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1. Inleiding 

De gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de kwaliteit van voorzieningen krachtens de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De Wmo 2015 regelt in artikel 6.1 dat gemeenten een 

toezichthoudend ambtenaar aanwijzen. Het college van B&W van de gemeente Oldebroek heeft de Directeur 

Publieke Gezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland als toezichthoudend ambtenaar aangewezen met de 

mogelijkheid deze toezichthoudende taak te mandateren aan medewerkers van GGD Noord- en Oost-Gelderland. 

 

Toetsingskader 

Het werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo (verder: toetsingskader) dat door het Verwey-

Jonker Instituut in samenwerking met GGD GHOR Nederland is opgesteld, is gebruikt als basis toetsingskader. 

Dit toetsingskader neemt hetgeen ten aanzien van kwaliteit in artikel 3.1 van de Wmo 2015 is geregeld als 

uitgangspunt. Het toetsingskader is aangevuld met criteria ten aanzien van kwaliteit welke zijn opgenomen in de 

gemeentelijke Wmo verordening of in het gemeentelijke Wmo besluit; in de inkoopvoorwaarden of 

overeenkomsten met aanbieders en, waar het een persoonsgebonden budget betreft, met eventuele 

voorwaarden uit de toekenningsbeschikking.  

 

Bovenstaande betekent dat, algemeen geformuleerd, met name wordt gekeken naar de doelmatigheid, 

doeltreffendheid en cliëntgerichtheid van de geboden zorg en ondersteuning; naar de veiligheid van de cliënten; 

naar de afstemming van de ondersteuning op de behoefte van de cliënt en op andere geboden zorg of hulp; naar 

de deskundigheid van het personeel en de kwaliteit van de organisatie en naar de naleving van de rechten van 

cliënten.  

 

Leeswijzer 

 

 In hoofdstuk 2 van dit rapport worden feitelijke gegevens van de aanbieder weergegeven. Tevens wordt 

er ingegaan op de werkwijze van het bezoek.  

 In hoofdstuk 3 van dit rapport wordt per kwaliteitseis omschreven wat de bevindingen zijn: is er wel of 

niet voldaan aan hetgeen dat mag worden verwacht.  

 In hoofdstuk 4 van dit rapport wordt een beschouwing van het onderzoek weergegeven. 

 In hoofdstuk 5 van dit rapport staat een conclusie van het toezicht, waarbij ook advies aan de gemeente 

wordt gegeven om al dan niet te handhaven. 

 In het laatste hoofdstuk 6 van dit rapport is het toetsingskader toegelicht met de regelgeving waarop het 

gebaseerd is. 
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2. Gegevens 

 

Algemene gegevens 

Naam organisatie    : Viattence 

Soort organisatie    : ouderenzorg en ondersteuning  

Adres organisatie    : Eperweg 33, 8181 ET Heerde 

Contactpersoon organisatie  : Liesbeth den Ouden 

Telefoonnummer organisatie  : 0578 – 668 449 

E-mail organisatie   : info@viattence.nl 

Website organisatie   : www.viattence.nl 

Kwaliteitssysteem (bv HKZ/ISO)  : HKZ/ ISO 9001 

Soort ondersteuning   : locatie Weidebeek: dagbesteding Samenhof 

Doelgroep    : personen met geheugenproblemen, een (beginnende) dementie 

Financiering    : ZIN / PGB 

 

Planning 

Datum inspectiebezoek   : 6 juli 2017 

Datum concept onderzoek   : 7 september 2017 

Hoor / wederhoor    : 14 september 2017 

Datum definitief onderzoek  : 14 september 2017 

 

 

Werkwijze bezoek 

In het kader van de toezichthoudende taak hebben toezichthoudende ambtenaren van GGD Noord- en Oost-

Gelderland organisatie Viattence, locatie Weidebeek ‘Samenhof’, dagbesteding bezocht.  

Daarbij heeft de GGD zich een oordeel gevormd over de kwaliteit van de voorzieningen (of specifieke 

voorziening) welke door Viattence in het kader van de Wmo 2015 worden (of wordt) geleverd. 

Om tot haar oordeel te komen heeft de GGD 

   een bezoek gebracht aan dagbestedingslocaite Weidebeek 

   gesprekken gevoerd met Liesbeth den Ouden (teamleider), Annet Hartkamp (teamleider        

              thuiszorg), Marloes van Schooten (kwaliteitsmanager) 

   zorgplannen en/ of dossiers ingezien  

   documenten opgevraagd 

   Gesprekken gevoerd met beroepskrachten en cliënten 
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3. Bevindingen bezoek  

 
3.1 De voorziening is doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht  
 

3.1.1 Er is een plan waaruit blijkt wat de kansen/mogelijkheden en ondersteunings-behoeften 
zijn van de cliënt en welke voorziening wordt geboden 

Ja 

 
De zorgaanbieder werkt met een elektronisch cliëntendossier. Hiervan maakt het ondersteuningsplan deel 
uit. 
De beroepskracht op locatie vult samen met de cliënt en/of diens contactpersoon of mantelzorger het 
ondersteuningsplan in. De cliënt ondertekent het plan. 
 
In het plan staat onder andere: 
 

 Algemene gegevens van cliënt; 

 Soort ondersteuning; 

 Woon- en leefsituatie; 

 Specificaties begeleiding; Hierin staat onder andere welk doel de dagbesteding heeft, vanuit de 
beschikking afgegeven door de gemeente. 

 Activiteiten gericht op het in stand houden of bevorderen van zelfredzaamheid 
 
Daarnaast wordt nog de module ‘gedrag’ ingevuld. Hierin staat onder andere welke problemen zich kunnen 
voordoen en op welke wijze de veiligheid van de cliënt en diens omgeving kan worden gewaarborgd. 
 
Ook is er nog een module ‘Ondersteuning bij adl’.  
 
Bij elke module wordt het doel geformuleerd, hoe de cliënt dit zou willen bereiken en welke ondersteuning 
hij/zij hierbij van de organisatie denkt nodig te hebben. 

 
3.1.2 De cliënt heeft zijn/haar ondersteuningsvraag kunnen formuleren, is betrokken bij het 

opstellen van het plan, dat zijn/haar instemming heeft. Het sociale netwerk van cliënt is 
eveneens betrokken bij het opstellen van het plan 

Ja 

 
De gemeente verwijst de cliënten door naar de dagbesteding van Viattence en stuurt de consulent de 
aanvraag en de bijbehorende beschikking. 
Op basis van de doelen in de beschikking, wordt een werkwijze opgesteld, in samenspraak met de cliënt en 
diens partner/contactpersoon/mantelzorger. 
 
 

3.1.3 De op basis van het plan verleende ondersteuning wordt regelmatig besproken en 
zonodig bijgesteld 

Ja 

 
De evaluaties omtrent de zorg vinden doorgaans per half jaar plaats. 
Indien de veranderende omstandigheden daartoe noodzaken, kan dit ook eerder of frequenter gebeuren, 
bijvoorbeeld om de 3 maanden. 
De cliënt en diens mantelzorger en/of contactpersoon worden uitgenodigd voor het evaluatiegesprek. Dat 
kan op de dagbestedingsplek zelf plaatsvinden of bij de cliënt thuis. 
 

3.1.4 De op basis van de voorziening geboden ondersteuning sluit aan op de reële behoefte 
en mogelijkheden van de cliënt en zijn/haar sociale netwerk 

Ja 

 
De ondersteuningsplannen zijn ingezien. Deze komen overeen met de doelen die in de beschikking staan en 
waardoor de cliënt verwezen is naar de dagbestedingslocatie Weidebeek. 
Omdat Viattence, naast dagbesteding ook over diverse andere disciplines beschikt, zijn de lijnen kort naar 
behandelaars, zoals de fysiotherapeut. De dagbesteding kan daarom ook de ondersteuning krijgen van deze 
disciplines in het omgaan met beperkingen. Zo kan een fysiotherapeut bijvoorbeeld meekijken bij de 
mobiliteit van een cliënt en de beroepskrachten op locatie daarin adviseren. 
Ook bij veranderingen kunnen de beroepskrachten op locatie overleg voeren met bijvoorbeeld de thuiszorg 
of andere disciplines, zodat de ondersteuning beter kan worden vormgegeven. Gedragsmatig kan 
bijvoorbeeld één en ander worden afgestemd. 
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3.2 De voorziening is veilig  
 

3.2.1 In het kader van de geboden voorziening wordt de veiligheid van de cliënt gewaarborgd Deels 

 
Ten aanzien van de sociale veiligheid: 

In de module van het ondersteuningsplan is aandacht voor de sociale veiligheid van een cliënt. Maar ook 
het effect wat de gedragingen van een cliënt kan hebben op diens omgeving. Dit kan dan ook worden 
meegenomen in bijvoorbeeld de afweging bij de samenstelling van een groep. 
 
De beroepskrachten beschikken alle over een verklaring omtrent het gedrag. De vrijwilligers op de locatie 
nog niet. Dit proces is binnen Viattence wel in gang gezet. Vrijwilligers vragen een VOG aan.  
 
Ten aanzien van de fysieke veiligheid; 

In het ondersteuningsplan is ruimte voor de mobiliteit en de beperkingen van een cl iënt. De beroepskrachten 
op de locatie houden rekening met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van cliënten, wat betreft de 
inrichting. De looproute moet bijvoorbeeld zonder drempels zijn en er zijn geen scherpe messen te vinden in 
de keukenla. 
Er is een gehandicaptentoilet op de locatie. 
 
Er is een branddetectie-systeem. Onlangs is het ontruimingsplan geoefend. 
 
Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie gedaan, op basis van jaargesprekken met medewerkers 
(carousselgesprekken). Risico’s die hieruit voorkomen, worden benoemd. Maatregelen en acties worden 
opgenomen met een gekoppelde termijn waarin zaken uitgevoerd moeten zijn.  
 
Daarnaast kunnen medewerkers incidenten melden, ook hiervan wordt een inventarisatie gemaakt.  

 
3.3 De voorziening is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen 
van zorg of hulp 
 

3.3.1 De aangeboden voorziening is voldoende afgestemd op andere vormen van geboden 
hulp en zorg (voor afstemming op reële behoefte cliënt zie 1.) 

Ja 

 
Er is contact met andere zorgverleners, die betrokken zijn bij de cliënt. Viattence heeft meerder disciplines 
in huis, die cliënten kunnen ondersteunen. Daardoor zijn er korte lijnen. 
Zo kan er contact zijn over de thuissituatie met de verpleegkundige, maar ook met de fysiotherapeut over de 
mobiliteit van een cliënt. Dit kan in het digitaal dossier van de cliënt. De contactpersoon die nodig is voor 
overleg wordt aangeklikt in het systeem. Degene kan via het rapportagesysteem een reactie terugsturen.  

 
3.3.2 In geval van meervoudige, complexe problematiek is één regisseur of coördinator 

aangewezen die de nodige samenhang en continuïteit bewaakt. 

Ja 

 

De dagbesteding heeft geen regierol, indien er meerdere disciplines bij betrokken zijn . In de meeste 

gevallen heeft de wijkverpleegkundige de coördinatie. 

 
3.4 De voorziening wordt verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht 
rustende verantwoordelijkheid o.b.v. de professionele standaard  
 

3.4.1 De door de aanbieder in het kader van de geboden voorziening aangewezen 
beroepskracht is vakbekwaam 

Ja 

 
De groepsbegeleiding is voldoende gekwalificeerd. 
 
 

3.4.2 De aanbieder biedt de in het kader van de geboden voorziening aangewezen 
beroepskracht passende scholing. 

Ja 

 
De organisatie beschikt over een strategisch scholingsbeleid. Dit beleid heeft 3 componenten: 

 Wettelijke vereiste scholingen voor elke medewerker 

 Door de organisatie verplichte scholingen voor elke medewerker of groepen medewerkers;  

 Facultatieve scholingen voor medewerkers. 
 
Elke locatie heeft een scholingsbudget. Deze kan ingezet worden als de locatie een specifiek onderwerp 
nader belicht wil hebben. 
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3.4.3 De aanbieder heeft passend beleid ontwikkeld op het punt van: 
- kwaliteitszorg (ten aanzien van de te leveren ondersteuning); 
- personeelsbeleid, waaronder een verantwoorde inzet van vrijwilligers; 
- opleiding en scholing; 
- de omgang met en de uitwisseling van (gevoelige) persoonsgegevens; 
- de afhandeling van klachten (o.b.v. een klachtregeling); 
- cliëntparticipatie (o.b.v. een regeling voor medezeggenschap). 
 
De aanbieder reflecteert op dit beleid, evalueert dit en stelt het zo nodig bij. 

Ja 

 
Viattence heeft een divers beleid ontwikkeld en is HKZ gecertificeerd. 
 
Er is onder andere beleid ten aanzien van: 

 Vrijwilligers. Vrijwilligers dienen een vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen; jaarlijks wordt met 
de vrijwilligers een gesprek gevoerd over het werk. 

 Er is een scholingsbeleid. Vrijwilligers wordt ook passende scholing aangeboden;  

 Er is beleid ten aanzien van de omgang met privacy. Dit is onder andere ook terug te lezen op de 
website. “Viattence voldoet aan de privacywetgeving op het gebied van de WGBO (Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en BOPZ (Wet Bijzondere Opmerkingen Psychiatrische 
Ziekenhuizen).”; 

 Viattence heeft diverse cliëntenraden. Per regio is een cliëntenraad met daarnaast een overkoepelende 
cliëntenraad, waar alle regio’s in vertegenwoordigd zijn. Ook dit is terug te vinden op de website, met 
daarbij de jaarverslagen van de cliëntenraden; 

 Er is een klachtenprocedure; 

 Er is een meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling  
 
 

3.5 De voorziening wordt verstrekt met respect en inachtneming van de rechten van de 
cliënt  
 

3.5.1 De bejegening door de beroepskracht van de cliënt is passend en correct. Ja 

 
Tijdens de observatie op de groep, constateren de toezichthouder dat de cliënten op locatie met respect 
worden behandeld. 

 
3.5.2 De aanbieder houdt zich in het kader van de leveren ondersteuning aan de 

toepasselijke wettelijke voorschriften (w.o. bescherming persoonlijke levenssfeer). 

Ja 

Viattence heeft in de algemene folder aandacht besteed aan de privacy van een cliënt : wat iemand mag en 
kan verwachten en wat diens rechten zijn. Daarnaast zijn er verwijzingen naar folders te vinden over de 
wettelijke eisen waaraan moet worden voldaan, middels een cliëntenfolder over de BOPZ (Wet bijzondere 
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen)  en een cliëntenfolder WGBO (Wet Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst) 

Voor het delen van informatie met anderen wordt door cliënten getekend. 

 
3.5.3 De aanbieder neemt eventuele klachten in behandeling en handelt die tijdig en 

passend af. 

Ja 

 
Viattence beschikt over een klachtenprocedure en is aangesloten bij een externe klachtencommissie: 
Signalis. 
Op de website is de procedure en de link naar de klachtencommissie te vinden. 
Naast een klachtencommissie heeft de zorgaanbieder een cliëntvertrouwenspersoon aan gesteld.  
 
Het afgelopen jaar zijn er geen officiële klachten ontvangen over deze dagbestedingslocatie 
 

3.5.4 De aanbieder is verantwoordelijk voor een duidelijke en betrouwbare communicatie 
aan de cliënt 

Ja 

 
Via de website is een duidelijk beeld te verkrijgen over waar de zorgaanbieder voor staat en wat er van de 
zorgaanbieder verwacht kan worden. 
De verschillende mogelijkheden van zorg worden benoemd. 
 
Daarnaast beschikt de aanbieder over divers foldermateriaal. 
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4. Beschouwing 

 

Op 6 juli 2017 is een toezichtsbezoek gebracht aan zorgaanbieder Viattence, op locatie Weidebeek 

(dagbesteding) in Wezup. De zorgaanbieder heeft meerdere locaties in de regio en biedt meerdere vormen van 

ondersteuning aan. 

De zorgaanbieder is op de hoogte van lokale en landelijke ontwikkelingen en speelt hier op in.  

Op de website van de zorgaanbieder is onder andere het volgende te lezen: 

“Viattence levert van lichte tot zware zorg aan ouderen zowel thuis als binnen onze woonzorglocaties in Wezep, Heerde, Epe 

en Vaassen. Viattence heeft jarenlange ervaring met vele vormen van dementie en andere aan ouderdom gerelateerde ziekten. 

Viattence staat voor Aandacht voor haar cliënten en bewoners. Wij bieden de zorg en ondersteuning die u wenst! 

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. 

Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. 

Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars en die voldoet aan 

hun beroepsstandaard: (beroeps)trots. Viattence neemt deel aan dit vernieuwingsprogramma van VWS met het project Beelden 

van kwaliteit.” 

De gesprekspartners van de toezichthouders zijn erg enthousiast over de ingezette koers van de aanbieder. 

Volgens hen is er zo meer aandacht voor de medewerker en cliënt. Er wordt niet meer zozeer gekeken naar 

ingevulde formulieren, maar door middel van gesprekken worden zaken geïnventariseerd. Hierdoor ontstaat een 

completer beeld van personen en situaties. 

Alle door de toezichthouders gesproken personeel van Viattence komt betrokken en behulpzaam over. De 

organisatie heeft alle medewerking verleend aan het toezichtsbezoek.  

http://www.viattence.nl/dementie/
http://www.viattence.nl/over-viattence/viattence-aandacht/
http://www.waardigheidentrots.nl/over-ons/
http://www.viattence.nl/beelden-van-kwaliteit/
http://www.viattence.nl/beelden-van-kwaliteit/
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5. Conclusie 

 

Het toezicht hanteert als uitgangspunt dat locaties moeten voldoen aan de gestelde wettelijke (kwaliteits)eisen. 

Deze eisen en de uitkomsten van de toetsing staan beschreven in hoofdstuk 3.  

Op basis van het bezoek aan Viattence, locatie Weidebeek, komt het toezicht tot de volgende bevindingen:  

De zorgaanbieder voldoet bijna geheel aan de gestelde kwaliteitseisen uit de Wmo, die zijn uitgewerkt in de 

verordening van de gemeente. 

Een aantal zaken zijn niet of deels van toepassing. Dit heeft er mee te maken dat de situatie anders is dan 

beschreven in de verordening of ter beoordeling is aan de gemeente. 

 

Advies aan gemeente 
 
Samenvattend oordeelt het toezicht dat Viattence, locatie Weidebeek, in voldoende mate voldoet aan de 

getoetste (kwaliteits)eisen. Het toezicht geeft het advies aan de gemeente Oldebroek om te handhaven op het 

volgende onderdeel. 

3.2.1 In het kader van de geboden voorziening wordt de veiligheid van de cliënt gewaarborgd Deels 

 

Het advies luidt om: 

 De aanbieder 2 maanden de tijd te geven om van alle vrijwilligers een verklaring omtrent het gedrag in 

het dossier te hebben.  

 

Omdat de aanbieder dit proces al in gang heeft gezet, verwacht de toezichthouder dat de zorgaanbieder aan 

deze kwaliteitseis binnen de gestelde termijn zal voldoen. 
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6.Toetsingskader  

 
Toetsingskader Noord-Veluwe 
 
 

3.1 De voorziening is doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht (art. 3.1, tweede lid, sub a, WMO) 

3.1.1 Er is een plan waaruit blijkt wat de kansen/mogelijkheden en ondersteunings-behoeften zijn van de 

cliënt en welke voorziening wordt geboden 
 
Offerteaanvraag Wmo 2015, 5.3.3 
 
e. De opdrachtnemer werkt met individuele ondersteuningsplannen die tot stand komen in overleg met 
cliënt. Alle relevante afspraken inzake de voorziening of ondersteuning wordt vastgelegd in dit 
ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan wordt door de opdrachtnemer en de cliënt ondertekend. 
Tussentijdse opzegging van het ondersteuningsplan door de cliënt is mogelijk zonder opgaaf van reden 
en dient onverwijld bij de gemeente te worden gemeld; 
 
(verordening maatschappelijk ondersteuning Ermelo, artikel 18.1 A en 1B.)  

 

3.1.2 De cliënt heeft zijn/haar ondersteuningsvraag kunnen formuleren, is betrokken bij het opstellen van het 

plan, wat zijn/haar instemming heeft. Het sociale netwerk van cliënt is eveneens betrokken bij het 

opstellen van het plan 

3.1.3 De op basis van het plan verleende ondersteuning wordt regelmatig besproken en zonodig bijgesteld 

3.1.4 De op basis van de voorziening geboden ondersteuning sluit aan op de reële behoefte en 

mogelijkheden van de cliënt en zijn/haar sociale netwerk 

 

 
 

3.3 De voorziening is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg 

of hulp (art. 3.1, tweede lid sub b, Wmo) 

3.3.1 De aangeboden voorziening is voldoende afgestemd op andere vormen van geboden hulp en zorg 

(voor afstemming op reële behoefte cliënt zie 1.) 

Offerteaanvraag Wmo 2015, 5.3.3 
 
f. Indien de voorziening of de ondersteuning op locatie wordt geleverd dient deze locatie geschikt te zijn 
voor de doelgroep op gebied van toegankelijkheid, bereikbaarheid en de aanwezigheid van een 
toegankelijk en bruikbaar gehandicaptentoilet. 

5.3.4 
 
5. De opdrachtnemer neemt deel aan relevante netwerken voor informatie-uitwisseling en signalering en 
deelt indien nodig informatie met opdrachtgever en andere leveranciers die actief zijn in een 
gezinssituatie. 

(Verordening Wmo Ermelo 2015, artikel 18, lid 1b) 

 

3.3.2 In geval van meervoudige, complexe problematiek is één regisseur of coördinator aangewezen die de 

nodige samenhang en continuïteit bewaakt. 

 

 

3.2 De voorziening is veilig (art. 3.1, tweede lid, sub a, Wmo) 

3.2.1 In het kader van de geboden voorziening wordt de veiligheid van de cliënt gewaarborgd 
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3.4 De voorziening wordt verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende 

verantwoordelijkheid o.b.v. de professionele standaard (art. 3.1, tweede lid, sub c, art. 3.3  

Wmo) 

3.4.1 De door de aanbieder in het kader van de geboden voorziening aangewezen beroepskracht is 

vakbekwaam 
 
Offerteaanvraag Wmo 2015 5.3.2 
 
1. Opdrachtnemer levert de ondersteuning met gekwalificeerd personeel, passend bij de behoeften en 
persoonskenmerken van de klant. 
Medewerkers zijn, indien van toepassing, geregistreerd volgens de geldende beroepsregistratie. 
 
4. Personen die beroepsmatig danwel vanuit een professioneel georganiseerde situatie (professionals en 
vrijwilligers) in contact kunnen komen met cliënten, bezitten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die 
niet eerder is afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip waarop betrokkene voor de opdrachtnemer 
ging werken. 
5. Opdrachtnemers dragen zorg voor het naleven van beroeps- en meldcodes door de medewerkers. 
6. Elke medewerker spreekt en schrijft de Nederlandse taal. 

5.3.3 

Er wordt gewerkt met inachtneming van protocollen en richtlijnen opgesteld door eigen beroepsgroep; 

(Verordening Wmo Ermelo 2015, artikel 18, lid 2a, lid 2c t/m f)  

 

3.4.2 De aanbieder biedt de in het kader van de geboden voorziening aangewezen beroepskracht passende 

scholing 

Offerteaanvraag Wmo 2015 5.3.2 

 
Opdrachtnemer draagt zorg voor scholing zodanig de medewerkers over kwalitatief verantwoorde kennis 
en kunde kunnen (blijven) beschikken. 

5.3.3 
 
b. De opdrachtnemer heeft een actieve signaleringsplicht ten aanzien van veranderingen in de 
gezondheid (fysiek en psychisch), de sociale situatie en de behoefte van de cliënt aan meer of andere 
zorg. De opdrachtnemer geeft aan al zijn medewerkers voorlichting en/of scholing over de 
signaleringsplicht zodat hiervan tijdig adequate vervolgstappen genomen kunnen worden. De te 
volgen procedures met betrekking tot deze signalering en de advies- en doorverwijzingsfuncties zijn 

vastgelegd in werkinstructies en interne richtlijnen binnen de organisaties; 

(Verordening Wmo Ermelo 2015, artikel 18, lid 2b) 

 

3.4.3 De aanbieder heeft passend beleid ontwikkeld op het punt van: 

- kwaliteitszorg (ten aanzien van de te leveren ondersteuning); 

- personeelsbeleid, waaronder een verantwoorde inzet van vrijwilligers; 

- opleiding en scholing; 

- de melding van huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

De aanbieder reflecteert op dit beleid, evalueert dit en stelt het zonodig bij. 

Offerteaanvraag Wmo 2015, 5.3.4 
 
De opdrachtgever stelt de volgende eisen: 
1. De organisatie dient te beschikken over een volledig geïntegreerd kwaliteitssysteem welke voldoet aan de 
landelijke eisen. De PDCA-cyclus (continu verbeteren) is aantoonbaar ingevoerd. De inschrijver toont dit 
aan middels het weerleggen van: 
a. Een certificaat afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling. 
Voorbeelden van certificaten zijn ISO-9001 versie 2008 of daarvan afgeleide EN 15224 (ISO voor zorg 
en welzijn), HKZ, PREZO, NIAZ, en NTPN. Dit is geen limitatieve opsomming, vergelijkbare 
kwaliteitssystemen volstaan eveneens. 
b. Uitzondering: indien binnen de onderneming bepaalde afspraken, procedures en/of regels gelden die 
er specifiek op zijn gericht de kwaliteit van de geleverde producten te waarborgen, dient inschrijver 
deze te benoemen. 
Wanneer u aantoonbaar voldoet aan de kwaliteitseisen die het zorgkantoor 
voorheen stelde en dus in het verleden gecontracteerd was, voldoet u (voor de duur van het 
contract). Aanbestedende dienst kan deze als gelijkwaardig met certificering beschouwen. Mogelijk is 
deze uitzondering in de toekomst niet meer van kracht. 
c. Toekomst: ten tijde van schrijven is er een landelijk kwaliteitskader in ontwikkeling. De regio is 
voornemens hier bij aan te sluiten. 
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5.3.4 
3. De opdrachtnemer heeft de medezeggenschap van cliënten georganiseerd zoals beschreven in de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen. 
4. De opdrachtnemer beschikt over een vastgestelde klachtenregeling. De afhandeling van klachten dient 
minimaal te voldoen aan de eisen zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector die per 1 januari 2015 opgaat in de nieuwe Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
 
23. Opdrachtnemer voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en alle van toepassing verklaarde 
onderliggende regelgeving en beleidsregels door de wetgever of branchevereniging. Van kracht zijn onder 
andere (niet limitatief): 
a. (voorstel voor) Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 
b. Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; 
c. Wet normering topinkomens; 
d. Zorgbrede Governancecode (aantonen in maatschappelijk jaarverslag); 
e. enz. enz. 
 
(Verordening Wmo Ermelo 2015, artikel 18, lid1a, b en c en lid 2e, artikel 24 lid 1 en 2, artikel 25 lid 1 en 2) 

 

 
 

3.5 De voorziening wordt verstrekt met respect en inachtneming van de rechten van de cliënt (art. 

3.1, tweede lid, sub d, Wmo) 

3.5.1 De bejegening door de beroepskracht van de cliënt is passend en correct. 

Offerteaanvraag Wmo 2015, 5.3.3 
 
a. Bij het leveren van de voorziening dient respectvol met de cliënt te worden omgegaan, zijn recht op 
zelfbeschikking binnen de grenzen van zijn mogelijkheden wordt gerespecteerd en over te maken 
keuzen in de ondersteuning wordt met hem overlegd op basis van goede informatie over de daaraan 
verbonden consequenties; 

(art. 3.1, tweede lid, sub d, Wmo) 

 

3.5.2 De aanbieder houdt zich in het kader van de leveren ondersteuning aan de toepasselijke 

wettelijke voorschriften (w.o. bescherming persoonlijke levenssfeer). 

De aanbieder heeft passend beleid ontwikkeld op het punt van: 

- de omgang met en de uitwisseling van (gevoelige) persoonsgegevens; 

Offerteaanvraag, 3.2.1 verzekering 

 
Inschrijver beschikt over een marktconforme en adequate verzekering of voorziening tegen (wettelijke) 
aansprakelijkheidsrisico’s in verband met de uitvoering van de opdracht (of heeft deze per 1 januari 2015 
afgesloten), waarbij geldt dat het verzekerde bedrag per gebeurtenis ten minste € 1.000.000, - is.  
De verzekering dient een einddatum te kennen die gelegen is na het tijdstip waarop de opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen met 
betrekking tot de opdracht heeft voldaan. 

5.3.3 

Gegevensuitwisseling vindt plaats conform een nader te bepalen standaard. 

(art. 3.1, tweede lid, sub d, WMO) 

 

3.5.3 De aanbieder neemt eventuele klachten in behandeling en handelt die tijdig en passend af. 

De aanbieder heeft passend beleid ontwikkeld op het punt van: 

- de afhandeling van klachten (o.b.v. een klachtregeling); 

- cliëntparticipatie (o.b.v. een regeling voor medezeggenschap). 
 
Offerteaanvraag Wmo 2015, 5.3.4 
 
4. De opdrachtnemer beschikt over een vastgestelde klachtenregeling. De afhandeling van klachten dient 
minimaal te voldoen aan de eisen zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de Wet klachtrecht cliënten 
zorgsector die per 1 januari 2015 opgaat in de nieuwe Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

(Verordening Wmo Ermelo 2015, artikel 24 lid 1) 
 

3.5.4 De aanbieder is verantwoordelijk voor een duidelijke en betrouwbare communicatie aan de cliënt 

 
 

 
 

 


