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1. INLEIDING 

 

Wmo-toezicht 
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de kwaliteit van voorzieningen die 
verstrekt worden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). 
 
Conform artikel 6.1. van de Wmo 2015 heeft het college van B&W van de gemeente Nijkerk het 
Team Toezicht van GGD Gelderland-Midden als toezichthoudend ambtenaar aangewezen. 
 
Zorgaanbieders die Wmo ondersteuning bieden, leveren vaak ook langdurige zorg (Wlz). Op de 
langdurige zorg wordt toezicht gehouden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ). Gegevens en bevindingen in dit rapport beperken zich tot Wmo verstrekkingen. 

 

Aanleiding en belang 
Op 29 januari 2020 is op grond van artikel 6.1. van de Wmo 2015 een onderzoek uitgevoerd 
naar de kwaliteit van de ambulante begeleiding die door Altijd Iemand in de Buurt in Nijkerk 
wordt geboden.  
 
Uit het onderzoek bleek dat bij Altijd Iemand in de Buurt ambulante begeleiding te Nijkerk werd 
voldaan aan een deel van de gestelde wettelijke (kwaliteits)eisen en gemeentelijke eisen.  
Door de toezichthouder zijn hierop aandachtspunten geformuleerd en is de aanbieder verzocht 
om de geconstateerde aandachtspunten te verbeteren, waarna in oktober 2020 herinspectie 
zou plaatsvinden door de Wmo toezichthouder. 
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2. HET ONDERZOEK 
 

Onderzoeksmethode en opzet 
Het onderzoek omvat een aantal onderdelen, die zijn ingezet om een beeld van de kwaliteit van 
ondersteuning te geven. Deze onderdelen zijn: 

- Interview met directie; 
- Interviews met professionals; 
- Documentanalyse; 
- Observatie; 
- Inzage in cliëntdossiers.  

Een overzicht van de voor het onderzoek gebruikte bronnen is opgenomen in bijlage 1. 
 
Hetgeen ten aanzien van kwaliteit in artikel 3.1 van de Wmo 2015 is geregeld is als 
uitgangspunt genomen voor dit onderzoek, aangevuld met kwaliteitscriteria uit de gemeentelijke 
Wmo verordening of uit het gemeentelijk Wmo besluit; in de inkoopvoorwaarden of 
toekenningsbeschikkingen of uit overeenkomsten met zorgaanbieders. Deze staan beschreven 
in bijlage 2 en 3.      
 
Bovenstaande betekent dat, algemeen geformuleerd, met name is gekeken naar de 
doelmatigheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid van de geboden zorg en ondersteuning; 
naar de veiligheid van de cliënten; naar de afstemming van de ondersteuning op de behoefte 
van de cliënt en op andere geboden zorg of hulp; naar de deskundigheid van het personeel en 
de kwaliteit van de organisatie en naar de naleving van de rechten van cliënten. 

 

Het onderzoek 
Op 16 oktober 2020 heeft een aangekondigde herinspectie plaatsgevonden bij de ambulante 
begeleiding van Altijd Iemand In de Buurt te Nijkerk door de Wmo toezichthouder van GGD 
Gelderland-Midden. 
Er heeft hiervoor, gezien de maatregelen omtrent COVID-19, een inspectie middels beeldbellen 
plaatsgevonden met de directeur, de casemanager en de kwaliteitsmedewerker van Altijd 
Iemand in de Buurt. 
 
De toezichthouder heeft het gesprek als prettig ervaren. Alle personen die ten behoeve van het 
onderzoek gesproken zijn door de toezichthouders waren open en meewerkend.  
Van het gesprek is een gespreksverslag gemaakt dat voor akkoord aan de betreffende 
professionals is voorgelegd. 
 
Met dank aan de professionals voor de open en informatieve gesprekken en voor het 
verzamelen van relevante documentatie.  
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3. CONCLUSIE  

 

Onderzoeksvraag 
De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidde: 
In hoeverre voldoet de aanbieder aan de wettelijke kwaliteitseisen en aan de aanvullende eisen 
vanuit de gemeentelijke verordening en overeenkomsten? 
 

Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat bij Altijd Iemand in de Buurt wordt voldaan aan de gestelde wettelijke 
(kwaliteits)eisen en gemeentelijke eisen.  
 
Ten aanzien van de kwaliteitseisen en gemeentelijke eisen heeft de toezichthouder het 
volgende geconcludeerd: 
 
De voorziening is doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht:  
De aanbieder heeft een professionaliseringsslag gemaakt. Er is een intakeprocedure 
afgesproken waardoor de intake nu volgens een vastgesteld format uitgevoerd en in het dossier 
opgenomen wordt. Intakes worden nu uitgevoerd door de begeleider die ook de daadwerkelijke 
ondersteuning gaat bieden en cliënten hebben allen kennis gemaakt met hun tweede 
begeleider.  
De aanbieder heeft verder in- en exclusiecriteria opgesteld. 
Ook zijn duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd ten aanzien van het uitvoeren van 
evaluaties, inhoud van de dossiers en inhoud van zorgplannen. 
Borging hiervan vindt plaats middels een planningsmonitor. 
In de praktijk blijkt dat een deel van de afspraken nog niet volledig door medewerkers in de 
werkwijze opgenomen is. Zo moeten de opgestelde in- en exclusiecriteria nog onder de 
aandacht worden gebracht van de medewerkers die de intakegesprekken uitvoeren. 

 
De voorziening is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg 
of hulp die de cliënt ontvangt: 
Aandachtspunten vanuit de gebiedsteammedewerkers in het eerdere onderzoek lagen op het 
gebied van communicatie en verslaglegging. Gebiedsteammedewerkers zijn ten behoeve van 
de herinspectie niet gesproken. De toezichthouder verwacht dat de afspraken die ten aanzien 
van zorgplannen en evaluaties zijn gemaakt ook invloed zullen hebben op communicatie en 
verslaglegging aan het gebiedsteam. 
 
De voorziening is veilig: 
De aanbieder heeft afspraken gemaakt omtrent het uitvoeren van risicotaxaties op cliëntniveau. 
Er blijkt tijdens de herinspectie nog wel onduidelijkheid over wanneer sprake is van 
probleemgedrag en dus een risicotaxatie zou moeten worden uitgevoerd. De aanbieder gaat 
deze term verduidelijken in het registratiesysteem. 
De aanbieder heeft agressiebeleid opgesteld en sluit nu begeleidingsovereenkomsten af met 
cliënten waarin afspraken zijn opgenomen ten aanzien van het gedrag van cliënten. 
In het beleid ten aanzien van melden van calamiteiten is nu opgenomen dat calamiteiten bij 
Wmo ondersteuning bij de Wmo toezichthouder gemeld dienen te worden.  
 
De voorziening wordt verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende 
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard.  
De toezichthouder concludeerde tijdens het eerdere onderzoek dat 2 personen niet voldeden 
aan de door de organisatie opgestelde opleidingseisen en hiervan 1 persoon als ongeschoolde 
kracht zelfstandig taken uitvoerde waarvoor deze niet gekwalificeerd was. Dit is aangepast. De 
ongeschoolde medewerker voert nu werkzaamheden uit als tweede begeleider, naast de eerste 
begeleider. Wel is opnieuw een medewerker aangenomen die niet voldoet aan de eisen die de 
organisatie zelf stelt in de functieomschrijving. 
 
De voorziening wordt verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt: 
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Vanuit de aanbieder wordt nu een zorgovereenkomst afgesloten met cliënten.  
In de intakeprocedure is nu vastgelegd welke documenten moeten worden ondertekend door 
cliënten en welke moeten worden opgenomen in de dossiers. Hierdoor worden 
toestemmingsverklaringen nu standaard ondertekend en opgeslagen in het systeem. Ook wordt 
hierdoor nu standaard informatie verstrekt aan cliënten over de klachtenprocedure. 
 
 
 

Advies: 
De toezichthouder sluit het toezicht hiermee af. 
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4. BEVINDINGEN 
 
De herinspectie van 16 oktober 2020 heeft zich gericht op de aandachtspunten die 
geconstateerd zijn tijdens het onderzoek op 29 januari 2020. 
Naar aanleiding van de aandachtpunten zijn verbeteracties opgesteld en opgenomen in een 
nieuw verbeterregister. 
 
De organisatie is sinds het bezoek gegroeid vanwege een aanbesteding voor bemoeizorg. Het 
aantal medewerkers is verdubbeld, van 5 naar 10 medewerkers en er wordt nu gewerkt vanuit 2 
teams; Team Valleiregio en Team Veluwe. De ondersteuning in Nijkerk wordt uitgevoerd door 
het team Veluwe. 
 
 
Ten aanzien van de op 29 januari 2020 september 2020 gestelde aandachtspunten constateert 
de toezichthouder in de herinspectie het volgende: 
 
De voorziening is doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht’ (art. 3.1., tweede lid sub a, Wmo 
2015) 

29 januari 2020 16 oktober 2020 

Aandachtpunt is dat cliënten zelf 
niet weten wie de tweede 
begeleider is. 

Alle cliënten hebben sinds het vorige onderzoek kennis gemaakt 
met hun tweede begeleider en deze vervangt nu bij ziekte of 
vakantie. 
 

Volledigheid van de zorgdossiers is 
aandachtpunt voor de organisatie. 
De toezichthouder heeft inzage 
gehad in 3 cliëntdossiers, die 
wisselend volledig waren. Niet altijd 
is hierin de naam van de huisarts 
opgenomen, rapportage vindt nog 
onvoldoende doelgericht plaats en 
ook eventueel medicatiegebruik 
wordt hierin niet consequent 
bijgehouden. 
 

De intakeprocedure is aangepast. Na aanmelding wordt de 
intake nu uitgevoerd door de ambulant begeleider die de 
daadwerkelijke begeleiding gaat bieden aan de cliënt en niet 
door de casemanager. Hierdoor ziet de cliënt 1 gezicht.  
Intakes worden uitgevoerd volgens het anamneseformulier in het 
registratiesysteem. Dit is getoond en oogt eenduidig en 
overzichtelijk.  
Hierin wordt een stappenplan doorlopen waarbij standaard 
informatie over huisarts en apotheek in het systeem moet 
worden gezet. Op de verschillende domeinen wordt vervolgens 
bij de anamnese de situatie en hulpvraag in kaart gebracht 
waarbij een koppeling kan worden gemaakt om het onderdeel op 
te nemen in het zorgplan.  
 
Er wordt nu een planningsmonitor in het systeem gebruikt; eens 
per maand wordt deze door de kwaliteitsmedewerker doorlopen 
om na te gaan of alle dossiers actueel zijn.  
 
Ten behoeve van de herinspectie zijn 3 zorgdossiers ingezien. 
De anamnese is in de dossiers volledig en eenduidig ingevuld. 
Doelen zijn SMART opgesteld en hebben een looptijd van max 6 
maanden, vaak ook korter. 
Een van de ondersteuningsplannen die gezien is, is niet 
ondertekend. Het betreft een cliënt die over is gegaan van 
bemoeizorg naar ambulante begeleiding. In dat geval is nu nog 
niet geborgd dat ondertekening plaatsvindt. Dit proces zal door 
de aanbieder aangepast worden.  
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Het evalueren van begeleiding en 
ondersteuningsplannen is op dit 
moment punt van aandacht. Dit 
wordt duidelijk uit het inzien van de 
zorgplannen, de gesprekken met 
directie en met gebiedsteam 
medewerkers. Ook uit de laatste 
HKZ-audit is dit als aandachtspunt 
gekomen. Recent is een nieuwe 
werkwijze afgesproken omtrent het 
uitvoeren van evaluaties, deze 
werkwijze wordt echter nog niet in 
de praktijk uitgevoerd, waardoor 
evaluaties nu nog onvoldoende 
plaatsvinden. 
 

Vanuit de planningsmonitor ontstaat er nu een signaal dat 
evaluatie plaats moet vinden op momenten dat doelen verlopen. 
Omdat de doelen een looptijd van maximaal 6 maanden hebben, 
vindt in ieder geval halfjaarlijks evaluatie van het 
ondersteuningsplan plaats. De looptijd van het gehele plan is nu 
veelal wel een jaar. Daarnaast worden maandelijks met de cliënt 
de doelen doorgenomen (vanuit cliëntperspectief). 
Afspraak is gemaakt dat de looptijd bij nieuwe zorgplannen een 
half jaar zal worden, even lang als de maximale duur van een 
doel. 
Evaluatieverslagen worden nu niet ondertekend omdat het 
systeem deze mogelijkheid niet biedt. 
Er is 1 evaluatieverslag gezien. Hierbij was het nieuwe zorgplan 
3 maanden later dan de uitgevoerde evaluatie opgesteld. 
De aanbieder heeft hierover aangegeven dat werkafspraken nu 
formeel gemaakt zijn en vastgelegd zijn in beleid, maar dit nog in 
de werkwijze van medewerkers opgenomen moet worden. Dit is 
nu veel onderwerp in de overlegvormen en zal wat tijd nodig 
hebben voordat iedereen vertrouwd is met de nieuwe afspraken. 
 

Het aannamebeleid is op dit 
moment onduidelijk, door het 
ontbreken van in- en 
exclusiecriteria. De casemanager 
beslist bij een aanmelding of de 
problematiek passend is bij de 
geboden begeleiding. Onduidelijk is 
op basis waarvan deze beslissing 
wordt gemaakt. 
 

Contra-indicaties zijn naar aanleiding van de vorige inspectie 
opgesteld. Nu een nieuwe werkwijze is afgesproken en de 
ambulant begeleiders de intake uitvoeren, moeten deze 
afspraken nog wel goed bij hen onder aandacht worden 
gebracht.  

 
 
De voorziening is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg 
of hulp die de cliënt ontvangt. 
 

29 januari 2020 16 oktober 2020 

Aandachtspunten vanuit de 
gebiedsteammedewerkers liggen 
op gebied van communicatie en 
verslaglegging. Zorgplannen en 
evaluaties worden niet altijd op tijd 
naar hen opgestuurd. Daarnaast 
zijn aangeleverde evaluaties 
minimaal en missen de 
gebiedsteammedewerkers hierin 
een vast format. 
 

Nu afspraken zijn gemaakt ten aanzien van evaluaties en deze 
structureel en volgens geldende afspraken worden uitgevoerd is 
de verwachting dat ook deze afstemming zal verbeteren. 
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‘De voorziening is veilig.’ (art 3.1., tweede lid sub a, Wmo). 
 

29 januari 2020 16 oktober 2020 

De directeur zelf heeft geen VOG 
overlegd. Gezien hij bestuurder is 
van de organisatie, contact heeft 
met cliënten en inzage heeft in 
dossiers dient hij over een VOG te 
beschikken.  
 

De directeur heeft een VOG overlegd op functie 
directeur/bestuurder. 
 
 

Actueel agressiebeleid ontbreekt 
momenteel nog.  
 

Een protocol agressie met afspraken omtrent waarschuwingen 
en sancties is opgesteld en getoond. 
 
 

Er wordt geen 
begeleidingsovereenkomst met 
cliënten afgesloten, waarin rechten 
en plichten benoemd staan. Ook in 
de gedragscode of het 
bejegeningsprotocol is niet 
vastgelegd aan welke regels 
cliënten zich dienen te houden. Wel 
is helder wat verwacht wordt van 
medewerkers ten aanzien van 
bejegening en gedrag. 
 

Sinds het vorige onderzoek worden met cliënten 
begeleidingsovereenkomsten afgesloten.  
Hierin zijn afspraken ten aanzien van gedrag opgenomen. 

In het beleid ten aanzien van 
melden van calamiteiten ontbreekt 
dat calamiteiten naast het melden 
bij de IGJ ook bij de Wmo 
toezichthouder gemeld dienen te 
worden.  
 

In het beleid is nu het melden aan de Wmo toezichthouder 
opgenomen.  
 
 

Risicotaxaties op cliëntniveau 
worden momenteel onvoldoende en 
onvolledig uitgevoerd. In het 
registratiesysteem kan een 
risicoanalyse uitgevoerd worden, 
maar deze is niet passend bij zowel 
de doelgroep als de geboden 
begeleiding.  
 

Een risico taxatie wordt nu bij ongeveer een kwart van de Wmo 
cliënten uitgevoerd. 
De risicotaxatie is gekoppeld aan het ondersteuningsplan. 
 
Gesteld wordt dat deze wordt ingevuld als er sprake is van 
probleemgedrag; een term die verschillend ingevuld kan worden.  
Een uitwerking van de term probleemgedrag zal door de 
aanbieder worden opgenomen in het registratiesysteem. 
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‘De voorziening wordt verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende 
verantwoordelijkheid op basis van de professionele standaard.’ (art 3.1, tweede lid sub c, 
Wmo). 
 

29 januari 2020 16 oktober 2020 

De toezichthouder heeft 
geconstateerd dat rollen en 
verantwoordelijkheden op dit 
moment nog onvoldoende helder 
zijn. 
 
 

De organisatie kent nu een kwaliteitsteam, bestaande uit 3 
personen. De directeur heeft binnen het kwaliteitsteam een 
overstijgende rol. Een kwaliteitsmedewerker beoordeelt nu alle 
zorgplannen en anamneses die door begeleiders in het 
registratiesysteem worden ingevoerd om de kwaliteit hiervan te 
borgen. 
Ten aanzien van de rollen binnen het kwaliteitsteam wordt nog 
gezocht naar een goede rolverdeling. 
De taken van de casemanager zijn nog niet vastgesteld. 
Aangezien de organisatie de afgelopen maanden hard gegroeid 
is wil men de rolverdeling hierop inrichten. Hiermee is gewacht 
tot de aanbesteding afgerond was.  
 

Zowel de functie van ambulant 
begeleider en junior ambulant 
begeleider vereisen volgens de 
functiebeschrijvingen van de 
organisatie een relevante Hbo-
opleiding. Met de aanbieder is 
besproken dat 2 personen niet aan 
deze eis voldoen.  

Alle nieuwe medewerkers hebben een hbo-diploma, behalve 
één. Deze medewerker heeft een mbo-diploma en heeft veel 
werkervaring. Besproken is dat dit niet conform het beleid van 
de organisatie is waarin gesteld is dat ambulant begeleiders Hbo 
geschoold dienen te zijn. 
 
De medewerker die tijdens het vorige onderzoek 
ongekwalificeerd zelfstandig begeleidingstaken uitvoerde is nu 
geen eerstverantwoordelijk begeleider meer. 
 

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

29 januari 2020 16 oktober 2020 

Vanuit de aanbieder wordt geen 
zorgovereenkomst afgesloten met 
cliënten. Het plan, opgesteld vanuit 
het gebiedsteam, wordt als 
overeenkomst beschouwd.  
 

Zorgovereenkomsten worden nu met alle cliënten afgesloten. 
Een zorgovereenkomst is gezien. Hierin zijn met de cliënten 
afspraken ten aanzien van agressie en het beëindigen van de 
zorg opgenomen. 
  
 

Bij de intake wordt aan de cliënten 
gevraagd om 2 
toestemmingsverklaringen voor 
inzage in- en uitwisseling van 
gegevens te ondertekenen. 
Ondertekende documenten worden 
in het registratiesysteem 
opgeslagen. Tijdens het 
inspectiebezoek bleek dit nog niet 
van iedereen volledig te zijn. 
 

In de nieuwe intakeprocedure wordt een stappenplan doorlopen 
waarbij standaard de toestemmingsverklaringen besproken en 
ondertekend worden. 

De aanbieder is bekend met zowel 
een klachtenprocedure als een 
vertrouwenspersoon, deze zijn 
beiden opgenomen op de website 
van de aanbieder. Cliënten waren 
echter onvoldoende op de hoogte.  
 

In de nieuwe intakeprocedure wordt een stappenplan doorlopen 
waarbij aangegeven moet worden of zaken als de 
klachtenprocedure en vertrouwenspersoon uitgelegd zijn aan de 
nieuwe cliënt. 
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Cliënttevredenheidsonderzoeken 
vinden jaarlijks plaats. Een 
aandachtspunt is dat medewerkers 
in gezamenlijk overleg bepalen 
welke cliënten een formulier 
ontvangen om hieraan deel te 
kunnen nemen en niet alle cliënten 
deze ontvangen.  
 

Het cliënttevredenheidsonderzoek 2020 moet nog uitgevoerd 
worden in november. Er wordt nog gezocht naar een goede 
vorm. 
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ZIENSWIJZE AANBIEDER 
 
 
 
Ontvangen op 25 november 2020. 
 
 
 
Binnen Altijd Iemand In De Buurt werken we met het hele team elke dag aan het leveren van 
eerlijke zorg van hoge kwaliteit aan onze cliënten. Hierbij streven we openheid, transparantie en 
plezier na, we doen wat we zeggen en laten zien wat we doen.  
 
Ook voor onszelf heeft een inspectie veel toegevoegde waarde omdat wij hierdoor inzicht 
krijgen in hoeverre wij als organisatie voldoen aan onze kernwaarden. We worden daarom ook 
blij van de inhoud van het onderliggende rapport van de herinspectie waarin wordt 
geconstateerd dat Altijd Iemand In De Buurt niet alleen voldoet aan de gestelde wettelijke 
(kwaliteits)eisen en gemeentelijke eisen maar waarin wij ook een waardering lezen over de 
professionaliteit en open cultuur binnen Altijd Iemand In De Buurt.  
 
Naar aanleiding van de herinspectie zijn wij nóg trotser op Altijd Iemand In De Buurt en onze 
werkwijze. Het is fijn om erkenning te krijgen voor de professionaliseringsslag die we hebben 
gemaakt.  
 
Wij beschouwen dit rapport dan ook als een aansporing voor de ingeslagen weg van Altijd 
Iemand In De Buurt en zien uit naar een langdurige samenwerking in de gemeente Nijkerk! 
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GEGEVENSOVERZICHT 
 
Gegevens zorgaanbieder  
Naam : Altijd Iemand in de Buurt 
Adres : Sterrebos 18 
Postcode en woonplaats : 3829 BE Hooglanderveen 
Telefoonnummer : - 
Website aanbieder : www.altijdiemandindebuurt.nl 
Email aanbieder : info@aiidb.nl 
Aantal medewerkers : 6 
Rechtsvorm : B.V. 
HKZ/ISO gecertificeerd : HKZ Kleine Organisaties 
 
 
Gegevens toezicht  
Naam GGD : GGD Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en woonplaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
 
Gegevens opdrachtgever  
Naam : Gemeente Nijkerk 
Adres : Kolkstraat 27 
Postcode en woonplaats : 3860 BA Nijkerk 
 
 
Planning  
Datum inspectie : 16 oktober 2020 
Opstellen concept inspectierapport : 13 november 2020 
Hoor/wederhoor : 20 november 2020 
Zienswijze ontvangen : 25 november 2020 
Vaststelling inspectierapport : 27 november 2020 
Verzending inspectierapport : 30 november 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.altijdiemandindebuurt.nl/
mailto:info@aiidb.nl
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BIJLAGE 1 BRONNEN 
 

1. Observaties 

 

2. Interviews met: 

- Directeur 

- Casemanager 

- Kwaliteitsmedewerker, tevens ambulant begeleider 

 
3. Registratiesysteem met anamneseformulier, risicotaxatie en planningsmonitor 

 
4. 3 Zorgdossiers met ondersteuningsplannen en een evaluatieverslag 

 
5. 2 VOG’s  

 
6. Website: https://www.altijdiemandindebuurt.nl/ 

 
7. Documenten: 

 
Gezien tijdens bezoek: 

- Agressieprotocol 
- Calamiteitenbeleid 

 
Ontvangen documenten: 

- Protocol Contra-indicaties versie 1.0 
- AIIDB Zorgovereenkomst versie 1.0 
- Kwaliteitshandboek HKZ KO AIIDB versie 1.2 concept 
- AIIDB Richtlijnen Zorgplan versie 1.2 
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BIJLAGE 2 DEELOVEREENKOMST 
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BIJLAGE 3 CALAMITEITEN MELDEN WMO 
 
 

 
 



 

www.vggm.nl A016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

GGD Gelderland-Midden 

Postbus 5364 

6802 EJ ARNHEM 

T  0800 8446 000 

E  ggd@vggm.nl 

I  www.vggm.nl 

 

 

GGD Gelderland-Midden  

is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 




