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1. Onderzoekskader 
 

1.1 Inleiding 

Conform de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo), zorgt de gemeente 

ervoor dat burgers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en participeren in de 

samenleving. Binnen dit kader draagt de gemeente zorg voor maatschappelijke ondersteuning 

in de vorm van: 

 Het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de 

toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een 

beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en 

bestrijden van huiselijk geweld. 

 Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een 

beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in 

de eigen leefomgeving. 

 Het bieden van beschermd wonen en opvang. 

 

De wetgever heeft besloten ook het toezicht op het naleven van de kwaliteitseisen van de 

voorzieningen te decentraliseren naar het lokale niveau. De gemeente draagt hiermee zorg 

voor (het toezicht op) de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen. De gemeenten 

binnen de regio Utrecht hebben de opdracht voor het uitvoeren van toezicht bij de GGD regio 

Utrecht (hierna: GGDrU) belegd. Dit betekent dat de GGDrU, in opdracht van de gemeenten, 

toezichthouder is op de kwaliteit van de Wmo voorzieningen. Artikel 6.1, eerste lid van de 

Wmo 2015 vormt de wettelijke basis voor het toezicht op de naleving van de Wmo 2015: 

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

het bepaalde bij of krachtens deze wet.’ 

 

 

Toezicht op persoonsgebonden budget 

Artikel 2.3.6 van de Wmo 2015 vormt de wettelijke basis voor de toekenning van een 

persoonsgebonden budget (hierna: PGB). In het tweede en derde lid van dit artikel zijn de 

voorwaarden voor de toekenning genoemd: 

 

‘2. Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, indien: 

a. de cliënt naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat is te 

achten tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit zijn 

sociale netwerk of van zijn vertegenwoordiger, in staat is te achten de aan een 

persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren; 

b. de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de maatwerkvoorziening als 

persoonsgebonden budget wenst geleverd te krijgen; 

c. naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, 

woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, 

veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt. 

 

3. Bij het beoordelen van de kwaliteit als bedoeld in het tweede lid, onder c, weegt het college 

mee of de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid 

geschikt zijn voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt.’ 
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1.2 Aanleiding van het toezicht traject 

Op maandag 19 september is bij de afdeling Toezicht Wmo van de GGDrU een bericht 

binnengekomen vanuit de gemeente Amersfoort waaruit blijkt dat er signalen bij deze 

gemeente zijn gemeld met betrekking tot de kwaliteit van de ondersteuning van aanbieder 

Leeffijn. Deze signalen betreffen cliënten die woonachtig zijn binnen (een van) de 

woonprojecten van Leeffijn en van deze aanbieder Wmo-ondersteuning ontvangen op basis 

van een PGB constructie. De signalen richten zich enerzijds op de vraag of de geïndiceerde 

zorguren door de aanbieder daadwerkelijk geleverd worden en anderzijds op de vraag of de 

veiligheid van de cliënten voldoende geborgd is, ook tijdens de avond- en weekenduren. 

Daarnaast is onduidelijk of medewerkers voldoende expertise hebben in het ondersteunen van 

de doelgroep waarop Leeffijn zich met name richt (zie verderop in dit rapport een uiteenzetting 

van de belangrijkste doelgroep van Leeffijn).  

 

Op basis van deze signalen heeft de gemeente Amersfoort de GGDrU gevraag om een 

kwaliteitsonderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de ondersteuning die wordt geleverd 

door Leeffijn. Gezien de aard van de signalen is ervoor gekozen direct de volgende dag van 

start te gaan met het onderzoek, door middel van een onaangekondigd inspectiebezoek. 

 

1.3 Opzet van het toezicht traject 

In het toezicht traject worden onderstaande bronnen geraadpleegd om de kwaliteit van de 

geboden ondersteuning inzichtelijk te maken: 

 gesprek op organisatieniveau (management en/of directie) 

 interviews op uitvoeringsniveau met medewerkers 

 interviews op cliëntniveau met cliënten 

 inzage in cliënt- en personeelsdossiers 

 praktijkobservatie op de diverse locaties 

 

Het kwaliteitsonderzoek richt zich op de overeenkomsten die de PGB-houder heeft gesloten en 

of de ingekochte voorziening door de PGB-houder voldoet aan de criteria veiligheid, 

doeltreffendheid en cliëntgerichtheid.  

De betreffende bronnen zijn getoetst aan de kwaliteitseisen uit de Wmo. Deze staan 

beschreven in bijlage 3.  

 

Ten behoeve van het onderzoek zijn twee toezichtbezoeken uitgevoerd: de eerste betrof een 

onaangekondigd bezoek op donderdag 22 september. Tijdens dit bezoek is gesproken met 

mevrouw Angelique Klawer, oprichter en directrice van Leeffijn en is een steekproef getrokken 

uit zowel personeelsdossiers als cliëntdossiers. Vervolgens is op vrijdag 14 oktober een tweede 

bezoek afgelegd, waarbij aanvullend met medewerkers en cliënten gesproken is.  

 

1.4 Doel van het toezicht 

Het toezicht in zijn algemeenheid geeft een beeld van de kwaliteit van ondersteuning die wordt 

geboden door de  Wmo voorzieningen in de regio Utrecht. De resultaten van dit toezichttraject 

kunnen aanzet zijn tot een ontwikkeltraject om de doelstellingen van de Wmo te behalen. De 

resultaten in de regio kunnen aanleiding voor de gemeente zijn om met elkaar in gesprek te 

gaan over hoe de Wmo voorzieningen in de regio zo doeltreffend mogelijk kunnen worden 

ingezet binnen de kaders van participatie en zelfredzaamheid. In de volgende hoofstukken 

worden de bevindingen van het toezicht traject naar aanbieder Leeffijn nader beschreven. 
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2. Aanbieder 

 

2.1 Aanbieder 

 

Leeffijn is een organisatie die zicht richt op het ondersteunen en begeleiden van mensen met 

een beperking bij het (zelfstandig) wonen, en/of bij het begeleiden naar en structureren van 

de dagbesteding: of dit nu een opleiding, betaald werk of onbetaalde dagbesteding is. De 

organisatie is opgericht in 2014 door een samenwerking tussen Angelique Klawer (hierna: 

‘aanbieder’) en Jantine Winter (hierna te noemen: zorgcoördinator). De achtergrond van 

aanbieder bevindt zich buiten het werkveld van de zorg. De zorgcoördinator heeft een 

opleiding SPH afgerond en is daarna werkzaam geweest als groepswerker binnen een 

vrouwenopvang en als pedagogisch hulpverlener. Aanbieder houdt zich met name bezig met 

de bedrijfsvoering en de zorgcoördinator als coördinator en persoonlijk begeleider. 

 

De organisatie formuleert haar visie als volgt: ‘Het continu verbeteren van de kwaliteit van 

zorg- en dienstverlening, het kwaliteitssysteem en de kwaliteit van de organisatie in  

zijn geheel.’ 

 

De doelgroep van Leeffijn bestaat voornamelijk uit jongvolwassenen met een beperking zoals 

een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een verstandelijke beperking. Het gaat om cliënten 

die in staat moeten zijn om met de juiste begeleiding zelfstandig te kunnen wonen en leven.  

 

De cliënten die begeleid wonen in het kader van de Wmo op een van de woonlocaties van 

Leeffijn, ontvangen individuele-, en groepsbegeleiding vanuit Leeffijn. Daarnaast richt Leeffijn 

zich op ambulante begeleiding aan cliënten die zelfstandig wonen, en is een woonlocatie 

opgericht die specifiek bedoeld is voor cliënten met een VG-indicatie. Deze groep wordt niet 

gefinancierd vanuit de Wmo, maar vanuit de Wlz. 

 

(Bron: www.leeffijn.nl)  

 

2.2 Voorziening en locatie 

 

Het kwaliteitsonderzoek dat door de toezichthouders Wmo is uitgevoerd, is gericht op cliënten 

die ondersteuning ontvangen van Leeffijn in het kader van de Wmo. Binnen deze kaders zijn 

cliënten en medewerkers gesproken van de verschillende woonlocaties aan de Soesterweg in 

Amersfoort. Op deze woonlocatie zijn ongeveer tien woonruimtes gesitueerd, verspreid over 

drie verschillende panden.  

 

Bij de bezoeken aan Leeffijn, zijn twee panden bezocht. In een van de panden is ook het 

kantoor van Leeffijn gesitueerd. Daarnaast is een moestuin ingericht die onderhouden wordt 

door cliënten en medewerkers en een fitness-ruimte waarvan cliënten en medewerkers gebruik 

kunnen maken. 

 

http://www.leeffijn.nl/
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2.3 PGB 

Leeffijn is niet gecontracteerd als zorgaanbieder door een van de gemeentes en werkt volledig 

op basis van PGB financiering. Leeffijn overweegt wel om ZIN (zorg in natura) te gaan leveren, 

afhankelijk van de voorwaarden en eisen die aan de contracten worden gesteld.  

 

 

 

 

  



 

Rapportage Kwaliteitstoezicht Wmo  GGD regio Utrecht - 
Pagina 7 

3. Cliëntgerichte ondersteuning 
 

3.1 Afstemming ondersteuning op cliëntniveau 

 

Beleid en uitvoering  

 

Door de medewerkers van Leeffijn wordt aangegeven dat voor elke cliënt een 
ondersteuningsplan wordt opgesteld, op basis van de hulpvraag van de cliënt. In dit 

plan worden op de verschillende leefgebieden doelen geformuleerd waaraan de cliënt 
gaat werken, en waarin de cliënt wordt ondersteund door de persoonlijk begeleider en 
de woonbegeleider. De persoonlijk begeleider en woonbegeleider rapporteren allebei 

aan de hand van deze doelen. Eens in het halfjaar worden de doelen geëvalueerd. Dit 
wordt verwerkt in een schema waarin voor iedereen wordt bijgehouden wanneer er 

geëvalueerd dient te worden. Tussentijds wordt soms ook de indicatie erbij gepakt om 
te beoordelen welke stappen inmiddels gezet zijn met en door de cliënt.  
 

Uit de cliëntdossiers die bekeken zijn, blijkt dat niet voor alle cliënten de indicatie in 
het dossier is opgenomen en dat ook niet voor alle cliënten een ondersteuningsplan 

met geformuleerde doelen beschikbaar is binnen het fysieke cliëntdossier.  
 
Cliënten geven in de gesprekken aan dat Leeffijn sinds een aantal maanden werkt met 

een nieuwe structuur, waarbij cliënten ondersteuning ontvangen van een persoonlijk 
begeleider enerzijds en een woonbegeleider anderzijds. Zij ervaren dit als prettig: ze 

weten bij wie ze met welke soort vraag terecht kunnen en hebben hierdoor meer 
duidelijke structuren voorhanden. Deze structuur wordt door de medewerkers en 
leiding van Leeffijn bevestigd. 

 
Door cliënten wordt daarnaast aangegeven dat zij niet altijd de ondersteuning hebben 

gekregen waarop zij volgens hun indicatie recht hebben. Zo noemt een van de 
cliënten als voorbeeld dat haar vaste persoonlijk begeleider voor langere tijd uitviel en 
er geen vervanger beschikbaar was; in die periode heeft zij geen of nauwelijks 

persoonlijke begeleiding ontvangen. Als zij dit bij de leiding aangaf werd er 
geantwoord dat ‘ze hun best doen, maar er nu helaas geen oplossing is’. Maandelijks 

wordt een vast bedrag gedeclareerd voor de ondersteuning die Leeffijn biedt: hieruit 
zijn bovengenoemde fluctueringen in het aanbod niet te herleiden. Factureren gebeurt 

op basis van het maximaal aantal geïndiceerde uren bij de SVB. 
 
Uit de gesprekken met cliënten blijkt dat zij niet allemaal op de hoogte zijn van hun 

eigen indicatie: dit is opvallend aangezien het om cliënten gaat die ondersteuning 
ontvangen middels PGB. Dat betekent dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun 

persoonlijke budget en de manier waarop dit budget besteed wordt. Daarnaast 
betekent dit dat niet alle cliënten een redelijke afweging kunnen maken over de vraag 
of ze voldoende ondersteuning ontvangen vanuit Leeffijn.  

 
Als voorbeeld van ondersteuning die Leeffijn de cliënten biedt, worden genoemd: 

meegaan naar (huis)arts, belafspraken afhandelen of daarin ondersteunen, begeleiden 
bij dagbesteding (vrijwilligerswerk, opleiding etc), ondersteuning bij administratie en 
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huishouden. Opvallend is dat alle cliënten die wij spreken aangeven dat ze in hun 

ogen te weinig structuur ervaren, met name als gevolg van de hoge mate van verloop 
van medewerkers. Tegelijkertijd geven alle cliënten aan dat zij het woonproject wel 
positief ervaren en zij niet op een andere plek zouden willen wonen. 

 
 

Conclusie 
 
Zoals hierboven beschreven is niet in elk cliëntdossier een ondersteuningsplan 

aangetroffen op de locatie. Dit zorgt voor een situatie waarin de begeleiders niet altijd 
rechtstreeks toegang hebben tot deze cliëntinformatie en daarmee wordt niet geborgd 

dat ondersteuning gericht is op de doelen die met een cliënt zijn vastgesteld. 
Daarnaast is niet vast te stellen of er een ondersteuningsplan voor alle cliënten wordt 
opgesteld en of inderdaad voor elke cliënt stelselmatig wordt geëvalueerd. 

 
Daarnaast blijkt uit de gesprekken met cliënten dat zij in het verleden niet altijd de 

ondersteuning hebben gekregen waarop zij conform hun indicatie recht hadden, als 
gevolg van organisatorische problemen (om het aantal ondersteuningsuren rond te 
krijgen). Dit is mede veroorzaakt door het grote verloop in medewerkers en heeft 

geleid tot een situatie waarin cliënten te weinig structuur hebben ervaren. Gezien de 
doelgroep (jongeren met een sterke behoefte aan structuur door ASS of een andere 

beperking) heeft aanbieder hiermee onvoldoende zorg gedragen voor een correcte 
afstemming van de ondersteuning op cliëntniveau. Uit de gesprekken met aanbieder, 
medewerkers en cliënten blijkt dat deze situatie verbeterd is en in ontwikkeling. 

Bijvoorbeeld door duidelijkere structuren wat betreft het opsplitsen van 
woonbegeleiding en persoonlijke begeleiding.  

 
 

Ontwikkelpunten 
 

 Aanbieder dient alle cliëntdossiers te controleren op aanwezigheid van een 

indicatie, ondersteuningsplan en evaluatie. Waar (een van) deze onderdelen 
niet ondertekend aanwezig is, dient het dossier compleet gemaakt te worden. 

 Aanbieder dient zorg te dragen voor voldoende personeel binnen het 
woonproject om elke cliënt de ondersteuning te leveren waarop de cliënten   
conform indicatie recht hebben.  

 Aanbieder dient inzichtelijk te maken hoeveel ondersteuning cliënten krijgen, 
en hoe deze ondersteuning wordt geboden. 

 Aanbieder dient cliënten of hun vertegenwoordiger op individueel niveau een 
maandelijks overzicht te verstrekken in de gedeclareerde ondersteuningsuren. 

 Aanbieder dient een plan van aanpak te hebben om de structuur binnen het 

woonproject te vergroten, en dit af te stemmen met de cliënten   en hun 
behoefte aan duidelijkheid en structuur. 
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3.2 Afstemming ondersteuning in de keten  

 

Beleid en uitvoering  
 
Uit de gesprekken met de aanbieder blijkt dat Leeffijn veel waarde hecht aan 

samenwerking in de keten, waar het gaat om externe behandelaren en andere 
betrokkenen van cliënten, zoals school. De werkwijze die Leeffijn hierin aanhoudt is 

formeel vastgelegd in het document ‘Protocol Ketenpartners’.  
Door medewerkers wordt aangegeven dat er alleen contact plaatsvindt met externen 

als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. De cliënt is dus altijd op de hoogte 
als een dergelijk contact plaatsvindt, en is hier, bij voorkeur, ook zelf bij aanwezig.  
 

Een van de punten die door zowel de directie als door medewerkers is benoemd, 
betreft het contact met de Wijkteams: Leeffijn heeft twijfels over hoe zij als aanbieder 

bekend staan bij de Wijkteams in Amersfoort. Zij zou graag willen dat gesprekken 
tussen de Wijkteams en cliënten van Leeffijn plaatsvinden op de woonlocatie van 
cliënten. Doel hiervan is kortere lijnen tussen Leeffijn en het Wijkteam. Vanuit de 

aanbieder bestaat hieraan een sterke behoefte.  
 

De cliënten die gesproken zijn bevestigen bovenstaande bevindingen en geven aan 
dat de persoonlijk begeleider bijvoorbeeld meegaat naar een externe behandelaar 
wanneer er een consult plaatsvindt. Een andere cliënt geeft aan dat er contact is 

tussen Leeffijn en de studieloopbaanbegeleider van zijn school.  
 

Uit de steekproef van cliëntendossiers blijkt dat cliënten een toestemmingsverklaring 
tekenen voor het contact dat plaatsvindt tussen Leeffijn en ketenpartners.  
 

 
Conclusie 

 
De aanbieder draagt voldoende zorg voor de afstemming van de voorziening op 
andere vormen van zorg of ondersteuning die de cliënt ontvangt. De aanbieder houdt 

hierbij in voldoende mate rekening met het waarborgen van de privacy van de cliënt.  
 

 
Ontwikkelpunten 
 

 De toezichthouder sluit aan bij de wens van aanbieder om de communicatie tussen 

Leeffijn en de Wijkteams te bevorderen. Een goede relatie tussen deze twee is in het 

belang van de cliënten van het woonproject, onder meer voor een heldere toeleiding. 

De aanbieder kan hiertoe actief het Wijkteam (nogmaals) uitnodigen voor een gesprek 

op locatie. Toezichthouder adviseert het wijkteam van harte op deze uitnodiging in te 

gaan.  
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4. Veilige voorziening 
 

4.1 Fysieke veiligheid 

Beleid en uitvoering  

 

Voor het borgen van de fysieke veiligheid kunnen door de aanbieder een aantal maatregelen 

worden getroffen, zoals: 

 

- Medewerkers opleiden tot BHV-er; 

- Voorzien in een ontruimingsplan; 

- Regelmatig oefenen van een ontruiming; 

- Een RI&E laten uitvoeren; 

- Goede en duidelijke bereikbaarheidsdiensten; 

- Het aanvragen van een VOG voor medewerkers 

  

Uit de gesprekken met aanbieder, medewerkers en cliënten blijkt dat Leeffijn op een aantal 

van bovenstaande punten kan verbeteren om de veiligheid van cliënten en medewerkers te 

vergroten. 

 

Zo blijkt uit de gesprekken dat op dit moment geen van de medewerkers is gecertificeerd als 

BHV-er. Door de aanbieder wordt hierin als oorzaak genoemd dat er op dit moment niemand is 

die de taak van BHV-er op zich wil nemen. Door de zorgcoördinator wordt aangegeven dat er 

wel BHV-geschoolde medewerkers zijn, maar dat deze medewerkers achterlopen met de her-

certificering. 

 

Een ontruimingsoefening is ten tijde van het kwaliteitsbezoek niet uitgevoerd. Met de komst 

van een nieuwe medewerker, welke zich bezighoudt met kwaliteitsontwikkeling, wordt hier wel 

mee van start gegaan. De eerste stap is gezet door tijdens het huiskameroverleg met cliënten   

te bespreken dat een ontruimingsplan is ontwikkeld en geoefend moet worden. Het is bij de 

toezichthouders niet bekend of hierop inmiddels beleid is ontwikkeld en of een 

ontruimingsoefening inmiddels is ingepland. 

 

De toezichthouders hebben een document ‘RI aanpak risico-inventarisatie en beheersing’ 

ontvangen, maar op basis van dit document is niet duidelijk of daadwerkelijke een risico-

inventarisatie is uitgevoerd op de verschillende locaties, welke punten hieruit naar voren zijn 

gekomen en hoe deze geprioriteerd zijn.  

 

Voor wat betreft de bereikbaarheidsdiensten bestaat wat onduidelijkheid over de vraag of de 

praktische ondersteuning voldoende aansluit op de behoefte van de cliënten. Niet alle 

cliëntdossiers zijn ingezien en daarom is bij de toezichthouders niet voor alle cliënten   

bekend over welke (ZZP-)indicatie zij beschikken. Navraag bij de medewerkers neemt deze 

onduidelijkheid niet volledig weg. Zo wordt in eerste instantie aangegeven dat de hoogste ZZP 

indicatie van de cliënten een ZZP 3 is. Maar later wordt daarop teruggekomen en geeft een 

van de medewerkers aan dat er minimaal 1 bewoner is die is binnengekomen met een ZZP 5 

en inmiddels op een ZZP 4 zit. Voor cliënten met een dergelijke  ZZP indicatie geldt dat zij 24 

uur per dag de beschikking moeten hebben over begeleiding ‘in de directe nabijheid’. Dit komt 

niet overeen met de werkwijze van Leeffijn: tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag 

van ongeveer 8.30-19.00) is continue aanwezigheid van medewerkers geborgd. In de avond, 

nacht en weekends is alleen een bereikbaarheidsdienst beschikbaar. De invulling van deze 

bereikbaarheidsdienst is niet volledig uitgekristalliseerd: volgens een van de medewerkers 

wordt de bereikbaarheidsdienst alleen gedraaid door medewerkers die werkzaam zijn als 
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persoonlijk begeleider (en daarmee een HBO (+) opleiding hebben gevolgd op het gebied van 

zorg). Volgens een andere medewerker, die werkzaam is als woonbegeleider, draait zij als 

woonbegeleider echter ook zelf bereikbaarheidsdiensten.  

 

De bereikbaarheidsdienst bestaat uit een calamiteiten-app, waarin cliënten een beroep kunnen 

doen op de dienstdoende medewerker van Leeffijn op momenten waarop een bewoner 

ondersteuning nodig heeft omdat hij bijvoorbeeld angstig is, of omdat er een gevaarlijke 

situatie bestaat. Vervolgens dient de dienstdoende medewerker binnen een kwartier 

telefonisch contact op te nemen met de bewoner. Indien nodig moet de medewerker binnen 

een half uur fysiek aanwezig zijn.  

 

Uit de gesprekken met cliënten blijkt dat zij niet precies weten wat de afspraken zijn rondom 

de bereikbaarheidsdienst of calamiteitenapp. Een van de cliënten geeft aan dat de 

bereikbaarheidsdienst wordt gedraaid door verschillende medewerkers, waaronder nieuwe 

krachten en dat het niet prettig voelt om hen een bericht te sturen als er iets aan de hand is. 

Dit is in dit individuele geval opgelost doordat de cliënt de persoonlijk begeleider een berichtje 

mag sturen in geval van nood. Hiermee ontbreekt duidelijkheid en continuïteit.  

 

In de personeelsdossiers die zijn ingezien was in alle gevallen een VOG aanwezig die geldig 

was ten tijde van het toezichtbezoek. Aanbieder geeft aan dat dit een eis is bij aanname van 

personeel.  

 

 

Conclusie 

 

Aanbieder heeft op dit moment de fysieke veiligheid onvoldoende geborgd voor de cliënten  . 

Zo is er geen BHV-er aanwezig binnen het woonproject en worden er geen 

ontruimingsoefeningen gehouden. Daarnaast is voor de toezichthouders niet voldoende 

inzichtelijk of er een degelijke RI&E is uitgevoerd en of een plan van aanpak bestaat waarin 

eventuele verbeterpunten SMART zijn geformuleerd. 

 

Daarnaast blijkt tijdens gesprekken met aanbieder en medewerkers dat het voor hen 

onvoldoende inzichtelijk is over welke (ZZP-)indicatie cliënten beschikken en of het 

woonproject daarmee wel voldoet aan de behoeften van cliënten, zoals 24-uur aanwezige 

begeleiding. 

 

De bereikbaarheidsdienst en calamiteiten-app die voor cliënten in ingeregeld is daarbij 

onvoldoende uitgekristalliseerd en zorgt voor onduidelijkheid bij cliënten. Tenslotte is voor de 

toezichthouders onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de bereikbaarheidsdiensten worden 

gedraaid door daartoe gekwalificeerd personeel: door de verschillende medewerkers is 

hierover verschillende informatie verstrekt. 

 

 

Ontwikkelpunten 

 

 Aanbieder dient zorg te dragen voor BHV gecertificeerd personeel om de fysieke 

veiligheid voor cliënten te borgen. 

 Aanbieder dient zorg te dragen voor het in kaart brengen van veiligheidsrisico’s en 

verbeterpunten SMART te formuleren en uit te voeren. 

 Aanbieder dient ontruimingsplannen stelselmatig uit te (laten) voeren en heeft hiertoe 

een plan van aanpak. 
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 Aanbieder dient de indicaties van cliënten   te inventariseren en maakt daarbij (al dan 

niet in overleg met de Wijkteams) de afweging of het woonproject Leeffijn kan voldoen 

aan de ondersteuningsvraag van alle cliënten.  

 Aanbieder draagt zorg voor het helder maken van afspraken en regels ten aanzien van 

de bereikbaarheidsdienst en calamiteiten-app. Deze afspraken worden onder de 

aandacht gebracht van cliënten. Hierin staat beschreven wie wanneer 

bereikbaarheidsdiensten (mogen) draaien en welke afspraken van toepassing zijn over 

het opvolging geven aan vragen en verzoeken van cliënten die gebruik maken van deze 

diensten. Het is voor alle cliënten duidelijk wat ze hierin wel en niet mogen verwachten 

van Leeffijn. 

 

 

4.2 Sociale veiligheid 

Voor het borgen van de sociale veiligheid heeft de aanbieder een aantal werkwijzen en 

protocollen opgesteld, zoals: 

 

 

- Klachtenreglement met een externe klachtencommissie en vertrouwenspersoon 

 

Leeffijn voorziet in een formele klachtenregeling en heeft deze als document ook verstrekt aan 

de toezichthouders in het kader van het kwaliteitstoezicht. Uit dit document blijkt dat Leeffijn 

beschikt over een vertrouwenspersoon, die door cliënten middels e-mail bereikbaar is. 

Daarnaast is het voor cliënten mogelijk om de klacht te adresseren aan een onafhankelijke 

klachtencommissie van Quasir B.V. Deze klachtencommissie kan bereikt worden via e-mail, 

telefonisch of schriftelijk. Het is bij de toezichthouders niet bekend of en hoe cliënten op de 

hoogte worden gebracht van beide organen. 

 

In de praktijk is (nog) geen gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon en van de 

onafhankelijke klachtencommissie. Klachten worden door cliënten direct besproken met de 

begeleiders of met aanbieder. Daarnaast wordt door cliënten en medewerkers aangegeven dat 

sommige cliënten hun klachten bespreken met het Wijkteam. Dit ervaart aanbieder in 

sommige gevallen als onprettig, omdat hierdoor een sfeer kan ontstaan waarbij de cliënt het 

klagen bij het Wijkteam als pressiemiddel gebruikt. 

 

 

- Een MIC (Meldingen incidenten cliënten en medewerkers) 

 

Incidenten kunnen volgens het protocol geregistreerd worden door alle medewerkers van 

Leeffijn. Leeffijn voorziet als organisatie in een Verbetercommissie die zich ten doel stelt de 

kwaliteit van zorg continu te ontwikkelen en verbeteren. Calamiteiten binnen de kaders van de 

Wmo worden volgens dit protocol niet gemeld bij de GGDrU. 

 

 

- Procedure ongewenste omgangsvormen 

 

In deze procedure wordt beschreven hoe medewerkers beschermd kunnen worden tegen 

ongewenste omgangsvormen door collega’s en/of cliënten. Hierin wordt niet beschreven hoe 

cliënten beschermd worden tegen ongewenste omgangsvormen binnen het woonproject. 
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Uit de gesprekken met cliënten en medewerkers blijkt dat alle betrokkenen zich overwegend 

veilig voelen. Voor medewerkers geldt dat zij in principe nooit alleen aanwezig zijn, maar 

minimaal met een collega. Cliënten voelen zich veilig maar hebben wel last van de 

voortdurende wisseling in medewerkers van Leeffijn. Dit zorgt ervoor dat cliënten gedwongen 

worden steeds weer een nieuwe vertrouwensband op te bouwen met de begeleiders. 

Daarnaast zorgt het voor een gebrek aan structuur, die voor deze doelgroep zo belangrijk is.  

 

 

Conclusie 

 

Aanbieder draagt deels zorg voor de sociale veiligheid van cliënten en medewerkers. Zo is 

voorzien in een klachtencommissie en een vertrouwenspersoon en kunnen incidenten door alle 

medewerkers gemeld worden.  

 

Er zijn tevens verbeterpunten. Zo is er wel een procedure beschikbaar die medewerkers 

beschermt tegen ongewenste omgangsvormen, maar ontbreekt een dergelijke procedure ter 

bescherming van de cliënten. Daarnaast worden incidenten en calamiteiten wel intern gemeld, 

maar worden calamiteiten niet gemeld bij de GGDrU. Hier is geen verplichting toe, daar 

aanbieder geen ZIN-contract heeft met de gemeente. Het verdient echter wel aanbeveling om 

calamiteiten te melden, in het kader van kwaliteitsontwikkeling binnen de organisatie. 

 

Tenslotte geven alle cliënten in de gesprekken aan dat zij het belastend vinden dat er zoveel 

doorloop is geweest qua personeel. Dit komt het gevoel van sociale veiligheid niet ten goede. 

 

 

Ontwikkelpunten 

 

 Aanbieder voorziet in een procedure tegen ongewenste omgangsvormen ter 

bescherming van cliënten, naast de reeds bestaande procedure ter bescherming van 

medewerkers. 

 Aanbieder brengt het bestaan van de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon 

(nogmaals) onder de aandacht van cliënten. Heeft hierin bij medewerkers en cliënten 

aandacht voor het feit dat een aantal cliënten eerst naar het wijkteam gaat in plaats 

van naar hen. 

 Aanbieder sluit aan bij de calamiteitenprocedure van de GGDrU, in het kader van 

veiligheidsbevordering en kwaliteitsverbetering. Informatie hierover is te vinden op de 

website van de GGDrU, te weten: https://www.ggdru.nl/professionals/wmo-

toezicht.html  

 

  

4.3 Professionele standaard 

De professionele standaard binnen een organisatie kan geborgd worden middels diverse 

procedures, regelingen en werkwijzen, zoals: 

 

- Opleidingsniveau van medewerkers 

- Tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers en cliënten 

- (interne) scholing of cursusaanbod 

- Intervisie 

- Certificering, zoals HKZ en ISO 

 

Er is geen 100 procent controle van de personeelsdossiers uitgevoerd door de toezichthouders 

waardoor niet van alle medewerkers bekend is over welke opleiding en ervaring zij beschikken. 

https://www.ggdru.nl/professionals/wmo-toezicht.html
https://www.ggdru.nl/professionals/wmo-toezicht.html
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De aanbieder heeft een tweetal documenten verstrekt waarin de functies ‘woonbegeleider’ en 

‘persoonlijk begeleider’ nader zijn omschreven en waarin ook de opleidingseisen en gewenste 

vaardigheden zijn omschreven. Voor de functie ‘persoonlijk begeleider’ wordt gezocht naar 

personeel met minimaal een HBO diploma van een relevante opleiding en ervaring met het 

begeleiden van mensen met psychiatrische problematiek. 

Voor de functie ‘woonbegeleider’ geldt een minimale opleidingseis van MBO niveau 3 of 4 

binnen een relevante studierichting en worden geen aanvullende eisen gesteld aan ervaring. 

 

Deze opleidingseisen komen overeen met wat de toezichthouders hebben aan getroffen in de 

praktijk. Zo is gesproken met een persoonlijk begeleider die een achtergrond heeft als 

psychiatrisch verpleegkundige en voldoet qua opleiding en werkervaring en met een 

woonbegeleider die is afgestuurd in de richting ‘Sociaal management’ (HBO niveau) zonder 

relevante werkervaring. De zorgcoördinator, is SPH-er, met werkervaring binnen bijvoorbeeld 

de vrouwenopvang. Per 2016 volgt zij aanvullend een opleiding tot autisme-deskundige, een 

opleiding die naar verwachting per 2018 zal worden afgerond.  

 

Wat betreft tevredenheidsonderzoeken geeft aanbieder aan dat zij cliënten hebben gevraagd 

een enquête in te vullen maar dat de respons uit 1 ingevulde enquête bestond. Aanbieder 

zoekt naar een meer laagdrempelige manier om de kwaliteit in de toekomst alsnog te toetsen. 

Tevredenheidsonderzoek onder medewerkers zijn er (voor zover bekend bij de toezichthouder) 

niet geweest. Het grote verloop in personeel is een mogelijk signaal over het (ontbreken van) 

tevredenheid over de organisatie. Desgevraagd geven medewerkers aan dat ze niet begrijpen 

waarom er zoveel verloop is geweest.  

 

Wat betreft interne scholing en intervisie of werkoverleggen geven de medewerkers van 

Leeffijn aan dat zij eens per twee weken samen komen voor cliëntoverleggen waarin zij de 

situatie van de cliënten met elkaar bespreken en ervaringen uitwisselen. Kennisoverdracht in 

meer algemene zin gebeurde in het verleden minder maar wordt nu weer opgepakt. De 

zorgcoördinator die een aanvullende opleiding tot autisme specialist aan het volgen is en haar 

kennis hierover actief deelt met collega’s is hiervan een voorbeeld.  

 

Tijdens het eerste gesprek met aanbieder wordt aangegeven dat de eerste jaren van Leeffijn in 

het kader hebben gestaan van het opbouwen van een goed lopend woonproject, waarbij de 

groei wellicht wat hard is gegaan. Daardoor is er wellicht weinig aandacht geweest voor het 

borgen en in kaart brengen van de kwaliteit. Inmiddels zijn daarin stappen gezet door het 

aantrekken van een kwaliteitsfunctionaris en het opstarten van een traject ten behoeve van 

een HKZ certificering. Een eerste audit heeft hiervoor plaatsgevonden. 

 

Uit de cliëntgesprekken blijkt dat de cliënten wisselend tevreden zijn over de kwaliteit van 

ondersteuning die zij ontvangen. Opvallend is dat zij allen aangeven dat in het verleden twee 

(persoonlijk) begeleiders werkzaam zijn geweest bij Leeffijn waarmee zij zeer tevreden waren. 

Om voor hun onduidelijke redenen hebben zij Leeffijn (moeten) verlaten. Hierover bestaat bij 

de cliënten nog altijd onduidelijkheid en ontevredenheid. Zij geven aan niet te begrijpen 

waarom juist deze begeleiders niet mochten of konden blijven en het als vervelend ervaren te 

hebben dat zij hierover nooit duidelijkheid hebben gekregen. Dit heeft het vertrouwen in de 

aanbieder volgens alle cliënten geschaad. Zij hebben moeite om zich opnieuw open te stellen 

voor nieuwe begeleiders omdat ze er, naar eigen zeggen, niet van op aan kunnen dat deze 

begeleider wel bij hun ondersteuning betrokken blijft. Het is moeilijk om vanuit die positie 

steeds weer een nieuwe vertrouwensband op te moeten bouwen.  
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Conclusie 

 

Aanbieder draagt deels zorg voor de professionele standaard binnen het woonproject van 

Leeffijn. In de dossiers die de toezichthouder heeft getoetst, voldoet het personeel aan de 

interne opleidingseisen die worden gesteld aan de verschillende functies binnen de organisatie. 

Het valt op dat de twee oprichters van Leeffijn (aanbieder en zorgcoördinator) bij de start van 

het woonproject geen specifieke ervaring hadden met de doelgroep waarop Leeffijn zicht richt: 

jongeren met een ASS of daaraan verwante stoornis. Dit jaar is de zorgcoördinator hiermee 

gestart middels  het volgen van een aanvullende opleiding tot autisme specialist.  

 

De toezichthouder ziet het als een positieve ontwikkeling dat Leeffijn inmiddels volop aandacht 

heeft voor het in kaart brengen en borgen van de kwaliteit middels een HKZ 

certificeringstraject en het aantrekken van een kwaliteitsfunctionaris. Uit gesprekken met 

cliënten blijkt dat het vertrouwen van de cliënten in het verleden meerdere keren is geschaad, 

waardoor het moeilijk is de vertrouwensband te ontwikkelen of te herstellen. Dit behoeft 

onverminderde aandacht vanuit de medewerkers en aanbieder. 

 

 

Ontwikkelpunten 

 

 Aanbieder maakt een plan van aanpak voor het toetsen van de cliënttevredenheid en 

voert dit plan op korte termijn uit. 

 Eventuele verbeterpunten die uit dit cliënttevredenheidsonderzoek naar voren komen 

worden omgezet in een plan van aanpak en worden binnen een redelijke termijn 

uitgevoerd. 

 Aanbieder maakt een plan van aanpak om de tevredenheid onder medewerkers te 

toetsen en voert dit plan op de korte termijn uit. 

 Eventuele aandachtspunten die uit dit onderzoek naar voren komen worden omgezet in 

een plan van aanpak en worden binnen een redelijke termijn uitgevoerd. Het gaat hier 

met name om het normaliseren van het verloop van personeel, waarbij het creëren 

van rust en structuur voor cliënten centraal staat. 

 Aanbieder draagt zorg voor een transparante werkwijze die bijdraagt aan het creëren 

van een veilig en vertrouwd klimaat binnen het woonproject van Leeffijn waarbij het 

herstellen van het vertrouwen van cliënten centraal staat. 
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5. Ontwikkeling 
 

5.1 Ontwikkelpunten 

In opdracht van de inkoopregio Eemland, heeft de toezichthouder kwaliteitstoezicht uitgevoerd 

op de woonbegeleiding van aanbieder Leeffijn. De kwaliteitsthema’s uit de Wmo zijn hierbij als 

uitgangspunt genomen. De meting is uitgevoerd op drie niveaus: organisatieniveau, 

uitvoeringsniveau en cliëntniveau.   

 

Op basis van de bevindingen van de toezichthouder is een aantal ontwikkelpunten naar voren 

gekomen die met de aanbieder besproken worden. Hieronder worden de ontwikkelpunten met 

het daarbij horende reactie van de aanbieder weergegeven. Voor uitgebreide informatie wordt 

verwezen naar de individuele thema’s die eerder in deze rapportage zijn beschreven.   

 

3.1 Afstemming ondersteuning op cliëntniveau : ontwikkelpunten  

  

 Aanbieder dient alle cliëntdossiers te controleren op aanwezigheid van een 

indicatie, ondersteuningsplan en evaluatie. Waar (een van) deze onderdelen 

niet ondertekend aanwezig is, dient het dossier compleet gemaakt te worden. 

 Aanbieder dient zorg te dragen voor voldoende personeel binnen het 

woonproject om elke cliënt de ondersteuning te leveren waarop de cliënten   

conform indicatie recht hebben.  

 Aanbieder dient inzichtelijk te maken hoeveel ondersteuning cliënten krijgen, 

en hoe deze ondersteuning wordt geboden. 

 Cliënten dienen inzage te hebben in hun indicatie om een afweging te kunnen 

maken over de vraag of zij de ondersteuning krijgen waarop ze recht hebben 

en die overeen komt met de uren die gedeclareerd worden bij de SVB. 

 Aanbieder dient een plan van aanpak te hebben om de structuur binnen het 

woonproject te vergroten, en dit af te stemmen met de cliënten en hun 

behoefte aan duidelijkheid en structuur. 

 

3.2 Afstemming ondersteuning in de keten: ontwikkelpunten 

  

 De toezichthouder sluit aan bij de wens van aanbieder om de communicatie 

tussen Leeffijn enerzijds en de Wijkteams anderzijds te bevorderen. Een goede 

relatie tussen deze twee is in het belang van de cliënten van het woonproject. 

De aanbieder kan hiertoe actief het Wijkteam (nogmaals) uitnodigen voor een 

gesprek op locatie. Toezichthouder adviseert het wijkteam van harte op deze 

uitnodiging in te gaan. 

 

4.1 Fysieke veiligheid: ontwikkelpunten 

  

 Aanbieder dient zorg te dragen voor BHV gecertificeerd personeel om de 

fysieke veiligheid voor cliënten te vergroten. 

 Aanbieder dient zorg te dragen voor het in kaart brengen van veiligheidsrisico’s 

en verbeterpunten SMART te formuleren en uit te voeren. 

 Aanbieder dient ontruimingsplannen stelselmatig uit te (laten) voeren en heeft 

hiertoe een plan van aanpak. 

 Aanbieder dient de indicaties van cliënten te inventariseren en maakt daarbij 

(al dan niet in overleg met de Wijkteams) de afweging of het woonproject  
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Leeffijn kan voldoen aan de ondersteuningsvraag van alle cliënten.  

 Aanbieder draagt zorg voor het helder maken van afspraken en regels ten  

aanzien van de bereikbaarheidsdienst en calamiteiten-app. Deze afspraken 

worden onder de aandacht gebracht van cliënten  en maakt duidelijk wie 

bereikbaarheidsdiensten mogen draaien en welke afspraken van toepassing zijn 

over het opvolging geven aan vragen en verzoeken van cliënten die gebruik 

maken van deze diensten. Het is voor alle cliënten duidelijk wat ze hierin wel 

en niet mogen verwachten van Leeffijn. 

 

4.2 Sociale veiligheid: Ontwikkelpunten 

  

 Aanbieder voorziet in een procedure tegen ongewenste omgangsvormen ter 

bescherming van cliënten, naast de reeds bestaande procedure ter 

bescherming van medewerkers. 

 Aanbieder brengt het bestaan van de klachtencommissie en de 

vertrouwenspersoon (nogmaals) onder de aandacht van cliënten . 

 Aanbieder sluit aan bij de calamiteitenprocedure van de GGDrU, in het kader 

van veiligheidsbevordering en kwaliteitsverbetering. . Informatie hierover is te 

vinden op de website van de GGDrU, te weten: 

https://www.ggdru.nl/professionals/wmo-toezicht.html  

 

4.3 Professionele standaard: ontwikkelpunt 

  

 Aanbieder maakt een plan van aanpak voor het toetsen van de cliënt 

tevredenheid en voert dit plan op korte termijn uit. 

 Eventuele verbeterpunten die uit dit cliënttevredenheidsonderzoek naar voren 

komen worden omgezet in een plan van aanpak en worden binnen een redelijke 

termijn uitgevoerd. 

 Aanbieder maakt een plan van aanpak om de tevredenheid onder medewerkers 

te toetsen en voert dit plan op de korte termijn uit. 

 Eventuele aandachtspunten die uit dit onderzoek naar voren komen worden 

omgezet in een plan van aanpak en worden binnen een redelijke termijn 

uitgevoerd. Het gaat hier met name om het normaliseren van het verloop van 

personeel, waarbij het creëren van rust en structuur voor cliënten centraal 

staat. 

 Aanbieder draagt zorg voor een transparante werkwijze die bijdraagt aan het 

creëren van een veilig en vertrouwd klimaat binnen het woonproject van 

Leeffijn waarbij het herstellen van het vertrouwen van cliënten centraal staat. 
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5.2 Zienswijze aanbieder 

Onderstaande tekst is integraal overgenomen uit de reactie van aanbieder: 

 

 
Leeffijn B.V.  

 
Amersfoort, 16 december 2016  
Betreft: reactie op rapportage kwaliteitstoezicht Wmo bij Leeffijn  
 
 
Geachte mevrouw Bremmer en mevrouw Klein Lankhorst,  
 
Hierbij onze reactie op de rapportage Kwaliteitsonderzoek Wmo. Zoals u aangeeft in uw 
rapportage was de aanleiding van uw bezoek signalen met betrekking tot de kwaliteit van de 
ondersteuning van Leeffijn.  
Na de oprichting van Leeffijn in 2014 bleek er zeer veel behoefte aan de soort woonbegeleiding 
die door Leeffijn geboden werd. Dit leidde tot een te snelle groei van de organisatie. In korte tijd 
kwamen er meer cliënten en waren er meer begeleiders nodig. Een nieuw team vormen in een 
nieuwe snel groeiende, zich nog ontwikkelende organisatie, bleek niet gemakkelijk. Dit heeft 
inderdaad gezorgd voor meer personeelsverloop dan wenselijk met onrust tot gevolg.  
 
Begin 2016 is dan ook het besluit genomen om de groei te stoppen en Leeffijn van 6 kleine 
locaties naar 3 grotere locaties met gezamenlijke ruimtes en kantoor terug te brengen. Dit 
allemaal op loopafstand van elkaar zodat er meer toezicht is. Dit gaf ons ruimte om aandacht te 
hebben voor het terugbrengen van de structuur en het op peil brengen en houden van de 
personeelsformatie en zo rust te brengen in de organisatie en voor de cliënten.  
 
We vinden het prettig om te lezen dat na eerdere signalen de cliënten de nieuwe structuur van de 
verdeling van taken van persoonlijk- en woonbegeleiding als prettig ervaren. Dat zij zich veilig 
voelen, Leeffijn als positief ervaren en niet op een andere plek zouden willen wonen. Dit gezegd 
hebbende zijn we ons er goed van bewust dat er nog veel te doen staat.  
 
Voor ondersteuning in het omzetten van het nieuwe beleid naar de praktijk hebben we half juni 
2016 een kwaliteitsfunctionaris aangenomen. Verschillende acties zijn ondernomen om structuur 
aan te brengen en processen inhoudelijk te verbeteren, met als doel een efficiënte en 
transparante werkwijze als basis voor een veilig klimaat binnen Leefijn.  
 

Er wordt overgestapt op een nieuwe IT-infrastructuur om het kwaliteitssysteem beter 
toegankelijk te maken.  

Daarnaast is het contract getekend met Careweb voor de implementatie van een EPD.  

Overlegstructuren zijn nader bekeken en zowel inhoudelijk als in frequentie strakker in 
de planning gezet.  

Medezeggenschap van cliënten wordt beter ingezet door een nieuwe opzet van de 
bewonersvergadering en de planning om begin volgend jaar de cliëntenraad te versterken 
en meer actief te maken.  

Veiligheid wordt geborgd door het in kaart brengen en uitvoeren van verbeterpunten 
op gebied van brandveiligheid, het opleiden van meer BHV gecertificeerd personeel, een 
aandachtfunctionaris BHV.  
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Het opstellen en communiceren van een klachtenregeling volgens de WKKgZ, 
aangevuld met een klachtencommissie en meer zichtbaar maken van de 
vertrouwenspersoon.  

Betrokkenheid van medewerkers wordt vergroot door meer inbreng in overleg en als 
aandachtfunctionaris van organisatorische taken van belang voor het primair proces. En 
tevens door aandacht voor deskundigheidsbevordering middels interne en externe 
trainingen en extern begeleide intervisiemomenten.  

 
Om volledig te zijn in onze reactie hebben we hieronder per ontwikkelpunt aangegeven welke 
acties er al genomen zijn of wat de planning is tot actie.  
 
 
 
3.1 Ontwikkelpunten: Afstemming ondersteuning op cliëntniveau  
 
Alle cliëntendossiers zijn inmiddels gecontroleerd op aanwezigheid van een indicatie, 
ondersteuningsplan en evaluatie. Daar waar nodig is actie ingezet om alle dossiers dit jaar op 
orde te hebben. Eerste helft 2017 zal het EPD geïmplementeerd worden waardoor alle dossiers 
nogmaals op volledigheid op alle onderdelen gecontroleerd worden.  
 
De formatie van Leeffijn is opnieuw bekeken en geconstateerd dat er voldoende personeel is 
om het aantal uren zorg die ingekocht is te leveren. Om beter uitval door ziekte, vakantie en tijd 
voor de taken als aandachtfunctionaris op te vangen zijn een aantal contracten uitgebreid.  
 
Na invoering van het nieuwe EPD zullen er door de administratie maandelijks overzichten 
uitgedraaid gaan worden voor cliënten waarin aangegeven staat welke begeleiding ze hebben 
gekregen en hoeveel uur.  
 
Alle cliënten hebben een exemplaar van hun zorgovereenkomst, indicatie, begeleidingsplan en 
evaluatie begeleidingsplan. Daarnaast kunnen ze altijd in overleg met hun begeleider hun dossier 
bij Leeffijn inzien. Wanneer ze hun exemplaar van (één van) de documenten kwijt zijn kunnen ze 
een kopie vragen.  
 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw programma met (nieuwe) 
groepsmomenten/activiteiten. Zodra dit rond is zal deze middels een weekprogramma 
gecommuniceerd worden aan de cliënten. Daarnaast zal er in januari 2017 een vernieuwde 
procedure starten met betrekking tot de maandelijkse bewonersvergaderingen. Hierin staan 
duidelijke afspraken en een tijdlijn mbt het aanleveren en communiceren van agendapunten en 
notulen.  
 
Tevens zijn we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een Leeffijn intranet op te 
zetten. Toegankelijk voor cliënten middels persoonlijke inlog. Hier willen cliënten informeren over 
voor hun belangrijke zaken zoals bereikbaarheidsdiensten, activiteiten, agenda / notulen 
bewonersvergadering, klachtenregeling e.d.. Maar ook recepten en andere voor cliënte leuke en 
nuttige onderwerpen en nieuwtjes.  
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3.2 Ontwikkelpunten: Afstemming ondersteuning in de keten  
 
Op 22 november 2016 zijn op uitnodiging van Leeffijn, het wijkteam en de coördinator van 
beschermd wonen op bezoek geweest op onze locatie Amethist. Er is een gesprek geweest met 
bestuurder en zorgcoördinator en een korte rondleiding. Het doel van dit gesprek was 
samenwerking vinden i.v.m. de kwaliteitsverbetering van Leeffijn. Verschillende punten uit het 
verleden zijn uitgesproken waardoor een goede basis is gelegd voor een betere samenwerking in 
de toekomst. Er zijn afspraken gemaakt om vaker contact met elkaar te zoeken over cliënten van 
Leeffijn.  
 
Volgend jaar zal er een Open Dag georganiseerd worden waarbij ook de wijkteams en andere 
zorgverleners waar we mee samenwerken.  
 
 
 
 
4.1 Ontwikkelpunten: Fysieke veiligheid  
 
Bij Leeffijn zijn er drie in het bezit van een certificaat BHV. Voor hen zal tijdig nascholing 
worden geregeld. Daarnaast gaan in januari 2017 drie medewerkers starten met de opleiding 
BHV.  
 
Er is een aandachtfunctionaris aangesteld om samen met het management de 
veiligheidsrisico’s in kaart te brengen. Er zal contact worden gezocht met de gemeente voor 
aanvraag van een evaluatie met bijv. de brandweer m.b.t. de veiligheid in de locaties van Leeffijn. 
Op korte termijn zullen er plattegronden met aangegeven vluchtweg opgehangen worden.  
 
Er zal een nieuw ontruimingsplan samengesteld worden volgens de normen van het NIBHV. 
Naast alle medewerkers zullen ook de bewoners geïnstrueerd worden over het nieuwe protocol. 
Vervolgens zal een planning worden gemaakt om dit ontruimingsplan een aantal keer per jaar te 
oefenen op de verschillende locatie.  
 
In gesprek met het wijkteam hebben we besproken dat alle cliënten, allemaal in bezit van een 
ZZP3-C indicatie, passen in de woonvorm van Leeffijn. Over twee cliënten zijn we in gesprek met 
het wijkteam. Eén bewoner heeft op dit moment ZZP4-C indicatie en één bewoner met een ZZP3-
C indicatie heeft op dit moment een intensievere zorgbehoefte.  
 
De procedure rondom de bereikbaarheidsdienst/calamiteitenapp zal in de volgende 
bewonersvergadering worden besproken en uitgedeeld. Wanneer een nieuwe cliënt geplaatst 
wordt bij Leeffijn zal deze procedure voor de start worden uitgelegd en overhandigd. Indien het 
intranet een feit zal worden (zie 3.1) zal deze procedure via deze weg gecommuniceerd worden.  
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4.2 Ontwikkelpunten: Sociale veiligheid  
 
Vanuit de WkkgZ hebben wij onze klachtenregeling aangepast. We hebben ons contract met 
Quasir omgezet naar een klachtenfunctionaris op afroep en een contract calamiteitenonderzoek. 
Daarnaast hebben we ons aangemeld bij De Geschillencommissie Zorg Algemeen. Een 
vertrouwenspersoon en klachtencommissie is hierbij niet meer verplicht, maar wij hebben 
besloten ook dit aan te houden. Met de vertrouwenspersoon is contact geweest hoe we haar 
meer zichtbaar en makkelijker toegankelijk kunnen maken voor de bewoners. Dit past in de 
procedure ongewenste omgangsvormen.  
 
Deze procedure ongewenste omgangsvormen zal samen met de klachtenregeling en 
vertrouwenspersoon gecommuniceerd worden naar bewoners. De klachtenregeling met informatie 
betreffende de vertrouwenspersoon zal in januari opgehangen worden in de gezamenlijke 
ruimtes. Tevens zal de klachtenregeling vermeld worden op de nieuwe website van Leeffijn. De 
planning is dat de vernieuwde website eind januari gereed zal zijn.  
 
De procedure meldingen incidenten is aangepast en sluit aan bij de calamiteitenprocedure 
van de GGDrU en de WKKgZ.  
 
 
4.3 Ontwikkelpunten: Professionele standaard  
 
In maart 2017 zal er een cliënttevredenheidsonderzoek gaan plaatsvinden.  
 
Uiteraard zullen eventuele verbeterpunten die uit het cliënttevredenheidsonderzoek naar 
voren komen omgezet worden in een plan van aanpak en uitgevoerd worden.  
 
In maart 2017 zal er een medewerkertevredenheidsonderzoek gaan plaatsvinden.  
 
De verbeterpunten die uit dit onderzoek naar voren komen zullen worden omgezet in een 
plan van aanpak.  
 
Om betrokkenheid van medewerkers te vergroten hebben we gekozen om medewerkers de 
mogelijkheid te geven een aandachtsgebied op zich te nemen zodat ze mee kunnen denken en 
werken aan de verhoging van kwaliteit van Leeffijn. Maandelijks worden in het organisatorisch 
overleg de lopende processen besproken en een ieder kan hierin meedenken, vragen stellen of 
mening geven. Deze en andere overleg momenten zijn in een planning gezet.  
 
Daarnaast is er aandacht voor deskundigheidsbevordering. Scholing zal deels intern en deels 
door externen gedaan worden. Voor de intervisies hebben we een orthopedagoog bereid 
gevonden deze te leiden. Dit alles is in een planning gezet voor 2017.  
 
Het implementeren van onze nieuwe IT-infrastructuur waarin protocollen, procedures en 
formulieren snel te vinden zijn en het invoeren van het EPD wat ondersteund in planning, 
registratie en dossiervoering, zullen mede gaan bijdragen aan een transparante en 
gestructureerde werkwijze.  
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Zoals wij ook aangegeven hebben in ons gesprek zien wij dit kwaliteitsonderzoek en de door u 
aangegeven ontwikkelpunten als een aanvulling en bevestiging op ons ingezette beleid tot 
kwaliteitsverbetering.  
We vertrouwen erop dat u uw rapport zal aanvullen met de acties op de verschillende 
ontwikkelpunten die we al ingezet zijn.  
 
Mocht u meer informatie wensen horen wij het graag.  
 
Met vriendelijke groet,  
Angelique Klawer (bestuurder)  
Diana den Ouden (kwaliteitscoördinator) 
 

 

 

5.2 Advies aan het college van burgemeester en wethouders 

 

De toezichthouder adviseert het college van burgemeester en wethouders om toe te zien op de 

ontwikkelingen die door aanbieder zijn voorgesteld. Voor zover dit nog niet is gebeurd, 

adviseert de toezichthouder het college van burgemeester en wethouders afspraken te maken 

met aanbieder over een concreet en SMART geformuleerd plan van aanpak, waarin een helder 

tijdspad wordt afgesproken.  

 

Daarnaast adviseert de toezichthouder aan de gemeente Amersfoort om cliënten met een ZZP 

4 of hoger geen beschikking te geven voor een verblijf bij Leeffijn, omdat de aanbieder geen 

24 uurszorg levert. Dit betreft daarmee een contra-indicatie voor cliënten met een dergelijke 

zorgzwaarte.  

In datzelfde licht adviseert de toezichthouder ook de beschikking voor de huidige cliënt met 

een ZZP 4 indicatie te herzien; indien deze cliënt inderdaad een ZZP 4 indicatie behoeft, is 24-

uurszorg een vereiste. 
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Bijlage 1 Begripsbepalingen 
 

 

Aanbieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die jegens het college van 

burgemeester en wethouders gehouden is een algemene voorziening of een 

maatwerkvoorziening te leveren. 

 

Begeleiding activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie 

van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan 

blijven wonen.  

 

Calamiteit niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de 

kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor 

of de dood van een cliënt heeft geleid. 

 

Cliënt persoon die gebruik maakt van een algemene voorziening of aan wie een 

maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt. Ook wel 

deelnemer of bezoeker genoemd.  

 

Dagbesteding de Wmo voorziening dagbesteding, ook wel dagactiviteit of dagvoorziening. 

 

Ondersteunings

plan 

persoonlijk plan of zorgplan waarin is geconcretiseerd op welke manier de 

ondersteuning bijdraagt aan zijn participatie en zelfredzaamheid en hoe de 

kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd.  

 

Professional natuurlijke persoon die in persoon beroepsmatig werkzaam is voor een 

aanbieder. Ook wel medewerker genoemd. 

 

Sociaal 

netwerk 

personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliënt een 

sociale relatie onderhoudt.  

 

Stagiair persoon die in het kader van een opleiding cliënten en professionals 

ondersteunt, zonder de eindverantwoordelijkheid hiervoor te dragen. 

 

Toezichthouder werknemer van de GGDrU die middels een mandaat door het college van 

burgemeester en wethouders 26 gemeenten gerechtigd is toezicht te 

houden, als bedoeld in artikel 6.1 van de Wmo 2015, op Wmo 

voorzieningen. 

 

Vertegen-

woordiger 

persoon of rechtspersoon die een cliënt vertegenwoordigt die niet in staat 

kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. 

Ook wel contactpersoon genoemd. Indien geschreven wordt over de cliënt 

dan wordt hiermee de cliënt en/of diens vertegenwoordiger bedoeld. Dit kan 

een mantelzorger zijn.  

  

Voorziening algemene voorziening of maatwerkvoorziening. 

 

Wmo 2015 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning. Van kracht geworden in 2015. 
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Bijlage 2 Toezichtstraject en bronnen 
 

 

Gegevens toezichthouder 

Toezichthouders    Mevrouw M. Bremmer 

      Mevrouw C. Klein Lankhorst 

 

Gegevens aanbieder 

Aanbieder     Leeffijn Wonen en Begeleiding  

Directie     Mevrouw A. Klawer   

Adres      Soesterweg 34 3812 BH Amersfoort 

Telefoonnummer    033-7370378 

E-mailadres     info@leeffijn.nl 

Website     www.leeffijn.nl 

Kvk-nummer      57467722      

 

Bezoek en contact aanbieder 

22 september 2016    Soesterweg 234      

     

Locatiebezoeken 

22 september 2016    Soesterweg 234 

14 oktober 2016     Soesterweg 234 

    

 

Conceptrapportage 

Datum      1 december 2016   

      

 

Definitieve rapportage 

Datum      20 december 2016 

 

  

mailto:info@leeffijn.nl
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Bijlage 3 Toetsingskader 
 

Het toezichtkader is samengesteld uit de wettelijke bepalingen (Wmo 2015) en de algemeen 

geldende normen die door de ambtelijke werkgroep van de gemeente in samenwerking met de 

GGDrU zijn vastgesteld. Het kader bestaat uit drie thema’s die elk op drie niveaus  

(aanbieder, professional en cliënt) worden getoetst: 

 

Cliëntgerichte ondersteuning 

Afstemming ondersteuning op cliëntniveau 

Een voorziening wordt in elk geval: doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verstrekt 

(Wmo 2015 artikel 3.1, lid 2). 

 

De aanbieder heeft per cliënt een ondersteuningsplan en is afgestemd op de behoefte 

van, en met de cliënt en/of vertegenwoordiger waarbij rekening is gehouden met de 

relevante levensgebieden van de cliënt. De aanbieder voert het ondersteuningsplan uit 

en toetst en evalueert dit beleid periodiek in samenspraak met de cliënt en/of 

vertegenwoordiger (algemeen geldende norm).  

 

Afstemming ondersteuning in de keten en privacy 

Een voorziening wordt in elk geval: afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op 

andere vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt en verstrekt met respect voor en 

inachtneming van de rechten van de cliënt (Wmo 2015, artikel 3.1, lid 2).  

 

Medezeggenschap 

Indien de aanbieder een voorziening levert als bedoeld in artikel 2.1.3, tweede lid, 

onderdelen d en e, treft de aanbieder: een regeling voor medezeggenschap van cliënten 

over voorgenomen besluiten van de aanbieder die voor de gebruikers van belang zijn 

(Wmo 2015, artikel 3.2, lid 1b). 

 

Klachtenregeling 

Indien de aanbieder een voorziening levert als bedoeld in artikel 2.1.3, tweede lid, 

onderdelen d en e, treft de aanbieder: een regeling voor de afhandeling van klachten 

van cliënten ten aanzien van gedragingen van de aanbieder jegens een cliënt (Wmo 

2015, artikel 3.2, lid 1a). 

 

Veilige voorziening 

Fysieke en sociale veiligheid 

De professionals zijn op de hoogte van algemene en cliëntgebonden risico’s op het 

gebied van sociale - en fysieke veiligheid en nemen indien nodig in samenspraak met de 

cliënt of vertegenwoordiger de maatregelen om deze risico’s te minimaliseren (algemeen 

geldende norm). 

 

Beleid op veiligheid van personeel en cliënten ten aanzien van ongewenst gedrag 

(algemeen geldende norm).  

 

Een voorziening wordt in elk geval veilig verstrekt (Wmo 2015, artikel 3.1, lid 2).  

 

De aanbieder, niet zijnde een aanbieder die hulpmiddelen of woningaanpassingen levert, 

stelt een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van 

huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan 

bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden (Wmo 2015, 

artikel 3.3, lid 1). 
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De aanbieder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode (Wmo 2015, artikel 

3.3, lid 2). 

 

Verklaring Omtrent het Gedrag 

Betaalde beroepskrachten en vrijwilligers, die worden ingezet door de organisatie en 

werken met de cliënten, zijn in het bezit van een geldige VOG bij aanvang van de 

werkzaamheden (algemeen geldende norm).  

 

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de 

situaties waarin een aanbieder, niet zijnde een aanbieder die hulpmiddelen of 

woningaanpassingen levert, in het bezit dient te zijn van een verklaring omtrent het 

gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor 

beroepskrachten en andere personen die beroepsmatig met zijn cliënten in contact 

kunnen komen, welke niet eerder is afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip 

waarop betrokkene voor de aanbieder ging werken (Wmo 2015, artikel 3.5, lid 1).  

 

Calamiteitenregeling 

De aanbieder werkt conform het protocol calamiteitentoezicht van de Wmo 

toezichthouder (algemeen geldende norm). 

 

De aanbieder doet bij de toezichthoudende ambtenaar, bedoeld in artikel 6.1, onverwijld 

melding van:  

a. iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft 

plaatsgevonden;  

b. geweld bij de verstrekking van een voorziening (Wmo 2015, artikel 3.4, lid 1). 

 

De aanbieder en de beroepskrachten die voor hem werkzaam zijn, verstrekken bij en 

naar aanleiding van een melding als bedoeld in het eerste lid aan de toezichthoudende 

ambtenaar de gegevens, daaronder begrepen persoonsgegevens, gegevens betreffende 

de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet 

bescherming persoonsgegevens, voor zover deze voor het onderzoeken van de melding 

noodzakelijk zijn (Wmo 2015, artikel 3.4, lid 2).  

 

Persoonsgegevens als bedoeld in het tweede lid, ten aanzien waarvan de aanbieder of 

de beroepskracht op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of 

beroep tot geheimhouding is verplicht, worden uitsluitend zonder toestemming van 

betrokkene verstrekt, indien deze niet meer in staat is de toestemming te geven dan wel 

dit noodzakelijk kan worden geacht ter bescherming van cliënten (Wmo 2015, artikel 

3.4, lid 3).  
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Bedrijfsvoering en organisatie 

Continue kwaliteitsverbetering 

De aanbieder werkt aan continue kwaliteitsverbetering (algemeen geldende norm). 

 

De aanbieder draagt er zorg voor dat de voorziening van goede kwaliteit is (Wmo 2015, 

artikel 3.1, lid 1). 

 

Professionele standaard 

Een voorziening wordt in elk geval verstrekt in overeenstemming met de op de 

beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele 

standaard (Wmo 2015, artikel 3.1, lid 2c).  
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