een deelnemer. De aanbieder biedt zowel 

mogelijkheid tot het intern als extern melden van klachten. De deelnemer worden hierover 

geïnformeerd. Deze conclusie is gebaseerd op de kwaliteitseisen uit de Wmo 2015. 
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4. Thema veilige voorziening 
 

4.1 Fysieke en sociale veiligheid 

Beleid en borging 

Voor het waarborgen van de algemene en deelnemer gebonden risico’s ten aanzien van de 

fysieke- en sociale veiligheid heeft de aanbieder (beleids)documenten opgesteld, waaronder: 

 Beleid valpreventie V1.2 

 Functieprofiel EVB: omschrijving taken eerste verantwoordelijk professional, waaronder 

anticiperen, registeren en signaleren incidenten (bijvoorbeeld vallen) 

 Introductie folder zorgverleners: uiteenzetting visie en behandeling zorgvragers voor 

(aanstaande) professionals waarin randvoorwaarden zijn opgenomen 

 Vermissingspreventiebeleid: omgaan met (risico’s van) dwaalgedrag, inherent aan 

doelgroep 

De deelnemer krijgt inzage in bovenstaande documenten tijdens de intake en op verzoek.  

 

Uitvoering  

Om te beoordelen of de door de aanbieder opgestelde werkwijze in de uitvoering wordt 

gehanteerd, zijn onderstaande bronnen gehanteerd: 

 Interviews met de aanbieder, professionals en deelnemer 

 Observaties bij locatiebezoek 

 Bestuderen van deelnemer- en personeelsdossiers 

 

Op basis van deze bronnen blijkt dat in de uitvoering wordt gewerkt conform de beschreven 

werkwijze. De professionals zijn op de hoogte van de deelnemer gebonden risico’s ten aanzien 

van de fysieke- en sociale veiligheid. In de dossiers staan deelnemer gebonden risico’s en 

bijbehorende afspraken beschreven.  

 

Locaties 

De professional van OC Soest vertelt dat er op verschillende niveaus wordt gewerkt aan de 

veiligheid. Professionele krachten krijgen bijvoorbeeld bijscholingen zoals tiltechnieken en 

BHV. Het minimum scholingsniveau als professional is niveau 2 waardoor deelnemers onder 

andere naar het toilet geholpen kunnen worden. De veiligheid van de deelnemer wordt 

geborgd door te kijken naar de ruimte. Een ander voorbeeld is de deelnemer die persoonlijk 

wordt gehaald omdat het per deelnemers bus niet veilig is (deelnemer gaat niet mee omdat hij 

het niet vertrouwt). Wanneer er gedurende de dag bijzonderheden zijn, belt de professional de 

mantelzorger. Hiermee borgt zij de veiligheid van de deelnemer. Uit het gesprek met een 

deelnemer blijkt dat zij geattendeerd wordt op het (veilig) gebruik van de rollator, daar zij 

deze nogal eens vergeet. Hiermee wordt de borging van een onderdeel van de fysieke 

veiligheid getoond. 

 

De professional van OC Amersfoort doet, net als in Soest, een risico-inventarisatie gedurende 

de eerste weken waarin de deelnemer aanwezig is. Vervolgens gaat zij met de mantelzorger in 

gesprek over de risico’s. Waar mogelijk richt zij de ruimte in om bijvoorbeeld valgevaar te 

verminderen. Waar dit niet kan of op weerstand stuit (een deelnemer wil bijvoorbeeld geen 

rollator gebruiken maar is wankel ter been) worden afspraken met deelnemer en mantelzorger 

gemaakt over de risico’s. Dit betekent dat bij het voorbeeld met de rollator de deelnemer en 

mantelzorger accepteren dat er een valrisico is met mogelijke gevolgen. 

Elke professional (vrijwilligers als ze dit willen), is BHV-geschoold en heeft een EHBO-diploma. 

Met HACCP is gestart, de brandveiligheid is voorafgaand aan het betrekken van het pand 

getest.  

 



 

Rapportage Kwaliteitstoezicht Wmo  GGD regio Utrecht - 
Pagina 12 

 

Conclusie 

Bovenstaande bevindingen zijn gebaseerd op de analyse van (beleids)documentatie,  

interviews met de aanbieder, professionals, deelnemers en locatiebezoeken. De toezichthouder 

concludeert voor de bezochte locaties, op basis van bovengenoemde bronnen, het volgende: 

de aanbieder draagt in voldoende mate zorg  voor de fysieke-, en sociale veiligheid voor zowel 

de ondersteuning vanuit de professional als voor de deelnemer. Tevens wordt in samenspraak 

met de deelnemer geïnventariseerd of specifieke deelnemer gebonden risico’s aanwezig zijn  

waar nadere afspraken over gemaakt moeten worden. Deze conclusie is gebaseerd op de 

kwaliteitseisen uit de Wmo 2015 en de algemeen geldende normen vanuit de gemeenten. 

 

4.2 Verklaring Omtrent het Gedrag 

Beleid en borging 

Voor het waarborgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor ieder betaalde en 

onbetaalde professional heeft de aanbieder (beleids)documenten opgesteld, waaronder: 

 Contract vrijwilliger gastvrouw-heer: werkzaamheden en verplichting tot het opvragen 

van een VOG. 

 Functieomschrijving en eisen voor activiteitenprofessional website: functieprofiel waarin 

VOG als voorwaarde is opgenomen 

 Functieomschrijving en eisen voor IBT website: functieprofiel waarin VOG als 

voorwaarde is opgenomen 

 Functieomschrijving en eisen voor wijkverpleegkundige website: functieprofiel waarin 

VOG als voorwaarde is opgenomen 

 Functieprofiel assistent professional: functieprofiel waarin VOG als voorwaarde is 

opgenomen 

 Functieprofiel professional: functieprofiel waarin VOG als voorwaarde is opgenomen 

 Functieprofiel professional plus : functieprofiel waarin VOG als voorwaarde is 

opgenomen 

 Functieprofiel en eisen professional voor website: functieprofiel waarin VOG als 

voorwaarde is opgenomen 

 Introductie folder professionals: beschrijving visie en voorwaarde VOG voor vrijwillligers 

 

 

Uitvoering  

Om te beoordelen of de door de aanbieder opgestelde werkwijze in de uitvoering wordt 

gehanteerd, zijn onderstaande bronnen gehanteerd: 

 Interview met de aanbieder. 

 Bestuderen van personeelsdossiers.  

 

Op basis van deze bronnen blijkt dat in de uitvoering wordt gewerkt conform de beschreven 

werkwijze.  

 

De aanbieder heeft geborgd dat iedere professional, vrijwilliger en stagiaire in het bezit is van 

een Verklaring Omtrent het Gedrag. De aanbieder geeft aan dat wordt getracht de Verklaring 

Omtrent het Gedrag voor aanvang van de werkzaamheden te overleggen. Uit een steekproef 

van de documentatie blijken de Verklaringen Omtrent het Gedrag geldig en op tijd aanwezig te 

zijn.  

 

Conclusie 

Bovenstaande bevindingen zijn gebaseerd op de analyse van (beleids)documentatie en het  

interviews met de aanbieder. De toezichthouder concludeert dat de aanbieder er in voldoende 

mate zorg voor draagt dat een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag wordt overlegd. Zij 
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probeert dit in bezit te hebben voor aanvang van de werkzaamheden van alle betaalde en 

onbetaalde professionals die worden ingezet door de organisatie en werken met de 

deelnemers. Deze conclusie is gebaseerd op de kwaliteitseisen uit de Wmo 2015 en de 

algemeen geldende normen vanuit de gemeenten. 

4.3 Calamiteitenregeling  

Beleid en borging 

Voor het melden van calamiteiten heeft de aanbieder (beleids)documenten opgesteld, 

waaronder: 

 Calamiteitenprotocol: beschrijving van de procesafspraken en verantwoordelijkheden 

van verschillende actoren bij het voordoen van een calamiteit of geweld bij de 

verstrekken van de ondersteuning.  

 

Uitvoering  

Om te beoordelen of de door de aanbieder opgestelde werkwijze in de uitvoering wordt 

gehanteerd, zijn onderstaande bronnen gehanteerd: 

 Interviews met de aanbieder en professionals. 

 

Op basis van deze bronnen blijkt dat in de uitvoering wordt gewerkt conform de beschreven 

werkwijze. De aanbieder vertelt dat er geen calamiteiten of geweldsincidenten zijn geweest 

waardoor zij vooralsnog geen gebruik heeft hoeven maken van het protocol. 

 

Locaties 

De aanbieder hanteert het protocol calamiteitentoezicht van het Wmo toezicht, opgesteld door 

GGDrU in samenspraak met de gemeenten binnen regio Utrecht. Het protocol beschrijft de 

procesafspraken en verantwoordelijkheden van verschillende actoren bij het voordoen van een 

calamiteit of geweld bij de verstrekking van een Wmo voorziening. De professionals van beide 

locaties blijken op de hoogte van het protocol en te weten wat een calamiteit is. Zij vertellen 

dat zij, na eerste hulp en/of afwikkeling, zo spoedig mogelijk melding doen van de calamiteit 

bij de directie. 

 

Conclusie 

Bovenstaande bevindingen zijn gebaseerd op de analyse van (beleids)documentatie,  

interviews met de aanbieder en professionals. De toezichthouder concludeert voor de bezochte 

locaties op basis van bovengenoemde bronnen het volgende: de aanbieder draagt in 

voldoende mate zorg voor het hanteren van het protocol calamiteitentoezicht van de GGDrU. 

Deze conclusie is gebaseerd op de kwaliteitseisen uit de Wmo 2015 en de algemeen geldende 

normen vanuit de gemeenten. 

 

4.4 Ongewenst gedrag en meldcode 

Beleid en borging 

Voor het adequaat hulp bieden in het geval van signalen van huiselijk geweld en mishandeling 

en ongewenst gedrag heeft de aanbieder (beleids)documenten opgesteld, waaronder: 

 Gedragscode professional: visie van de organisatie wat zij van de professional jegens 

de zorgontvanger verwachten in gedrag en handelen 

 Procedure meldcode huiselijk geweld: beschrijving van de procedure wanneer er 

(sprake is van) een vermoeden van huiselijk geweld 

 

De deelnemer krijgt inzage in bovenstaande documenten via de intake, bij navraag of via de 

website. 
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Uitvoering  

Om te beoordelen of de door de aanbieder opgestelde werkwijze in de uitvoering wordt 

gehanteerd, zijn onderstaande bronnen gehanteerd: 

 Interviews met de aanbieder, professionals en vrijwilligers, deelnemer en 

mantelzorgers.  

 Observaties bij locatiebezoek. 

 

Op basis van deze bronnen blijkt dat in de uitvoering wordt gewerkt conform de beschreven 

werkwijze.  

 

Uit interviews met aanbieder en professionals blijkt dat er geen signalen of vermoedens zijn 

geweest van huiselijk geweld of kindermishandeling of dat er ongewenst gedrag is 

gesignaleerd. De professionals zijn op de hoogte van de stappen die doorlopen moeten worden 

indien signalen worden opgemerkt. De aanbieder informeert de professionals actief over de 

ontwikkelingen op dit gebied. De aanbieder heeft beleid op het gebied van veiligheid van 

professionals en deelnemers opgesteld ten aanzien van ongewenst gedrag.  

 

Locaties 

De professional van OC Soest vertelt dat er een rapportage-systeem bestaat waarin zij 

vermoedens zou beschrijven. Als voorbeeld geeft zij een mantelzorger die ook vergeetachtig 

wordt. Zij maakt dit bespreekbaar met de deelnemer en mantelzorger en vraagt ook of zij de 

casemanager mag informeren. Hiermee kan zij haar zorgen delen.  

Voor wat betreft de meldcode vertelt zij op de hoogte te zijn van de signalering en op welke 

wijze de procedure verloopt maar deze nog niet te hebben hoeven inzetten.  

 

In OC Amersfoort vertelt de professional dat zij op de hoogte is van de gedragsregels. Ze 

bespreekt deze met de deelnemer en zijn mantelzorger, in de intake, maar ook tijdens 

zorgplanbesprekingen, af wat er verwacht kan worden van een professional (zowel op inhoud 

als op bejegening).  

De meldcode (en voorafgaand de signalering) is bekend. Ze bespreken mogelijke signalen 

tijdens het MDO, of zo nodig eerder, met onder meer de psychologe en collegae. Ze vertelt dat 

ze de procedure nog niet in gang heeft hoeven zetten. 

 

Conclusie 

Bovenstaande bevindingen zijn gebaseerd op de analyse van (beleids)documentatie,  

interviews met de aanbieder, professionals, deelnemers (en mantelzorger). De toezichthouder 

concludeert voor de bezochte locatie(s) op basis van bovengenoemde bronnen het volgende: 

de aanbieder draagt in voldoende mate zorg voor een meldcode waarin stapsgewijs wordt 

aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling dient te worden 

omgegaan. Door middel van informatie wordt de kennis en het gebruik van de meldcode onder 

professionals bevorderd. Tevens heeft de aanbieder beleid opgesteld ten aanzien van 

ongewenst gedrag van professionals en deelnemers. Deze conclusie is gebaseerd op de 

algemeen geldende normen vanuit de gemeenten. 
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5. Thema bedrijfsvoering en organisatie  
 

5.1 Continue kwaliteitsverbetering 

Beleid en borging 

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de voorziening heeft de aanbieder 

(beleids)documenten opgesteld, waaronder: 

 CQI Rapport KAG Dagbesteding thuis: cijfer van deelnemer voor dagbesteding 8.3 

 Strategie 2016: terugblik op 2015 en doelstellingen 2016 

 

Uitvoering  

Om te beoordelen of de door de aanbieder opgestelde procedures in de uitvoering worden 

gehanteerd, zijn onderstaande bronnen gehanteerd: 

 Interviews met de aanbieder, professionals en deelnemer. 

 Inzage in resultaten tevredenheidsonderzoek. 

Tijdens het gesprek met de aanbieder vertelt zij enthousiast over projecten waaraan zij 

deelnemen of welke zij initiëren. Zo is zij intern bezig met het upgraden van het zorgplan 

zodat deze beter aansluit op de praktijk. Ook gaan ze inrichting en verlichting zo aanpassen 

dat deelnemers zelf de weg kunnen vinden en kunnen participeren in ontmoetingscentrum 

Soest (eventueel later ook andere locaties) en Ridderspoor (kleinschalig begeleid wonen). Met 

het project “Communicatie op maat” wil de KAG haar communicatie nog beter afstemmen op 

de (communicatie-)behoefte van de deelnemers en mantelzorgers, middels inventarisatie en 

informatie. Er zijn afspraken gemaakt met verzekeraar Achmea om uitkomsten te meten in het 

project “Meting Uitkomsten Dementiezorg”.  

 

Locaties 

In OC Soest wordt op persoonlijk vlak gewerkt aan continue kwaliteitsverbetering. Geregeld 

wordt de deelnemer en mantelzorger gevraagd naar wensen en behoeften. Een voorbeeld van 

een idee wat is ontstaan bij de oprichting van het OC is het werken aan een levensboek. Een 

vrijwilliger gaat met de deelnemer in gesprek en schrijft zijn levensverhaal op. Het boek wat 

hierdoor ontstaat wordt, na voltooiing, feestelijk gepresenteerd.  

OC Soest is onderzoeksgroep in het onderzoek Memorabel. Deelonderzoek hierin is 

DemenTalent. Doel hiervan is effectief en efficiënt te kijken naar het gebruik van 

dagbesteding. Mensen met dementie motiveren actief deel te nemen aan de maatschappij door 

hun aan te spreken op hun passie en te kijken hoe dit in te passen is in de dagbesteding in d 

vorm van vrijwilligerswerk.  

 

In OC Amersfoort is laagdrempeligheid een van de sleutelwoorden. De professional vertelt dat 

tijdens de intake wensen en behoeften wordt gevraagd, zoals tijdens de zorgplanbespreking. 

Ze vertelt ook advies te geven wanneer hierom wordt gevraagd. 

Als voorbeeld vertelt de professional dat ze deelnemers wegen. Dit doet ze om ondervoeding 

vroeg te signaleren. Wetenschappelijk is aangetoond dat mensen met dementie meer kans 

hebben op ondervoeding en uitdroging (door bijvoorbeeld veranderde smaak, niet meer 

herkennen of vergeten te eten).  

    

Op basis van deze bronnen blijkt dat in de uitvoering wordt gewerkt conform de beschreven 

procedures. Middels evaluatiemomenten met de deelnemer controleert de aanbieder hoe de 

ervaringen zijn en of veranderingen aansluiten op de behoeften. 

 

Conclusie 

Bovenstaande bevindingen zijn gebaseerd op de analyse van (beleids)documentatie,  

interviews met de aanbieder en deelnemer. De toezichthouder concludeert voor de bezochte 
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locaties, op basis van bovengenoemde bronnen, het volgende: de aanbieder draagt in 

voldoende mate zorg voor continue kwaliteitsverbetering. Deze conclusie is gebaseerd op de 

kwaliteitseisen uit de Wmo 2015 en de algemeen geldende normen vanuit de gemeenten. 

5.2 Professionele standaard 

Beleid en borging 

Voor het zorgdragen van de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend 

uit de professionele standaard heeft de aanbieder (beleids)documenten opgesteld, waaronder: 

 Functieomschrijving en eisen voor activiteitenprofessional website: functieprofiel waarin  

 Functieomschrijving en eisen voor IBT website: functieprofiel waarin  

 Functieomschrijving en eisen voor wijkverpleegkundige website: functieprofiel waarin  

 Functieprofiel assistent professional: functieprofiel waarin  

 Functieprofiel professional: functieprofiel waarin  

 Functieprofiel professional plus : functieprofiel waarin  

 Functieprofiel en eisen professional voor website: functieprofiel waarin  

 Introductie folder professionals: beschrijving visie  

 

Uitvoering  

Om te beoordelen of de door de aanbieder opgestelde werkwijze in de uitvoering wordt 

gehanteerd, zijn onderstaande bronnen gehanteerd: 

 Interviews met de aanbieder, professionals en deelnemer.  

 Observaties bij locatiebezoek. 

 Bestuderen van personeelsdossiers.  

 

Uit interview met de aanbieder komt naar voren dat verschillende trainingen/bijscholingen 

worden aangeboden in het kader van deskundigheidsbevordering waaronder BHV. KAG is 

betrokken bij verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken en initieert deze ook zelf. Dit 

vraagt van directie en professionals dat de geleverde kwaliteit continu onder loep wordt 

gelegd.  

 

Locaties 

De professional op OC Soest vertelt dat er veel bijscholingen worden aangeboden. Zo wordt 

jaarlijks de BHV verplicht gesteld voor professionals, krijgen ze training in de HACCP standaard 

en kunnen ze deelnemen aan onderzoeken waarin KAG participeert. KAG werkt met 

zelfstandige professionals waarvan meedenken en creativiteit wordt verwacht. Professionals 

kunnen ook scholingen aanvragen of aandragen. 

 

In OC Amersfoort vertelt de professional dat ze zich met deze locatie in de opstartfase bevindt. 

Hierdoor houdt ze zich bezig met het inregelen van de HACCP. Daar ze eerder in Soest werkte 

heeft ze haar scholingen daar mede gevolgd.  

 

Op basis van deze bronnen blijkt dat in de uitvoering wordt gewerkt conform de beschreven 

werkwijze. De aanbieder heeft functieprofielen opgesteld, waarin de behorende vaardigheden 

en verantwoordelijkheden van professionals en van de vrijwilligers staan beschreven.  

 

Conclusie 

Bovenstaande bevindingen zijn gebaseerd op de analyse van (beleids)documentatie, 

personeelsdossiers, interviews met de aanbieder en professionals en observatie. De 

toezichthouder concludeert voor de bezochte locaties, op basis van bovengenoemde bronnen 

het volgende: de aanbieder draagt in voldoende mate zorg dat de voorziening in 

overeenstemming is met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, 

voortvloeiende uit de professionele standaard. Deze conclusie is gebaseerd op de 

kwaliteitseisen uit de Wmo 2015. 
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6. Conclusie 
 

In opdracht van de regio Eemland heeft de toezichthouder kwaliteitstoezicht uitgevoerd bij 

King Arthur Groep. De thema’s uit de Wmo zijn hierbij als uitgangspunt genomen. De meting is 

uitgevoerd op drie niveaus: organisatieniveau, uitvoeringsniveau en deelnemersniveau.   

 
King Arthur Groep is continu bezig met het monitoren en ontwikkelen van de kwaliteit van hun 

dienstverlening. Onder meer hun deelname aan wetenschappelijk onderzoek, contacten met 

zorgverzekeraars en interne ontwikkelingen tonen dit aan. Het enthousiasme, de leergierigheid 

en betrokkenheid bij de doelgroep van de directie én haar professionals lijkt zijn weerslag te 

hebben op de deelnemers en haar mantelzorgers. King Arthur Groep kijkt in mogelijkheden en 

kansen. 

 
 

Advies aan het college van burgemeester en wethouders: 
Op basis van haar bevindingen concludeert de toezichthouder dat King Arthur Groep voldoet 

aan de gestelde kwaliteitseisen uit de Wmo 2015 en normen vanuit de gemeente. 

De toezichthouder adviseert het college van Burgemeester en Wethouders positief over de 

aanbieder King Arthur Groep, betreffende de voorziening dagbesteding. Hieraan ligt het 

kwaliteitstoezicht ten grondslag. 
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7. Het toezichtstraject 
 

 

Gegevens toezichthouder 

Toezichthouder(s): 

Mevrouw M. Bremmer 

Mevrouw C. Klein Lankhorst 

 

 

Gegevens aanbieder 

Aanbieder:  

Adres:  

Telefoonnummer:   

E-mailadres:  

KVK nummer:  

Vestigingsnummer:  

 

King Arthur Groep 

Ampérestraat 10 1221 GJ 

Hilversum 

035 20 50 950 

info@kingarthurgroep.nl 

32160635 

000017506565 

 

 

Contracten 

Gemeente: inkoopregio Eemland Accounthouder: mevrouw N. Dijkstra 

 

Interview aanbieder 

Datum: Vrijdag 15-4-2016 Directielid: mevrouw A. Schimmel 

 

Locatiebezoek 

Datum: vrijdag 6-5-2016 Locatie: OC Soest en OC Amersfoort 

 

Datum conceptrapportage 

3 juni 2016       

 

Reactietermijn conceptrapportage 

24 juni 2016 

 

Datum definitieve rapportage 

28 juni 2016  

 

Bronnen 

Documentatie  

1. Klachtenbeleid, versie 1.0 Ontvangen op 27-3-2016 

2. Procedure bij klachten zorgorganisatie 

versie onbekend 
Ontvangen op 27-3-2016 

3. Klachtenfolder, versie onbekend Ontvangen op 27-3-2016 

4. Klachtenformulier, versie 1 Ontvangen op 27-3-2016 

mailto:info@kingarthurgroep.nl
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5. Klachtenregistratie, versie 1 Ontvangen op 27-3-2016 

Aanmeldingsformulier template, versie 

onbekend 
Ontvangen op 27-3-2016 

Beleid Valpreventie V1 2 Ontvangen op 27-3-2016 

Contract vrijwilliger gastvrouw-heer Soest, 

versie onbekend 
Ontvangen op 27-3-2016 

CQI rapport_Individuele Begeleiding 

Thuis_King Arthur Groep Totaal_v2015-2 
Ontvangen op 27-3-2016 

CQI rapport_KAG_Dagbesteding Utrecht 

Totaal_v2015-1 
Ontvangen op 27-3-2016 

Folder Ons zorgaanbod 20-3-2016 Ontvangen op 27-3-2016 

Functieomschrijving en eisen voor acti Ontvangen op 27-3-2016 

Functieomschrijving en eisen voor IBT 

website, versie onbekend 
Ontvangen op 27-3-2016 

Functieomschrijving wijkverpleegkundige, 

versie onbekend 
Ontvangen op 27-3-2016 

Functieprofiel Assistent Begeleider, versie 

onbekend 
Ontvangen op 27-3-2016 

Functieprofiel Begeleider, versie onbekend Ontvangen op 27-3-2016 

Functieprofiel Begeleider Plus, versie 

onbekend 
Ontvangen op 27-3-2016 

Functieprofiel en eisen voor 

Begeleiderwebsite, versie onbekend 
Ontvangen op 27-3-2016 

Functieprofiel EVB, versie onbekend Ontvangen op 27-3-2016 

Gedragscode zorgverleners, versie onbekend Ontvangen op 27-3-2016 

Introductie folder zorgverleners 2016 Ontvangen op 27-3-2016 

Keten afspraken – 2013-10-29 Verslag 

bijeenkomst 
Ontvangen op 27-3-2016 

Keten afspraken – agenda 19 februari 2015 Ontvangen op 27-3-2016 

MIC formulier template, versie onbekend Ontvangen op 27-3-2016 

MIZ formulier template, versie onbekend Ontvangen op 27-3-2016 

Privacy reglement, versie onbekend Ontvangen op 27-3-2016 

Procedure meldcode huiselijk geweld, versie 

onbekend 
Ontvangen op 27-3-2016 

Profiel template, versie onbekend Ontvangen op 27-3-2016 

Strategie 2016 Ontvangen op 27-3-2016 

Uitnodiging centrumbijeenkomst 26-1-2015 Ontvangen op 27-3-2016 

Uitnodiging familiebijeenkomst 6 en 15 

oktober 2015 
Ontvangen op 27-3-2016 
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Uitnodiging familiebijeenkomst 11 en 19 mei 2016 Ontvangen op 27-3-2016 

Vermissingspreventiebeleid, versie onbekend Ontvangen op 27-3-2016 

Verslag Centrumbijeenkomst 26-10-2015 Ontvangen op 27-3-2016 

Zorgleefplan template, versie 2.0 Ontvangen op 27-3-2016 

Zorgsamenwerking 141119 

Samenwerkingsovereenkomst 
Ontvangen op 27-3-2016 

Interviews  

Hilversum, directielid 15-4-2016 

OC Soest, professional 6-5-2016 

OC Soest, deelnemers 6-5-2016 

OC Amersfoort, professional 6-5-2016 

Observaties bij locatiebezoek  

Deelnemerdossiers  

Personeeldossiers  
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Bijlage: Kwaliteitsnormen Wmo 2015 en algemeen 

geldende normen 
 

 

Kwaliteitsnormen Wmo 2015 

 

Conform de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 3.1, voldoet een voorziening 

ten minste aan onderstaande kwaliteitseisen:  

 

Artikel 3.1 

1. De aanbieder draagt er zorg voor dat de voorziening van goede kwaliteit is. 

2. Een voorziening wordt in elk geval: 

a. veilig, doeltreffend, doelmatig en deelnemergericht verstrekt, 

b. afgestemd op de reële behoefte van de deelnemer en op andere vormen van zorg of 

hulp die de deelnemer ontvangt,  

c. verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende 

verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard;  

d. verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de deelnemer. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, indien het niveau van een vorm van 

maatschappelijke ondersteuning dit vereist, nadere eisen worden gesteld aan aanbieders 

van voorzieningen. 

4. Het ontwerp van een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van 

bestuur wordt aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De voordracht voor de 

vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan nadat vier weken na 

de overlegging zijn verstreken, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of 

door tenminste een vijfde van het grondwettelijke aantal leden van een der kamers de 

wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur 

bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo 

spoedig mogelijk ingediend. 

 

Artikel 3.2 

1. Indien de aanbieder een voorziening levert als bedoeld in artikel 2.1.3, tweede lid, 

onderdelen d en e, treft de aanbieder: 

a. een regeling voor de afhandeling van klachten van deelnemeren ten aanzien van 

gedragingen van de aanbieder jegens een deelnemer; 

b. een regeling voor medezeggenschap van deelnemeren over voorgenomen besluiten 

van de aanbieder die voor de gebruikers van belang zijn.  

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, indien het niveau van een vorm 

van maatschappelijke ondersteuning dit vereist, nadere eisen worden gesteld aan 

aanbieders van voorzieningen. 

 

Artikel 3.3 

1. De aanbieder, niet zijnde een aanbieder die hulpmiddelen of woningaanpassingen levert, 

stelt een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van 

huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan 

bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. 

2. De aanbieder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke elementen 

een meldcode in ieder geval bestaat. 
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Artikel 3.4 

1. De aanbieder doet bij de toezichthoudende ambtenaar, bedoeld in artikel 6.1, onverwijld 

melding van:  

a. iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden;  

b. geweld bij de verstrekking van een voorziening. 

2. De aanbieder en de beroepskrachten die voor hem werkzaam zijn, verstrekken bij en naar 

aanleiding van een melding als bedoeld in het eerste lid aan de toezichthoudende 

ambtenaar de gegevens, daaronder begrepen persoonsgegevens, gegevens betreffende de 

gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming 

persoonsgegevens, voor zover deze voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk 

zijn. 

3. Persoonsgegevens als bedoeld in het tweede lid, ten aanzien waarvan de aanbieder of de 

beroepskracht op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep 

tot geheimhouding is verplicht, worden uitsluitend zonder toestemming van betrokkene 

verstrekt, indien deze niet meer in staat is de toestemming te geven dan wel dit 

noodzakelijk kan worden geacht ter bescherming van deelnemeren. 

 

Artikel 3.5 

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de 

situaties waarin een aanbieder, niet zijnde een aanbieder die hulpmiddelen of 

woningaanpassingen levert, in het bezit dient te zijn van een verklaring omtrent het 

gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor 

beroepskrachten en andere personen die beroepsmatig met zijn deelnemeren in contact 

kunnen komen, welke niet eerder is afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip 

waarop betrokkene voor de aanbieder ging werken.  

2. Indien de aanbieder of een toezichthoudende ambtenaar redelijkerwijs mag vermoeden 

dat een beroepskracht niet voldoet aan de eisen voor het afgeven van een verklaring 

als bedoeld in het eerste lid, verlangt de aanbieder dat die beroepskracht binnen tien 

weken een verklaring overlegt die niet ouder is dan drie maanden. 

3. Indien de aanbieder voor een beroepskracht als bedoeld in het tweede lid bij het 

verstrijken van de in dat lid genoemde termijn niet in het bezit is van een verklaring 

omtrent het gedrag, neemt de aanbieder zo spoedig mogelijk de maatregelen die 

noodzakelijk zijn ter bescherming van zijn deelnemeren. 

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de 

situaties waarin een aanbieder die een solistisch werkende natuurlijk persoon is, in het 

bezit moet zijn van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de 

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, afgegeven op een tijdstip dat niet langer 

dan drie jaar is verstreken. 
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Algemeen geldende normen 

 

Naast de wettelijke kaders is door de 26 gemeenten aangesloten bij de GGDrU bepaald dat 

aanbieders binnen de Wmo moeten voldoen aan een aantal algemeen geldende normen. De 

normen dienen als aanvulling op het wettelijke kader en zijn opgesteld door de werkgroep 

Wmo Toezicht. Er is gestreefd naar een minimaal aantal normen; het zwaartepunt moet liggen 

bij het eigen kwaliteitsbeleid van de aanbieders en de afspraken die zij maken met hun 

deelnemeren. De normen zijn als volgt geformuleerd: 

 

Thema: Deelnemergerichte ondersteuning 

1. De aanbieder heeft per deelnemer een ondersteuningsplan en is afgestemd op de 

behoefte van, en met de deelnemer en/of vertegenwoordiger waarbij rekening is 

gehouden met de relevante levensgebieden van de deelnemer. 

De aanbieder voert het ondersteuningsplan uit en toetst en evalueert dit beleid 

periodiek in samenspraak met de deelnemer en/of vertegenwoordiger. 

 

Thema: Veilige voorziening 

2. De professionals zijn op de hoogte van algemene en deelnemergebonden risico’s op het 

gebied van sociale - en fysieke veiligheid en nemen indien nodig in samenspraak met 

de deelnemer of vertegenwoordiger de maatregelen om deze risico’s te minimaliseren. 

3. Betaalde beroepskrachten en vrijwilligers, die worden ingezet door de organisatie en 

werken met de deelnemeren, zijn in het bezit van een geldige VOG bij aanvang van de 

werkzaamheden. 

4. De aanbieder werkt conform het protocol calamiteitentoezicht van de Wmo 

toezichthouder. 

5. Beleid op veiligheid van personeel en deelnemeren ten aanzien van ongewenst gedrag. 

 

Thema: Bedrijfsvoering en organisatie  

6. De aanbieder werkt aan continue kwaliteitsverbetering. 
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