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> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen  

 

Per email: info@leeffijn.nl  

Leeffijn Wonen en Begeleiding 

T.a.v. de bestuurder 

Soesterweg 234 

3812 BH  AMERSFOORT 

 

Datum 7 februari 2017 

Onderwerp follow-up rapport inspectiebezoek 
 

 

 
Geacht bestuur, 

Uw mailbericht, met bijlagen heeft de inspectie in goede orde ontvangen.  

 

Van de inhoud heeft de inspectie kennis genomen. 

 

De informatie heeft geleid tot bijgevoegd follow-up rapport.  

Indien het rapport feitelijke onjuistheden bevat dan verneemt de inspectie dit 

graag schriftelijk van u. Uw reactie ontvangt de inspectie graag uiterlijk 21 

februari 2017 op ons e-mailadres: meldpunt@igz.nl onder vermelding van 

bovengenoemd kenmerk. 

 

Wanneer de inspectie geen reactie van u ontvangt wordt de rapportage 

vastgesteld, u ontvangt hierover bericht. 

 

De inspectie attendeert u erop dat zij alle vastgestelde rapporten van het 

inspectietoezicht actief openbaar maakt.1 Dit omvat ook de openbaarmaking van 

het vastgestelde rapport van dit inspectiebezoek. 

 
 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

mevrouw S. Roest 

inspecteur 

 
 

                                                
1
 Actieve openbaarmaking betekent dat de inspectie het vastgestelde rapport onder meer op haar website 

www.igz.nl plaatst. Bij actieve openbaarmaking worden de wettelijke normen, zoals gesteld in de Wet 

openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens, in acht genomen. Dit houdt over 

het algemeen in dat geen (bijzondere) persoonsgegevens opgenomen worden op een wijze die tot een 

privépersoon herleidbaar zijn. Dit zijn bijvoorbeeld medische gegevens van patiënten of cliënten van uw 

instelling. De functionarissen van de instelling zullen zo nodig met hun functie aanduiding wel in het 

vastgestelde rapport worden genoemd. 
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1 Inleiding 

Op 20 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) 

een bezoek gebracht aan Leeffijn B.V. te Amersfoort. Dit bezoek maakt deel uit van het 

toezicht van de inspectie op zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg (Wkkgz) en die voor de inspectie onbekend zijn. 

 

De bevindingen van dit bezoek zijn vastgelegd in het inspectierapport van november 

2016. Leeffijn B.V. werd verzocht verbetermaatregelen te treffen op de onderdelen die 

niet voldeden aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg1. In dit rapport 

beoordeelt de inspectie de door de organisatie getroffen verbetermaatregelen. 

 

Korte beschrijving van de organisatie 

Leeffijn B.V., hierna Leeffijn, is een besloten vennootschap ingeschreven bij de KvK onder 

nummer 57467722. Leeffijn is gestart met daadwerkelijke zorgverlening in 2014.  

 

Leeffijn levert ambulante begeleiding, woonbegeleiding en dagbesteding op maat voor 

jong volwassenen met uiteenlopende beperkingen en problematieken zoals Autisme of een 

persoonlijkheidsstoornis. De zorgaanbieder beschikt over drie locaties. Eén van deze 

locaties heet Indigo en is een kleinschalig woonproject voor 7 verstandelijk beperkte 

clienten.  

Leeffijn heeft heeft een lokaal werkgebied in Amersfoort en omgeving. Leeffijn werkt niet 

als hoofd- en/of onderaannemer. 

 

Zorgaanbod 

De zorgaanbieder levert begeleiding aan 23 cliënten met een verstandelijke beperking of 

psychiatrische problematiek. Vijf van de 23 cliënten vallen onder de Wet landurige zorg. 

Deze Wlz-cliënten zijn geïndiceerd voor het zorgprofiel  VG (Verstandelijk 

Gehandicaptenzorg) wonen met begeleiding en verzorging. 

De overige 18 cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

 

Financiering 

De zorg wordt gefinancierd het persoongebonden budget (pgb). Leeffijn heeft geen 

contract met een zorgkantoor inzake Zorg in Natura ZiN en heeft geen contract met de 

gemeente(n) inzake de Wmo of Jeugdzorg. De organisatie heeft een WTZi-toelating voor 

de functies persoonlijke verzorging, begeleiding en  verblijf voor 13 cliënten met de 

psychatrische aandoening Autisme. In de praktijk wordt er geen persoonlijke verzorging 

geboden.  

 

Personeel 

De formatie bestaat uit 11 direct zorggebonden medewerkers in loondienst en één 

betrokken ZZP-er (ca. 4,8 fte). De formatie heeft zorgopleidingen op het niveau:  

sociaal pedagogisch werker, op mbo-niveau en sociaal pedagogisch hulpverlener, op hbo-

niveau. 
  

                                                
1 Deze randvoorwaarden zijn afgeleid uit relevante wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en 

standaarden 
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2 Bevindingen inspectiebezoek 

Opzet 

De inspectie beoordeelde Leeffijn in het inspectiebezoek op 15 onderwerpen.2  

 

Voldoende 

De inspectie constateerde tijdens het inspectiebezoek dat de volgende onderwerpen 

voldoen aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg:  

 Personeelsopbouw: beschikbaarheid en deskundigheid in relatie tot de 

doelgroep 

 Kwaliteitssysteem 

 Uitsluitingscriteria cliënten 

 Beleid vrijheidsbeperkende maatregelen 

 

Niet van toepassing 

De volgende onderwerpen waren niet van toepassing:  

 Afspraken tussen hoofdaannemer en onderaannemer 

 Uitvoeringsprotocollen van voorbehouden en risicovolle handelingen 

 Toets bekwaamheid van medewerkers en/of zelfstandigen van 

voorbehouden en risicovolle handelingen 

 

Onvoldoende 

In onderstaand schema staan de onderwerpen die tijdens het inspectiebezoek (deels) niet 

voldeden aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. In de kolom ‘follow-up’ 

staat de inspectiebeoordeling van de door Leeffijn getroffen verbetermaatregelen. 

Wanneer een verbetermaatregel als (deels) onvoldoende wordt beoordeeld volgt een 

toelichting onder het schema. 

Bevindingen  

onderwerp 

voldoet 

eerste bezoek  follow-up 

Nee deels  nee  deels ja 

Zorgplan3  √   √ 

Klachtenregeling  √   √ 

Medezeggenschap  √   √ 

Vergewisplicht en verklaring omtrent gedrag (VOG)  √   √ 

Opleidingsplan √    √ 

Veilig incident melden (VIM)  √   √ 

Medicatiebeleid √    √ 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling √    √ 

 

                                                
2 Informatie over de 15 onderwerpen is opgenomen in bijlage 1 van het eerste rapport. 
3 Voor deze norm geldt een afwijkend handhavingbeleid voor cliënten die zorg ontvangen vanuit een 

persoonsgebonden budget (pgb). Het recht op een zorgplanbespreking en een zorgplan zoals omschreven in de Wlz 

geldt niet voor deze groep cliënten. Het toezicht op de zorg aan deze cliënten blijft, voor wat het onderwerp 

zorgplan, beperkt tot toetsen en zo nodig het geven van het advies om bepaalde zaken te verbeteren. Verdergaande 

handhavingmaatregelen zullen achterwege blijven. Dit neemt niet weg dat ook de zorg aan deze groep cliënten 

aantoonbaar van goed niveau, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht moet zijn, afgestemd op de reële behoefte 

van de cliënt. 
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3 Conclusie en vervolg 

Conclusie 

Op basis van bovenstaande bevindingen concludeert de inspectie dat de organisatie de 

genoemde randvoorwaarden voor veilige en goede zorg voldoende heeft beschreven en 

geïmplementeerd. 

Afronding toezicht 

De verdere operationalisatie en de borging van deze kwaliteitsverbetering beschouwt de 

inspectie als de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. De inspectie sluit met dit 

rapport het toezichtbezoek aan Leeffijn af.  

 

Leeffijn valt onder het toezicht van de inspectie en kan opnieuw worden bezocht. Alle 15 

onderwerpen die tijdens dit bezoek zijn getoetst moeten blijvend op orde zijn. Wanneer dit 

niet het geval is dan kan dit leiden tot maatregelen. Een toekomstige toetsing is 

diepgaander van aard en levert mogelijk andere uitkomsten op. 

 

 

 


