
Minimale kwaliteitseisen bijlage 3 DVO 
 
Vanuit de ontwikkeltafel kwaliteit is het initiatief voorgedragen om de huidige kwaliteitseisen, zoals opgenomen in bijlage 3 van de DVO, nog eens kritisch 
tegen het licht te houden. In samenwerking met zorgaanbieders Xonar, Altracura, Agape en Sevagram is hieraan gehoor gegeven. Bij onderstaande 
uitkomsten is rekening gehouden met een aantal centrale uitgangspunten: 
 
- De lijst dient compact doch doeltreffend te blijven opgesteld; 
- Wettelijke eisen worden, n.a.v. het vooronderzoek door de werkgroep,  wel benoemd doch zullen niet specifiek worden verwerkt in de lijst van minimale  
  kwaliteitseisen. Dit om het document compact te houden en eventuele wettelijke wijzigingen het hoofd te bieden; 
- Het is niet gewenst om elke eis volledig te specificeren daar men ruimte wenst te bieden aan de eigen invulling van de professie van opdrachtnemer. 
 
 
Leeswijzer toevoegingen: 
 

           Deze toevoegingen zullen nog moeten worden afgestemd in de OT kwaliteit 

   Deze toevoegingen zijn goedgekeurd en zullen worden opgenomen in bijlage 3 (DVO) t.b.v. inkoop 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A.  Algemene eisen 

                        
A0 Opdrachtnemer handelt, voor zover van toepassing op zijn 

dienstverlening, in overeenstemming met alle vigerende 
wettelijke bepalingen.  

   

A1 Opdrachtnemer is per 1 januari 2015 in staat de 
zorg/ondersteuning te bieden zoals opgegeven in bijlage 1 
bij deze overeenkomst.  

   

A2 Opdrachtnemer neemt bij het verlenen van 
zorg/ondersteuning de eisen in acht die volgens de 
algemeen aanvaarde professionele standaarden 
redelijkerwijs aan de zorgverlener mogen worden gesteld 
en of wettelijk bepaald zijn. De bij de opdrachtnemer in 
dienst zijnde professionals houden zich aan de voor hen 
geldende beroepscode.  

Jeugdwet: hulpverlener neemt bij  
werkzaamheden zorg van een 
goede hulpverlener in acht en 
handelt daarbij in 
overeenstemming met  op hem 
rustende verantwoordelijkheid, 
voortvloeiende uit de  geldende 
professionele standaard (art. 
4.1.1. lid 3 JW).  
 

Wmo: voorziening wordt vertrekt 
in overeenstemming met de op 
beroepskracht rustende 
verantwoordelijkheid vanuit 
professionele standaard. (art. 3.2 
lid 2 sub c Wmo) 

 

A3 Opdrachtnemer is bereid mee te denken over innovaties 
en desgevraagd deel te nemen aan pilots of 
ontwikkeltafels in de Gemeenten die bijdragen aan 
innovatie van de zorg/ondersteuning. Innovaties zijn 
bijvoorbeeld:  

 Gebruikmaken van nieuwe technologieën in de 
zorg/ondersteuning  

 Nieuwe vormen van samenwerking met partners 
in het voorliggende veld (0e lijn en 1e lijn)  

 Pilots die vorm en invulling geven aan de 
„couleur locale‟ van de zorg/ondersteuning in de 
Gemeenten.  

 Via nieuwe wegen bevorderen van 
zelfredzaamheid en participatie van cliënten.  

 Ontschotting van financiering uit de Wmo en de 
Zorgverzekeringswet.  

 Scholing van zijn medewerkers in het 
gedachtegoed van de Wmo 2015, 
Participatiewet en Jeugdwet en het daarop 

  Opdrachtnemers geven aan graag 
initiatieven en ontwikkelingen te willen 
delen op een digitaal platform 
(bijv.website) 

Nr. Minimale eis DVO bijlage 3 Kwaliteitseis Jeugdwet Kwaliteitseis Wmo Input aanbieder(s) en werkgroep 



gebaseerde gemeentelijke beleid.  

A4 Opdrachtnemer levert ondersteuning aan alle groepen in 
de samenleving. Groepen met een bepaalde 
geloofsovertuiging, etnische minderheden (al dan niet de 
Nederlandse taal machtig) en mensen die uitsluitend de 
Limburgse taal machtig zijn worden hiervan niet 
uitgezonderd. Opdrachtnemer kan ook alleen aan een 
specifieke doelgroep ondersteuning bieden. Dit dient apart 
gemotiveerd te worden in de bijlage 1 bij deze 
overeenkomst.  

   

A5 Opdrachtnemer heeft binding met de regio Zuid-Limburg. 
De binding blijkt bijvoorbeeld uit één (of meer) van de 
volgende afspraken:  

 Opdrachtnemer heeft een samenwerkingsrelatie 
met andere dienstverlenende organisaties in de 
regio rondom de ondersteuning en begeleiding 
in Zuid-Limburg  

 Opdrachtnemer heeft een samenwerkingsrelatie 
met het wijkwelzijnswerk in Zuid-Limburg.  

 Opdrachtnemer heeft een gestructureerde 
samenwerkingsrelatie met een regionale 
huisartsenpraktijk en/of een regionaal eerstelijns 
gezondheidscentrum  

 Opdrachtnemer participeert bij één of meerdere 
Gemeenten in de regio Zuid-Limburg in 
overlegplatforms in het kader van de Wmo en/of 
Jeugdwet.  

   

A6 Het aanbod van opdrachtnemer is dicht bij de burger 
beschikbaar. Dit betekent dat de locatie(s) van activiteiten 
zich binnen of nabij de thuissituatie van de burger 
bevind(t)/(en).  
Dit geldt niet als de aard van de activiteiten, de mate van 
specialisme of de schaalgrootte anders vereisen.  

   

A7 Opdrachtnemer is bekend met het beleid van de 
Gemeenten, zoals neergelegd in de Gemeentelijke en 
regionale beleidsplannen en beleidskaders Wmo en Jeugd, 
handelt hiernaar en instrueert personeel hierin.  

   

 
 



B.  Eisen aan inzet personeel en vrijwilligers 
 
B1 Opdrachtnemer zet zich in om een bijdrage te leveren aan 

social return on investment in het gebied van de 
opdrachtgever.  
 

   

B2 Het opleidingsniveau en de werkervaring van het in te 
zetten personeel passen bij het gedane aanbod qua soort, 
intensiteit en complexiteit en zijn gericht op een 
structurele verbetering van de zelfredzaamheid en 
participatie van burgers.  
 

Jeugdwet: jeugdhulpaanbieder 
en  gecertificeerde instelling 
organiseren zich zodanig, 
voorzien zich kwalitatief en 
kwantitatief van personeel (en 
materieel) en dragen zorg voor 
een zodanige 
verantwoordelijkheidstoedeling, 
dat dit leidt tot verantwoorde 
hulp. (art. 4.1.1. lid 2 JW) 
 Systematische bewaking, 
beheersing en verbetering 
kwaliteit van vorengenoemd 
artikel is verplicht (art. 4.1.4. lid 1 
JW) 
Aanbieder verzamelt en 
registreert gegevens m.b.t. 
kwaliteit hulp. En brengt 
verbetering aan (art 4.1.4. lid 2 
JW) 

  

B3  De medewerker beheerst de Nederlandse taal in 
woord en geschrift.  

 De medewerker heeft inlevingsvermogen en een 
ondersteunende houding naar de burger.  

 De medewerker is bekend met de 
zelfredzaamheidmatrix, voor zover ontwikkeld 
en beschikt over de competenties om deze toe 
te passen en bij afwijkingen te signaleren.  

 De medewerker blijft daarbij binnen de grenzen 
van zijn bevoegdheid en bekwaamheid.  

   

B4 Opdrachtnemer betracht een zorgvuldige omgang met 
haar vrijwilligers.  

  Aanbieder is in bezit van een VOG en 
draagt zorg voor een adequate 
verzekering van de vrijwilliger. De VOG is 
voornamelijk een toevoeging voor Wmo. 



 
C.  Eisen aan ondersteuning algemeen 
 
C1 Opdrachtnemer verleent verantwoorde ondersteuning, 

waaronder wordt verstaan zorg/ondersteuning van goed 
niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en 
burgergericht is en die is afgestemd op de reële behoefte 
van de burger.  

Jeugdwet: deze minimale eis  
geldt (letterlijk) zowel voor 
jeugdhulpaanbieder als 
gecertificeerde instelling van 
toepassing (art. 4.1.1. lid 1 JW). 
T.b.v. bevordering verantwoorde 
hulp worden resultaten van 
overleg jeugdhulpaanbieder(s), 
college en cliëntorganisaties 
betrokken (art. 4.1.1. lid 2 JW) 
Aanbieder verzamelt en 
registreert gegevens m.b.t. 
kwaliteit hulp. En brengt 
verbetering aan (art 4.1.4. lid 2 
JW) 

Wmo: Aanbieder draagt zorg voor 
goede kwaliteit zorg. Voorziening is 
veilig, doeltreffend, doelmatig en 
cliëntgericht. (art. 3.1. Wmo) 

Stakeholders dienen betrokken te 
worden d.m.v. toetsing. Dit kan door de 
doorlooptijd en behalen doelstellingen te 
meten en ter sprake te brengen in 
kwartaalgesprek. De toegang speelt bij 
meting een centrale rol. 
 

 

C2 Opdrachtnemer organiseert de ondersteuning 
laagdrempelig op de plaats en het tijdstip die, binnen 
redelijke grenzen, door de burger worden gewenst.  

   

C3 Opdrachtnemer is in staat om uiterlijk binnen vijf 
werkdagen na opdrachtverstrekking door de Gemeente de 
ondersteuning aan de burger te beginnen. De eerste dag 
van deze termijn betreft de eerste werkdag ná de datum 
waarop door/namens de Gemeente de opdracht is 
verstuurd.  

  Zie C3 voor aanvulling: woord “uiterlijk” 

C4 Opdrachtnemer is in staat om bij spoedopdrachten 
uiterlijk binnen twee werkdagen na de aanvraag met de 

  Zie C4 voor aanvulling: woord “uiterlijk” 

Bij jeugd is dit al wettelijk geregeld. Er 
dient een definitie tw worden 
vastgesteld wat onder vrijwilliger wordt 
verstaan waarbij aanbieder aan deze eis 
moet voldoen. Aanbeveling: ‘indien 
aanbieder verantwoordelijk is voor de 
inschakeling van de vrijwilliger. 
Met betrekking tot verzekering: wellicht 
niet specifiek verzekering maar het 
dragen verantwoordelijkheid van de 
gemaakte kosten. 



ondersteuning van de burger te beginnen.  

C5 Aanbieder behandelt burgers respectvol en de privacy van 
de burger wordt gewaarborgd. Opdrachtnemer beschikt 
over vastgelegd privacybeleid.  

   

C6 Opdrachtnemer communiceert adequaat met burgers en 
is goed bereikbaar voor hen.  

  Bereikbaarheid: indien sprake is van 
spoed en het belang van de zorgvraag dit 
vereist  mag van aanbieder verwacht 
worden ook buiten kantoortijden 
bereikbaar te zijn.  

C7 De burger wordt nadrukkelijk betrokken bij de 
totstandkoming van het plan van aanpak en eventuele 
wijzigingen daarop.  

   

C8 Opdrachtnemer beschikt over een werkend 
klachtenregistratiesysteem.  

Jeugdwet: aanbieder treft 
klachtenreglement incl. 
klachtencommissie (art. 4.2.1 – 
art. 4.2.3 JW). 
Vertrouwenspersoon is 
geïnstalleerd en is in bezit VOG 
(art. 4.1.9. JW) 

Wmo: indien opgenomen in de 
gemeentelijke verordening treft de 
aanbieder een klachtenreglement 
(art. 3.2. lid 1 sub a Wmo) 

Opdrachtnemer beschikt over een 
klachtenreglement,  klachtenprocedure 
en installeert of vind aansluiting bij een 
onafhankelijke klachtencommissie. Voor 
jeugd is de commissie reeds verplicht. 
Ook voor Wmo verplichten? 

 
D. Ondersteuningsspecifieke eisen 
 
D0 Opdrachtnemer informeert burger, voor aanvang 

zorgverlenging, over diens rechten en plichten. 
  Nieuw ingevoegd: 

Burger wordt door opdrachtnemer 
geïnformeerd over diens rechten en 
plichten. Te denken valt aan inspraak bij 
zorgverlening, vervanging hulpverlener, 
aan- en afmelden zorg, agressief gedrag. 

D1 Opdrachtnemer maakt met de burger duidelijke 
werkafspraken over de levering van de ondersteuning. 
Deze afspraken worden neergelegd in een Plan van Aanpak 
(of uitvoeringsplan). (hierna: Plan). Basis voor dit Plan is 
het ondersteuningsplan dat door de procescoördinator dan 
wel inhoudelijk regisseur is opgesteld en waarin de 
verwijzing naar de opdrachtnemer is opgenomen. In een 
ondersteuningsplan kunnen meerdere vormen van 
dienstverlening in de vorm van arrangementen 
voorkomen. Het Plan voldoet in ieder geval aan de 
volgende eisen:  

 Het wordt door opdrachtnemer samen met (een 

Jeugdwet: bij opstellen en volgen 
PvA (en vaststelling binnen 6 
weken)  is overleg gepleegd met 
jeugdige en ouders t.b.v. 
behoeften jeugdige. Alleen bij 
ontbreken familiegroepsplan (art. 
4.1.3. lid 2 JW)  
Indien pleegzorg overleg met 
pleegouder inzake PvA (art. 4.1.3. 
lid 3 JW) 
 
PvA kan mondeling met ouders 

   
 
 
Opmerking: woord ‘ondersteuningsplan’ 
werkt verwarrend. Aanbieders noemen 
hun PvA reeds jaren op die manier. Dit 
heeft gevolgen voor het spreken in 
‘dezelfde’ taal. Aanbieders dienen eigen 
plan anders te benoemen. 
 
 
 



wettelijk vertegenwoordiger van) de burger 
opgesteld, met het door Gemeente afgegeven 
ondersteuningsplan als uitgangspunt.  

 Indien een ondersteuningsplan uit meerdere 
Arrangementen bestaat, dan wordt het Plan 
verbijzonderd naar deze Arrangementen.  

 Doelen worden concreet geformuleerd en sluiten 
aan bij de Arrangementen.  

 Het wordt minimaal één keer per jaar met de 
burger of diens vertegenwoordiger besproken. In 
het Plan wordt dit vastgelegd. Bijstellingen en 
veranderingen in het Plan worden schriftelijk 
vastgelegd.  

 Het Plan bevat concrete werkafspraken: welke 
ondersteuning ontvangt de burger, op welke 
dagen en tijdstippen, passend in zijn dag-/ 
weekprogramma.  

 Het Plan beschrijft hoe de zorg/ondersteuning is 
afgestemd met eventuele mantelzorgers en hoe 
het eigen netwerk van de burger daar waar 
mogelijk een actieve rol speelt in het 
ondersteuningsproces.  

 Het Plan dient door zowel burger als 
opdrachtnemer ondertekend te zijn.  

 Het Plan wordt aan de burger verstrekt en 
conform uitgevoerd.  

 Het Plan wordt in afschrift ter kennisneming aan 
de verwijzend regisseur gezonden.  

 Het Plan is te allen tijde inzichtelijk voor de 
betreffende burger.  

en jeugdige worden vastgesteld 
indien geen 
kinderbeschermingsregel, 
reclassering of gesloten 
jeugdhulp (art. 4.1.3. lid 4 JW) 
Indien door één der partijen 
gewenst wordt plan binnen 14 
dagen op schrift gezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

D2 Indien in de loop van het ondersteuningstraject blijkt dat 
de burger verwezen dient te worden naar een andere 
Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer de burger niet 
rechtstreeks verwijzen. Opdrachtnemer verwijst slechts na 
overleg en met toestemming van de regisseur. De 
Opdrachtnemer organiseert een zogenaamde „warme 
overdracht‟, waarin geen gat in zorgtraject ontstaat, van 
informatie en werkrelatie van burger met hulpverlener van 
huidige naar de nieuwe Opdrachtnemer.  

   
Zie eis D2 voor concrete aanvulling. 

D3 Als de burger is aangewezen op begeleiding in    



groepsverband, dan omvat de ondersteuning zoals 
opgenomen in het Plan ook het vervoer naar en van de 
dagbestedinglocatie wanneer dit noodzakelijk wordt 
geacht. Uitgangspunt bij het beoordelen van deze 
noodzaak door opdrachtnemer is het gebrek aan 
zelfredzaamheid van de burger en/of zijn omgeving.  

D4 Indien er sprake is van een voor de ondersteuning 
relevante verandering in de situatie van de burger, meldt 
opdrachtnemer dit binnen twee werkdagen bij de 
regisseur.  

  Aanscherping eis uit D4 met termijn 

 
E.  Eisen aan samenwerking 
 
E1 Opdrachtnemer draagt zorg voor een goede 

samenwerking met de professionals in de sociale 
(wijk)teams en andere actoren. Onder goede 
samenwerking wordt in ieder geval verstaan onderlinge 
afstemming tussen eigen personeel van opdrachtnemer en 
de professionals in de lokale teams, de huisarts en medisch 
specialist van de burger.  

   
Aanvullen eis met: “huisarts en medisch 
specialist” 

E2 Opdrachtnemer zet zich in voor interdisciplinaire 
professionele samenwerking met andere Opdrachtnemers.  

   

E3 Opdrachtnemer zet zich in voor goede samenwerking met 
vrijwilligers, mantelzorgers, omgeving (bijvoorbeeld buurt 
of wijk) en opdrachtgevers van algemene voorzieningen.  

   

E4 Wanneer een burger ondersteuning afneemt bij meerdere 
opdrachtnemers, draagt Opdrachtnemer actief zorg voor 
de communicatie met de andere opdrachtnemers die 
burger dienstverlening en/of ondersteuning bieden vanuit 
het Plan.  

   

E5 Opdrachtnemer draagt zorg voor korte lijnen en 
persoonlijk contact tussen de verschillende 
opdrachtnemers die diensten verlenen aan de burger.  

   

 
F. Eisen aan bekostiging 
 
F1 Opdrachtnemer maakt geen voorbehoud ten aanzien van 

BTW.  
   

F2 Opdrachtnemer garandeert dat alleen activiteiten worden    



gedeclareerd waarvoor hij opdracht heeft gekregen en die 
daadwerkelijk zijn uitgevoerd.  

F3 Declaratie van geleverde zorg en ondersteuning is 
gekoppeld aan de opdrachtverstrekking zoals die uit het 
ondersteuningsplan blijkt.  

   

 
G. Eisen aan verantwoording en informatievoorziening 
 
G1 Opdrachtnemer werkt mee aan de totstandkoming van 

een doelmatig en doeltreffend systeem voor 
gegevensoverdracht tussen opdrachtnemer en Gemeente, 
waarbij ernaar wordt gestreefd om deze overdracht zoveel 
mogelijk digitaal te laten plaatsvinden.  

  Input financieel adviseurs: 
Bij streven naar de woorden “zoveel 
mogelijk”weglaten. 

G2 Opdrachtnemer verstrekt Gemeente actief alle informatie 
die relevant is voor de uitvoering van deze overeenkomst 
en de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op 
de levering van de zorg/ondersteuning.  
Opdrachtnemer beschikt over een informatiesysteem 
welke borgt dat:  

 aan de periodieke rapportageverplichtingen kan 
worden voldaan;  

 de door hem geleverde ondersteuning/zorg aan 
de burger (toewijzing, aanvang, mutatie en 
declaratie) kan worden opgeleverd.  

   

G3 Opdrachtnemer verklaart zich bereid om medewerking te 
verlenen aan het opzetten en vervolmaken van een 
cliënttevredenheidsonderzoek/ cliëntervaringsonderzoek 
en werkt vervolgens mee aan de uitvoer daarvan conform 
de afgesproken periodiciteit. De Gemeente stelt 
uiteindelijk de methode om de cliënttevredenheid te 
meten vast.  

  Schakelen met werkgroep ‘transformatie’ 
of aanvulling eis aan de orde is. Extern 
(onafhankelijk instituut) of intern 
gemeentelijk tevredenheidsonderzoek? 

G4 Gemeente werkt toe naar resultaatmeting. 
Opdrachtnemer is bereid mee te werken aan het verder 
uitwerken van het instrument waarmee wordt gemeten en 
Opdrachtnemer werkt mee aan de daadwerkelijke meting.  

   

G5 Opdrachtnemer conformeert zich aan bepalingen van het 
CAK inzake gescheiden aanlevering van burger- en 
zorguren en houdt de Gemeente schriftelijk op de hoogte 
van alle gemaakte afspraken met het CAK.  

   



G6 Opdrachtnemer stelt één persoon aan als contactpersoon 
voor Gemeente. Deze persoon is deskundig en op de 
hoogte van de gang van zaken binnen de organisatie van 
Opdrachtnemer. Bij afwezigheid is er één vaste vervanger 
als contactpersoon beschikbaar.  

  In de praktijk ontstaat de behoefte naar 
contactpersonen op meerdere fronten: 
1. Contractering (hoofdcontactpersoon) 
2. Financieel en monitoring                            
3. zorgtoewijziging 

G7 Opdrachtnemer draagt zorg voor een volledige en tijdige 
bewijsvoering van door Opdrachtnemer behaalde 
resultaten. Opdrachtnemer archiveert voornoemde 
bewijsvoering en houdt deze inzichtelijk voor Gemeente.  

  Welke resultaten staan hier centraal: 
financiële of zorg? In lijn met G4 liggen 
resultaten in relatie tot zorgverlening. 
Verduidelijking in eis G7 is gewenst. 

G8 Opdrachtnemer levert managementinformatie aan 
Gemeente aan in daarvoor door de Gemeente aangereikt 
format en conform overeengekomen momenten.  

  Input financieel adviseurs: woord 
‘managementinformatie’ is misplaatst. 
Aanbieder levert data of input aan.  

 
 
 
Niet opgenomen in minimale eisen programma doch vanuit Jeugdwet of Wmo verplicht: 
 
Jeugdwet 

- Geestelijke verzorging in accommodatie verplicht indien bij verblijf van minimaal één etmaal jeugdige of ouder aan de orde is. (art. 4.1.1 lid 2 JW)  
 

- Bij algemene maatregel van bestuur kunnen -  t.b.v. verantwoorde zorg (art. 4.1.1 JW), Plan van Aanpak (art. 4.1.3 JW) of bewaking, beheersing en verbetering kwaliteit (art. 4.1.4 
JW) - nadere regels worden gesteld, indien het niveau van de hulp dit wenst of de hulpverlening niet leidt tot verantwoorde hulp. (art. 4.1.5 JW)  
 

- Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) dient in bezit van jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling te zijn indien personen (incl. werknemers) in hun opdrachtberoepsmatig of 
niet incidenteel als vrijwilliger in contact (kunnen) met jeugdigen of ouder(s) komen (art. 4.1.6  lid 1 JW)  
 

- Bij algemene maatregel van bestuur kan t.b.v. waarborging verantwoorde hulp en toezicht een register worden ingesteld waar jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen of 
personen die in opdracht van vorengenoemde in aanraking komen met jeugdigen of ouders. (art. 4.1.. lid 5 JW)  
 

- Jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling stellen meldcode op t.b.v. omgaan met signalen huiselijk geweld of kindermishandeling. (art. 4.1.. JW)  
Melding richting toezichthoudend ambtenaar indien sprake is van calamiteit uitvoering jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft plaatsgevonden. (art. 
4.1.8 JW)  
 

- Jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling installeren een cliëntenraad met adviesrecht (art. 4.2.2 - art. 4.2.12 JW)  

 
 
 
 



Wmo 
- Bij algemene maatregel van bestuur, indien het niveau van een vorm van maatschappelijke ondersteuning dit vereist, kunnen nadere eisen worden gesteld aan aanbieders van 

voorzieningen. (art. 3.1. lid 3 Wmo)  
 

- Gemeente stelt een verordening op waarin in ieder geval wordt bepaald dat: welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de voorzieningen (incl. eisen deskundigheid 
beroepskrachten), voor welke voorziening een klachtenregeling vereist is en voor welke voorziening een regeling t.b.v. medezeggenschap van cliënten vereist is. (art. 2.1.3 Wmo)  
 

- indien opgenomen in de gemeentelijke verordening installeert de aanbieder een cliëntenraad. (art. 3.2 lid 1 sub b Wmo)  
 

- De aanbieder stelt een meldcode inzake huiselijk geweld of kindermishandeling vast en bevordert de kennis en het gebruik van deze (art. 3.3 lid 1 Wmo)  
 

- Aanbieder meldt iedere calamiteit of pleging van geweld bij de verstrekking van een voorziening. (art. 3.4 lid 1 Wmo) 
 

- Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over situaties waarin een aanbieder in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor 
beroepskrachten en andere personen die beroepsmatig met cliënten in aanraking (kunnen) komen. (art. 3.5 lid 1 Wmo) 

 
 
 
 
De volgende wetten staan wel genoemd in art. 8.1 DVO dus in beginsel zijn zorginstellingen verplicht deze toe te passen: 
 
Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) 
Alleen wettelijk verplicht bij Zvw en Wlz. De wet regelt aspecten op het gebied van bereikbaarheid, transparantie bestuursstructuur en bedrijfsvoering. Zo worden er eisen gesteld 
aan de installatie van een toezichthoudend orgaan (Raad van toezicht) die het bestuur controleer en worden er eisen gesteld aan een goed ingerichte (financiële) administratie. 
Tenslotte wordt beschreven welke instellingen winst mogen uitkeren. In de regel geldt dit niet voor intramurale instellingen maar wordt dit voor extramurale instellingen wel 
mogelijk gemaakt. De ‘Regeling verslaggeving Wtzi’ verplicht de zorginstelling er tevens voor een jaarverantwoording af te leggen door een (maatschappelijk) jaarverslag te 
publiceren. Deze dient voor 1 juni van het opvolgend kalenderjaar te worden ingediend zodat deze kan worden gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. Uiteraard geldt er voor 
kleine organisaties, die aan de daarvoor gestelde eisen voldoen,  een beperkte verantwoording. 
 
Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) 
Alleen wettelijk verplicht bij Zvw en Wlz. De wet regelt aspecten rondom kwaliteit binnen en rondom de zorginstelling. Onder andere de volgende zaken komen aan bod: bespreking 
zorgplan met cliënt, installeren medezeggenschap (cliëntenraad), installeren klachtenregeling. Het jaarlijks afleggen van (maatschappelijke) verantwoording inzake kwaliteit. De 
inspectie gezondheidszorg controleert of nieuwe aanbieders aan deze eisen voldoen.  
 
Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) 
Alleen wettelijk verplicht in de Zvw en Wlz. De wet beoogd een laagdrempelige manier voor clienten te bevorderen tot klachtmogelijkheid. De aanbieder wordt zo in staat gesteld te 
leren en daarmee de kwaliteit van zorgverlening te verbeteren. De patient kan zelf een klacht indienen of iemand machtigen. De wet regelt verder de volgende punten: installatie 
interne klachtencommissie, bevoegdheden klachtencommissie, wijze van afhandeling klachten (termijnen, wijze van toelichtmogelijkheid klacht, aanbeveling klachtencommissie 
n.a.v. klacht richting bestuur). 

Vanaf 1 januari 2015 weggevallen (verplichte) regelingen door overgang Awbz naar Jeugdwet en Wmo 

 

http://www.jaarverslagenzorg.nl/


 
Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) 
Alleen wettelijk verplicht in de Zvw en Wlz. In de WMG staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn en dat de NZa, bij alles wat zij doet, het belang van de consument 
voorop moet stellen. Doel van de wet is een doelmatig en doeltreffend zorgstelsel, het beheersen van kosten in de zorg en de bescherming en bevordering van de positie van de 
consument. De Wmg bepaalt dat de NZa regels kan opstellen voor overeenkomsten in de zorg die gaan over de levering van zorg en/of de tarieven daarvoor. Volgens artikel 45 Wmg 
kunnen deze regels gaan over de inhoud van de overeenkomsten en over de manier waarop ze tot stand komen. In een toelichting op de toepassing art. 45 Wmg geeft de NZa 
duidelijkheid aan marktpartijen over deze bevoegdheden en de gevolgen daarvan bij concrete gevallen. 
 
Wet normering topinkomens (Wnt) 
Deze wet is van toepassing op de gehele publieke en semipublieke sector. Bestuurders in de zorg mogen niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Dat is 
vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT) die op 1 januari 2013 van kracht is geworden. Vanaf 1 januari 2016 wordt vorengenoemd percentage teruggebracht naar 100%.  
  
De WNT bepaalt dat topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector vanaf 1 januari 2013 niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Deze zogenaamde 
Balkenendenorm komt neer op € 187.340. Met de fiscaal belaste onkostenvergoedingen en de pensioenbijdrage is dit maximaal € 228.599. In de WNT staat ook dat een 
ontslagvergoeding maximaal € 75.000 is, en dat bonussen, winstdelingen en andere variabele beloningen zijn verboden. 
 
 Er is wel een overgangsregeling. Salarisafspraken die voor 6 december 2011 zijn gemaakt, kunnen nog tot 2017 blijven bestaan. Daarna worden deze salarissen in drie jaar tijd 
afgebouwd tot het wettelijk bepaalde maximum. 
 
 

 
 
 
 
Zorgbrede Governance Code (ZGC) 
De Code bevat richtlijnen voor goed bestuur en goed toezicht. De reden hiervoor is dat een zorgorganisatie wordt gezien als een maatschappelijke onderneming, dat wil zeggen een 
onderneming die de realisatie van een maatschappelijk belang als missie heeft. Dit belang is het leveren van verantwoorde zorg via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. 
De code gaat in op de werkwijze, beloning en belangenverstrengeling van bestuur. Daarnaast wordt, gezien de wisselwerking tussen bestuur en toezicht, de onafhankelijkheid, 
beloning, samenstelling en deskundigheid van het toezichthoudend orgaan geregeld.  
 
opmerking: 
Goed spelregels tussen bestuur en het toezichthoudend orgaan lijkt, zeker voor een organisatie die zich beweegt in een maatschappelijke omgeving, essentieel. In de 
inkoopprocedure lijkt het echter geen haalbare kaart hier voor 2016 verder op in te steken. Daarnaast dient er een onderscheid (inbouwen drempel) te worden gemaakt tussen 
kleine nieuwkomers en aanbieders met een redelijk marktaandeel.   

Overige bepalingen en regelingen 


