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Agendapunt 2 

Notitie Ontwikkeltafel Kwaliteit  
Ten behoeve van de bijeenkomst op 4 september 2015   
 
Versie 25-8-15 
 
 

Nadere uitwerking van de ontwikkeltafel kwaliteit  
 

Vanuit de deelnemers van de ontwikkeltafel kwaliteit zijn in 2015 drie werkgroepen geformeerd. 

Deze werkgroepen zijn in de afgelopen periode aan de slag gegaan met de thema’s: minimale 

kwaliteitseisen, high trust-high penalty en transformatie. Op 10 april 2015 en 5 juni 2015 heeft 

tijdens de bijeenkomst van de ontwikkeltafel kwaliteit bespreking plaatsgevonden van de 

ingrediënten voor onderliggend werkdocument en voor het bijbehorende overzicht minimale 

kwaliteitseisen (bijlage 3 bij DVO). 

 

In dit document vindt u de uitwerking door de verschillende werkgroepen op de genoemde thema’s. 

Deze uitwerking en het bijbehorende overzicht minimale kwaliteitseisen dienen aangemerkt te 

worden als werkdocument ten behoeve van zowel de fysieke als virtuele ontwikkeltafel van 4 

september 2015. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om uw bevindingen, feedback en of 

aanvullingen door te geven. Specifieke vragen die we de deelnemers van de ontwikkeltafel kwaliteit 

over deze werkdocumenten stellen zijn: 

1. Zijn de documenten compleet? 

2. Zijn de documenten concreet genoeg om ermee te kunnen werken?  

 

De opbouw van dit werkdocument is als volgt. In onderdeel 1 zijn een aantal kwaliteitsmanagement-

systemen (KMS) en hun kwaliteitsnormen uitgeschreven en doet de werkgroep minimale 

kwaliteitseisen een voorstel. Vervolgens gaat het werkdocument in onderdeel 2 dieper in op de 

kwaliteit en deskundigheid van personeel. In onderdeel 3 staat de rol van de inspectie en de 

toezichthoudende ambtenaar beschreven. Het vierde onderdeel beschrijft in het kort privacy en 

burgerrechten. Deze vier onderdelen hebben vooral als doel om een ieder van gelijke informatie te 

voorzien en om te weten wat we bedoelen als we over deze thema’s praten. 

Het vijfde onderdeel betreft een eerste uitwerking van high trust-high penalty en leidt tot een 

procesvoorstel om dit nader uit te werken. Tot slot gaat onderdeel 6 in op de transformatieopgave 

van kwaliteit. Vooral dit laatste onderdeel bleek een lastig thema. Aanbevelingen zijn dan van harte 

welkom. 

 

Doel van de ontwikkeltafel kwaliteit is om bij de ontwikkeltafel van 4 september 2015 met een 

richtlijn voor de dienstverleningsovereenkomst van 2016 te komen en een aanzet te geven voor het 

vervolgproces op het gebied van uitwerken van kwaliteit.  
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1. De meest gangbare kwaliteitsmanagementsystemen in jeugdzorg en 
Wmo nader belicht 

 

- HKZ       (geaccrediteerd door Raad van Accreditatie) 

- ISO 9001 voor de zorg (EN15224) (geaccrediteerd door Raad van Accreditatie) 

- NIAZ kwaliteitszorg   (Nederlands Instituut Accreditatie Zorginstellingen) 

- INK-managementsmodel  (Nederlands Instituut Accreditatie Zorginstellingen) 

- Prezo      (geaccrediteerd door Raad van Accreditatie) 

 
1.1 Algemeen 
Om na aanvulling van de minimale kwaliteitseisen de vraag te kunnen beantwoorden of certificering 

voor alle aanbieders Wmo en Jeugdhulp ZL haalbaar is en wat de meerwaarde van de verschillende 

beschikbare certificeringen is, is deze notitie gemaakt waarin basisinformatie is verzameld over de 

meest gangbare kwaliteitssystemen in de zorg. 

 

Instellingen voor Jeugdreclassering en Jeugdbescherming moeten voldoen aan een landelijk 

normenkader met een eigen certificering.  

 

Wanneer kwaliteitsmanagement effectief wordt inzet, zal dit bijdragen aan: 

o kwaliteitsverbetering; 

o doelgerichtheid; 

o centraal stellen van de cliënt; 

o transparantie; 

o lerend vermogen van een organisatie; 

o langetermijnvisie; 

o professionalisering. 

 

Belangrijk om te benoemen is het verschil tussen enerzijds het kwaliteitsmanagementsysteem (bijv. 

HKZ) en de door de systemen gehanteerde kwaliteitsnorm (bijv. ISO 9001). In beginsel conformeert 

elk kwaliteitsmanagementsysteem zich aan de daaraan bijbehorende en opgelegde kwaliteitsnorm. 

 
1.2 HKZ 
HKZ staat voor 'harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector’. Stichting HKZ heeft een set 

normen samengesteld die met elkaar staan voor een gedegen organisatie-aanpak. HKZ is de 

zorgvertaling van de internationale ISO 9001-norm. Veel Nederlandse zorgorganisaties kiezen voor 

HKZ om hun kwaliteitsmanagementsysteem invulling te geven. Zorgkantoren en zorgverzekeraars 

stellen HKZ-certificering bij contractering in de meeste gevallen verplicht. 

 
1.2.1 Eisen t.b.v. behalen HKZ-certificaat? 
De HKZ-norm bevat richtlijnen voor de organisatie van de zorg. De norm bevat veel algemene 

branche-eisen, waaronder het opstellen en evalueren van een zorg-/behandelplan in overleg met de 

cliënt. Daarnaast bevat de HKZ-norm algemene organisatorische eisen, zoals beleidsdocumenten en 

procedurebeschrijvingen van de meest kritische processen. Ook geeft de norm aan dat moet worden 

voldaan aan relevante wettelijke richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan Arbowetgeving, voedsel-
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veiligheid, medische richtlijnen, enzovoorts. Deze richtlijnen zijn overigens niet allemaal letterlijk 

beschreven. Als een organisatie in aanmerking wil komen voor het HKZ-certificaat, zal zij dus de 

nodige kennis van wet- en regelgeving in huis moeten hebben. 

Voor organisaties die werkzaam zijn in de thuiszorg, waaronder vanaf 1-1-2015 het zorgproduct 

begeleiding Wmo, is het mogelijk om door middel van het behalen van opstapcertificaten (Fase I: 

basis en Fase II: uitbreiding) gefaseerd toe te werken naar een volledige certificering (Fase III). Een 

gefaseerde certificering staat garant voor een spreiding van implementatiekosten.  

 
1.2.2 Plan-do-check-act 
Een speerpunt van HKZ is het werken aan constante verbetering op alle terreinen. Hiervoor wordt de 

cirkel van Deming gebruikt met de elementen plan, do, check, act: het formuleren van een aanpak 

(plan), deze uitvoeren (do), evalueren (check) en het toepassen van verbeteringen (act). Het 

toepassen van deze cirkel op een zorg- of behandelplan draagt bij aan kwaliteit van de zorg op 

cliëntniveau. Door procedures, beleid en jaarplannen te formuleren, evalueren en herzien blijft de 

organisatie zich bewust van haar richting en doelen. Door acties te formuleren op grond van 

medewerker- en cliënttevredenheids-onderzoeken levert een dergelijk onderzoek informatie én 

daadwerkelijke verbetering op. 

 
1.2.3 Welke aanbieders ZL zijn HKZ-gecertificeerd?  
Het HKZ certificeringschema omvat Jeugdzorg Plus en Pleegzorg. Het schema is opgesteld in 

samenwerking met Pleegzorg Nederland, Jeugdzorg Plus, LCJF, Defence for Children, 

Quality4Children, Bureau Jeugdzorg, Landelijke Overleg Pleegouderraden, Nederlandse Vereniging 

voor Pleegzorg, Interprovinciaal overleg (IPO), Jeugdzorg Nederland en GGZ.  

 

Ook vanuit de nieuwe Wmo-taken gezien biedt HKZ interessante mogelijkheden daar in het 

certificeringsschema specifieke normen zijn verwerkt ten behoeve van verzorgingshuiszorg, 

thuiszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, GGZ. 

 

Het keurmerk is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. 

 
1.3 HKZ voor kleine organisaties 
Er is een HKZ certificeringschema beschikbaar voor kleine organisaties (maximaal 10 FTE). Dit schema 

is minder uitgebreid dan de versie voor grote instellingen doch omvat wezenlijke kwaliteitsaspecten 

zoals veiligheid, cliëntervaringen, verbetering van zorg en de werkwijze. Hiermee kunnen ook kleine 

organisaties hun kwaliteit en veiligheid m.b.t. hulpverlening met behulp van de Plan-Do-Check-Act-

werkwijze  transparant maken. De kosten zijn globaal genomen € 4.000, - over een periode van 3 jaar 

(bron: www.hkz.nl). In de beginfase zal de implementatie de nodige tijd kosten, nadien is het een 

kwestie van “onderhoud”. Landelijk signaal van cliëntenorganisaties is, dat ook veel kleine 

organisaties hun zaken al vrij goed op orde hebben. Een presentatie kan worden verzorgd om 

helderheid te scheppen hoe de implementatie met minimale inspanningen kan worden gerealiseerd. 

 

Om in aanmerking te komen voor het HKZ-schema kleine organisaties dient aan een aantal 

voorwaarden te worden voldaan: 

1.  Maximaal 10 FTE zijn werkzaam binnen de organisatie; 

http://www.hkz.nl/
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2.  Er wordt zorg geleverd vanuit één discipline: Jeugd of Wmo; 

3.  De organisatie kent één management en één (in juridische zin) vestiging; 

4.  De rechtspersoon staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 
1.4 ISO 9001 voor de zorg (EN15224) 
ISO voor de zorg (formeel EN15224) is een Europese Norm voor beoordeling van het kwaliteit 

managementsysteem van organisaties in zorg en welzijn. In deze norm zijn de eisen gedefinieerd die 

gesteld worden aan het kwaliteit managementsysteem van  zorgorganisaties. Deze eisen kunnen 

waardevol zijn bij het inrichten van een kwaliteit managementsysteem, maar dienen ook als 

referentiekader/beoordelingskader voor het certificeren van kwaliteitssystemen van zorgorgani-

saties. EN15224 incorporeert wet- en regelgeving, sectorspecifieke normen, praktijkrichtlijnen en 

risicomanagement. 

 

De overeenkomsten tussen de NIAZ kwaliteitsnorm, de HKZ-normen en EN15224 is, dat in al deze 

normen belangrijke rollen zijn weggelegd voor leiderschap, medewerkers, middelen, processen, 

continue verbeteren, etc.  

Toch zijn er enkele kenmerkende verschillen: 

1. EN15224 biedt alle ruimte om het kwaliteitssysteem naar eigen inzicht en overtuiging vorm te 

geven. Waar andere normen in veel gevallen verplichten om bepaalde zinsneden, onderwerpen of 

methodieken in het kwaliteitssysteem in te bouwen, is dit bij EN15224 zo beperkt mogelijk 

gebleven; 

2. EN15224 legt een duidelijke relatie tussen het kwaliteitssysteem en de betekenis ervan voor de 

cliënt/patiënt. Met andere woorden: een kwaliteitssysteem is pas effectief als het iets toevoegt 

aan de kwaliteit van zorg. Hiermee legt EN15224 tegelijkertijd ook de basis voor het zichtbaar 

maken van de kwaliteit van een zorgorganisatie. Dit laatste is niet alleen belangrijk voor de 

interne sturing, maar tevens voor het geven van de nodige transparantie aan de klant en aan de 

financier; 

3. Voorbeelden, zoals we die kennen uit de HKZ-norm, b.v. dat de HKZ-norm voorschrijft wat in een 

functiebeschrijving moet staan of organisaties verplicht om functionerings- en beoordelings-

gesprekken te houden, zijn niet opgenomen in EN15224; 

4. Voorbeelden zoals we die kennen uit de NIAZ-norm, die op negen punten voorschrijft wat er in de 

(beleids)visie moet staan en die een grote hoeveelheid regelingen vereist, zijn niet opgenomen in 

EN15224; 

5. EN15224 formuleert veel ‘ruimer’ en geeft daarmee bewust de ruimte voor eigen initiatief en 

creativiteit. Dit betekent echter wel dat de organisatie zelf een beeld moet hebben van wat 

belangrijk is. Andere normen kunnen als leidraad worden gebruikt voor de inrichting van het 

kwaliteitssysteem (best of both worlds). Hiermee wordt inzicht ontwikkeld in wat de elementen 

van een goed werkend kwaliteitssysteem zouden kunnen zijn, zonder dat deze allemaal verplicht 

moeten worden ingericht. EN15224 laat zoveel mogelijk vrijheid om voor een eigen oplossing te 

gaan. Met andere woorden: de eisen van EN15224 zijn zodanig geformuleerd dat wat er toe doet 

wordt voorgeschreven. De norm formuleert het wat en de organisatie kan zelf haar optimale 

invulling geven aan hoe voldaan wordt aan de normeisen.  

 
1.5 NIAZ kwaliteitszorg 
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Wordt gebruikt in de medische sector (ziekenhuizen, GGZ-instellingen). Allereerst worden normen 

vastgesteld op 9 deelgebieden (zowel intern: leiderschap, management, medewerkers als extern: 

resultaten klant). Volgens methodiek van B-vragen: besloten, bekend, begrepen, bedreven, 

beproefd, bijgesteld en betrokken wordt de “plan, do, check, act”-cyclus gevolgd en met W-vragen: 

wie, wat, waar, wanneer worden procedures uitgewerkt. De resultaatvelden moeten SMART gevuld 

zijn met kengetallen. NIAZ wordt getoetst aan de kwaliteitsnorm zorginstellingen 2.4 en de 

internationaal erkende kwaliteitsnorm 3.0 (NIAZ-Qmentum) 

 
1.6 INK managementmodel 
Is een door INK ontwikkeld managementmodel voor zelfevaluatie en integrale verbetering van de 

bedrijfsvoering. Bekend van de ordening in 10 (9 + 1) velden. INK is de Nederlandse versie van het 

van oorsprong op Europees niveau door het bedrijfsleven genomen initiatief tot oprichting van de 

European Foundation for Quality Management (EFQM). 

INK-managementsmodel. INK is sterk intern gericht en minder geschikt voor kwaliteitsmeting 

zorgresultaat. 

 
1.7 Prezo VVT 
Dit kwaliteitsmanagementsysteem is bestemd voor de (intramurale) ouderenzorg en thuiszorg. 

Centraal staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt. Beschreven 

wordt welke activiteiten bijdragen aan verantwoorde zorg en welke voorwaarden daarvoor nodig 

zijn. Zowel op medewerker- als organisatieniveau is de Plan-Do-Check-Act-cyclus er in opgenomen. 

Tevens zorgt het evaluatie-instrument dat per prestatie een analyse wordt opgemaakt waarmee 

verbeter- of borgingsdoelen worden opgesteld. 

 

Bij Prezo staat één vraag centraal: op welke prestaties of resultaten moet worden gestuurd vanuit de 

verzamelde kwaliteitsgegevens? Het keurmerk is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en 

wordt eveneens voor de gehandicaptenzorg ontwikkeld. 

 
1.8 Vrijgevestigde 
De vorengenoemde kwaliteitskeurmerken zijn voor vrijgevestigde niet relevant. Voor deze doelgroep 

bestaan al enkele andere kwaliteitskeurmerken die de afgelopen jaren ook vanuit zorgverzekeraar als 

basisvoorwaarde werden gezien alvorens te komen tot contractering. Minister Schippers heeft in een 

brief die gerelateerd is aan de raamovereenkomst ZZP-ers al verwezen naar dit keurmerk. Het 

keurmerk kost de ZZP-er ongeveer € 110, - per jaar en is toegespitst op de volgende aspecten: 

•  de ‘Kwaliteitsregeling zzp'ers Thuiszorg’, hierin staan de eisen beschreven waaraan u moet 

voldoen; 

•  verificatie van beroeps- en ondernemingseisen; 

•  meten van cliëntervaring; 

•  beoordeling;  

•  opname in Keurmerkregister. 

 

Voor Psychologen kan bijvoorbeeld aangesloten worden bij het register dat door het Nederlands 

Instituut Psychologen (NIP) wordt beheerd. 
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1.9 De nieuwe ISO 9001:2015 norm 

De verwachting is dat in september 2015 de nieuwe norm ISO 9001 gepubliceerd wordt. Dit heeft 

ook o.a. gevolgen voor de meeste HKZ normen. Immers, het overgrote deel van de HKZ normen heeft 

als basis de ISO 9001 norm. Men noemt dit ook wel ‘ISO compatibel’. Het gevolg van de nieuwe ISO 

9001 norm is dat de meeste HKZ normen aangepast gaan worden aan deze nieuwe eisen. 

Zo zal door de wijzigingen de nadruk meer komen te liggen op risicomanagement, wordt van  

zorgaanbieders gevraagd te kijken naar kansen, dienen aanbieders (meer) te kijken naar stakeholders 

en omgeving en worden er meer eisen gesteld aan diensten die door externen worden geleverd.  

De belangrijkste wijzigingen in ISO 9001:2015 betreft: 

 Contextanalyses en stakeholdersmanagement: wat gebeurt er in de omgeving van de 

organisatie, wat doet de zorgaanbieder, wie zijn belanghebbenden van de zorgaanbieder en wat 

zijn hun specifieke wensen, verwachtingen en eisen ten aanzien van kwaliteit? 

 Risicomanagement: wat zijn de bedreigingen die er toe kunnen leiden dat het beleid en 

doelstellingen  van de zorgaanbieder niet worden gerealiseerd en niet wordt voldaan aan de 

wensen, verwachtingen en eisen van de belanghebbenden, maar ook: waar liggen de kansen en 

mogelijkheden? 

 Compliance management: hoe kan zorgaanbieder er voor zorgen dat, op basis van een goede 

stakeholderanalyse, aan de wensen, verwachtingen en eisen van belanghebbenden wordt 

voldaan, hoe voldoet aanbieder aan wet- en regelgeving? 

 Resultaatmanagement: meer focus op doelstellingen en resultaten, aantoonbaar via registraties, 

geen verplichte gedocumenteerde procedures en kwaliteitshandboek meer.  

De HKZ voor kleine aanbieders valt niet onder de nieuwe kwaliteitsnorm. 

 

1.10 Conclusie 

Op dit moment wordt bij de huidige wijze van contracteren op geen enkele wijze de basiskwaliteit 

van aanbieders gecontroleerd. Hierin schuilt een groot gevaar dat aanbieders zorg gaan verlenen die 

niet beschikken over de gewenste “basis” kwaliteit. Het verplichten van een KMS zou mogelijk een 

(eerste) oplossing kunnen bieden.  

 

Gezien de grote diversiteit aan zorginstellingen die vanaf 2015 gecontracteerd zijn treft men bij 

zorginstellingen tal van verschillende kwaliteit-managementsystemen (KMS) aan. De oorsprong 

hiervan kan gevonden worden in recente historie en contractering in de welbekende AWBZ. 

Eveneens spelen andere wet- en regelgeving, waaronder Wlz en Zvw, een grote rol waarbij de 

zorginstelling al verplicht wordt een KMS te onderhouden. Bij alle zorginstellingen die recent een 

kwartaalgesprek hebben gehad werd dan ook geconcludeerd dat deze beschikken over een KMS. 

Opvallend te noemen was ook het feit dat zorginstellingen met een kleine totaalomzet, gemeten 

over alle financieringsstromen, vaak in het bezit van een KMS bleken te zijn. De volgende aanbieders 

kunnen als voorbeeld worden gesteld: 

-  Artide uit Gulpen-Wittem (3 werknemers) volledige HKZ; 

-  Altracura uit Geleen (40 werknemers) volledige HKZ; 

-  Coachster uit Roermond (ongeveer 20 werknemers) volledige HKZ; 

-  Somnium zorg uit Maastricht (minder dan 10 werknemers) HKZ kleine organisaties. 

 

Hierdoor kan gesteld worden dat het ook voor kleine aanbieders mogelijk is om een KMS te 
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implementeren.  

 

Indien we de instellingen in budget uitdrukken kan geconcludeerd worden dat meer dan 90% van de 

zorgverlening wordt verricht door aanbieders die beschikken over een werkend KMS. Tijdens de 

eerste ontwikkeltafel werd door bijna elke zorgaanbieder eveneens aangedrongen op de relevantie 

van een goed werkende KMS. Een goed werkende interne organisatie is een onmisbare bouwsteen 

voor het adequaat verlenen van zorg. Om te toetsen of de zorg ook de gewenste kwaliteit heeft zijn 

de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken een geschikt middel. De grote hoeveelheid 

aangetroffen (verschillende) KMS systemen en de redelijke kosten die een certificering voor kleine 

aanbieders met zich mee kan brengen maken een eis voor KMS certificering niet onredelijk. 

 

Voorstel werkgroep: De zorgaanbieder werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit en 

borgt dit door een werkend gecertificeerd kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal 

erkend is en gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit). Het is aan de zorgaanbieder 

om een keuze te maken welk KMS zij hiervoor wil hanteren. Binnen het kwaliteitssysteem staat de 

Plan-do-check-act cyclus en de klanttevredenheid (behoudens bij dwang en drang) centraal. 

Aanbieders die reeds gecontracteerd zijn maar nog niet in het bezit zijn van een KMS krijgen 2 jaar de 

tijd om naar een volledig en goed werkend KMS toe te werken en dienen jaarlijks aan te geven wat 

de actuele status is van implementatie.  

 

Nieuwe mogelijk nog te contracteren aanbieders willen wij niet ontmoedigen om een 

dienstverleningsovereenkomst met de gemeenten aan te gaan. Deze zullen, alvorens contractering 

volgt, aantoonbaar moeten maken dat zij (minimaal) bezig zijn  dan wel aan de slag gaan met de 

implementatie van een KMS 

 

Voor kleine zorginstellingen is certificering  mogelijk door o.a. HKZ voor kleine organisaties. In het 

najaar van 2015 kan een presentatie worden verzorgd om helderheid te scheppen hoe de 

implementatie van dit KMS met minimale inspanningen kan worden gerealiseerd. Aan deze 

bijeenkomst kunnen praktijkvoorbeelden gekoppeld worden door ervaringen van al gecertificeerde 

(kleine) aanbieders onder de aandacht te brengen. 

De inkoopafdeling houdt jaarlijks diverse kwartaalgesprekken met aanbieders en kan dit gesprek 

uitstekend gebruiken om de kwaliteitsdoelstellingen van de aanbieder onder de aandacht te 

brengen. Daarnaast kan de voortgang van certificering worden besproken. Ten behoeve van de 

kwaliteitsborging op casusniveau ligt de nadruk op de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoek. 

 

Vrijgevestigden dienen bij contractering te voldoen aan het geldende kwaliteitskeurmerk dat men 

kan vinden op de website www.mijnkeurmerk.nl of voor de in de branche geldende keurmerken, 

waaronder bij psychologen het welbekende NIP. Daar de situatie van de vrijgevestigde anders 

genoemd mag worden dan die van een reguliere aanbieder zal hier in een gescheiden werkgroep 

nader op worden ingegaan.  

2.  Kwaliteit en deskundigheid personeel 
 

http://www.mijnkeurmerk.nl/
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2.1 Norm van de Verantwoorde Werktoedeling  
Eén van de eisen van de Jeugdwet is de 'Norm van de Verantwoorde Werktoedeling (NvVW). Deze 

norm geldt voor aanbieders, gecertificeerde instellingen, gemeenten en Veilig Thuis. De norm houdt 

in dat aanbieders in het jeugddomein (zowel jeugdhulp als toegang) het werk moeten toedelen aan 

geregistreerde jeugdprofessionals, tenzij er gegronde redenen zijn om hier vanaf te wijken. Dit is het 

principe ‘comply or explain’ ('pas toe of leg uit'). Geregistreerd betekent: ingeschreven staan in het 

BIG register of in het Kwaliteitsregister Jeugd. Alleen als de uitvoerder van de toegang (afhankelijk 

van de beleidskeuze kan dit ook de gemeente zijn) aannemelijk kan maken dat toedeling van het 

werk aan niet geregistreerde professionals de kwaliteit niet nadelig beïnvloedt of noodzakelijk is voor 

de kwaliteit van hulpverlening, kan hiervan worden afgeweken. Zie ook kwaliteitskader jeugd van 

eind 2014. 

 

Het Besluit Jeugdwet kent overgangsrecht. Het overgangsrecht omvat een termijn voor 

werktoedeling door gemeenten/aanbieders én een termijn voor de registratie van professionals in 

het Kwaliteitsregister Jeugd. Het overgangsrecht geldt voor de zaken die in inkoopcontracten worden 

vastgelegd. Gemeenten/aanbieders moeten vanaf 1 januari 2015 voldoen aan de NvVW. 

 

Dit betekent het volgende: 

1. In 2015 mogen gemeenten/aanbieders nog werk toedelen aan medewerkers, die op 1 januari 

2015 al bij hen werkzaam waren. Gemeenten/aanbieders moeten het dienstverband aannemelijk 

kunnen maken en moeten verantwoorde hulp leveren (overgangsjaar). 

2. In 2015 mogen gemeenten/aanbieders géén niet geregistreerde medewerkers meer aannemen 

voor functies waarvoor dat wel is vereist. 

3. Vanaf 1 januari 2016 mogen gemeenten/aanbieders geen werk meer toedelen aan medewerkers 

die niet geregistreerd zijn, tenzij de gemeenten/aanbieders gemotiveerd kunnen uitleggen dat dat 

niet nodig is (‘comply or explain’). 

4. Een medewerker (professional) die nog niet op hbo-niveau is geschoold maar wel op een hbo-

functie werkzaam is, kan gedurende een periode van 5 jaar en 3 maanden ingeschreven staan, 

zonder over het vereiste scholingsniveau te beschikken, mits er een beroepsprofiel is waarvoor hij 

zich kan aanmelden. Medewerkers kunnen zich aanmelden als jeugdzorgmedewerker en 

gedragswetenschapper. De functionaris moet zich wel binnen 3 maanden bij het register hebben 

gemeld en moet deelnemen aan een scholingstraject. Deze medewerker valt onder de ‘tenzij-

bepaling’. De termijn van 5 jaar is genomen omdat een groot aantal beroepsbeoefenaren 

gelijktijdig scholing moet volgen. Met deze lange termijn voorkomt men dat er voor de 

hulpverlening tijdelijk onvoldoende beroepsbeoefenaren beschikbaar zijn. 

 
2.2 BIG-register 
Het BIG-register registreert, zoals beschreven in art. 3 lid 1 Wet BIG, apothekers, artsen, 

fysiotherapeuten, gezondheidszorg-psychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en 

verpleegkundigen, (zie www.bigregister.nl) als titel beschermde beroepsgroepen. 

Bevoegdheidsbeperkingen leiden tot een aantekening bij de inschrijving of tot doorhaling van de 

inschrijving. Voor iedereen is zo herkenbaar of een beroepsbeoefenaar bevoegd is om het beroep uit 

te oefenen. 

http://www.bigregister.nl/
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Zorgverleners moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren in het BIG-register. Met de herregistratie 

tonen zij aan dat hun kennis en vaardigheden voldoende zijn. Patiënten worden zo beschermd tegen 

fouten in de behandeling van zorgverleners. 

Voor de herregistratie in het BIG-register gelden 2 criteria: recente praktijkuren of scholing. 

 
  

https://www.bigregister.nl/herregistratie/
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2.3 Kwaliteitsregister jeugdzorgwerkers 
Een register voor jeugdprofessionals met minimaal een HBO-diploma, gericht op het vervullen van 

een beroep in het jeugddomein, of een universitaire opleiding bijvoorbeeld als 

psycholoog of pedagoog. Het register is nog in oprichting. Pas vanaf najaar 2014 kunnen 

jeugdprofessionals zich laten registeren in het Kwaliteitsregister Jeugd, als jeugdzorgwerker of 

gedragswetenschapper (psycholoog of orthopedagoog). Vooralsnog zijn in het register alleen de 

jeugdzorgwerkers te vinden die ook al bij BAMw geregistreerd waren. Verdere aanvulling en 

registratie van overige beroepen wordt op een ander tijdstip mogelijk gemaakt.  

 
2.4 Geldende beroepscodes 
De beroepscode beschrijft de collectieve beroepsnormen voor het beroepsmatig handelen van de 

zorgprofessionals. Bij het maken van beroepsethische afwegingen biedt de Beroepscode een handvat 

waarbij hij tevens de basis vormt voor de toetsing van de professionaliteit van dit handelen. Onder 

andere de volgende beroepscodes zijn bekend: 

- beroepscode voor de maatschappelijk werker; 

-  beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden; 

-  beroepscode voor sociaalpsychiatrische verpleegkundigen; 

-  beroepscode voor psychologen; 

-  beroepscode sociaal pedagogisch hulpverlener; 

-  beroepscode jeugdzorgwerker; 

-  beroepscode voor sociaal agogisch werker; 

-  beroepscode voor psychiaters; 

-  beroepscode voor psychotherapeuten; 

-  beroepscode sociotherapeuten kinder- & jeugd psychiatrie. 

3.  Controle Inspectie Jeugdzorg en de toezichthoudende ambtenaar van de 

Wmo 
 
3.1 Inspectie Jeugdzorg 
Binnen het nieuwe jeugdstelsel zijn de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en 

de Inspectie Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de naleving van de 

Jeugdwet en het onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en 

jeugdreclassering. Bij het toezicht op basis van de Jeugdwet treden de inspecties Jeugdzorg, 

Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie gezamenlijk op. Gemeenten dienen alle nieuwe contracten 

met jeugdhulpaanbieders te melden aan de gezamenlijke inspectie. De inspectie maakt vervolgens 

een risico-analyse en communiceert uiterlijk half jaar later haar bevindingen aan gemeente. De 

inspectie richt zich op dit moment op een verder uitwerking van de risico-analyse indicatoren.  

Afhankelijk van wat de inspectie aantreft zullen vervolg afspraken gepland worden.  

 

Indien een organisatie nog niet gecontroleerd is door de inspectie en er toch geleverd gaat worden is 

de beslissingsbevoegdheid in deze aan de gemeenten die vooraf zelf de kwaliteit dienen te hebben 

getoetst. Mocht een aanbieder die al zorg verleent getoetst worden door de inspectie en deze toetst 

http://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1336-factsheet-landelijk-toezicht-jeugdwet-nu-beschikbaar
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kent een negatieve uitslag ligt het aan de omstandigheden die aangetroffen worden of aanbieder in 

de gelegenheid wordt gesteld om verbetering aan te brengen. 

 
3.2 Verdrag inzake de Rechten van het kind 
Het fundament voor de werkzaamheden van de inspecties is het Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind. Dit verdrag stelt dat kinderen gezond en veilig moeten kunnen opgroeien en 

zich moeten kunnen ontwikkelen tot mensen die volwaardig participeren in onze samenleving.  

 
3.3 Wat is toezicht? 
Toezicht houden betekent dat de inspecties informatie verzamelen over de kwaliteit van de 

jeugdzorg, zich een oordeel vormen en zo nodig ingrijpen. Ook kijken de inspecties of het beleid voor 

de jeugdzorg in de praktijk goed werkt. Daarover adviseren de inspecties gevraagd en ongevraagd. 

De rapporten van de inspecties zijn in principe openbaar. De openbaar gemaakte rapporten staan op 

de website: www.inspectiejeugdzorg.nl. 

Naast het toezicht beschikken de inspecties op grond van de Jeugdwet over handhavende 

bevoegdheden, zoals een tuchtklachtbevoegdheid (dit is het indienen van een klacht over een 

professional bij een tuchtcollege) en een bevoegdheid tot het opleggen van bestuurs- en 

strafrechtelijke maatregelen. 

Het landelijk toezicht, gebaseerd op het Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd, richt zich op 

de kwaliteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en meer in het bijzonder de 

zorg voor de veiligheid van de kinderen en gezinnen.  

De inspectie Jeugdzorg hanteert het toetsingskader verantwoorde jeugdhulp. Het landelijk toezicht 

van de inspecties richt zich op de volgende organisaties: 

 de jeugdhulpaanbieders; 

 de certificerende instelling voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering; 

 de gecertificeerde instellingen voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering; 

 het Meldpunt Veilig Thuis, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; 

 de Raad voor de Kinderbescherming; 

 de justitiële jeugdinrichtingen; 

 Halt; 

 de instellingen voor jeugdgezondheidszorg; 

 de instellingen voor hulp aan licht verstandelijk beperkte kinderen; 

 de instellingen voor jeugd-ggz; 

 de geregistreerde werkers in de jeugdhulp;  

 de vergunninghouders voor interlandelijke adoptie; 

 de opvangvoorzieningen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen; 

 de schippersinternaten; 

 de instellingen voor jeugdhulp op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribische 

Nederland). 

 
3.4 Toezichthoudend ambtenaar Wmo 
Volgens de Wmo 2015 moet het College van B&W gemeentelijke toezichthouders aanwijzen (art. 6.1, 

eerste lid): ‘Het college wijst personen aan die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving 

van het bepaalde bij of krachtens deze wet’ 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/04/15/verdrag-inzake-de-rechten-van-het-kind.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/04/15/verdrag-inzake-de-rechten-van-het-kind.html
http://www.inspectiejeugdzorg.nl/
http://www.voordejeugd.nl/stelselwijziging/professionalisering-jeugdzorg
http://www.voordejeugd.nl/stelselwijziging/professionalisering-jeugdzorg
https://www.inspectiejeugdzorg.nl/documenten/Toetsingskader%20Verantwoorde%20hulp%20voor%20jeugd.pdf
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Het toezicht in de Wmo heeft (onder meer) betrekking op de toekenningsprocedure voor 

maatwerkvoorzieningen (art. 2.1.3, 2a), de vaststelling van de hoogte van het PGB (art. 2.1.3, 2b) en 

de kwaliteitseisen die worden gesteld aan voorzieningen, waaronder de deskundigheid van 

beroepskrachten (art. 2.1.3, 2c). Het toezicht heeft ook betrekking op misbruik of oneigenlijk gebruik 

van de wet, waaronder het ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening of een PGB (art. 

2.1.3, 4). Naar verwachting zal in de praktijk het zwaartepunt liggen op het kwaliteitstoezicht en 

fraudebestrijding.  

 

Het toezicht omvat in de kern: informatie verzamelen, beoordelen en interveniëren. In dit kader 

zullen de toezichthouders (eigener beweging of naar aanleiding van klachten) werkbezoeken 

afleggen aan cliënten, het zorgdossier bestuderen evenals de afspraken die de gemeente (in het 

kader van de aanbesteding) heeft gemaakt met de zorgaanbieder. In het kader van hun onderzoek 

zullen zij ook contact hebben met de zorgaanbieder, bijvoorbeeld om de afspraken en gang van 

zaken te verifiëren (hoor en wederhoor). 

De toezichthouders zullen van hun werkzaamheden een rapport opmaken, waarin zij de feiten en 

context beschrijven en gemotiveerd aangeven wat goed gaat en/of wat beter kan. Denkbaar is dat zij 

een misstand constateren, waarbij mogelijk sprake is van een overtreding van bovengenoemde 

voorschriften uit de Wmo. Zij sturen hun rapport ter verdere afhandeling door naar de juridische 

afdeling van hun organisatie of een vergelijkbare afdeling (bijv. bedrijfsvoering) (de backoffice). Daar 

wordt, op basis van een nadere beoordeling, een vervolg gegeven aan de bevindingen uit het 

toezichtrapport. Zo kan, in geval van een overtreding, een waarschuwingsbrief worden verzonden of 

een (voornemen tot een) sanctiebesluit. In het kader van het kwaliteitstoezicht zal dit in de regel aan 

de zorgaanbieder zijn, in het kader van de fraudebestrijding kan dit echter ook de cliënt zijn. 

4. Privacybescherming en het borgen van burgerrechten 
 
Samenwerking tussen hulpverleners, en de regievoering door de gemeente zal er toe leiden dat 

partijen met elkaar informatie over de betrokken burger willen uitwisselen. Deze 

gegevensuitwisseling moet plaatsvinden binnen de kaders van de privacywetgeving. 

Het uitgangspunt van de decentralisaties is dat de eigen verantwoordelijkheid van burgers voorop 

staat. Hierbij past het dat de gemeente en de hulpverleners zeer terughoudend zijn met het 

uitwisselen van persoonsgegevens.  

 

Onderdeel van de zelfredzaamheid is dat de burger ook zelf regie kan voeren over de 

gegevensuitwisseling die rondom hem of haar plaatsvindt. De burger moet inzicht kunnen hebben in 

welke gegevens tussen welke partijen zijn uitgewisseld (transparantie) en moet zoveel mogelijk zelf 

de regie kunnen voeren over wie welke gegevens mag inzien.  

 

Maar ook voor burgers die het niet of onvoldoende op eigen kracht redden is een zorgvuldige 

afweging noodzakelijk. In het sociale domein gaat het vaak om mensen in kwetsbare posities. Hun 

hulpverleningsdossiers bevatten bijvoorbeeld medische, financiële of justitiële gegevens. Dit zijn 

gegevens in de zwaarste categorie van privacybescherming. Met de uitwisseling van deze gegevens 

moet zéér voorzichtig worden omgegaan.  
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Het beperken van de uitwisseling van persoonsgegevens is niet alleen het belang van de betrokken 

burger. Ook de hulpverleners hebben belang bij een goede vertrouwensrelatie met de burger, en 

daarbij past grote voorzichtigheid in het delen van persoonsgegevens. Voor veel beroepsgroepen 

(bijvoorbeeld huisartsen, ggz-professionals) is dit juridisch geborgd in het (medisch) beroepsgeheim. 

4.1 Juridisch kader privacy 
Het sociaal domein is een construct samengesteld uit verschillende inhoudelijke beleidsterreinen, 

waarvoor geen eenduidig juridisch kader bestaat, maar waarbij sprake is van een brede waaier aan 

wet- en regelgeving:  

 De Grondwet en het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) geven de algemene 

grondrechten en uitgangspunten. In de Grondwet is het grondrecht van privacy, ofwel 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer en menselijke waardigheid vastgelegd.  

 De uitwerking van deze beginselen is gegeven in de kaderwet voor gegevensverwerking, de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens  en in enkele wetten die raken aan de essentie van de 

uitwisseling van persoonsgegevens in samenwerkingsverbanden: de Wet op de Geneeskundige 

Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet Politiegegevens (Wpg) en de Wet GBA.  

 De uitwerking van de in deze wetten neergelegde algemene kaders en principes is vervolgens 

geregeld in verschillende materiewetten, waarin de uitwisseling van persoonsgegevens in de 

sectoren is geregeld. Voorbeelden van sectoren zijn: jeugd (Jeugdwet), welzijn en zorg (Wmo,  

Zvw), de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (Wmo, Wet Meldcode).  

 Tenslotte is het uitwisselen van persoonsgegevens vaak nader geregeld in een lokaal of regionaal 

samenwerkingsverband via een samenwerkingsconvenant met een privacyprotocol en een 

handelingsprotocol. Dergelijke afspraken kunnen dienen om de gegevensuitwisseling voor sociale 

wijkteams te regelen, of voor een gerichte aanpak van bijvoorbeeld zorgmijders of overlast-

gevende gezinnen. Ook voor casusoverleggen – bijvoorbeeld voor een ZAT (zorgadviesteam), CJG 

of Veiligheidshuis – vormt in het algemeen een samenwerkingsconvenant met een 

privacyprotocol de basis. Dergelijke protocollen kunnen ook landelijk en/of voor een bepaalde 

beroepsgroep zijn afgesproken. Zo is er bijvoorbeeld voor de huisartsen een landelijk protocol 

voor de melding aan de Verwijsindex Risicojongeren en is er een handelingsprotocol voor de 

melding van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

 

Het informatieblad „Informatie delen in samenwerkingsverbanden‟ van het College Bescherming 

Persoonsgegevens (CBP) geeft de algemene kaders en uitgangspunten aan voor het uitwisselen van 

persoonsgegevens.1 De hierboven beschreven beoogde gegevensuitwisseling valt binnen de kaders, 

die in het Informatieblad zijn beschreven. 

 
4.2 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
Het uitwisselen en het benutten van informatie over burgers is een middel en geen doel. Het middel 

zal ten dienste staan aan de dienstverlening aan die burger zelf. Daarom is het van groot belang dat 

het gebruik van die informatie zorgvuldig gebeurt en dat de privacybelangen van de burger continu 

gewaarborgd zijn2.  

                                                
1
 https://cbpweb.nl/sites/default/files/downloads/inf/inf_va_samenwerkingsverbanden.pdf 

2
 http://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2014/20140924_privacy_informatie_folder.pdf 
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Vanuit de Wbp is vereist dat persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden 

verwerkt (art. 6 Wbp) en alleen voor duidelijk omschreven doelen worden gebruikt (art. 7 Wbp). 

Voordat de informatievoorziening kan worden ingericht, is het noodzakelijk enkele vragen zorgvuldig 

af te wegen:  

 Welke gegevens worden in welke situaties tussen welke professionals uitgewisseld?  

 Wat is het doel van die uitwisseling?  

 Waarom is de uitwisseling noodzakelijk? Zijn er geen minder ingrijpende alternatieven?  

 Hoe worden de grondrechten van betrokkenen (burgers en professionals) geborgd?  

 Wat zijn de rechten (en eventueel plichten) van de betrokken burgers hierin?  

 
4.3 Verantwoording zorgaanbieder aan gemeenten 
De toekomstige wijziging van de Regeling Jeugdwet zorgt dat jeugdhulpaanbieders 

persoonsgegevens met gemeenten delen ten behoeve van de financiële afwikkeling en controle van 

declaraties. 

 

Het was lange tijd onduidelijk wat hulpverleners en instellingen nou wel met gemeenten mochten 

delen aan persoonsgegevens en wat niet. Sommige aanbieders kozen ervoor om door alle 

onduidelijkheid maar niks te delen, anderen deelden gewoon alles. 

 

Om die onduidelijkheid weg te nemen en misverstanden of fouten te voorkomen wordt via de 

Veegwet een meer expliciete grondslag geboden voor de uitwisseling van gegevens. 

 

Die Veegwet wordt later dit jaar in de Kamer behandeld. Om de tijd te overbruggen en een werkbare 

situatie te creëren is besloten om vanaf heden, en met terugwerkende kracht, een tijdelijke 

ministeriële regeling in te voeren. Dit om 'te regelen dat gemeenten niet alleen ten behoeve van het 

verzamelen van beleidsinformatie, maar ook voor de uitvoering van de Jeugdwet zelf, gegevens van 

de jeugdige of zijn ouders mogen verwerken en dat dergelijke gegevens voor zover noodzakelijk bsn's 

en persoonsgegevens mogen omvatten'. 

 

De voorwaarden lijken nu helder. Gemeenten mogen in het kader van betaling van jeugdhulp, 

preventie, kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering slechts die persoonsgegevens 

verwerken, die noodzakelijk zijn om te bepalen of een betaling rechtmatig zal zijn of om fraude te 

bestrijden. 

 

Een aanbieder van jeugdhulp of preventie en de gecertificeerde instellingen dienen die 

(persoons)gegevens bij hun declaratie te vermelden, die voor de gemeente noodzakelijk zijn om na 

te gaan of de declaratie rechtmatig is. Doorgaans zullen dit de gegevens zijn die zij ingevolge hun 

contractsafspraken met de gemeente bij de declaratie dienen te leveren. 

 

Een jeugdhulpaanbieder, een aanbieder van preventie of een medewerker van een gecertificeerde 

instelling mag er nu van uitgaan dat hij, zonder in strijd te komen met zijn (medisch) beroepsgeheim, 

bij de declaratie de gegevens mag verlenen die hij met de gemeente is overeengekomen te leveren, 

mits het niet om meer of gedetailleerder gegevens gaat. Is dat toch het geval (heeft een gemeente 

bijvoorbeeld in een contract met een ggz-aanbieder neergelegd dat in alle gevallen de diagnose moet 
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worden vermeld), dan zullen de over het jaar 2015 gesloten contracten alsnog moeten worden 

aangepast. 

 

Een gemeente moet in zijn contracten slechts die gegevens van de gecontracteerde aanbieders en 

gecertificeerde instellingen vragen, die hij gezien de overeengekomen producten en de 

overeengekomen financieringswijze nodig heeft. Ook hier geldt dat het aangewezen is om over 2015 

gesloten contracten aan te passen voor zover de gemeente te veel vraagt. 

 

Een concept van de regeling is voorgelegd aan de VNG en branche- en beroepsorganisaties. De VNG 

kan zich in de regeling vinden en de brancheorganisaties zijn van mening dat de regeling zo snel 

mogelijk van kracht dient te worden omdat de regeling het voor de aanbieders en gecertificeerde 

instellingen weer mogelijk maakt om te gaan factureren en de gemeenten om weer te gaan betalen. 

Zij zijn het, net als de beroepsorganisaties, op hoofdlijnen eens met de inhoud van de regeling, zij het 

dat een aantal van de op ggz-terrein werkzame organisaties het liefst ziet dat er bij de declaratie van 

ggz-behandelingen in het geheel geen diagnose-informatie wordt gemeld. 

 

Het ministerie is ook blij dat de regeling er nu is. "Juist doordat voorliggende regeling het mogelijk 

maakt om declaraties in te dienen en te betalen, wordt de continuïteit van de jeugdhulp bevorderd." 

5. Eerste uitwerking “High Trust High Penalty” 
 
5.1 Inleiding 
Het proces van bestuurlijk aanbesteden heeft als uitgangspunt om gezamenlijk tot 

dienstverleningsovereenkomsten te komen. De samenwerking tussen (regio)gemeenten en 

zorgaanbieders is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.  

In de DVO’s zijn minimale eisen gesteld3 waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om voor een 

dienstverleningsovereenkomst in aanmerking te komen. De werkwijze waarbij relevante gegevens 

door zorgaanbieders worden aangeleverd, evenals de vermelding dat aan de gestelde eisen wordt 

voldaan, is gebaseerd op het principe van “High Trust”. 

Vanuit de ontwikkeltafels Kwaliteit en Prijs-Prestatie is door verschillende partijen aangegeven dat er 

behoefte is aan duidelijkheid over de sanctionering, “de Penalty”, indien blijkt dat niet aan deze 

(minimale) eisen wordt voldaan. Met andere woorden, hoe handhaven we de gemaakte afspraken. 

Daarbij onderkennen we twee sporen. Aan de ene kant zijn we permanent met elkaar in gesprek, op 

basis van periodieke rapportages, kwartaalgesprekken, door de toepassing van kwaliteits-

managementsystemen en dergelijke. Met andere woorden: hoe kunnen we samen kijken hoe het 

beter kan. Aan de andere kant reageren gemeenten op signalen of klachten van burgers, de 

uitvoering of anderszins. Dan is de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de kwaliteit van de 

zorg in het geding. Over dit laatste gaat deze notitie: hoe om te gaan met incidenten. 

 
5.2 Wettelijke vereisten en huidige regelgeving controle en handhaving 

                                                
3
 DVO Hoofdstuk 4, Hoofdstuk 7, art. 24.2, art. 27 en Bijlage 3 Kwaliteitseisen en overige inhoudelijke randvoorwaarden. 
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In zowel de Wmo2015 als in de Jeugdwet2015 worden eisen aan de kwaliteit van voorzieningen en 

dienstverlening gesteld.4 Deze eisen hebben onder meer betrekking op een veilige, doeltreffende, 

doelmatige en cliëntgerichte dienstverlening en de waarborgen en het toezicht die hiermee gemoeid 

zijn. De dienstverlening dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op de beroepskracht 

rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard.  

Onderzocht dient te worden welke controle- en handhavingsmaatregelen op dit moment al gelden 

voor (zorg)aanbieders. Hierbij kan o.a. aansluiting worden gezocht bij de HKZ-certificering. Een  

uitgangspunt bij dit protocol is dat gemeenten geen beleid ontwikkelen waar dit elders (bijvoorbeeld 

wettelijk of via de beroepsorganisatie) al adequaat is geregeld. Daar waar deze niet bestaan of niet 

afdoende zijn, zal hierin alsnog moeten worden voorzien. 

 
5.3 Categoriseren van eisen en voorwaarden 
De eisen uit de wet en de eisen en voorwaarden uit de DVO hebben niet alleen betrekking op de te 

leveren dienstverlening en waarborgen voor de cliënt, maar ook op die van goed opdracht-

nemerschap, goed werkgeverschap en een juiste uitvoering van de overeenkomst.  

Het is onwenselijk en inefficiënt om alle situaties en scenario’s die zouden kunnen voorkomen, uit te 

schrijven en voor iedere situatie een passende sanctie voor te schrijven.  

 

Dit protocol verdeelt de vereisten uit de DVO’s en de bijlagen in verschillende categorieën. Per 

categorie worden vervolgens (maximale) sancties benoemd. Daarbij zij opgemerkt dat het 

daadwerkelijk sanctioneren van een overtreding van een voorwaarde in alle gevallen een individuele 

beoordeling (maatwerk) vereist en dat deze daarnaast afhankelijk kan zijn van de lokale keuzes die 

de bestuurders van de verschillende gemeenten hebben gemaakt of gaan maken.  

 
5.4 Categorieën  
Hieronder wordt een verdeling gemaakt van verschillende (hoofd)categorieën waaruit de eisen en 

voorwaarden bestaan of van invloed op zijn. Daarbij is tevens een onderscheid gemaakt tussen 

categorieën die de cliënt rechtstreeks raken of direct van invloed zijn op de te leveren 

dienstverlening of categorieën die betrekking hebben op uitvoering van de overeenkomst:  

1. Veiligheid van de cliënt (met inbegrip van de deskundigheid van het personeel); 

2. Zorgcontinuïteit voor de cliënt; 

3. Uitsluiting klantgroepen; 

4. Doeltreffendheid/resultaat van de ingezette ondersteuning; 

5. Cliëntwaarborgen zoals een klachtenreglement en een regeling voor medezeggenschap; 

6. Financiële voorwaarden; 

7. Administratieve/verantwoordingsvereisten. 

 
5.5 Invulling van de gestelde (minimale) eisen 
De minimale eisen die gesteld zijn in de DVO zullen in de ontwikkeltafel Kwaliteit verder worden 

uitgelegd en aangescherpt. Daarbij kan tevens worden ingevuld of alle aanbieders verplicht gebruik 

moeten maken van vaste formats en certificeringen en of hiervoor een onderscheid kan worden 

gemaakt tussen bijvoorbeeld grote- en kleine aanbieders. 

 

                                                
4
 Wmo2015 art. 3.1 t/m 3.5 en Jeugdwet2015 art. 4.1 t/m 4.3. 
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De categorieën zijn opgesomd in volgorde van effecten voor de dienstverlening en geven daarmee 

ook een gradatie aan in de soort en de mate van zwaarte van de op te leggen sanctie.  

Op moment dat de veiligheid van cliënten niet (langer) kan worden gewaarborgd zullen de sancties 

zwaarder zijn dan indien niet wordt voldaan aan administratieve verantwoordingsverplichtingen.  

Een eventueel onderscheid tussen grote- en kleine aanbieders kan ook blijken bij de (soort) sanctie 

die opgelegd wordt. Grotere zorgaanbieders hebben bijvoorbeeld vaak meer mogelijkheden om 

professionele kwaliteitszorgsystemen in te voeren en daarmee ook meer mogelijkheden om zorg-

continuïteit te monitoren en te garanderen dan kleinere aanbieders.  

Van belang is dat preventieve controle plaatsvindt naar de voorzorgsmaatregelen om onveilige 

situaties voor cliënten te voorkomen of bij dreigende gevaarlijke situaties te kunnen ingrijpen.  

 
 
 
5.6 Tijdelijke (orde)maatregelen 
Sancties dienen te worden onderscheiden van het treffen van (tijdelijke) ordemaatregelen voor 

meestal urgente situaties, en meestal hangende het onderzoek Deze maatregelen  kunnen worden 

getroffen om een niet wenselijke situatie te herstellen of te verbeteren. Dit zijn maatregelen die de 

regionale uitvoeringsafdelingen kunnen treffen, al dan niet in samenspraak met de desbetreffende 

burger en zorgaanbieder. Voorbeelden hiervan zijn: 

- de toeleiding van nieuwe cliënten (tijdelijk) stoppen; 

- cliënten (tijdelijk) verplaatsen naar een andere zorgaanbieder c.q. naar een andere zorgverlener 

bij dezelfde zorgaanbieder. 

 

Dergelijke maatregelen hebben niet het karakter van een sanctie door gemeenten en zijn dan ook 

niet met dezelfde waarborgen omgeven. Wel kan, afhankelijk van de aanleiding, de betrokken 

zorgaanbieder op basis van de eigen regelingen een sanctie treffen jegens de betrokken 

medewerker(s) die hierbij betrokken is/zijn. 

 
5.7 Sancties 
In een vervolg op een ordemaatregel kunnen door de gemeenten sancties worden opgelegd. Omdat 

deze worden opgelegd i.v.m. het niet of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst worden deze, 

anders dan bij ordemaatregelen, bepaald en opgelegd door team inkoop van de gemeente 

Maastricht. Al naar gelang de zwaarte van de overtreding zijn de volgende sancties mogelijk: 

- het voorschot geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) stopzetten; 

- (tijdelijke) korting op het arrangementstarief; 

- de meerkosten die de gemeente of de burger moet maken voor dienstverlening die begrepen is in 

de arrangementfinanciering ten laste leggen van de opdrachtnemer; 

- ontbinding van de overeenkomst. 

 

Voor het bepalen van de (hoogte van de) sanctie wordt gebruik gemaakt van een aantal 

“handvatten”. Hierbij worden o.a. de volgende punten in de afweging meegenomen: 

- mate van verwijtbaarheid aanbieder; 

- is er sprake van recidive; 

- wat heeft de aanbieder gedaan om de overtreding te voorkomen of te herstellen; 
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- medewerking aanbieder om overtreding in de toekomst te voorkomen; 

- pro-actieve signalerende functie van de aanbieder. 

 

Toepassing van dit sanctieprotocol is en blijft maatwerk, altijd afhankelijk van de specifieke situatie. 

Een sanctie kan tijdelijk maar ook voorwaardelijk worden opgelegd. Daarnaast kan het karakter van 

een sanctie verschillen: gericht op preventie of als corrigerende maatregel, als eenzijdig opgelegde 

prikkel bedoeld.  

 

Van belang is hierbij dat voordat wordt overgegaan tot het daadwerkelijk sanctioneren van een 

overtreding de zorgaanbieder wordt gehoord volgens het uitgangspunt “hoor en wederhoor” en in 

de gelegenheid wordt gesteld het gebrek te herstellen, verbeteringen aan te brengen en soortgelijke 

situaties in de toekomst te voorkomen. Althans, als de aard van de overtreding zich daarvoor leent.  

 
 
 
5.8 Strafrechtelijk traject  
Naast toepassing van dit sanctieprotocol kan er, gelet op de ernst van de situatie, aanleiding zijn om 

aangifte te doen bij justitie. Soms is dit zelfs verplicht, in het geval van geconstateerde misdrijven. 

Zowel de burger als de zorgaanbieder als de gemeente kan aangifte doen. Dit staat los van het 

eventueel treffen van een ordemaatregel of het opleggen van de sanctie door de gemeente.  

 
5.9  Verantwoordelijkheid en proces 
Wanneer een aanbieder bepaalde contractafspraken geheel of gedeeltelijk niet (meer) nakomt of 

kan nakomen, dient hij dit zelf pro-actief te melden bij de gemeente(n), bij de uitvoering of bij 

inkoop. Deze signaalfunctie wordt primair bij de opdrachtnemer gelegd.  

 

Er dient intern nog nadere invulling te worden gegeven aan het proces na signalering en het proces 

op moment dat een signaal op een andere manier bij de gemeente(n) binnenkomt. Ook hierbij geldt 

dat het een lokale keuze kan zijn van de bestuurders hoe hier invulling aan wordt gegeven.  

Indien geconstateerd wordt dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan, dient in een duidelijk 

proces beschreven te staan welke vervolgstappen genomen moeten worden en welke gevolgen dit 

heeft. Dan gaat het met name om de procesvragen hoe, door wie, welke en wanneer actie op de 

signalering wordt ondernomen. Dit wordt in een globale procesbeschrijving uitgewerkt.  

De stappen hebben in ieder geval betrekking op de volgende onderdelen: 

- centraal meldpunt voor signalen waarna het signaal naar de juiste persoon/afdeling wordt 

doorgezet; 

- centrale registratie van signalen; 

- signalen zijn onderwerp van gesprek tijdens de kwartaaloverleggen tussen aanbieder en team 

inkoop; 

- toepassing hoor- en wederhoor tussen aanbieder en gemeenten; 

- maatwerk bij op te leggen sanctie; 

- opvolgen van eventuele verbeterpunten. 
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Dit sanctieprotocol zelf wordt ingezet op basis van de huidige inzichten en dient te worden bijgesteld 

aan de hand van ervaringen uit de praktijk en voortschrijdende inzichten.  

6. Transformatie 
 

De opdracht van de sub-werkgroep kwaliteit luidde als volgt:  

Welke parameters (in welke vorm) moeten voorhanden zijn om van de bestaande 

situatie stappen te zetten richting outcomesturing? 

 

De volgende aspecten worden bij de beantwoording van de vorengenoemde 

opdracht betrokken: 

 klanttevredenheidsonderzoeken (QC-I); 

 inzet vrijwilligers en mantelzorgers; 

 innovatie; 

 ketensamenwerking; 

 kwaliteit relatie met gezinnen. 

 

Onderstaand wordt het proces beschreven om te komen tot besluitvorming met betrekking 

transformatie kwaliteit 

6.1 Inleiding 
De samenwerkende gemeenten en de zorgaanbieders hebben besloten toe te willen werken naar 

een vernieuwd aanbod van kwalitatief goede en betaalbare hulpverlening en ondersteuning. 

Deze transformatie zal langere tijd in beslag nemen. Het is van belang dat dit proces gemonitord 

wordt, zodat geleerd kan worden van successen en fouten en tijdig bijgestuurd kan worden. De 

monitor richt zich op de te behalen maatschappelijke resultaten uitgedrukt in outcome-indicatoren. 

De cijfers uit de monitor spreken niet voor zich, maar dienen altijd besproken te worden. 

 

Leren werken met outcome-indicatoren is geen doel op zich. Betere of steeds betere 

maatschappelijke resultaten, daar gaat het om. Om dit niet te vergeten, zou dit het leidende motto 

moeten zijn: het is geen meten om te weten, maar om te verbeteren. 

 

De hoeveelheid outcome-indicatoren die voor hulpverlening en ondersteuning te formuleren zijn, is 

groot. Vooralsnog is voorgesteld de indicatoren te beperken tot drie, te weten: uitval, 

cliënttevredenheid en doelrealisatie. Onder doelrealisatie wordt verstaan: 

 burger kan zonder hulp verder/de zorgvraag is stabiel/erger wordt voorkomen; 

 er is geen nieuw hulpverleningstraject; 

 problemen zijn afgenomen, zelfredzaamheid is toegenomen; 

 de doelen van het ondersteuningsplan zijn gerealiseerd. 

 
6.2 Uitgangspunten 
 Belangrijke aspecten die de kwaliteit van de dienstverlening bepalen zijn: 
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o er is sprake van integraliteit in de dienstverlening: 1gezin1plan; 

o er is sprake van  samenwerking tussen alle betrokken partijen;  

o mantelzorgers en informele zorg, de mate waarin men deze inzet, betrekt bij het proces, en 

opvangt als er sprake is van (dreigende) overbelasting; 

o cliëntregie; in hoeverre is de cliënt naar vermogen zelf aan het stuur? Wordt deze serieus 

genomen en gehoord?;  

o de mate van participatie in de samenleving, uiteraard naar vermogen; 

o vraaggericht werken en gevolgen voor de dienstverlening. 

 Beperkte administratieve lasten, dit betekent: 

o een set aan indicatoren die voor jeugd en wmo identiek is;  

o advies: start met twee werkgroepen die later samengevoegd worden om tot 1 set aan 

indicatoren op hoofdlijnen te komen en zorg tussentijds voor afstemming tussen de beide 

werkgroepen; 

o zoveel mogelijk uitgaan van gegevens die al geregistreerd worden (o.a. ten behoeve van de 

monitor Sociaal Domein); 

o zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande contact- en rapportagemomenten, zoals de 

kwartaalgesprekken. Doel kwartaalgesprekken is niet het gesprek over cijfers sec, maar 

vooral het gesprek over welke bijdrage  eenieder levert om de beleidsdoelstellingen van de 

gemeenteraad te bereiken (de doorontwikkeling van de zorg). 

 Benutten van ervaringen op casusniveau en het vertalen hiervan naar maatschappelijke 

resultaten op gemeentelijk niveau.  

 We gaan op casusniveau uit van het kwadrant: 

 

Cliënt en zijn omgeving Gemeentelijke toegang 

Samenwerkingspartners en  maatschappelijk 
middenveld 

Aanbieder van zorg en ondersteuning 

 
Centrale vragen: 
1. Hoe verzamelen we ervaringen op casusniveau? 

2. Hoe vertalen we deze verzamelde ervaringen naar maatschappelijke resultaten op gemeentelijk 

niveau? 

 

6.3 Aandachtspunten 

1. Werkgroep werkt door en wacht niet cyclus ontwikkeltafel af; 

2. Beperk de metingen. We gaan niets vragen waar we niets mee doen; 

3. Wat is nodig, wat kan losgelaten worden? Harmoniseer waar mogelijk, wees specifiek waar 

nodig; 

4. Blijven volgen landelijke ontwikkelingen en mogelijk aansluiten bij landelijke pilot (zie VNG site); 

5. Ontwikkel eigenaarschap over indicatoren. Richt de komende jaren het thema outcome-sturing 

zo in dat er eigenaarschap ontstaat over de indicatoren, zowel bij gemeente, branches, beroeps-

verenigingen, management als bij de uitvoering. Zorg er daarbij voor dat de indicatoren 

verankerd zijn in het primaire proces: ze sluiten aan bij de evaluatiewijzen en –momenten die de 

professionals hanteren of horen te hanteren. Ze spelen ook een rol in de kwaliteitsgesprekken in 

teams. 
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6.4 Tijdpad 

 4 September 2015 

ontwikkeltafel kwaliteit bespreken voorstel proces transformatie kwaliteit + voorstel werkgroep 

met deelnemers uit 4 kwadranten. Profielschets deelnemers. 

 Oktober 2015 

samenstellen werkgroep en trekker benoemen. 

 November 2015  

opdracht en rolverdeling werkgroep voorleggen aan de stuurgroep Jeugd ZL. 

 April 2016  

ontwikkeltafel kwaliteit bespreken eerste concept transformatie kwaliteit. 

 Eind augustus 2016 

concept voorstel transformatie kwaliteit. 

 Medio september 2016  

ontwikkeltafel kwaliteit. 

 Eind september 2016  

besluitvorming transformatie kwaliteit. 

 
 
 
 
6.5 profielschets 
Enkele bouwstenen voor de profielschets zijn: 

 kennis van kwaliteit en hoe dat ingrijpt in de dagelijkse praktijk van de zorg en verbetertrajecten;   

 kennis van andere terreinen om kwaliteit als integraal onderdeel te kunnen zien; 

 in staat zijn om los van eigen organisatie(belang) kennis in te brengen. 

Deze bouwstenen dienen verder aangevuld te worden. 

 


