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Samenvatting

“Wij kregen tijdens de dagbesteding een voorlichting over vertegenwoordiging door een tussenpersoon. Na de presentatie
was het contract al ingevuld en moesten we alleen maar ondertekenen. Dat hebben wij dan ook maar gedaan. We voelden
ons onder druk gezet.”

Wij presenteren u hierbij de onderzoeksresultaten die wij genereerden met de inzet van locatiebezoeken (zowel
onaangekondigd als op afspraak), interviews, het analyseren van dossiers en het monitoren van opvolgingsacties. En onze
conclusies en aanbevelingen die - eenmaal geïmplementeerd - bijdragen aan een verbeterde uitvoering van de Wmo in
onze regio.

Sinds 2015 vigeert de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo) die door de lokale overheden wordt
uitgevoerd. In de regio Rotterdam-Rijnmond hebben wij - als Toezicht Wmo - de taak om toe te zien op de
kwaliteit van de te leveren ondersteuning en waar nodig in actie te komen. Al in datzelfde jaar constateerden de
regiogemeenten dat er geen duidelijk beeld was van de kwaliteit van ondersteuning door zorgaanbieders aan onze
burgers, in het kader van persoonsgebonden budgetten (hierna: Pgb). Diverse signalen leidden tot zorgen over
deze ondersteuning. Bovendien verschijnen in de media regelmatig negatieve berichten over ondersteuning aan
de hand van de Pgb’s.

Ook ónze bevindingen toonden aan hoe gebrekkig de kwaliteit van ondersteuning door Pgb-aanbieders aan (soms
kwetsbare) cliënten kan zijn. Een van onze burgers daarover:

“Ik weet het niet zeker, maar als het goed is zou ik vijf dagdelen per week dagbesteding moeten krijgen. Maar ik spreek
mijn zorgverlener ongeveer een keer per week voor een half uur. Dan komt ze langs om een gesprekje te houden en dan
is ze weer weg.”

De uitvoering van de Wmo op basis van Pgb’s brengt voor gemeenten en cliënten risico’s met zich mee. Die liggen deels
op het financiële vlak. Zoals onrechtmatige declaraties en ondoelmatige inzet van ondersteuning. Andere belangrijke
risico’s zijn gelegen in slechte kwaliteit van ondersteuning aan cliënten. Op grond van het laatste besloot het Algemeen
Bestuur van de GGD tot een pro-actief onderzoek naar de Pgb-aanbieders in de regio.

Wij voerden dit onderzoek uit en kwamen, naast alle dingen die goed gaan, nogal wat tegen. Zorgaanbieders
zonder kwaliteitsmanagementsysteem - niet gediplomeerde medewerkers - anders benoemde dan gedeclareerde
zorginspanningen - en van zogeheten consultancybureaus die cliënten vertegenwoordigen bij de aanvraag van een Pgb.
Als een rode draad komen we door alles heen de cliënten zélf tegen, die al te vaak niet weten wat hun Pgb inhoudt. Een
van onze andere ingezetenen verklaart:
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Inhoudsopgave
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Figuur 1: Toezichtmodel Wmo Rotterdam-Rijnmond

Sinds 2015 vigeert de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo) die door de lokale overheden wordt
uitgevoerd. In de regio Rotterdam-Rijnmond hebben wij - Toezicht Wmo - de taak om toe te zien op de kwaliteit van
de te leveren ondersteuning en waar nodig actie te nemen.

Wij doen dit op vier manieren, te weten:
• Structureel toezicht
• Proactief toezicht
• Preventief toezicht
• Reactief toezicht.

Wij hebben deze verder uitgewerkt in het Toezichtmodel Rotterdam Rijnmond. Het proactief toezicht vormt een
belangrijke pijler van ons werkmodel. In het kader van een breder onderzoek stellen wij jaarlijks vast welke
zorgaanbieders het komende jaar bezocht gaan worden en hoe wij hun prestaties zullen toetsen.
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Wij verkrijgen kennis en inzicht aangaande over de kwaliteit van de geleverde Wmo-ondersteuning door 
aanbieders in de regio Rotterdam-Rijnmond op basis van Pgb’s.

Wij hebben het onderzoek uitgevoerd aan de hand van de volgende hoofdvraag:

In hoeverre voldoet de kwaliteit van de geboden Wmo-ondersteuning door Pgb-aanbieders aan cliënten in de regio 
Rotterdam-Rijnmond aan de wettelijke - en gemeentelijke kwaliteitseisen?

  1  In de Wmo wordt de term ondersteuning gebruikt in plaats van zorg

1.1 Aanleiding: zorg & zorgen

In 2015 constateerden de regiogemeenten dat er geen duidelijk beeld was van de kwaliteit van ondersteuning door
zorgaanbieders van onze cliënten, in het kader van persoonsgeboden budgetten (hierna: Pgb) . Diverse signalen
leidden tot zorgen over deze ondersteuning. Bovendien verschijnen in de media regelmatig negatieve berichten over
zorg1 aan de hand van de Pgb’s. Een ernstige calamiteit in datzelfde jaar versterkte deze zorgen: de Inspectie voor de
Gezondheidszorg had naar aanleiding van een controlebezoek negatieve signalen afgegeven over een Pgb-aanbieder
in Rotterdam. Deze casus hebben wij in Rotterdam als Toezicht Wmo onderzocht. Onze bevindingen toonden aan hoe
gebrekkig de kwaliteit van ondersteuning door Pgb-aanbieders aan (soms kwetsbare) cliënten kan zijn.

Mede naar aanleiding hiervan is er in 2016 in het regionale beleidsoverleg toezicht een inventarisatie uitgevoerd.
Conclusie was dat de uitvoering van de Wmo op basis van Pgb’s voor gemeenten en cliënten risico’s met zich meebrengt.
Deze risico’s liggen voor een belangrijk deel op:
• onrechtmatig gebruik (fraude)
• oneigenlijk gebruik (onjuistheid)
• ondoelmatig gebruik (inzet voor een ander doel)
• slechte kwaliteit van ondersteuning aan cliënten.

Vanwege deze risico’s heeft het Algemeen Bestuur van de GGD besloten om een onderzoek naar de Pgb-aanbieders
in de regio uit te voeren. Wij hebben dit in ons werkplan 2016 opgenomen en zijn eind van dat jaar – vanuit pro-acief
toezicht – gestart met een serie onderzoeken om de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning op basis van Pgb in
de regio te onderzoeken. Deze serie is begin 2017 voortgezet. Wij presenteren u bij deze onze bevindingen.

1.2 Doelstelling - onderzoeksvraag - afbakening

De doelstelling van dit onderzoek luidt:

Als Toezicht Wmo kijken wij met een brede blik. Dit betekent dat wij ook andere zaken kunnen opmerken en rapporteren
indien dit van belang is voor zorgaanbieders, medewerkers, de gemeente en bovenal de cliënten. Toch hebben wij het
onderzoek primair gericht op de kwaliteit van de geboden Wmo-ondersteuning door Pgb-aanbieders. De kwaliteit van de
geboden ondersteuning toetsen wij daarbij aan de wettelijke - en gemeentelijke kwaliteitseisen.

Het onderzoek richt zich niet op de rechtmatige inzet van het Pgb (fraude), omdat de gemeente zelf en de inspectie
verantwoordelijk zijn voor straf- en bestuursrechtelijke aanpak van onrechtmatige inzet van Pgb’s. Indien gedurende het
onderzoek dergelijke signalen zich voordeden, zijn deze wel als bevindingen gerapporteerd, zodat betreffende
gemeenten hier kennis van hebben kunnen nemen.
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1.3 Wettelijke kwaliteitseisen

De onderzoeken naar de kwaliteit van ondersteuning door de geselecteerde Pgb-aanbieders hebben wij uitgevoerd aan de
hand van de kwaliteitseisen, zoals genoemd in de Wmo. 

Die luiden:

1. De voorziening is doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht (art. 3.1, tweede lid a, Wmo)
2. De voorziening is veilig (art. 3.1, tweede lid sub a, Wmo)
3. De voorziening is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en andere vormen van zorg of hulp

(art. 3.1, tweede lid sub b, Wmo)
4. De voorziening wordt verstrekt in overstemming met de op de beroepskracht rustende

verantwoordelijkheid o.b.v. de professionele standaard (art 3.1, tweede lid c, Wmo)
5. De voorziening wordt verstrekt met respect en in achtneming van de rechten van de

cliënt (art. 3.1, tweede lid sub d, Wmo)

Daarnaast hebben wij getoetst aan de aanvullende eisen en verwachtingen zoals opgenomen in de gemeentelijke
verordening, beleid en uitvoeringsprotocollen en het toetsingskader Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond.

1.4 Leeswijzer

Gedurende het onderzoek hebben wij als Toezicht Wmo verschillende onderzoeksmethoden toegepast.
In hoofdstuk 2 hebben wij deze vormen en de onderzoeksopzet nader beschreven.
Hoofdstuk 3 bevat de resultaten van ons onderzoek.
In hoofdstuk 4 presenteren wij u de conclusie van het onderzoek – en daarmee de beantwoording van de
onderzoeksvraag. Tot slot doen wij onze aanbevelingen aan de gemeenten in onze regio.
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2. Opzet
onderzoek

Het onderzoek naar de Pgb-aanbieders bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst de selectie van de 
Pgb-aanbieders. Voorts de selectie van de cliënten ten behoeve dossieranalyse en voor de te houden interviews. 
In elk onderzoek verrichtten wij een analyse van cliëntendossiers en van de dossiers van medewerkers. Tevens 
voerden wij een analyse uit naar de kwaliteitsdocumenten van de Pgb-aanbieders. Ook interviewden wij cliënten, 
medewerkers en directieleden – en bestuurders. Een deel van al deze activiteiten verrichtten wij tijdens de 
locatiebezoeken die wij zowel aangekondigd als onaangekondigd hebben afgelegd.

2.1 Selectie van Pgb-aanbieders en cliënten

Ten behoeve van het onderzoek hebben wij - conform ons Werkplan 2016 - een selectie gemaakt uit de Pgb-aanbieders 
die in de regio Rotterdam-Rijnmond ondersteuning in het kader van de Wmo leveren. Criterium voor deze selectie2 was dat 
Pgb-aanbieders tien of meer Wmo-cliënten op basis van een Pgb bedienen. 

Aan de hand van het beschikbaar gestelde lijstwerk over de Pgb-aanbieders van alle veertien regiogemeenten3 , hebben 
wij als Toezicht Wmo acht Pgb-aanbieders geselecteerd die voldeden aan het selectiecriterium. Uit de analyse van het 
lijstwerk bleek dat alleen de gemeente Rotterdam Pgb-aanbieders telde die aan deze criteria voldeden. 

2.2 Signalen & pilot

Over drie Pgb-aanbieders waren bij ons reeds signalen bekend die duidden op het mogelijk achterwege blijven van de 
kwaliteit van ondersteuning. Deze drie zijn door ons geselecteerd voor nader onderzoek. De overige vijf Pgb-aanbieders 
zijn op basis van het soort resultaatgebied4 geselecteerd. Met deze geselecteerde onderzoeksgroep kunnen wij ons een 
totaalbeeld vormen van Wmo-ondersteuning op basis van Pgb. 

Het eerste onderzoek hebben wij als pilot uitgevoerd en geëvalueerd op mogelijke verbeterpunten. Vervolgens maakten wij 
ten behoeve van het verdere onderzoek steekproefsgewijs een selectie van cliënten van deze Pgb-aanbieders.

Tabel 1 bevat de verschillende resultaatgebieden per Pgb-aanbieder.

  2    Deze selectiecriteria is in het werkplan 2016 vastgesteld in samenspraak met de regionale beleidsmedewerkers
  3     Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk,     
       Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
  4    Sociaal en persoonlijk functioneren, ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouding, financiën, dagbesteding, huisvesting en ondersteuning bij zelfzorg 
       en gezondheid 



|   Eindrapportage proactief toezicht  op PGB-aanbieders in de regio Rotterdam-Rijnmond12

Nr. Ondersteuning in resultaatgebieden door Pgb-aanbieders 

Pgb-aanbieder 1 Sociaal en persoonlijk functioneren, financiën, dagbesteding 

Pgb-aanbieder 2 Sociaal en persoonlijk functioneren, financiën, dagbesteding, ondersteuning 
bij zelfzorg en gezondheid 

Pgb-aanbieder 3 Sociaal en persoonlijk functioneren, ondersteuning en regie bij het voeren 
van een huishouden, financiën en dagbesteding 

Pgb-aanbieder 4 Sociaal en persoonlijk functioneren, ondersteuning en regie bij het voeren van 
een huishouding, financiën, dagbesteding, ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid 

Pgb-aanbieder 5 Sociaal en persoonlijk functioneren, ondersteuning en regie bij het voeren van een 
huishouding, financiën, dagbesteding, ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid

Pgb-aanbieder 6 Sociaal en persoonlijk functioneren, ondersteuning en regie bij het voeren van een 
huishouding, ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid

Pgb-aanbieder 7 Sociaal en persoonlijk functioneren, ondersteuning en regie bij het voeren van 
een huishouding, financiën, dagbesteding en ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid

Pgb-aanbieder 8 Sociaal en persoonlijk functioneren, ondersteuning en regie bij het voeren van 

Tabel 1: Pgb-aanbieders en resultaatgebieden (Rotterdam, Indicatieprotocol, 2015) 

2.3 Gemeentelijke kwaliteitseisen

Omdat ons onderzoek zich beperkte tot Pgb-aanbieders in de gemeente Rotterdam, hebben wij ten behoeve van het 
beoordelen van de kwaliteit van ondersteuning door Pgb-aanbieders de volgende (beleids)documenten opgevraagd: 
• de Wmo-verordening gemeente Rotterdam
• het indicatieprotocol van de gemeente Rotterdam
• de Regeling maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015.

2.4 Locatieonderzoek Pgb-aanbieder

Bij zes Pgb-aanbieders hebben wij gekozen voor een onaangekondigd locatiebezoek. Reden hiervoor is dat bij hen sprake 
is van locaties waar cliënten verblijven in het kader van beschermd wonen en/of dagbesteding. Wij wilden een objectief 
beeld krijgen van de situatie op deze locaties, die tevens strookt met de gebruikelijke gang van zaken op de locatie. Indien 
nodig hebben wij in vervolg hierop aangekondigde bezoeken afgelegd om gesprekken te voeren, dossiers te onderzoeken 
en kwaliteitsdocumenten in te zien. Bij de twee overige Pgb-aanbieders hebben wij aangekondigde locatieonderzoeken 
op kantoorlocaties uitgevoerd. In één geval bleek de aanbieder toch dagbesteding te leveren en hebben wij die 
dagbestedingslocatie bezocht. In totaal hebben wij zestien locatiebezoeken afgelegd.  

Op de locaties hebben wij directeuren, bestuurders, medewerkers en cliënten geïnterviewd. Tevens hebben wij 
tijdens deze locatieonderzoeken analyses verricht van dossiers van cliënten en medewerkers en beoordeelden wij 
kwaliteitsdocumenten. In een aantal gevallen hebben wij kopieën van die documenten meegenomen. 

Waar sprake was van een locatie, waar aan cliënten ondersteuning in de vorm van beschermd wonen of dagbesteding 
wordt geboden, hebben wij tevens de locatie zélf op een aantal veiligheidsfactoren getoetst.

2.5 Dossieranalyse cliënten

Voorafgaand aan de interviews en het bezoek aan de aanbieder hebben wij bij de gemeente dossiers opgevraagd over de 
geselecteerde cliënten van de betreffende Pgb-aanbieder. Dit betrof de ondersteuningsplannen, zorg- en budgetplannen, 
en in sommige gevallen de beschikkingen, zorgovereenkomst en het declaratieoverzicht bij het Sociale verzekeringsbank 
(hierna: SVB). In totaal ontvingen wij zesenzeventig cliëntendossiers met (een deel van) bovengenoemde documenten en 
hebben wij per cliënt een dossieranalyse uitgevoerd. 
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Als onderdeel van de analyse onderzochten wij of de documenten in voldoende mate een beeld geven van:
a. de woon- en leefsituatie en van de gezondheid van de cliënt
b. welke ondersteuning hieruit volgend is geïndiceerd
c. de onderbouwing van de geïndiceerde ondersteuning
d. welke doelstellingen de cliënt wil behalen met behulp van de Wmo-ondersteuning.

Tevens hebben wij onderzocht of de documenten voldoende inzicht geven in de motivatie van cliënten om voor
ondersteuning via een Pgb als maatwerkvoorziening te kiezen.

Daarnaast beoordeelden wij of is gekeken of cliënten zelf hun budget zouden moeten beheren of hiervoor een
vertegenwoordiger hebben aangewezen. Daarbij is een eerste screening uitgevoerd in hoeverre cliënten in staat zijn om
een Pgb te beheren of dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de vertegenwoordiger.

Tot slot gingen wij na of de cliënt nog andere zorgaanbieders gecontracteerd heeft.

Tijdens het onderzoek hebben wij ook bij de Pgb-aanbieder dossiers over de cliënten opgevraagd en geanalyseerd.

Als Toezicht Wmo verwachtten wij dat de dossiers tevens bevatten:
• een Zorgplan met daarin concrete (kwaliteits)afspraken tussen aanbieder en cliënt over de te leveren ondersteuning,

bijvoorbeeld het type activiteiten, aantal bezoeken en de verrichte interventies op de specifieke resultaatgebieden en
doelstellingen.

• documenten waaruit blijkt dat de ondersteuning door aanbieder en cliënt planmatig is geëvalueerd en wat naar
aanleiding van deze evaluaties is afgesproken dan wel gewijzigd in de ondersteuning ten behoeve van de gestelde
doelstellingen.

De dossiers en documenten hebben wij ter plekke geanalyseerd: op het kantoor van de aanbieder, op de woonlocatie van
de cliënten (in het geval van beschermd wonen), of op de dagbestedingslocatie.

Indien uit de interviews naar voren kwam dat een cliënt onvoldoende of geen ondersteuning kreeg op een bepaald
resultaatgebied, terwijl deze ondersteuning wel is geïndiceerd, hebben wij - in sommige gevallen - het declaratieoverzicht
bij de gemeente opgevraagd om te onderzoeken in hoeverre de daadwerkelijke geboden ondersteuning overeenkomstig
is met het met declaratiepatroon van de Pgb-aanbieder. Indien dit niet het geval is, hebben wij dit als  Toezicht Wmo dit
feitelijk benoemd in het rapport.

2.6 Dossieranalyse medewerkers

Bij alle Pgb-aanbieders hebben wij onderzoek gedaan naar de dossiers van medewerkers. Per Pgb-aanbieder zagen wij
gemiddeld drie tot vijf dossiers over medewerkers in. Zo deden wij onderzoek naar:

• het opleidingsniveau van de medewerkers
• de door hen gevolgde trainingen en/of behaalde certificaten
• de aanwezigheid van Verklaringen omtrent het gedrag (VOG)
• het eventueel bezit van een certificaat Bedrijfshulpverlening en/of EHBO-diploma

2.7 Analyse kwaliteitsdocumenten Pgb-aanbieder

Tijdens de locatiebezoeken zagen wij documentatie in die betrekking heeft op de uitvoering van de werkzaamheden door
de Pgb-aanbieders. Indien nodig namen wij kopieën daarvan mee. Waar wij deze documenten verwachtten, checkten wij
ze op hun aanwezigheid of het ontbreken. 
Het betreft:

• protocollen (zoals incidentenprotocol en klachtenprocedure)
• richtlijnen (bijvoorbeeld gedragscode voor personeel)
• werkinstructies (bijvoorbeeld introductiedossiers voor nieuwe medewerkers, gedragscode voor medewerkers,

evaluatieformulieren).

Behalve een toets op de aanwezigheid van deze documenten, beoordeelden wij deze documenten op de kwaliteit van de
inhoud en actualiteit. Ook onderzochten wij of de aanbieders beschikten over een kwaliteitsmanagementsysteem en wat
de kwaliteit van de daartoe behorende documenten was.
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2.8 Interviews cliënten

Bij alle onderzoeken zijn wij in eerste instantie gestart met onaangekondigde huisbezoeken bij cliënten om de thuissituatie
te bekijken en om de interviews in een neutrale omgeving te kunnen afnemen. Door de interviews niet te houden op de
locatie van de aanbieder verwachtten wij dat cliënten zich vrijer voelden om hun ervaringen te delen.

In totaal zijn wij als Toezicht Wmo vierentachtig keer bij cliënten op huisbezoek geweest.

Zevenendertig cliënten verleenden toegang tot hun woning en wilden meewerken aan het onderzoek. Het merendeel van
deze cliënten hebben wij diverse malen bezocht omdat wij ze in eerste instantie niet thuis werden aantroffen of omdat zij
een afspraak wilden maken voor een later moment.

Eenentwintig cliënten troffen wij niet thuis aan, reageerden niet op onze brief of gaven aan niet mee te willen werken
aan het onderzoek. Een aantal van hen hebben wij later alsnog op de dagbestedingslocatie geïnterviewd. Eén van deze
interviews leverde geen resultaat op, gezien de geestelijke problemen van de cliënt. Eén cliënt hebben wij telefonisch
geïnterviewd.

2.9 Interviews medewerkers en directie- & bestuursniveau

Tijdens de locatieonderzoeken hebben wij per Pgb-aanbieder één tot drie medewerkers aan de hand van een
gestructureerde vragenlijst geïnterviewd. In totaal hebben wij dertien medewerkers van verschillende Pgb-aanbieders
geïnterviewd.

Aan het einde van het onderzoek hebben wij in alle gevallen contact gehad op directie – en/of bestuursniveau. Dit met het
oog op de verzameling van feiten, het proces rond het vervolg op het onderzoek of, indien nodig, via een iteratief proces,
toets bij de bestuurder naar aanleiding van een aantal bevindingen. In totaal hebben wij twaalf bestuurders geïnterviewd.

2.10 Rapportage

Als Toezicht Wmo hebben wij na elk onderzoek een conceptrapport opgemaakt en dit voorgelegd aan het bestuur en/of de
directie van de betreffende Pgb-aanbieder.
Deze heeft in dit proces twee weken de tijd gekregen om te reageren op feitelijk onjuistheden in het rapport. Vervolgens
hebben wij de rapportage definitief vastgesteld en aangeboden aan de Pgb-aanbieder en de gemeente.

In daarop van toepassing zijnde situaties hebben wij de Pgb-aanbieder de gelegenheid gegeven om verbetermaatregelen
te verwoorden (Verbeterplan) en deze aan ons voor te leggen. Afhankelijk van de situatie en de inhoud van de verbeter-
maatregelen, zullen wij in de  komende periode een heronderzoek uitvoeren en toetsen in hoeverre de verbeteracties
adequaat zijn geborgd in de uitvoering van werkzaamheden.

Naast dit rapport heeft hebben wij per onderzoek een adviesbrief aan de gemeente Rotterdam opgesteld, met daarin
specifieke constateringen en aanbevelingen aangaande de uitvoering door de gemeentelijke organisatie.
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3. Bevindingen

Artikel 4, sub b: de organisatie die de ondersteuning levert voldoet aan alle volgende,
cumulatieve, criteria:
1- staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en waarvan de activiteiten blijkens deze inschrijving bestaan uit
het verlenen van ondersteuning die past binnen de kaders van de resultaatgebieden als bedoeld in artikel 11, eerste
lid, van de verordening;
2- biedt een dienstverband aan minimaal twee medewerkers;
3- de organisatie en de medewerkers voldoen aan de kwaliteitseisen die voor de betreffende ondersteuning worden
gesteld aan aanbieders en ontvangen een salaris dat daarmee overeenkomstig is;
4- de eigenaar en medewerkers zijn geen eerste- of tweedegraads bloed- of aanverwant van degene aan wie ze
ondersteuning bieden;
5- beschikt voor de resultaatgebieden, genoemd in artikel 11, eerste lid, onder d, f en g van de verordening over een
locatie waar meerdere cliënten tegelijk kunnen verblijven;

In de regeling wordt met deze voorwaarden onderscheid gemaakt tussen professionele (formele) en informele 
ondersteuning. Voldoet een Pgb-aanbieder aan deze kwaliteitseisen, dan wordt hij gezien als een professionele organisatie 
en kan cliënt een formele (hogere) Pgb krijgen. Alle onderzochte Pgb-aanbieders in dit onderzoek zijn door de gemeente 
Rotterdam als formele Pgb-aanbieders gekwalificeerd. Als Toezicht Wmo hebben wij daarom de kwaliteitseisen uit de wet 
en uit het toetsingskader gezien bovenstaande alinea van toepassing geacht op deze aanbieders en als zodanig ook op 
deze eisen getoetst.

5  Koepelorganisatie  25 GGD’en en GHOR-bureaus.

De bevindingen van dit onderzoek hebben wij opgesplitst in drie onderdelen die wij hebben getoetst aan de
wettelijke - en gemeentelijke kwaliteitseisen. Allereerst onze bevindingen ten aanzien van de kwaliteit van de
geboden ondersteuning door Pgb-aanbieders. Voorts onze bevindingen naar aanleiding van verschillende
resultaatgebieden. En tot slot onze overige relevante bevindingen ten aanzien van feiten die zich gedurende dit
onderzoek voordeden.

3.1 Wettelijke- en gemeentelijke kwaliteitseisen

In een juridisch kader de GGD GHOR5 Nederland staat aangegeven dat de kwaliteitseisen uit de Wmo enkel van 
toepassing zijn voor gecontracteerde aanbieders en dat client zelf de regie en verantwoordelijk heeft voor het opstellen van 
kwaliteitsafspraken met de Pgb-aanbieder (GHOR, 2016). Daarentegen heeft de gemeente Rotterdam in de Regeling 
maatschappelijke ondersteuning 2015 de volgende voorwaarde voor professionele ondersteuning opgenomen:
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Figuur 2: Eindoordeel kwaliteit van Wmo-ondersteuning

3.3 Geboden ondersteuning: Afgestemd en cliëntgericht 

Uit dit onderzoek is gebleken dat vier Pgb-aanbieders op dit onderdeel niet voldoen aan de wettelijke- en gemeentelijke 
kwaliteitseisen. Deze aanbieders werkten niet planmatig (methodisch) en hadden geen zorgdossier van de cliënt. 
De ondersteuningsbehoefte van cliënt werd niet of niet voldoende in kaart gebracht en er was geen zorgplan. De 
doelstellingen en resultaatgebieden uit het ondersteuningsplan van de gemeente waren niet terug te vinden in 

Wettelijk kader:
‘De voorziening is doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht. (art. 3.1, tweede lid a, Wmo) “’De voorziening is
afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en andere vormen van zorg of hulp.’ (art. 3.1, tweede lid sub b, Wmo)

Toetsingskader Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond:
Er is een plan waaruit blijkt wat de kansen/mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften zijn van de cliënt en welke
voorziening wordt geboden. De cliënt (en eventueel het sociale netwerk) is betrokken bij het opstellen van het
plan, wat zijn/haar instemming heeft. De geboden ondersteuning sluit aan op de reële behoefte en mogelijkheden
van de cliënt en zijn/haar sociale netwerk (waaronder eventuele. mantelzorgers). De ondersteuning is afgestemd
op andere vormen van geboden hulp en zorg. Ook wordt de ondersteuning regelmatig besproken en zo nodig
bijgesteld. In geval van meervoudige, complexe problematiek is één regisseur of coördinator aangewezen die
de nodige samenhang en continuïteit bewaakt. De aanbieder zorgt ervoor dat de continuïteit van de geboden
voorziening is gewaarborgd. Tot slot verloopt de ondersteuning naar wens en tevredenheid van cliënt en de
aanbieder in het licht van de beoogde zelfredzaamheid en participatie. 

In de meeste onderzochte cliëntendossiers hebben wij geen kwaliteitsafspraken aangetroffen die door de cliënt opgesteld
en overeengekomen zijn met de Pgb- aanbieder. Ook is ons  gebleken dat de gemeente - in de aanvraagfase -
onvoldoende toetst of een cliënt deze kwaliteitsafspraken maakt en op welke manier deze afspraken zijn geborgd. Verder
toetst de gemeente ook niet in hoeverre het gaat om professionele of informele ondersteuning, terwijl cliënten wel een
Pgb krijgen op basis van professionele ondersteuning.

3.2 Kwaliteit Wmo-ondersteuning door Pgb-aanbieders

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken hebben wij de kwaliteit van de geboden ondersteuning beoordeeld. Figuur 2
geeft schematisch de kwaliteit van de geboden ondersteuning door Pgb-aanbieders weer. Als Toezicht Wmo zijn wij op
basis van verschillende factoren en afwegingscriteria tot een eindoordeel gekomen. Wij beschrijven onze afzonderlijke
bevindingen onderstaand.
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Wettelijk kader: ‘De voorziening wordt verstrekt in overstemming met de op de beroepskracht rustende 
verantwoordelijkheid op basis van de professionele standaard.’ (art 3.1, tweede lid c, Wmo).

Toetsingskader Wmo toezicht Rotterdam-Rijnmond:
De beroepskracht is vakbekwaam. De aanbieder draagt daarvoor zorg voor passend beleid op het punt 
van kwaliteitszorg, personeelsbeleid, waaronder een verantwoorde inzet van vrijwilligers, opleiding en 
scholing, omgang met en de uitwisseling van (gevoelige) persoonsgegevens. Ook beschikt de aanbieder 
over een kwaliteitsmanagementsysteem of voldoet hij aan de in de branche vigerende certificaten en 
kwaliteitskeurmerken.

3.4 Geboden ondersteuning: Veiligheid

Uit dit onderzoek is gebleken dat drie Pgb-aanbieders ondersteuning leveren aan cliënten met multi-problematiek. Deze
Pgb-aanbieders voldoen niet aan de gestelde kwaliteitseisen omdat er geen risico-taxatie uitgevoerd wordt om de
veiligheidssituatie van cliënten in kaart te brengen. Twee van deze aanbieders hadden geen protocollen waarmee deze
risico’s in kaart gebracht kon worden. De derde aanbieder had wel het protocol, maar dat werd in de uitvoering niet
toegepast.

Twee Pgb-aanbieders die dagbesteding en huishoudelijke hulp aanbieden hadden voldoende maatregelen genomen
om de fysieke veiligheid van de cliënt op de locatie te waarborgen. Deze aanbieders hadden veiligheidsprotocollen en
alle medewerkers waren in het bezit van een BHV certificaat. De overige drie Pgb-aanbieders hadden onvoldoende
aandacht voor de fysieke veiligheid van cliënten. Deze aanbieders hadden wel protocollen, maar de werkwijze was niet
geïmplementeerd in de uitvoering van werkzaamheden van de medewerkers. 

Als toezicht Wmo willen wij wel opmerken dat het uitvoeren van een geprotocolleerde risico-taxatie in sommige situaties 
minder urgent kan zijn. Bij cliënten met multi-problematiek is de urgentie om vooraf en tussentijds een dergelijke taxatie 
uit te voeren groter dan bij cliënten die ondersteuning krijgen op huishoudelijke verzorging of dagbesteding.

3.5 Geboden ondersteuning: De beroepskracht

rapportages van de Pgb-aanbieder. Er was weinig tot geen sprake van afstemming met cliënt of diens vertegenwoordiger.
De Pgb-aanbieder bepaalde eenzijdig welke ondersteuning geboden werd.

Bij de overige vier aanbieders hadden cliënten een zorgdossier. Er werd er gewerkt vanuit een zorgplan met doelstellingen
waarin cliënten ondersteuning kregen en op welke manier hieraan gewerkt werd. Er werd planmatig geëvalueerd waarbij
de ondersteuning van de cliënt werd afgestemd op de behoefte.

Wettelijk kader:
‘De voorziening is veilig.’ (art. 3.1, tweede lid sub a, Wmo)

Toetsingskader Wmo toezicht Rotterdam-Rijnmond:
In het kader van de geboden voorziening wordt de veiligheid van de cliënt gewaarborgd. Om dit te bereiken
is de fysieke en sociale veiligheid van cliënt in kaart gebracht. Bij de geboden voorziening wordt hiermee
voldoende rekening gehouden. Om dit te bereiken, heeft de beroepskracht eventuele veiligheidsrisico’s
gesignaleerd en geanalyseerd en zijn deze besproken met de cliënt en zijn/haar sociale netwerk.

Uit dit onderzoek is gebleken dat vier Pgb-aanbieders op dit onderdeel niet voldoen aan de wettelijke- en gemeentelijke
kwaliteitseisen. Deze aanbieders beschikten niet over een kwaliteitsmanagementsysteem (conform HKZ of Iso9001).
Twee Pgb-aanbieders waren bezig met de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem en, de overige twee
aanbieders beschikten wel over een kwaliteitsmanagementsysteem en er werd jaarlijks een audit uitgevoerd door een
onafhankelijk bureau.

Bij zes pgb-aanbieders waren de medewerkers gediplomeerd, maar kregen onvoldoende bijscholing en was er geen
inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Twee pgb-aanbieders hadden geen gediplomeerde medewerkers in dienst.

Tot slot hadden twee pgb-aanbieders een VOG van de medewerkers. Dit was bij de overige zes aanbieders niet het
geval.
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3.6 Geboden ondersteuning: Respect en rechten

Wettelijk kader: 
‘De voorziening wordt verstrekt met respect en inachtneming van de rechten van de cliënt.’ 
(art. 3.1, tweede lid sub d, Wmo)

Toetsingskader Wmo toezicht Rotterdam-Rijnmond
De bejegening door de beroepskracht is passend en correct en cliënt voelt zich op zijn gemak. De aanbieder 
heeft een klachtenregeling en cliënten kunnen deelnemen in een cliëntenraad of vergelijkbaar platform. 
Gegevensuitwisseling van (gevoelige) persoonsinformatie vindt plaats met instemming van cliënt en conform 
geldende wet- en regelgeving. 

Cliënt:
“Ik worstel al jaren met schizofrenie en ben meerdere keren in een crisissituatie opgenomen geweest
In een behandelcentrum. In mijn cultuur is het niet gebruikelijk om te praten over mijn ziekte. Daarom heb 
ik mij al die jaren niet gehoord gevoeld. Ik was onrustig en sliep thuis op een matras in de keuken. Sinds 
ik ondersteuning krijg van mijn Pgb-aanbieder kan ik mijn eigen taal communiceren met mijn verzorger en 
onderwerpen bespreken die ik daarvoor nooit durfde. Dat geeft mij rust en stabiliteit. Met de hulp van mijn 
verzorger hebben we urgentie gekregen en zijn wij met mijn gezin verhuisd naar een groter huis. Nu heb 
ik mijn eigen kamer op de zolder en is situatie in mijn gezin nog nooit zo stabiel geweest.”

Uit dit onderzoek is gebleken dat zes Pgb-aanbieders op dit onderdeel niet voldoen aan de wettelijke- en gemeentelijke
kwaliteitseisen. Drie aanbieders hadden op papier wel een klachtenregeling, maar onvoldoende geimplementeerd in de
uitvoering. De clienten waren hier niet op de hoogte dat deze aanbieders een klachtenregeling hadden. De overige drie 
aanbieders hadden geen formele klachtenregelning. Ook hadden deze aanbieders geen clientenraden.

3.7 Resultaatgebied: Sociaal en persoonlijk functioneren

Uit dit onderzoek is gebleken dat cliënten hierop over het algemeen goed begeleid worden: cliënten
kunnen problematiek die zij in het dagelijks leven ervaren, goed bespreken met de medewerker en/of de medewerker
begeleidt actief de cliënt op dit vlak. Vooral de mogelijkheid om in de eigen moedertaal met zorgverleners te
communiceren, leverde cliënten meer stabiliteit en rust op. De geleverde ondersteuning werd daardoor als
laagdrempelig ervaren en leverde een belangrijke bijdrage in het bereiken van de doelstellingen.
Er is ons echter ook gebleken dat sommige cliënten in situaties minimale of onvoldoende ondersteuning en
begeleiding kregen. Naar ons oordeel speelt de professionaliteit van de organisatie (van de Pgb-aanbieder) hierin een
belangrijke rol. Hoe professioneler de organisatie (met gediplomeerde medewerkers, zorgplannen en HKZ of ISO-
9001 gecertificeerd), des te beter de kwaliteit van de geboden ondersteuning.
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Pgb-aanbieder: 
“Omdat cliënten niet voldoende mobiel zijn halen wij ze op. We starten rond 10:30 uur en gaan door tot 15:00 
uur. In de middag eten we altijd warm. Cliënten waarderen het vooral om in gezamenlijkheid te eten”.

Cliënt: 
”Ik huur een kamer van mijn Pgb-aanbieder, maar heb geen huurcontract. Nu wil de aanbieder mijn 
huur verhogen van €300-, naar €500-,. Als ik niet akkoord ga moet ik mijn kamer verlaten. Ik heb geen 
vertegenwoordiger en weet niet of ik een Pgb heb. Mijn zaken worden geregeld door mijn Pgb-aanbieder.”

3.8 Resultaatgebied: Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden

In tegenstelling tot de andere vormen van Wmo-ondersteuning is uit dit onderzoek gebleken dat cliënten over het algemeen
zelf kritisch zijn op de levering van huishoudelijke ondersteuning: ze zijn dan wel in staat de medewerker aan te spreken of bij
klachten contactop te nemen met de aanbieder. Cliënten hebben de behoefte aan vaste tijdstippen en een vast gezicht.
Enige echte kritiek van cliënten ligt niet op de kwaliteit van de ondersteuning, maar in de uren die aan huishouden besteed
kan worden. Dit raakt meer de indicatie die zij hebben.

Wel stelt het Toezicht Wmo vast dat in de meeste gevallen van huishoudelijke hulp het hele huishouden wordt overgenomen
door de Pgb-aanbieder. Terwijl sommige cliënten beter ondersteund kunnen worden om zelf het huishouden te leren doen.

3.9 Resultaatgebied: Financiën

Als toezicht Wmo hebben wij geen nader onderzoek gedaan naar de begeleiding van cliënten op het gebied van financiën.

3.10 Resultaatgebied: Dagbesteding

Uit dit onderzoek is gebleken dat dagbesteding een belangrijke bijdrage levert in het tegengaan van eenzaamheid van
cliënten - het gaat hierbij met name om ouderen.  Alle Pgb-aanbieders hebben een ophaal- en brengservice van cliënten.
Bij sommige Pgb-aanbieders wordt er samen met cliënten gekookt en bij andere wordt er voor cliënten gekookt. In de
middag wordt warm gegeten. Daarnaast worden er activiteiten aangeboden zoals knutselen, bingo, karaoke, kaarten en
uitstapjes. De onderzochte Pgb-aanbieders vielen bij deze vorm van ondersteuning in positieve zin op. Cliënten ervaren er
(oprechte) aandacht en hartelijkheid.

3.11 Resultaatgebied: Huisvesting
Als toezicht Wmo hebben wij onderzoek gedaan naar één Pgb-aanbieder met huisvesting (beschermd wonen). De
kwaliteit van de geboden ondersteuning door deze pgb-aanbieder voldeed niet aan de gestelde eisen.
Wij hebben zes clienten van deze aanbieder geïnterviewd. Deze cliënten waren niet op de hoogte dat ze
ondersteuning inkochten met een Pgb en hadden ook geen vertegenwoordiger. Sommige cliënten kregen minimale of
geen ondersteuning op een aantal resultaatgebieden. Cliënten waren (mede gezien hun multi- problematiek) niet in
staat om de Pgb-aanbieder hierop aan te spreken. Het feit dat zij ook voor hun huisvesting afhankelijk zijn van de
aanbieder, brengt hen in een extra kwetsbare positie.
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Wmo indicaties worden vaak voor een langere periode (vijf jaar) vastgesteld. Wanneer een cliënt een eerste aanvraag 
indient, is de nood vaak hoog en de problemen groot. Als Toezicht Wmo constateren wij dat de behoefte aan ondersteuning 
in een ruim aantal gevallen in de loop van de tijd vermindert. Het leven van cliënten staat door de ondersteuning meer 
op de rit. Door de lange indicaties blijven cliënten een hogere mate van ondersteuning ontvangen dan naar ons oordeel 
noodzakelijk is.

3.14 Overige bevindingen: Bekwaamheid om een Pgb te beheren  

Vanuit de Wmo mag een cliënt zelf de keuze maken voor een maatwerkvoorziening. Dit kan in de vorm van zorg in natura 
of in de vorm van een Pgb. Aan de verstrekking in de vorm van een Pgb zijn diverse wettelijke voorwaarden verbonden.

Wettelijk kader: 
Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, indien (art 2.3.6 tweede lid, Wmo):    
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.

Van de website van een Pgb-aanbieder: 
“Vele zorgbehoeftigen durven of kunnen geen thuiszorg aanvragen, omdat dit nogal veel papierwerk vereist. 
Echter kunnen wij u hiermee helpen. Wij helpen u met het aanvragen van de zorg en indien u daar behoefte 
aan heeft helpen wij u ook met uw persoonlijke administratie en boekhouding. Ook als u een taalbarrière 
heeft kunnen wij u informatie en zorg verschaffen in uw eigen taal”

3.12 Overige bevindingen: Meerwaarde PGB

Het algemene beeld dat wij in de gesprekken met veel cliënten hebben gekregen is dat zij zeer gelukkig en tevreden zijn
over de ondersteuning die zij van hun aanbieder krijgen. Het gaat vooral om cliënten die blij zijn met alle aandacht en
liefdevolle ondersteuning. Medewerkers zijn in sommige gevallen de steun en toeverlaat van deze cliënten. De
ondersteuning thuis of op de dagbesteding verzacht hun eenzaamheid. Pgb-aanbieders bieden daarnaast vaak
maatwerk hetgeen een meerwaarde vormt in de ondersteuning.

Zo vormt de haal-en brengservice door de aanbieder een extra prikkel voor cliënten om uit hun isolement te komen. De
dagbesteding bij Pgb-aanbieders spreekt veel (met name) oudere cliënten erg aan, omdat de andere deelnemers tot
dezelfde doelgroep horen en de activiteiten vaak gericht zijn op hun culturele achtergrond: ze kunnen over ‘vroeger’
praten met andere ouderen (vaak in hun moedertaal) en het eten en de activiteiten zijn afgestemd op hun achtergrond.

Daarnaast ervaren veel cliënten de geleverde ondersteuning als laagdrempelig. Dit uit zich onder meer in de flexibiliteit
en toegankelijkheid van de Pgb-aanbieder, hetgeen sommige cliënten bij Zin-aanbieders zeggen te missen. Wanneer
nodig kan de Pgb-aanbieder benaderd worden om op een ander moment langs te komen, bijvoorbeeld om de cliënt naar
het ziekenhuis te begeleiden. Tegelijkertijd wordt er vaak naar cliënten geluisterd als zij aangeven voor de huishoudelijke
ondersteuning of begeleiding één vast gezicht te willen hebben.

3.13 Overige bevindingen: Toegang

Bij de toegang en aanvraagfase van Pgb’s hebben wij als Toezicht Wmo het volgende geconstateerd:
Tijdens Keukentafelgesprekken waarbij de Wmo-adviseur de ondersteuningsbehoefte van de aanvragen moet bepalen,
is vaak een Pgb-aanbieder aanwezig. De Pgb-aanbieders geven aan dat ze dit doen op verzoek van de Wmo adviseur
of om als tolk te fungeren waarbij ze niet bekend maken dat ze de zorgleverancier zijn. Daarnaast stellen wij vast dat
Pgb- aanbieders ook actief cliënten werven en de regie vanaf de aanvraag van hen overnemen.



|   Eindrapportage proactief toezicht  op PGB-aanbieders in de regio Rotterdam-Rijnmond  | 23

3.15 Overige bevindingen: Vertegenwoordiging van cliënten

In de Wmo zijn geen kwaliteitseisen opgenomen voor de vertegenwoordiger van cliënt. Wel is in de Rotterdamse 
verordening een aantal voorwaarden voor vertegenwoordiging opgenomen 

Cliënt: 
“Ik weet niet wat voor ondersteuning ik zou moeten krijgen. Mijn zaken worden geregeld door mijn verzorger 
(Pgb-aanbieder). Hij beheert ook mijn bankpasje en sleutel van mijn brievenbus. Ik heb psychische 
problemen en moet elke dag mijn medicijnen innemen. Ik heb ook schulden en ben verslaafd aan gokken”.

Verordening maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015 (artikel 23, lid 2 c)

c. de cliënt naar het oordeel van het college in staat is de aan het Pgb verbonden taken op verantwoorde
wijze uit te voeren of hij daarvoor iemand heeft gemachtigd die:

1- is verbonden aan een organisatie die beschikt over het keurmerk van Per Saldo; of

2- een persoon is die niet tevens uitvoerder is van de ondersteuning die met het Pgb wordt ingekocht, tenzij dit,
gezien de situatie van de cliënt, de aard van de ingekochte ondersteuning en de waarborgen waarmee een
verantwoorde besteding van het Pgb is omgeven, naar het oordeel van het college passend wordt bevonden.

Cliënt: "Ik spreek geen Nederlands. Volgens mij krijg ik zorg van de gemeente, meer weet ik er ook niet van af.
             Ik weet niet wat een Pgb is".

Cliënt: "Wat is de SVB"?

Als Toezicht Wmo stellen wij naar aanleiding van dit onderzoek vast dat de meeste Zorg- en budgetplannen niet door 
de cliënten, maar door de Pgb-aanbieders worden ingevuld. Pgb-aanbieders geven zelf aan dat zij dit doen omdat 
cliënten hier zelf niet toe in staat zijn. Het niet zelfstandig kunnen aanvragen van een Pgb kan voor de gemeente een 
signaal zijn om de bekwaamheid van een cliënt in twijfel te trekken. In veel gevallen is de Pgb-aanbieder aanwezig bij 
het zogeheten Keukentafelgesprek met de gemeente. De meeste geïnterviewde cliënten, zonder bekwame 
vertegenwoordiging, waren niet in staat om het Pgb in eigen regie te beheren. Het ging hierbij vooral om cliënten met: 
psychische problematiek, verslaving, schulden, onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en met name 
ouderen die niet in staat waren om de financiële administratie van een Pgb te kunnen regelen. De gemeente 
Nissewaard heeft dit knelpunt in een eerder stadium geconstateerd en in de uitvoering een specifieke werkproces 
hiervoor ingericht. Wij achten dit een positieve ontwikkeling.

Voorts stellen wij als Toezicht Wmo vast dat de meeste cliënten een (te) summiere motivatie opgeven voor het
aanvragenvan een Pgb als maatwerkvoorziening. Voorbeelden hiervan op zorg-en budgetplannen zijn: ‘Ik wil zelf zorg
inkopen’ en‘ Mijn zorgaanbieder biedt enkel op Pgb-basis zorg aan’. Door de gemeente wordt op dit onderdeel geen 
toets uitgevoerd.

Wij signaleren dat de meeste cliënten bij de aanvraag van een Pgb niet voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de
ondersteuning door de Pgb-aanbieder veilig, doeltreffend en cliëntgerichtheid is. Ook op dit onderdeel wordt door de
gemeente geen toets uitgevoerd.
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Pgb-aanbieder: 
“Wij onderhouden veel contact met de kinderen van de cliënten. Als een de afgegeven termijn van een voorziening 
afloopt, maken wij een afspraak met de gemeente en bereiden alles voor. De kinderen van cliënten houden over 
het algemeen alles goed in de gaten. Mocht er iets niet kloppen dan wordt er door de kinderen snel aan de bel 
getrokken”. 

Pgb aanbieder: 
“Wij willen graag een zorg in natura contract met de gemeente omdat werken met een Pgb omslachtig is, maar 
helaas voldoen we nog niet aan de gestelde eisen. 
Als aanbieder lopen we ook grote risico’s omdat we in sommige noodsituaties starten met het leveren van zorg 
maar hiervoor niet betaald krijgen. Verder is de kans dat er iets fout gaat in de uitbetaling van geleverde Pgb zorg 
heel groot.” 

Cliënt: 
“Wij kregen tijdens de dagbesteding een voorlichting over vertegenwoordiging door een tussenpersoon. Na de 
presentatie was het contract al ingevuld en moesten we alleen maar ondertekenen. Dat hebben wij dan ook maar 
gedaan. Tegen betaling van €30-, per maand hadden we nu vertegenwoordiging door een bureau. We voelden 
ons onder druk gezet. We begrepen niet dat daar kosten aan verbonden waren. Eenmaal thuis hebben we het 
contract opgezegd.”

Als Toezicht Wmo stellen wij allereerst vast dat door het toekennen van een Pgb aan cliënten die niet bekwaam zijn,
deze cliënten vaak in een ongewenste afhankelijkheidspositie van de Pgb-aanbieder of een vertegenwoordiger kunnen
komen. Deze cliënten zijn over het algemeen ook niet in staat om de “goede bedoelingen en betrouwbaarheid” van
een vertegenwoordiger te doorgronden. Het regelen en beheren van de financiële administratie is voor clienten een
knelpunt. Om ondersteuning toch mogelijk te maken en de declaratiestroom onbelemmerd door te laten gaan, is door
twee Pgb-aanbieders voorgesteld om een consultancybureau als vertegenwoordiging in te schakelen. Wij hebben ernstige
twijfels over de onafhankelijkheid van deze bureaus. Ook zijn er meerdere cliënten die hun DigiD aan de Pgb-aanbieders
afgeven voor het regelen van de financiële administratie.

Ook blijkt uit dit onderzoek dat de gemeente niet toetst of de vertegenwoordiging conform de verordening in het bezit is
van een Per saldo keurmerk.

3.16 Overige bevindingen: professionele / informele Pgb-ondersteuning

Het Toezicht Wmo stelt vast dat meer dan de helft van de onderzochte Pgb-aanbieders, die formeel Pgb ontvangen geen
ondersteuning bieden die voldoet aan de vastgestelde kwaliteitscriteria conform beleid van de gemeente.
De aanwezigheid van zaken zoals een kwaliteitsmanagementsysteem (werkprocedures, protocollen), gediplomeerd
personeel, en trainingen voor personeel ontbreken. Dit betekent dat er in feite sprake van informele hulpverlening.
Aanbieders zijn wel vriendelijk en zorgzaam voor cliënten en cliënten zijn wel blij met de geboden ondersteuning en
aandacht. Maar dit kan niet gekwalificeerd worden als professionele ondersteuning. Cliënten zijn overigens niet bekend
met de verschillen tussen ondersteuning op professionele of informele basis.

Daarnaast heeft het Toezicht Wmo in diverse onderzoeken geconstateerd dat er cliënten zijn die van een bekende (uit het
eigen netwerk) ondersteuning ontvangen, maar de betaling via de Pgb-aanbieder verloopt. Daarmee wordt informele zorg
in feite omgezet in formele zorg.
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 6 Huishoudelijke hulp heeft een lager tarief dan dagbesteding

In onze regio heeft de Uitvoeringsorganisatie Wmo voor de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis (Rogplus) 
al geruime tijd ervaring met de inzet van een rechtmatigheidsconsulent en heeft meegedaan aan een onderzoek van de 
Erasmus Universiteit naar rechtmatige zorg in het gemeentelijke sociale domein. 

Cliënt: 
“Ik weet het niet zeker, maar als het goed is zou ik vijf dagdelen per week dagbesteding moeten krijgen. Maar ik 
spreek mijn zorgverlener ongeveer een keer per week voor een half uur. Dan komt ze langs om een gesprekje te 
houden en dan is ze weer weg.”

Cliënt met LVB: 
“Van mijn begeleider moet ik altijd zeggen dat ze vier keer per week langs komt, maar eigenlijk komt ze maar één 
keer per week.”

3.17 Overige bevindingen: Rechtmatige declaratie van het Pgb

Als Toezicht Wmo hebben wij geen onderzoek gedaan naar de rechtmatige verstrekking van het Pgb. Wel signaleren wij
de volgende aandachtspunten.

Bij zes Pgb-aanbieders constateren wij dat de declaratie van de geleverde ondersteuning niet (altijd) overeenkomt met
de gestelde doelstellingen uit het Ondersteuningsplan van de gemeente.

Vijf Pgb-aanbieders leverden op verschillende resultaatgebieden minimale of geen ondersteuning met betrekking
tot de gestelde doelstellingen, maar declareerden wel het volledige bedrag. Mogelijk is er in deze gevallen sprake
van onrechtmatige inzet van het Pgb door cliënt of de Pgb-aanbieder. Een veelvoorkomend voorbeeld is dat
cliënten langdurig op vakantie gaan en het Pgb niet laten stoppen, cliënten minder dagbesteding krijgen dan in het
Ondersteuningsplan is vastgesteld en in sommige gevallen helemaal geen ondersteuning krijgen.
De zesde Pgb-aanbieder leverde huishoudelijke hulp in plaats van dagbesteding6. Hierbij gaat het om ondoelmatige
inzet van het Pgb.

De meeste cliënten zijn niet op de hoogte van de mogelijke consequenties aangaande een onjuiste inzet van het Pgb,
bijvoorbeeld dat dit mogelijk kan leiden tot het stopzetten en terugvorderen van het Pgb.
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4. Conclusies
en aan-  

    bevelingen

In hoeverre voldoet de kwaliteit van de geboden ondersteuning door Pgb-aanbieders aan cliënten
in de regio Rotterdam-Rijnmond aan de wettelijke- en gemeentelijke kwaliteitseisen?

Alles overziende concluderen wij dat de helft van de geboden Pgb-ondersteuning niet voldoet aan de gestelde
wettelijke- en gemeentelijke kwaliteitseisen. Wij vinden dit zorgelijk omdat cliënten recht hebben op
kwalitatief goede ondersteuning.

Veel cliënten beseffen niet dat ze recht hebben op enige vorm van Wmo-ondersteuning. In praktijk zijn deze cliënten
benaderd door Pgb-aanbieders met het advies om Wmo-ondersteuning aan te vragen. Desalniettemin zijn cliënten 
tevreden met de geboden ondersteuning. Er is - in sommige gevallen eindelijk - aandacht voor ze waardoor ze zich 
minder eenzaam voelen. Toch weten de meeste cliënten niet dat ze allereerst zélf verantwoordelijk zijn voor het
inkopen van de Wmo-ondersteuning en dat het hebben van een Pgb veel verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

Na de decentralisatie in 2015 - van rijksoverheid naar lokale overheden - zijn belangrijke (beleids)matige maatregelen
genomen om het Pgb-proces te verbeteren. In praktijk blijkt dat met name de Pgb-aanbieders hier pragmatisch mee
omgaan. Zo heeft niet de cliënt, maar de Pgb-aanbieder de regie in het gehele Pgb-proces (van aanvraag tot het
beëindigen van de Wmo-ondersteuning).

Om de financiële administratie van cliënten te beheren en de declaratiestroom voor de Pgb-aanbieders foutloos te
laten verlopen ontstaat er een veelvoud van consultancybureaus die cliënten gaan vertegenwoordigen. Daarom heeft
de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid om, vooral in de aanvraagfase en tijdens herbeoordelingen, grondig
onderzoek te doen en ervan overtuigd zijn dat het Pgb het juiste middel is om de het beoogde resultaat voor cliënt
te realiseren. De cliënt heeft hierin de verantwoordelijkheid om zelf aan te tonen op welke wijze de kwaliteit van de
ondersteuning is gewaarborgd.

Wij komen thans - als Toezicht Wmo - toe aan de conclusies naar aanleiding van het door ons uitgevoerde
onderzoek en doen aan de hand van onze bevindingen een aantal aanbevelingen. Ons onderzoek heeft zich
- op grond van de in onze inleiding aangegeven selectiecriteria - vooral gericht op de gemeente Rotterdam.
Desalniettemin achten wij de geformuleerde aanbevelingen voor alle regiogemeenten relevant.

Wij hebben het onderzoek uitgevoerd aan de hand van de volgende vraag:
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Wij doen de volgende aanbevelingen: 

Aanbeveling 1: Aanvullende kwaliteitseisen Pgb
A-Neem in de verordening, beleid en toekenningsbeschikking van een Pgb aanvullende kwaliteitseisen op waaraan
professionele Pgb-ondersteuning en vertegenwoordiging moet voldoen.

Bij de toekenning van een Pgb is wettelijk bepaald om de regie voor het opstellen van kwaliteitseisen over te dragen aan 
de cliënten. Het is een positieve ontwikkeling dat de gemeente Rotterdam, in geval van professionele ondersteuning, 
aanvullende kwaliteitseisen heeft opgenomen in het beleid. Een aandachtspunt op dit onderdeel is het gebrek aan 
implementatie in de uitvoering van het beleid. 

In de Wmo mag een cliënt een voorkeur uitspreken over de leveringsvorm van de maatwerkvoorziening. Client kan 
kiezen voor zorg-in-natura of Pgb. In de huidige situatie is niet het eigen onderzoek van de gemeente, maar het verzoek 
van de cliënt leidend voor de toekenning van het Pgb. Hierdoor zijn in sommige gevallen cliënten in een ongewenste 
afhankelijkheidspositie terechtgekomen van de Pgb-aanbieder.

De gemeente heeft zich op dit onderdeel onvoldoende strikt gehouden aan de wettelijke- en gemeentelijke kwaliteitseisen 
voor de toekenning van een Pgb. Er is vooral in de aanvraagfase onvoldoende onderzoek verricht naar de bekwaamheid 
van cliënt, of diens vertegenwoordiger, om het Pgb adequaat te kunnen beheren. De belangenvereniging voor cliënten met 
een Pgb (Per Saldo) heeft een bekwaamheidstest ontwikkeld die cliënten vrijblijvend kunnen invullen. 

De gemeente verwijst op de eigen website naar deze test, maar maakt hiervan in de beoordeling van de aanvraag zelf 
geen gebruik. 

Ook valt op dat de gemeente onvoldoende onderzoek verricht naar de kwestie in hoeverre de Wmo-ondersteuning 
professioneel of informeel verstrekt moet worden. In de beoordeling van  Pgb-aanvraag wordt in de uitvoering getoetst op 
de familierelatie - terwijl het beleid strikte voorwaarden oplegt aan professionele ondersteuning. Toch legt de gemeente 
deze verantwoordelijkheid voor de toetsing hiervan bij de cliënt. 

De gemeente zou op dit onderdeel veel meer moeten interveniëren om enerzijds invloed uit te oefenen op de kwaliteit van 
de ondersteuning en anderzijds de hoogte van het Pgb-tarief te bepalen. 

Aanbeveling 2: Implementeer controlemechanismen in het Pgb proces
A-Implementeer in de aanvraagfase voor het Pgb een methode/instrument/test waarmee de bekwaamheid van
cliënten, of diens vertegenwoordigers, getoetst wordt. Indien hierover twijfels bestaan, bied cliënten dan een
alternatief aan (bijvoorbeeld zorg in natura) omdat de kwaliteit van de geboden ondersteuning wettelijk gewaarborgd
moet zijn. Gezien de ervaring kan de gemeente Nissewaard hierin mogelijk een voortrekkersrol  in spelen.

B-Verricht onderzoek in hoeverre de opgestelde kwaliteitseisen (in het Zorg- en budgetplan) door cliënt
overeenkomstig zijn met de doelstellingen in het ondersteuningsplan en toets op de wettelijke- en gemeentelijke
kwaliteitseisen.

C-Ontwikkel risicoprofielen waarbij op basis van verschillende factoren de situatie van cliënten in kaart wordt
gebracht en hierop een passende maatwerkvoorziening wordt geboden. Een concreet voorbeeld hiervan is: een
Pgb in combinatie met beschermd wonen afgegeven voor de duur van vijf jaar brengt, vooral voor de cliënt, veel
risico’s met zich mee.

D-Toets, in de aanvraagfase en bij de herbeoordeling, of er sprake is van professionele ondersteuning conform
gemeentelijk beleid. In alle gevallen waarbij cliënt niet aannemelijk kan maken dat het om een professionele
ondersteuning gaat is er sprake van informele ondersteuning.



|   Eindrapportage proactief toezicht  op PGB-aanbieders in de regio Rotterdam-Rijnmond  | 29

Aanbeveling 3: Informeren op maat
Informeer cliënten op maat over rechten en plichten en de bijkomende verantwoordelijkheden en consequenties 
met betrekking tot het beheren van een Pgb.   

Aanbeveling 4: Rechtmatigheid
Treed indien mogelijk, net zoals bij Toezicht Wmo, regionaal op in de aanpak van rechtmatige zorg en 
deel zoveel mogelijk ervaring en kennis met elkaar. Gezien de ervaring kan Rogplus hierin mogelijk een 
voortrekkersrol  in spelen. 

Omdat Pgb-aanbieders over gemeentegrenzen heen werken is het goed om de opgedane ervaring en kennis hierover 
op een structurele wijze te delen met alle gemeenten in de regio.

Wij signaleren dat Pgb-aanbieders actief cliënten werven. Het gaat vaak om kwetsbare cliënten die niet voldoende de
Nederlandse taal spreken of multi-problematiek hebben. Doordat de Pgb-aanbieders de regie naar zich toe te trekken
ontstaat er een gebrek aan controle in de levering van kwalitatieve Wmo-ondersteuning. Naar ons oordeel is het
zorgelijk dat er bij meer dan de helft van de Pgb-aanbieders mogelijk sprake is van onrechtmatige besteding van het
Pgb.
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