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Was / wordt tabel Kwaliteitsbeheerplan Jeugdhulp en Wmo, maart 2022 

 

Blz. Was Wordt  

7 (3.2, 2e 

alinea) 

Deze controletolerantie houdt in dat bij uitvoering van controles elke 

fout groter dan of gelijk aan €50.000 en/of onzekerheid groter dan of 
gelijk aan € 125.000 gerapporteerd. 

Deze controletolerantie houdt in dat bij uitvoering van controles elke 

fout groter dan of gelijk aan €100.000 en/of onzekerheid groter dan of 

gelijk aan € 100.000 gerapporteerd.  
 

Opm.: tekst is in overeenstemming gebracht met huidige 

controleprotocol. 

 

8 (3.2, 

opmerking 

onder 

tabel) 

 toegevoegd: De accountant hanteert 50% of 60% van dit bedrag voor de 

goedkeuringstolerantie. 

8 (3.3)  Gegevens in tabel aangepast (cijfers 2020). 
 

9  In kolom ‘relevant voor’: Kwaliteitsmedewerker toegevoegd bij CIVision, 

i-Samenleving en SVBportal voor Gemeenten. 

 

11 

(6.2, 3e 

alinea) 

Deze gaat zich vanaf de beoordeling van de jaarrekening 2021 enkel 

richten op de getrouwheid van de lasten en niet meer op de 

rechtmatigheid.  

 

Vanaf boekjaar 2022 vindt een verandering plaats in de 

verantwoordelijkheden met betrekking tot de rechtmatigheid van de 

jaarrekening van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke 

regelingen.  

Deze gaat zich vanaf de beoordeling van de jaarrekening 2022 enkel 

richten op de getrouwheid van de lasten en niet meer op de 

rechtmatigheid.  

 

14 

(onderdeel 

3) 

 Verwijderde rijen:  

 Spiegelgesprekken Wmo: spiegelgesprekken worden niet gevoerd. 

Evaluatie van dienstverlening wordt beschreven in paragraaf 11.2 
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 Telefonische interviews jeugd: door de kwaliteitsmedewerker 

worden geen telefonische interviews afgenomen. Relevante  

bevindingen uit de cliëntervaringsonderzoeken van het CJG wordt 

besproken met de kwaliteitsmedewerker. 

 Terugkoppeling exitgesprekken Wmo: exitgesprekken worden niet 

gevoerd. Evaluatie van dienstverlening wordt beschreven in 

paragraaf 11.2 

 Telefonische interviews Wmo toegang: wordt uitgevoerd door 

Wmo-loket, zie onderdeel 4b. 

 

14 

(onderdeel 

4b) 

 Verwijderd: 

Kwaliteitsmedewerker - Prestatielevering PGB: wordt uitgevoerd door 

Wmo-loket. Prestatielevering wordt omschreven in Hoofdstuk 11. 

 

Toegevoegd: 

Wmo-loket - telefonische interviews door Wmo-loket t.b.v. nazorg. 

Kwaliteitsmedewerker - Analyseren signalen uit nazorggesprekken. 

 

15 Tijdpad Tijdpad aangepast 

 

17 

(7.2, 1e 

alinea) 

Tijdens het proces wordt bij de toegang altijd een tweede-ogen 

controle uitgevoerd door de coördinator van het Wmo-loket 

alvorens een toekenning wordt gedaan 

Tijdens het proces wordt zowel bij de toegang als bij de besluitvoering 

altijd een vierogen controle uitgevoerd door de coördinator van het 

Wmo-loket alvorens een toekenning wordt gedaan. 

 

22 

(9.3) 

Voor Wmo wordt gekozen geen spiegelgesprekken te organiseren. 

De kwaliteitsmedewerker benadert alle Wmo-cliënten 

huishoudelijke hulp, begeleiding individueel of –groep (zie 9.4), over 

hun ervaring met de toegang en de hulpverlening. Daarnaast is er de 

Wmo-raad, daarin komen deze aspecten op niet-individuele basis 

aan de orde. 

 

Voor Wmo wordt gekozen geen spiegelgesprekken te organiseren, 

cliënten worden vanuit het cliëntervaringsonderzoek en in het kader 

van de prestatielevering benaderd (zie 11.2).  

 

22 De kwaliteitsmedewerker zal de contactgegevens ontvangen en de 

cliënten telefonisch benaderen.  

De kwaliteitsmedewerker zal de contactgegevens ontvangen en de 

cliënten indien noodzakelijk telefonisch benaderen.  
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(9.4, 1e 

alinea) 

22 

(9.4, 2e 

alinea) 

Daarnaast zal de kwaliteitsmedewerker op eigen initiatief Wmo-

cliënten die een indicatie voor huishoudelijke hulp, begeleiding 

individueel of groep hebben ontvangen, binnen 6 weken na het 

afronden van de aanmelding telefonisch benaderen. Doelstelling van 

dit controlemiddel is om te beoordelen of de cliënt heeft ervaren dat 

deze goed en passend is geholpen bij diens hulpvraag. 

 

Het Wmo-loket benadert cliënten 3 maanden na besluitdatum in het 

kader van de prestatielevering (zie 11.2). 

 

 

23 

(9.6) 

 Toegevoegd: Relevante informatie wordt gedeeld met de 

kwaliteitsmedewerker. 

 

24 

(9.8) 

Door het Wmo-loket worden cliënten niet benaderd na levering 

voorziening of starten van een dienst, ervaring leert dat cliënten zich 

zelf melden als daar aanleiding voor is. Exitgesprekken zijn daarnaast 

niet perse noodzakelijk en voegen niets toe, door de telefonische 

interviews (kwaliteitsmedewerker, zie 9.4) en de door het Wmo-

loket uitgevoerde herindicaties, die per cliënt ieder 2 jaar 

plaatsvinden. 

Het Wmo-loket ontvangt de stop-zorg berichten vanuit de aanbieder en 

neemt indien nodig contact op met de cliënt. Aparte exitgesprekken zijn 

niet perse noodzakelijk, door het Wmo-loket worden cliënten benaderd 

in het kader van de prestatielevering (zie 11.2). 

25 

(10.1, 1e 

alinea) 

Er wordt een aantal (nieuwe) cliëntdossiers door middel van een 

steekproef geselecteerd, deze worden gecontroleerd op het 

zichtbaar en correct volgen van het afwegingskader, de 

compleetheid van het dossier en op de aanwezigheid en 

compleetheid van een verwijzing. Bevindingen en verbeterpunten uit 

de interne controle worden naar de coördinator van het Wmo-loket 

gecommuniceerd en opgenomen in de interne audit. 

 

Er wordt een aantal (nieuwe) cliëntdossiers door middel van een 

steekproef geselecteerd, deze worden gecontroleerd op het zichtbaar 

en correct volgen van de procedure en  de compleetheid van het dossier 

van melding tot facturatie. Bevindingen en verbeterpunten uit de 

interne controle worden naar de coördinator van het Wmo-loket 

gecommuniceerd en opgenomen in de interne audit. 

 

26 

(10.1) 

 Populatie Wmo:  toegevoegd: De omvang van de steekproef is in 

overleg met de accountant bepaald. 

 

26 

(10.1) 

Controlepunten Wmo 

 of de aanvrager feitelijk in Bloemendaal verblijft; 

Controlepunten Wmo 

 of de aanvrager feitelijk in Bloemendaal verblijft; 
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 of aanmeldformulier en gespreksverslag onderdeel zijn van het 

dossier; 

 of het werkproces zoals op te maken uit de verordening 

zichtbaar en toetsbaar is doorlopen: Aanmelding komt binnen -  

bevestiging aanmelding – keukentafelgesprek – alle 

weigeringsgronden doorlopen (afwegingskader) tijdens gesprek 

– gespreksverslag – gespreksverslag ter akkoord naar 

coördinator Wmoloket – ondertekend door klant (akkoord op 

inhoud  - gespreksverslag + overdrachtsdocument naar IASZ - 

beschikking klant – toewijzingsbericht aanbieder of melding bij 

leverancier; 

 of de afweging zoals omschreven in het gespreksverslag is 

gedaan volgens de inhoud van de verordening;  

 of WLZ als eventuele voorliggende voorziening is getoetst; 

 Of de keuze voor PGB met een (zichtbaar) afwegingskader zoals 

op te maken uit de verordening is gemaakt. 

 

 of WLZ als eventuele voorliggende voorziening is getoetst; 

 of het werkproces zoals op te maken uit de verordening zichtbaar 

en toetsbaar is doorlopen: meldingsformulier  -  

ontvangstbevestiging – keukentafelgesprek gevoerd – 

aanwezigheid gespreksverslag – gespreksverslag ter akkoord naar 

coördinator Wmo-loket – ondertekend door klant (akkoord op 

inhoud  - gespreksverslag + overdrachtsdocument naar IASZ - 

besluit klant – toewijzingsbericht aanbieder of melding bij 

leverancier; 

 

Op basis van het vierogen principe vindt een inhoudelijke toetsing 

plaats op het gespreksverslag en op het besluit. Hier wordt het 

afwegingskader getoetst volgens de inhoud van de verordening.  

 

27 

(10.3, 

laatste 

alinea 

Opgemerkt wordt dat ook de cliënten die hulpverlening ontvangen 

van gesubsidieerde aanbieders worden benaderd door de 

kwaliteitsmedewerker, binnen 6 weken na het afronden van de 

aanmelding telefonisch worden benaderd. 

 

Verwijderd. Dit valt onder paragraaf 11.2 prestatielevering 

 

28 (11.1) Paragraaf 11.1. Prestatielevering PGB wordt verwijderd, inhoud 

wordt meegenomen in paragraaf 11.2 

Toegevoegd: 

11.1 Prestatielevering Jeugd 

11.2 Prestatielevering Wmo 

 

28 (11.2)  

 

Nieuwe paragraaf 11.2 toegevoegd 

 

28 t/m 31 Nummering paragraaf 11.2 t/m 11.5 

 

Nieuwe nummering paragraaf 11.3 t/m 11.6 

31 

(tabel) 

1e punt: Rapportage van kwaliteitsmedewerker aan afdeling ten 

behoeve van bijsturen in de lijn 

Rapportage van kwaliteitsmedewerker aan afdeling beleid en 

coördinator Wmo ten behoeve van bijsturen in de lijn 
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3e punt: Bespreken van informatie vanuit kwaliteitsmedewerker op 

kwartaaloverleg met de toegang Wmo 

Bespreken en rapporteren van informatie vanuit kwaliteitsmedewerker 

aan beleid in het kwartaaloverleg met betrekking tot de toegang Wmo 

 


