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Toezicht WMO 
 

NAW GEGEVENS  

Naam organisatie 

 

DAT Thuiszorg 

Adres organisatie 

 

Roemer Visscherlaan 15-17 

Postcode en plaats organisatie 

 

4707 BX Roosendaal 

Contactpersoon organisatie 

 

Mevr. Coby Cools en Vera Hellemons 

Telefoonnummer organisatie 

 

0165-397854 

e-mail/website organisatie 

 

veravanoers@kraamcentrumdat.nl  

Kwaliteitssysteem (b.v. HKZ/ISO e.d.) 

 

HKZ 

Datum inspectie 

 

04-07-2017 

Toezichthouder 

 

Mw. A. Nuiten 

GEGEVENS  

Soort ondersteuning 

 

Huishoudelijke ondersteuning en 

thuisbegeleiding 

Doelgroep 

 

H1: eigen regie, lichamelijke beperking 

H2: psychische problematiek, licht 

dementerend en geriatrische problematiek 

Aantal beroepskrachten 

 

50 beroepskrachten  

Aantal niet-professionele werkers 

 

n.v.t. 
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Uitgangspunten WMO 
Voortvloeiend uit de WMO zijn drie algemene uitgangspunten geformuleerd: 

 

• De cliënt heeft de regie: 

Het professioneel handelen is gericht op het behoud, het herstel en versterken van de 

eigen regie van de cliënt en het versterken van het sociale netwerk en de veerkracht. Er 

wordt uitgegaan van wat een cliënt wil en belangrijk vindt. Als het handelen van de cliënt 

een ernstig gevaar oplevert voor hem en/of zijn omgeving dan moet de professional actie 

ondernemen. Ondersteuning sluit aan bij de leefwereld van de cliënt, in taalgebruik, 

denkniveau, cultuur en tempo en houdt rekening met de levensfase en de eigen kracht 

van een cliënt. Welke ondersteuning nodig is, wordt in samenspraak met de cliënt en/of zijn 

vertegenwoordiger en/of zijn mantelzorger opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Het 

arrangement is raadpleegbaar voor alle betrokkenen. 

 

• De ondersteuning is veilig 

De relatie tussen cliënt en professional is voor de cliënt vertrouwd en stabiel. Wijzigingen 

in gemaakte afspraken tussen cliënt en professional worden tijdig en op een bij de cliënt 

passende manier gemeld. De professional is in staat ervoor te zorgen dat de relatie voor 

beide veilig is zowel lichamelijk als mentaal. Er is overeenstemming met de cliënt over welke 

informatie gedeeld wordt en met wie. Met in achtneming van de privacywetgeving. De 

professional onderneemt actie bij gesignaleerde onveiligheid in de leefsituatie en het sociale 

netwerk van de cliënt. Conform de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Bij groepsopvang dient een voorziening zodanig geconstrueerd/gefaciliteerd te zijn dat veilig 

en gezond werken in de hand wordt gewerkt. 

 

• De ondersteuning garandeert continuïteit, samenhang en resultaten 

De professional heeft de kennis, houding en vaardigheden voor de betreffende hulpvraag en 

cliënt en onderhoudt deze. De professional krijgt de ruimte om hierin zelf keuzes te maken. 

De ondersteuning van de professional in relatie met de cliënt is aantoonbaar gericht op het 

behalen van de afgesproken resultaten en dit wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

De professional is op de hoogte van de andere hulpverleners die bij een cliënt betrokken 

zijn. Hij consulteert andere hulpverleners bij vragen en werkt samen waar dat zinvol is voor 

de doelstellingen van de cliënt. Bij de toegang wordt bepaald waar een eerst 

verantwoordelijke ondersteuner wordt aangewezen. Dit is een professional in dienst van 

een aanbieder of het toegangsloket. De organisatie heeft een toegankelijke 

klachtenprocedure die onafhankelijke afhandeling van klachten garandeert en waarvan de 

cliënt en/of zijn vertegenwoordiger en de mantelzorger op de hoogte zijn. 
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In de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning staan o.a. de volgende 

voorwaarden: 

Artikel 15 betreffende kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning 

1. Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking 

tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door: 

a) het afstemmen van voorzieningen  en ondersteuning op de persoonlijke situatie van 

de cliënt; 

b) het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van ondersteuning; 

c) erop toe zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van het 

leveren van voorzieningen en ondersteuning handelen in overeenstemming met de 

professionele standaard; 

d) ondersteuning en voorzieningen te leveren volgens binnen de markt aanvaarde 

kwaliteitseisen, de algemeen aanvaarde waarden, normen en standaarden. 

Artikel 18 betreffende de klachtregeling 

Artikel 19 betreffende de medezeggenschap 

 

In de Basisovereenkomst in zake maatschappelijke ondersteuning staat o.a. de volgende 

voorwaarden: 

Artikel 6 betreffende Vakbekwaamheidseisen van de dienstverlener 

Artikel 7 betreffende Onderaannemerschap en Vrijwilligers 

 

 

In de Resultaatovereenkomst  in zake maatschappelijke ondersteuning staan o.a. de 

volgende voorwaarden: 

Artikel 10  betreffende Garantie/kwaliteit werkzaamheden 

Artikel 11 betreffende Kwaliteit van de beroepskrachten 

 

 

In het navolgende veldinstrument zijn de wettelijk geldende voorwaarden en voorwaarden 

vastgelegd in de verordening en de basisovereenkomst/resultaatovereenkomst uitgewerkt 

in toetsbare criteria.  

 

 

 

 

 

 

 



Toezicht WMO VELDINSTRUMENT 1.0 

 

4 Rapport DAT Thuiszorg, n.a.v. GGD-inspectie d.d. 04-07-2017  

 

Veldinstrument:  
In het navolgende veldinstrument zijn bovengenoemde uitgangspunten verder 

geconcretiseerd en onderverdeeld naar onderwerp. Tevens zijn in het instrument de 

voorwaarden verwerkt die genoemd staan in de betreffende gemeentelijke verordening en 

de basisovereenkomst/resultaatovereenkomst.  
 

De voorwaarden zijn ondergebracht bij verschillende hoofdstukken, te weten: 

1) Ondersteuningsplan 

2) Beroepskracht 

3) Verklaring omtrent het gedrag 

4) Kwaliteitsregelingen 

5) Veiligheid &Gezondheid/hygiëne 
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1. Ondersteuningsplan 
In een ondersteuningsplan staan alle afspraken tussen cliënt en dienstverlener. En wat er 

nodig is om samen afgesproken doelen te realiseren. Het ondersteuningsplan geeft je als 

dienstverlener inzicht in benodigde deskundigheid, taken, tijdsduur en tijdstip. Een 

ondersteuningsplan is begrijpelijk, overzichtelijk, persoonlijk, flexibel en toekomstgericht. 

Het sluit aan bij de wensen van de cliënt en garandeert zijn veiligheid. De eigen regie staat 

centraal en de kwaliteit van bestaan wordt bevorderd.  

 

Nr Voorwaarden  

1.1 In het individueel ondersteuningsplan zijn, in samenspraak met de cliënt 

(vertegenwoordiger/mantelzorger) gegevens in algemene (NAW) en 

specifieke zin van de cliënt opgenomen. 

Ja 

1.2 In het ondersteuningsplan worden doelen omschreven op een wijze die 

aansluit bij de leefwereld van de cliënt. Dit wil zeggen dat doelen op het 

denkniveau van de cliënt zijn omschreven. 

Ja 

1.3 In het ondersteuningsplan is o.a. opgenomen op welke wijze vorm wordt 

gegeven aan het behoud, het herstel en versterken van de eigen regie van 

de cliënt. M.a.w. hoe wordt de zelfstandigheid/ zelfredzaamheid e.d. 

behouden/ verbeterd. 

Ja 

1.4 In het ondersteuningsplan zijn begin – en einddata van te behalen doelen 

concreet aangegeven.  

Ja 

1.5 Periodiek (minimaal 1 keer per zes maanden) wordt het ondersteuningsplan 

met de cliënt (vertegenwoordiger/ mantelzorger) geëvalueerd en zo nodig 

bijgesteld. E.e.a. wordt opgenomen in het ondersteuningsplan. 

Ja 

1.6 In samenspraak met de cliënt worden wijzigingen in de geldende afspraken 

m.b.t. de ondersteuning besproken en doorgevoerd. E.e.a. wordt vastgelegd 

in het ondersteuningsplan en ondertekend door cliënt en dienstverlener. 

Ja 

1.7  In het ondersteuningsplan is vastgelegd welke overige hulpverleners 

betrokken zijn bij de cliënt. 

Ja 

1.8 Worden doelen behaald en wordt dit vastgelegd. Ja 

  

 

Toelichting 

De aanbieder heeft per cliënt een leveringsplan gemaakt in de thuissituatie 

(keukentafelgesprek) in samenspraak met cliënt en zijn of haar sociaal netwerk. Hierin staan 

geen doelen geformuleerd. Daarnaast vindt er ook geen evaluatie plaats met de klant over 

het leveringsplan. Wel werkt de aanbieder met “groene” en “rode” kaarten. Hierop kan de 

cliënt complimenten of klachten kenbaar maken. Met de aanbieder is afgesproken om de 

doelen en evaluatiemomenten toe te voegen aan het leveringsplan. De aanbieder levert deze 

aanvullingen aan voor 15 juli 2017. 
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2. Beroepskrachten 
In organisaties waar ondersteuning wordt geboden, welke vallen onder de WMO, worden 

beroepskrachten ingezet. Dit zijn professionals die volgens de beroepsgroep geldende 

regels, richtlijnen en standaarden hun werkzaamheden verrichten. Om na te gaan of de 

ingezette beroepskrachten voldoen aan de geldende regels en richtlijnen en de betreffende 

competenties volgen hieronder een aantal voorwaarden.  

 

Nr Voorwaarden  

2.1 Beroepskrachten zijn in het bezit van een voor de werkzaamheden passende 

beroepskwalificatie. 
Ja 

2.2 Binnen de voorziening is een plan opgesteld waarin is aangegeven wie op welke 

momenten scholing volgt. 

Ja 

2.3 Belangrijke wijzigingen in de leefsituatie, de gezondheid, de sociale  situatie en de 

behoefte aan meer of andere ondersteuning en zorg van de cliënt worden 

gesignaleerd. De dienstverlener geeft aan al zijn medewerkers voorlichting en/of 

scholing over deze signaleringsplicht. 

Ja 

2.4 De te volgen procedures m.b.t. de signalering en de advies- en 

doorverwijzingsfuncties zijn vastgelegd in werkinstructies en interne richtlijnen 

binnen de organisatie. 

Ja 

 

 

Toelichting 

Binnen de organisatie zijn 50 beroepskrachten werkzaam. Zij beschikken over een passende 

beroepskwalificaties ( MBO-4 niveau voor verpleegkundigen). De huishoudelijke hulpen 

hebben diverse achtergronden en beschikken niet altijd over een beroepsopleiding. De 

dienstverlener geeft aan dat er binnen de groep huishoudelijke hulpen een snelle 

doorstroom plaats vindt. Dit betekent dat de hulpen kortdurend in dienst zijn. De organisatie 

werkt met DAT Extranet, een applicatie om kennis te delen, nieuwbrieven te verspreiden en 

het kwaliteitssysteem toegankelijk te maken voor de medewerkers. Er vinden om de twee 

jaar functioneringsgesprekken plaats en er is een opleidingsplan 2017 – 2018 met een 

aanbod per discipline. Daarnaast vinden er 2 tot 3 keer per jaar bijeenkomsten plaats over 

b.v. nieuwe ontwikkelingen of aanpassingen in protocollen. 
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3. Verklaring omtrent het gedrag 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het 

verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de 

samenleving. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan 

rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis 

onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon 

(RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen 

overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. 

 
Nr Voorwaarden  

3.1 Alle beroepskrachten die de maatwerkvoorziening gaan uitvoeren zijn in het 

bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) gericht op de uit te voeren 

werkzaamheden. 

Ja 

3.2 Alle vrijwilligers die door de dienstverlener worden ingezet en die in direct 

contact staan met cliënten en die taken uitvoeren in het kader van de 

opdracht, zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG). 

Ja 

 

 

Toelichting 

Alle beroepskrachten en vrijwilligers beschikken over een verklaring omtrent gedrag. Deze 

verklaring omtrent gedrag is een vast onderdeel van de sollicitatieprocedure. 
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4. Kwaliteitsregelingen  
 

Nr Voorwaarden  

4.1 Er is een voor haar branche geldend kwaliteitsborgingscertificaat, in ieder geval 

betrekking hebbende op zorg, maatschappelijke en/of aanpalende dienstverlening 

of aantoonbaar gelijkwaardig. 

Ja 

4.2 Er is een geldig ISO 9001:2008-certificaat met daarbij een bewijs van 

implementatie van additionele normen die gelden voor haar branche, in ieder 

geval betrekking hebbende op zorg, maatschappelijk en/of aanpalende 

dienstverlening.  

Ja 

4.3 Er is een kwaliteitssysteem, waarin opgenomen:  

• Wet kwaliteit Klachten en geschillen zorg 

• Wet bescherming persoonsgegevens 

• Beschrijving van het primaire proces 

• Verantwoorde arbeidsomstandigheden 

• Documentatie (logboek/cliëntdossier, zorgplan) 

• Jaarlijkse meting van de klanttevredenheid 

• Proces van ondersteuning 

• Opleidingsregistratie en opleidingsplan 

Directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem 

Ja 

4.4 Er is een regeling vastgesteld voor de medezeggenschap van cliënten over de 

voorgenomen besluiten van de dienstverlener welke voor gebruikers van belang 

zijn in ieder geval ten aanzien van maatwerkvoorzieningen.  

Ja 

4.5 Cliënten worden geïnformeerd over de wijze waarop de medezeggenschap 

georganiseerd is 

Ja 

4.6 De aanbieder heeft een regeling voor de behandeling van klachten vastgesteld. 

Deze regeling voldoet aan de eisen gesteld in de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg, hoofdstuk 3, paragraaf 1, artikel 13 t/m 17.  

Ja 

4.7 De aanbieder is aangesloten bij een geschilleninstantie, die voldoet aan de eisen 

gesteld in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg, hoofdstuk 3, paragraaf 2, 

artikel 18 t/m 22  

Ja 

4.8 De aanbieder 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; 

Ja 

4.9 De aanbieder bevordert de kennis en het gebruik van die meldcode onder het 

personeel.  
Ja 
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Toelichting 

De voorziening is HKZ gecertificeerd en het certificaat is geldig tot 01-01-2018. De 

voorziening beschikt over een kwaliteitsfunctionaris. De dienstverlener beschikt over de 

onder 4.3 genoemde documenten. 

 

De organisatie beschikt over een cliëntenraad (MRP), die 3 keer per jaar vergadert. In deze 

raad nemen 5 WMO cliënten deel. Daarnaast beschikt de organisatie over een 

medezeggenschapsreglement.  

 

Er vindt tweejaarlijks een WMO- klanttevredenheidstoets plaats. Er is een klachtenregeling 

vastgesteld die op de website staat en de voorziening is aangesloten bij de landelijke 

geschillencommissie BTN Thuiszorg. De dienstverlener heeft een meldcode vastgesteld. Deze 

code komt incidenteel aan de orde b.v. tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten.  
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5. Veiligheid & gezondheid 
 

Veiligheid: 

Onder fysieke veiligheid kunnen meerdere dingen worden verstaan. Zo is fysiek onderling 

contact tussen beroepskracht en cliënt in de werkrelatie daar een van. Een goed fysiek 

contact is echter van meerdere factoren afhankelijk. Een daarvan is de mate waarin de 

voorziening zodanig geconstrueerd/ gefaciliteerd is dat “veilig” werken in de hand wordt 

gewerkt. Het is dan ook van belang om als dienstverlener een duidelijk beeld te hebben van 

eventueel aanwezige risico’s, de omgang met deze risico’s en de eventueel hieruit 

voortvloeiende acties.  

 

Gezondheid/hygiëne: 

Gezondheid is een breed begrip wat binnen deze context gezien moet worden als de mate 

waarin de voorziening bijdraagt aan het creëren en in stand houden van een gezonde leef- 

werkomgeving voor cliënt en beroepskracht. Hiermee bedoelen we diverse voorwaarden 

die gesteld worden aan bijvoorbeeld het hygiënisch handelen binnen de voorziening en het 

binnenmilieu. Ook in dit geval is het van belang dat er bij de dienstverlener een duidelijk 

beeld bestaat over eventueel aanwezige risico’s, de omgang met deze risico’s en de 

eventueel hieruit voortvloeiende acties.  

 

Schoon: 

De voorziening is schoon volgens algemeen gebruikelijke hygiënische normen, zoals onder 

andere neergelegd in het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) en NEN 2075 m.b.t. 

beoordeling van schoonmaakonderhoud. Schoon betekent dat er geen zichtbaar vuil 

aanwezig is. Is er sprake van dagelijks vuil of cumulatief vuil. 

Dagelijks vuil: 

Vervuiling die ontstaan is na de laatste schoonmaakbeurt, waarbij de tijd tussen 2 

schoonmaakbeurten niet langer dan 1 week verondersteld wordt. 

Niet gehecht vuil: Licht stof en grof vuil 

Gehecht vuil: vlekken/ strepen en vingertasten 

 

Cumulatief vuil:  

Vervuiling die het gevolg is van meerdere malen niet goed, of in het geheel niet 

schoonmaken van een element 

 

Niet gehecht vuil: dicht stof, stofvlokken 

Gehecht vuil: aanslag, klevend vuil  
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Leefbaar:  

De voorziening is opgeruimd en functioneel, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen. 

 

Nr Voorwaarden  

6.1 Is er binnen de voorziening een methode geïmplementeerd waarmee in 

kaart wordt gebracht welke gezondheids- en veiligheid risico’s er bestaan 

aan/ binnen het pand.  

Ja 

6.2 Worden risico’s ingeschat en vindt dit op structurele basis plaats 

(bijvoorbeeld jaarlijks)? 

Ja 

6.3 Worden vastgestelde risico’s vastgelegd in een plan? Ja 

6.4 Wordt, na aanleiding van de ingeschatte risico’s, passend actie ondernomen 

en zijn deze acties concreet (wat/ wanneer/ hoe) omschreven. 

Ja 

6.5 Vindt op structurele basis evaluatie en aanpassing plaats? Ja 

6.6 Is er sprake van een schone en leefbare omgeving? n.v.t. 

6.7 Is er sprake van cumulatieve vervuiling? n.v.t. 

 

 

Algemene indruk gezondheid/ veiligheid en schone/ leefbare omgeving 

Er is geen sprake van een locatie of voorziening waar de ondersteuning geboden wordt, het 

betreft ondersteuning in de thuissituatie. 

 

 

 

Toelichting 

De organisatie hanteert een cliëntveiligheidssysteem; dit is onderdeel van het 

kwaliteitssysteem. Per cliënt worden de risico’s in beeld gebracht en gekoppeld aan het 

leveringsplan.  
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Conclusie toezichthouder 

Tijdens de inspectie is gebleken dat het leveringsplan niet voldoet aan de voorwaarden 1.2, 

1.4, 1.5 en 1.8.  

In overleg met de aanbieder is het leveringsplan voor 15 juli 2017 aangevuld op 

cliëntniveau met: 

• Doelen formuleren met begin- en einddata van de te behalen doelen 

• Het leveringsplan periodiek evalueren en zo nodig bijstellen.  

 

DAT Thuiszorg voldoet aan alle gestelde voorwaarden.  

 

 

 

Zienswijze houder 

Geachte mevrouw Nuiten, 

  

Wij gaan akkoord met het opgestelde rapport en hebben verder hier geen aanvullingen op. 

Het rapport zal op onze website gepubliceerd worden. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Kraamcentrum DAT/ Thuiszorg DAT 

Vera Hellemons - van Oers 

Beleidsmedewerker 

Roemer Visscherlaan 15 – 17 

4707BX Roosendaal 

Aanwezig van ma t/m Do 

  

  

T:            0165 34 13 34 

F:            0165 34 39 45 

W           www.kraamcentrumdat.nl 

@:          info@kraamcentrumdat.nl 
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Bijlagen 
 

Kwaliteitssystemen: 

De dienstverlener draagt er zorg voor dat voor wat betreft de vakbekwaamheidseisen de 

kwaliteit systematisch geborgd wordt. Dit wordt aantoonbaar gemaakt door een geldig 

branche specifiek kwaliteitsborgingscertificaat of een geldig ISO 9001/9002 certificaat. 

 

Indien de dienstverlener niet beschikt over een relevant kwaliteitscertificaat dient deze zelf 

door het overleggen van een schriftelijk kwaliteitssysteem aantoonbaar te maken hoe de 

kwaliteit duurzaam is geborgd. 

 

Medezeggenschap: 

In de wet Wmo is bepaald dat er in ieder geval moet worden bepaald ten aanzien van welke 

voorzieningen een regeling voor medezeggenschap van cliënten over voorgenomen 

besluiten van de dienstverlener welke voor de gebruikers van belang zijn, vereist is. Het 

stellen van regels m.b.t. medezeggenschap is overgelaten aan gemeenten. 

 

Klachtenregeling: 

De afhandeling van klachten dient minimaal te voldoen aan de eisen zoals beschreven in de 

nieuwe  Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (jan. 2015), voorheen Wet klachtrecht 

cliënten zorgsector. 

In de wet Wmo is bepaald dat er in ieder geval moet worden bepaald ten aanzien van welke 

voorzieningen een regeling voor de afhandeling van klachten van cliënten vereist is. De 

dienstverlener is in ieder geval ten aanzien van de in de verordening genoemde 

maatwerkvoorzieningen verplicht een klachtregeling op te stellen. 

 

Privacywetgeving: 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt de privacy van o.a. cliënten in 

zorginstellingen. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met persoonsgegevens. 

En wat de rechten zijn als gegevens gebruikt worden. Zo heeft een cliënt  bijvoorbeeld het 

recht op informatie en inzage in eigen gegevens, maar ook  het recht op verzet tegen 

gebruik van gegevens valt eronder. Om e.e.a. te borgen worden in het kader van de WMO 

voorwaarden gesteld aan de omgang met gegevens welke vallen onder de privacywetgeving 

 

Meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling: 

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van 

geweld in huiselijke kring. Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt 

beroepskrachten goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Iedere dienstverlener 

waarop de verplichting van toepassing is, ontwikkelt een eigen meldcode. Daarin moeten 

ten minste een aantal voorwaarden in zijn opgenomen.  


