
1 
 

 

 

 

 

Werkafsprakenboek 

Maatwerkvoorziening 

Hulp bij het Huishouden 

 

 

Altena 

Drimmelen 

Geertruidenberg 

Oosterhout 

 

 

 

 

 

versie juli 2019  



2 
 

Inhoud 

Inleiding ........................................................................................................................... 3 

Aanmeldingen .................................................................................................................. 4 

Opdrachtverstrekking gemeente ............................................................................................... 4 

Aanvang en beëindiging binnen lopende periode .............................................................. 4 

Aanvang ................................................................................................................................... 4 

Beëindiging bij overlijden .......................................................................................................... 4 

Beëindiging bij verhuizen .......................................................................................................... 5 

Hulp bij langdurig afwezigheid cliënt ......................................................................................... 5 

Overgang WLZ .......................................................................................................................... 5 

Contactpersonen ............................................................................................................... 5 

Per gemeente ........................................................................................................................... 5 

Eigen bijdrage ................................................................................................................... 6 

iWmo/CBS-code ........................................................................................................................ 7 

Financieel ......................................................................................................................... 8 

Facturatie ................................................................................................................................. 8 

Afspraken met betrekking tot iWmo berichtenverkeer............................................................... 8 

Overige afspraken met betrekking tot berichtenverkeer ............................................................ 8 

Contactgegevens iWmo ............................................................................................................. 9 

Financiële verantwoording ........................................................................................................ 9 

No show ..........................................................................................................................10 

Cliënten .................................................................................................................................. 10 

Toezichthouder / calamiteitenprotocol.............................................................................10 

Weigeringsgronden .........................................................................................................13 

 

 

  



3 
 

Inleiding 
 
Vijf gemeenten uit de regio Dongemond (Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en 
Woudrichem) hebben in 2016 een bestuurlijke aanbesteding doorlopen, met als resultaat de 
overeenkomst Hulp bij het Huishouden, bestaande uit een Procesovereenkomst en een 
Basisovereenkomst.  In 2019 zijn de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg gefuseerd tot 
gemeente Altena. 
 
Voor u ligt het Werkafsprakenboek behorende bij het contract voor de maatwerkvoorziening Hulp bij 
het Huishouden Dongemond gemeenten, afgesloten op 1 januari 2017. Dit contract loopt uiterlijk tot 
en met 31 december 2020.  
Dit document is een praktische uitwerking van het contract en is tot stand gekomen in samenwerking 
met de Dienstverleners. Het Werkafsprakenboek is een dynamisch document dat door de ervaringen 
in de praktijk aangepast kan worden.  
 
De Dienstverlener kan zaken die ontbreken in dit werkafsprakenboek, dan wel niet voorziene vragen 
melden via contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl 
 
De gemeenten zijn eigenaar van het werkafsprakenboek en verspreiding van dit werkafsprakenboek 
kan alleen in overleg met en met toestemming van de gemeenten.  
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Aanmeldingen  
Opdrachtverstrekking gemeente 

De gemeente verstrekt de opdracht aan de zorgaanbieder door middel van een 301- bericht en een 
aanmeldformulier. 
Dit formulier moet tenminste de volgende gegevens bevatten: 
 

HUISHOUDELIJKE HULP  Wmo 
 
Dienstverlener:  
Datum opdrachtverstrekking:   
 

Gegevens aanvrager 

Naam en voorletters:  
Naam partner en voorletters:  
Adres:  
Postcode  en woonplaats:          
Geboortedatum:  
BSN:  
Telefoonnummer:  
  
Contactpersoon / adres:  
Telefoonnummer:  
  
Datum indicatie:                                  
Indicatie geldig tot:                              
     
Uren:     
HbH-1 /HbH-2: 
Zwaar huishoudelijk werk: 
Licht huishoudelijk werk: 
Wasverzoring:                                                                                  

 

  
Bijzonderheden:  
 

De gegevens mogen (i.v.m. de privacy voorwaarden) uitsluitend de basisinformatie bevatten die voor 

de Dienstverlener nodig zijn om de Hulp bij het Huishouden te kunnen inzetten. 

Aanvang en beëindiging binnen lopende periode 

Aanvang 

Na ontvangst van een opdrachtverstrekking start de levering van de hulp bij het huishouden: 

 Standaard: binnen 5 werkdagen na datum indicatie 

 Spoed:  binnen 48 uur na datum indicatie  
 
Indien de gemeente in de opdrachtverstrekking aangeeft dat er sprake is van spoed, dient er binnen 
48 uur gestart te worden met de dienstverlening. Of er sprake is van spoed, is ter beoordeling aan de 
gemeente, maar het zal in ieder geval gaan om ‘niet uit te stellen’ taken. Afspraak met betrekking tot 
iWmo: De gemeente maakt hiervoor een tijdelijk nieuw 301-bericht aan. 

Beëindiging bij overlijden 

Bij overlijden van een alleenstaande wordt de indicatie de dag na datum van overlijden stopgezet. 

Bij gehuwden: als één van de partners overlijdt, dan mag de HbH doorgezet worden en komt er een 

(her)indicatie voor de achtergebleven partner, indien nodig met terugwerkende kracht vanaf datum 
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overlijden partner. Afspraak met betrekking tot iWmo: De gemeente maakt hiervoor een tijdelijk nieuw 

301-bericht aan op naam van de partner. 

Beëindiging bij verhuizen 

Bij verhuizing naar een andere gemeente stopt de HbH per datum van verhuizing die in de GBA 

vermeld staat. 

Hulp bij langdurig afwezigheid cliënt  

Indien de cliënt (langdurig) wordt opgenomen in bijvoorbeeld een ziekenhuis of zorginstelling stopt de 

uitvoering van de Hulp bij het Huishouden bij een eenpersoonshuishouden vanaf het moment dat 

cliënt zelf thuis niet meer aanwezig is. Bij een meerpersoonshuishouden wordt de Hulp bij het 

Huishouden tot maximaal 6 weken na opname van de cliënt door geleverd. Indien de opname langer 

dan 6 weken duurt, neemt de Dienstverlener contact op met de gemeente over eventuele 

vervolgstappen. 

Overgang WLZ 

De zorg vanuit de Wlz begint op het moment dat de cliënt een indicatiebesluit heeft ontvangen op 

grond van de Wlz. Om een goede overdracht mogelijk te maken en de zorg vanuit het ontvangende 

domein te kunnen regelen, is de transitietijd gemaximeerd op 5 dagen. Dit betekent dat er nog 

maximaal 5 dagen worden bekostigd vanuit het domein van waaruit de overgang plaatsvindt. Bij 

overgang naar de Wlz zal uiterlijk na deze periode de zorg dus geregeld en bekostigd worden vanuit 

de Wlz en onder verantwoordelijkheid vallen van het zorgkantoor. 

Men is zich ervan bewust dat de overgang van Wmo naar Wlz bij een cliënt soms zo geruisloos 

verloopt, dat gemeente en Dienstverleners hier geen weet van hebben. De cliënt is aan zet om te 

melden bij de gemeente en/of Dienstverlener Wmo dat de cliënt geen recht meer heeft op Wmo, 

omdat er sprake is van een Wlz indicatie. Afgesproken is dat wanneer de Dienstverlener merkt dat er 

sprake is van een Wlz indicatie, dit door Dienstverlener onmiddellijk wordt gemeld aan de gemeente 

via een 307 bericht.  

Contactpersonen  

Per gemeente 

Gemeente Drimmelen 

Thema Contactpersoon E-mail adres Telefoonnummer 

Uitvoering Carla Segeren cmcsegeren@drimmelen.nl  0162-690165 

Financieel Carla Segeren cmcsegeren@drimmelen.nl 0162-690165 

Contract   Henk Stam hstam@drimmelen.nl 0162-690254 

Applicatiebeheer 
functioneel 

Connie Verkooijen cverkooijen@drimmelen.nl 0162-690163 

    

Gemeente Geertruidenberg 

Thema Contactpersoon E-mail adres Telefoonnummer 

Uitvoering Cobie de Lorm (Wmo 
consulent) 

c.delorm@geertruidenberg.nl 0162-579552 

 Chantal Geurts-
Rullens (Wmo 
consulent) 

c.rullens@geertruidenberg.nl 0162-579559 

 Leonie Savelkous 
(Wmo consulent) 

l.savelkous@geertruidenberg.nl 0162-579610 

 Danja van der Zwan 
(Wmo consulent) 

d.vanderzwan@geertruidenberg.nl 0162-579531 

 Jacobine van 
Oosterbosch (junior 
Wmo consulent) 

j.vanoosterbosch@geertruidenberg.nl 0162-579641 

 Saskia Hartendorf s.hartendorf@geertruidenberg.nl 0162-579563 

mailto:cmcsegeren@drimmelen.nl
mailto:cmcsegeren@drimmelen.nl
mailto:hstam@drimmelen.nl
mailto:cverkooijen@drimmelen.nl
mailto:c.delorm@geertruidenberg.nl
mailto:c.rullens@geertruidenberg.nl
mailto:l.savelkous@geertruidenberg.nl
mailto:d.vanderzwan@geertruidenberg.nl
mailto:j.vanoosterbosch@geertruidenberg.nl
mailto:s.hartendorf@geertruidenberg.nl
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Per Dienstverlener (niet limitatief) 
 
Het Zorgteam Oosterhout BV - Zorgservice   Thuiszorg - Waterlooplein 8 - 4901 EN  Oosterhout 
Email: hetzorgteamoosterhout@hotmail.com - Tel: 0162- 692693 van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar. 
Website: hetzorgteamoosterhout.nl - Contactpersonen:Mary Keulemans en Marijke Kloen. 
 
Tzorg: Yee-Wah Mok Zorg Coordinator - Tel: 06-57130115 - e-mail: yeewah.mok@tzorg.nl  
Pascal van der Zanden – Regiomanager - Tel: 06-13211502 - e-mail: pascal.van.der.zanden@tzorg.nl 
 
SWO Thuis - Het Vierendeel 8 - 4921LC Made - 0162-748188 - info@swothuis.nl - www.swothuis.nl 
 
ActiefZorg: Actief Huiszorg B.V. - www.actiefzorg.nl - info@actiefzorg.nl - 088-750 8 200 
 Elise Voermans – Seniorcoördinator - e.voermans@actiefzorg.nl 
 Babette Bierings - Zorgcoördinator Gemeente Altena - b.bierings@actiefzorg.nl 

Jolanda van de Wiel - Zorgcoördinator Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen - 
j.vd.wiel@actiefzorg.nl  
Natalie Hage - Zorgcoördinator Gemeente Oosterhout - n.hage@actiefzorg.nl 

 

(juridisch 
kwaliteitsmedewerker 
Wmo) 

Financieel Mirjam van Dongen 
(administratie Wmo) 

m.vandongen@geertruidenberg.nl  0162-579542 

 An Snetselaar 
(administratie Wmo) 

a.snetselaar@geertruidenberg.nl 0162-579550 

Contract Carlijn Siemerink  c.siemerink@geertruidenberg.nl 0162-579686 

Applicatiebeheer 
functioneel 

Nicky Schalken n.schalken@geertruidenberg.nl 0162-579651 

 
 

   

Gemeente Oosterhout 

Thema Contactpersoon E-mail adres Telefoonnummer 

Uitvoering Aschwin van den 
Eijnden /  
Irmgard van de Weijer 

iscwmo@oosterhout.nl 0162-489417 

Financieel Linda Reuvers / 
Ebru Demirtas 

fa-isc@oosterhout.nl 

 

0162-489037 

Contract  Aschwin van den 
Eijnden 

A.van.den.Eijnden@oosterhout.nl  06-55827081 

Applicatiebeheer 
functioneel 

Ruud de Kort r.dekort@oosterhout.nl 0162-489290 

    

Gemeente  Altena 

Thema Contactpersoon E-mail adres Telefoonnummer 

Uitvoering  Consulenten wmo@gemeentealtena.nl 0183-516060 

Financieel  Administratie wmo@gemeentealtena.nl 0183-516060 

Contract M. Hanegraaf wmo@gemeentealtena.nl 0183-516060 

Applicatiebeheer en 
functioneel  

T. Akdogan wmo@gemeentealtena.nl 0183-516060 

    

Contractmanagement 

Thema Contactpersoon E-mail adres Telefoonnummer 

Contractuele 
afspraken 

Susan van Loenen s.vanloenen@inkoopwestbrabant.nl 

 
06-33840453 

Contractuele 
afspraken 

Noortje van Loon n.vanloon@inkoopwestbrabant.nl 06-23325850 

    

SroI 

Thema Organisatie E-mail adres Telefoonnummer 

Plaatsen medewerkers Werklink  0162-374192 

mailto:hetzorgteamoosterhout@hotmail.com
mailto:pascal.van.der.zanden@tzorg.nl
mailto:info@swothuis.nl
http://www.swothuis.nl/
http://www.actiefzorg.nl/
mailto:info@actiefzorg.nl
mailto:e.voermans@actiefzorg.nl
mailto:b.bierings@actiefzorg.nl
mailto:j.vd.wiel@actiefzorg.nl
mailto:m.vandongen@geertruidenberg.nl
mailto:a.snetselaar@geertruidenberg.nl
mailto:c.siemerink@geertruidenberg.nl
mailto:n.schalken@geertruidenberg.nl
mailto:fa-isc@oosterhout.nl
mailto:A.van.den.Eijnden@oosterhout.nl
mailto:r.dekort@oosterhout.nl
mailto:huishoudelijkeondersteuning@gmail.com
mailto:n.vanloon@inkoopwestbrabant.nl
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Eigen bijdrage 
 
Aanbieder genereert en levert de relevante gegevens op Inwonerniveau om de eigen 
bijdrageregeling van gemeente op juiste wijze te kunnen laten uitvoeren. Hierbij houden 
Dienstverleners rekening met de rol en de eisen van het CAK en gemeente. De eigen bijdrage 
wordt berekend op grond van daadwerkelijk geleverde uren. Dienstverlener levert binnen 6 weken 
na afloop van een Zorgperiode (van 4 weken) gegevens aan bij het CAK, volgens de eisen die 
het CAK stelt. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. 

iWmo/CBS-code 

 
Gemeente CBS-code 

Drimmelen 1719 

Geertruidenberg 0779 

Oosterhout 0826 

Altena 1959 
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Financieel 

Facturatie 

De honorering van de Dienstverlener voor verrichte arbeid vindt plaats per Opdracht en dus per 
Maatwerkvoorziening en per Cliënt, op basis van een (geldende) indicatie. 
De factuur dient binnen de volgende CAK-periode na afloop van de periode te zijn ingediend bij de 
desbetreffende gemeente. 
 
Betaling van de facturen vindt plaats binnen 30 dagen. 
Eventuele correcties op de factuur kunnen ingediend worden tot uiterlijk 4 weken na afloop van de 
periode waarop de factuur betrekking heeft. Uiterlijk in de derde periode CAK periode van het volgend 
jaar kunnen laatste correcties inzake periode 13 worden ingediend. 
 

Afspraken met betrekking tot iWmo berichtenverkeer 

De werkwijze is als volgt voor 2018: 
Vanaf periode 7 (dus start 18 juni 2018) wordt er gefactureerd via iWmo met tarieven deelbaar 60, 
afgerond naar beneden: 
HbH 1: € 22,80 per uur, per minuut € 0,38 (uurtarief = € 22,96) 
HbH 2: € 26,40 per uur, per minuut € 0,44 (uurtarief = € 26,68) 
 
De resterende euro's worden via een gespecificeerde bulkfactuur op cliëntniveau 2x per jaar gestuurd 
naar de gemeente, in 2018 voor het eerst na het einde van periode 13. De resterende euro's zijn dus 
per uur: 
HbH 1: € 0,16  
HbH 2: € 0,28 

De werkwijze is als volgt voor 2019: 
HBH 1: € 25,20 per uur, per minuut € 0,42 (uurtarief = € 25,53) 
HBH 2: € 28,80 per uur, per minuut € 0,48 (uurtarief = € 28,95) 
 
Voor het eerste half jaar 2019 geldt (bulkfactuur periode 1 tot en met 6) 
De resterende euro's worden via een gespecificeerde bulkfactuur op cliëntniveau in periode 7 of 8 
naar de gemeente. De resterende euro's zijn per uur: 
 
HBH 1: € 0,33 per uur op bulkfactuur 
HBH 2: € 0,15 per uur op bulkfactuur 
 
Voor het tweede half jaar 2019 geldt (periode 7 tot en met 13) 
De resterende euro's worden via een gespecificeerde factuur op cliëntniveau per periode door 
gemeente naar de Aanbieder gestuurd. De resterende euro's zijn per uur: 
 
HBH 1: € 0,33 per uur op bulkfactuur 
HBH 2: € 0,15 per uur op bulkfactuur 
 
De codes die gebruikt worden voor HbH 1 en HbH 2 zijn als volgt: 
01A04 voor HbH 1 
01A05 voor HbH 2 

Overige afspraken met betrekking tot berichtenverkeer 

 Er wordt gewerkt met 303F in plaats van 303D. Wanneer een gemeente een 303D ontvangt, 

wordt deze afgekeurd; 

 315 en 316 berichten worden niet gebruikt bij HbH; 

 De einddatum van een voorziening dient 1 dag nà de datum van het 307 bericht te liggen; 

 Na een 307 bericht wordt een 301 bericht gestuurd (eind-301, echter er is geen verschil met 

een start-301); 

 Berichten en facturen van HbH dienen apart van Begeleiding te worden verstuurd; 
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 Het 305 bericht dient op de juiste datum verstuurd te worden. De gemeenten gebruiken deze 

datum om de afspraken met betrekking tot de doorlooptijd te toetsen en per deze datum 

ontvangt de cliënt de rekening voor de Eigen Bijdrage. 

Contactgegevens iWmo 

 
Gemeenten Drimmelen 

Digitaal cmcsegeren@drimmelen.nl 

    

Gemeente Geertruidenberg 

Digitaal m.vandongen@geertruidenberg.nl / a.snetselaar@geertruidenberg.nl 

    

Gemeente Oosterhout 

Digitaal fa-isc@oosterhout.nl  
    

Gemeente Altena 

Digitaal wmo@gemeentealtena.nl 

 

Financiële verantwoording  

 
Er wordt gebruik gemaakt van de landelijke modellen omtrent verantwoording en controle van het 

product Wmo-Hulp bij het Huishouden, zodat de Hulp bij Huishouden voor deze Dongemond 

gemeenten gelijk lopen. Hierbij worden de volgende omvangscriteria toegepast: 

 Financiële omvang Zorg Productie-

verantwoording* 
Controle-

verklaring** 
Bestuurs-

verklaring*** 

Meer dan 100.000 euro Ja Ja Nee 

50.000 – 100.000 euro Ja Nee Ja 

Minder dan 50.000 euro Nee Nee Nee 

*betreft een conform de landelijke standaard op te stellen productieverantwoording 

** betreft een bij de productieverantwoording te verstrekken controleverklaring (conform landelijk 

controleprotocol) 

*** betreft een bij de productieverantwoording te verstrekken bestuursverklaring (schriftelijke verklaring 

van het bestuur dat de zorgproductie juist, volledig en rechtmatig is gefactureerd en geleverd  

Dienstverlener dient bij de bepaling van de financiële omvang uit te gaan de totale regionale 

(DGOWW / Dongemond) omvang, deze totale omvang bepaald in welke staffel u als organisatie 

valt.  

Dienstverlener is zelf verantwoordelijk om de juiste omvang te bepalen over de geleverde Wmo HBH 

in een jaar. De gemeenten willen uit het landelijk controleprotocol expliciet benadrukken dat iedere 

afzonderlijke gemeente minimaal in de deelwaarneming meegenomen moet worden. De verdere 

verklaringen kunnen op Dongemond / DGOWW niveau worden afgegeven conform landelijk controle 

protocol, inclusief een overzicht per gemeente. Eventuele kosten die verband houden met de 

controleverklaring zijn voor rekening van de Dienstverlener.  

  

mailto:cmcsegeren@drimmelen.nl
mailto:m.vandongen@geertruidenberg.nl
mailto:a.snetselaar@geertruidenberg.nl
mailto:fa-isc@oosterhout.nl
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De gevraagde productieverantwoordingen over een jaar dient u uiterlijk 28 februari van het 

volgende jaar digitaal per email aan te leveren via emailadres:  

s.vanloenen@inkoopwestbrabant.nl  

De gevraagde bestuursverklaring of controleverklaring over een jaar dient u uiterlijk 31 maart van 

het volgende jaar digitaal per email aan te leveren via emailadres:  

s.vanloenen@inkoopwestbrabant.nl  

Dienstverlener hoeft de stukken niet via de post aan te leveren. De gemeenten gaan ervanuit dat de 

originele stukken in de eigen administratie van de Dienstverleners worden bewaard en daarmee dus 

beschikbaar zijn, mochten de gemeenten deze later hard copy willen opvragen. 

No show 
 
No Show binnen de Wmo betekent dat cliënten of de Dienstverlener niet op een afspraak verschijnen 
of niet “thuis” geven zonder reden van afmelding.  

Cliënten 

- No Show bij afwezig zijn zonder te melden bij de Dienstverlener, b.v. vakantie: 
Vervolgstappen bepalen tussen Dienstverlener en cliënt. Gemeente krijgt melding van de situatie als 
er samen geen oplossing gevonden kan worden. Indien de afwezigheid 24 uur van te voren is gemeld, 
is er geen sprake van No Show.  
 

- No Show door overmacht, b.v. bij ziekenhuisopname langer dan 6 weken: 
De Dienstverlener meldt bij de gemeente als een cliënt wordt opgenomen of langdurig niet aanwezig 
is en er geen hulp geleverd kan worden. In overleg tussen Dienstverlener en de toegang van de 
gemeente worden de vervolgstappen bepaald 
 

- No Show bij zorg/hulp mijdend gedrag, b.v. afwezigheid cliënt zonder reden: 
De Dienstverlener neemt direct contact op met de cliënt en heeft 2 weken de tijd om te achterhalen 
wat de reden is en om de hulp weer te leveren. Indien na 2 weken geen herstel dan contact tussen de 
Dienstverlener en de gemeente om te komen tot vervolgstappen tot eventuele opzegging van de hulp.  

Toezichthouder / calamiteitenprotocol  
 
In de uitvoering van de Wmo kunnen zich soms calamiteiten voordoen.  
In de Wmo 2015 is in artikel 3.4 opgenomen dat de  gecontracteerde Dienstverlener melding doet bij 
de toezichthouder Wmo (artikel 6.1) van: 

 Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden; 

 Geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
 
De toezichthouder, zoals bedoeld in de Wmo 2015, artikel 6.1, ontvangt melding van calamiteiten en 
geweld en behandelt deze.  
Door de samenwerkende  gemeenten is gekozen voor het beleggen van de toezichthoudende rol bij 
de GGD West- Brabant. De GGD West-Brabant is toezichthouder Wmo voor de volgende gemeenten 
Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhouw, Werkendam en Woudrichem. 
 
In dit protocol wordt een toelichting gegeven op de volgende vragen: 

1. Hoe kan de gecontracteerde Dienstverlener een calamiteit of geweld melden? 
2. Wat moet de gecontracteerde Dienstverlener  onverwijld melden? 
3. Wat moet de gecontracteerde Dienstverlener doen bij maatschappelijke onrust? 
4. Wat gebeurt er nadat de gecontracteerde Dienstverlener heeft  gemeld? 
5. Hoe lang mag de gecontracteerde Dienstverlener  over zijn  onderzoek doen? 
6. Waaruit moet het  onderzoek minstens bestaan? 

mailto:s.vanloenen@inkoopwestbrabant.nl
mailto:s.vanloenen@inkoopwestbrabant.nl
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7. Wanneer verricht de toezichthouder zelf onderzoek? 
8. Wanneer is het onderzoek afgerond? 

 
 

1. Hoe kan de gecontracteerde Dienstverlener een calamiteit of geweld melden? 
Een calamiteit of geweld meldt u digitaal met het meldingsformulier Calamiteiten of meldingsformulier  
Geweld. Deze formulieren zijn te vinden op de GGD website 
http://www.ggdwestbrabant.nl/Professionals/Partners/Meldpunt-toezicht-Wmo  
 
2. Wat moet de gecontracteerde Dienstverlener  onverwijld  melden? 
 
Melden van een calamiteit 
Definitie volgens de wet: 
Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een 
voorziening, en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft 
geleid.  
 
Melden van geweld  
Definitie volgens de wet: 
Lichamelijk en geestelijk geweld of ontucht jegens een cliënt door een beroepskracht of een vrijwilliger 
die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een professional  dan wel door een andere cliënt met 
wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van de Dienstverlener 
verblijft of daar buiten (bijvoorbeeld bij ondersteuning in de thuissituatie). Een calamiteit of geweld 
meldt u onverwijld bij de toezichthouder Wmo. 
 
3. Wat moet de gecontracteerde Dienstverlener  doen bij maatschappelijke onrust? 
Wanneer er een vermoeden bestaat van  (mogelijk) maatschappelijke onrust naar aanleiding van de 
calamiteit of wanneer sprake is van een publiciteitsgevoelige calamiteit, neemt de Dienstverlener 
onmiddellijk zo spoedig als mogelijk contact op met de toezichthouder.  
Buiten kantoortijden meldt de Dienstverlener in deze gevallen de calamiteit aan de Ambtenaar 
Crisisbeheersing (ACB) van de gemeente. 
 

Gemeente Naam Telefoonnummer 
Drimmelen Joost Verschuuren 0162-690182 

Geertruidenberg  Jaap Smetsers  0162-579516 

Oosterhout   Johan Krijnen 0162-489135 (06-52366055) 

Altena Ester de Ridder 0183-516100 

 
4. Wat gebeurt er nadat de gecontracteerde Dienstverlener  gemeld heeft? 
Na het digitaal melden neemt de toezichthouder binnen 1 werkdag telefonisch contact met u op om de 
melding kort door te spreken en om een afspraak met u te maken voor een bezoek op locatie.  Dit 
wordt op schrift aan u en de betreffende gemeente bevestigd. Tijdens dit bezoek maakt de 
toezichthouder met u afspraken over het door u te verrichten onderzoek en de rapportage.  Deze 
afspraken worden op schrift vastgelegd. U ontvangt hiervan een afschrift. Indien meerdere 
inspectiediensten betrokken zijn bij de calamiteit dan stemt de toezichthouder Wmo af  met welke 
inspectiedienst(en) u verder te maken heeft 
Als de toezichthouder meent dat in verband met de veiligheid van de (overige) betrokkene(n) of in het 
belang van de Wmo-voorziening onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen, kan zij van de 
hierboven  beschreven procedure afwijken en de Dienstverlener tot het nemen van maatregelen 
verplichten.  
 
5. Hoe lang mag de gecontracteerde Dienstverlener  over het  onderzoek en de rapportage 

doen? 
Gemiddeld heeft  u  4 weken na melding de tijd om uw onderzoek en rapportage te doen. De 
toezichthouder maakt hierover afspraken met u. In deze periode mag u gemotiveerd verlenging 
aanvragen en neemt de toezichthouder Wmo een besluit op uw verzoek. Bijvoorbeeld als het om een 
complexe casus gaat die heeft plaatsgevonden in de keten of als u externe deskundigheid nodig heeft 
voor uw onderzoek. 
 

http://www.ggdwestbrabant.nl/Professionals/Partners/Meldpunt-toezicht-Wmo
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6. Waaruit moet het onderzoek en rapportage minstens bestaan? 
Uw onderzoek en rapportage bestaat uit een beschrijving van de gebeurtenissen, een analyse en 
geformuleerde  verbetermaatregelen. De toezichthouder Wmo hecht veel belang aan de inbreng van 
de betrokken cliënt, bewoner, wettelijke vertegenwoordiger of nabestaande bij het vaststellen van de 
feiten en het beschrijven van de gebeurtenissen. 
In de rapportage dienen de volgende punten minstens aan de orde te komen tenzij die niet van 
toepassing zijn: 

 Gegevens van de cliënt/cliënten: naam, geboortedatum, geslacht 

 De aard van de calamiteit 

 Datum calamiteit en datum van melden bij de toezichthouder WMO 

 Betrokken medewerkers bij de calamiteit: functies van alle betrokkenen 

 Wie dit onderzoek hebben verricht:  functie, achtergrond en mate van betrokkenheid 

 Wijze waarop het onderzoek is verricht: 

 Een beschrijving van het proces: welke medewerkers, betrokken cliënt, bewoner, wettelijke 
vertegenwoordiger of nabestaande zijn gehoord en op welke wijze? 

 Welke informatiebronnen, richtlijnen of protocollen zijn betrokken? 

 Is er een analysemethode toegepast zoals Prisma of Sire? 

 Beschrijving van de feiten met een bijbehorend tijdschema. 

 Betrek hierbij aspecten zoals locatie, setting en context van de ondersteuning, 
voorgeschiedenis van cliënt, toezicht op cliënt/bewoner, afspraken in ondersteuningsplan, 
gehanteerde richtlijnen en protocollen, communicatie tussen medewerkers, communicatie met 
cliënt/bewoner, betrokkenheid van ketenpartners, betrokkenheid Openbaar Ministerie, 
aangifte bij de politie. 

 Analyse tot basisoorzaken: classificatie in technische, organisatorische en/of menselijke 
basisoorzaken. 

 Beschrijving van de conclusies  

 Beschrijving van de verbetermaatregelen. Sluiten de verbetermaatregelen aan op de 
basisoorzaken? Welke verbetermaatregelen zijn al getroffen? Hoe implementeert u de te 
nemen maatregelen? 

 Beschrijving van de nazorg die geleverd is aan betrokken cliënt, bewoner, wettelijke 
vertegenwoordiger of nabestaanden medewerkers. 

 Beschrijving van de terugkoppeling van dit onderzoek aan betrokken cliënt, bewoner, 
wettelijke vertegenwoordiger of nabestaanden en medewerkers. 

 Op welke wijze is de bestuurder, directeur, eigenaar betrokken? Onderschrijft de bestuurder, 
directeur, eigenaar  de analyse, conclusies en verbetermaatregelen?  

 
7. Wanneer verricht de toezichthouder zelf onderzoek?  
In principe verricht de gecontracteerde Dienstverlener  het onderzoek. Soms kan de toezichthouder 
besluiten zelf het onderzoek te doen of onderdelen van het onderzoek. Dit kan gebeuren als blijkt dat 
u geen onderzoek kan doen of als u geen onderzoek heeft verricht of als uw onderzoek onvoldoende  
is en niet voldoet aan de eisen van de toezichthouder. Ook als de toezichthouder Wmo meent dat in 
verband met de veiligheid van de (overige) betrokkene(n) of in het belang van de Wmo-voorziening 
onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen, kan de toezichthouder Wmo afwijken van de 
reguliere procedure afwijken en de Dienstverlener tot het nemen van maatregelen verplichten.  
 
8. Wanneer is het onderzoek afgerond? 
Het onderzoek wordt afgesloten als de toezichthouder van oordeel is dat de veiligheid van 
cliënten/bewoners is geborgd, het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd en de nodige 
verbetermaatregelen zijn getroffen. 
De afronding van het onderzoek wordt op schrift aan u en de gemeente  medegedeeld.  
De calamiteit, het  onderzoek en de rapportage kan voor de toezichthouder Wmo en desbetreffende 
gemeente aanleiding zijn om een proactieve inspectie eerder dan gepland uit te voeren en/of 
gevolgen hebben voor het contract met de Dienstverlener.  
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Weigeringsgronden 
 
De Dienstverlener verplicht zich contractueel om de opdracht voor het leveren van een 
maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning te aanvaarden. Als de Dienstverlener gegronde 
redenen heeft om de ondersteuning aan een specifieke cliënt niet te kunnen leveren dan wel stop te 
zetten, treedt de Dienstverlener in overleg met de toegang van de betreffende gemeente. De 
gemeente kan toestaan dat de Dienstverlener in die specifieke cliëntsituatie geen ondersteuning gaat 
verlenen, dan wel de ondersteuning stopzet.  
 
Dat is in ieder geval van toepassing in de volgende situaties: 

- Voortdurende weigering van ondersteuning; 
- Ernstig of frequent wangedrag van de cliënt; 
- Het door toedoen van naasten van de cliënt ontstaan van ernstige spanningen met de 

hulpverleners waardoor het voortzetten van een zorgvuldige hulp van de cliënt ernstig wordt 
bemoeilijkt. 

 
De Dienstverlener moet zorgen voor dossiervorming om zo te kunnen aantonen dat voldoende 
inspanning is gepleegd om de ondersteuning te kunnen starten dan wel voort te kunnen zetten. Als de 
weigering om ondersteuning te verlenen gegrond is dan kan de cliënt worden teruggegeven aan de 
gemeente die vervolgens in overleg zal treden met de cliënt. 
Het weigeren om ondersteuning te verlenen is niet toegestaan als de Dienstverlener geen capaciteit 
beschikbaar heeft. In die situatie heeft de Dienstverlener de verplichting om samen met de cliënt een 
andere passende oplossing te zoeken (bijvoorbeeld doorgeleiden naar een andere Dienstverlener). 


