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BIJLAGE 9: VERANTWOORDINGSPROTOCOL WESTERKWARTIER-GEMEENTEN 

Verantwoordingsprotocol 2016 ten behoeve van 
Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening  Wmo 2015 
Gemeente Grootegast, Gemeente Leek, Gemeente Marum, Gemeente Zuidhorn 
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1. Inleiding 
 
De gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn  zijn voor de inkoop van 
maatwerkvoorzieningen zoals bedoeld in de Wmo 2015 een gezamenlijke 
inkoopprocedure gestart voor het jaar 2016 en verder. De verantwoordingsvereisten in 
dit verantwoordingsprotocol zijn van toepassing op zorgaanbieders van zorg in natura 
(ZIN). 
 
Middels dit verantwoordingsprotocol is getracht zoveel mogelijk aan de (in 2014 
uitgesproken) wens van verminderde regeldruk tegemoet te komen. Ook is uniformiteit 
in de afspraken als voorwaarde aangegeven. Aan deze laatste voorwaarde is door de 
opdrachtgever voldaan door te gaan in de lijn van het verantwoordingsprotocol 2015. 
Daarnaast hebben de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn er naar 
gestreefd zoveel als mogelijk is, gebruik te  maken van rapportages die de 
opdrachtnemer al voor andere doeleinden dient op te stellen en/of van reeds bestaande 
informatiestromen. 
 
Dit document betreft een groeidocument. Zodra het onderdeel contractbeheer van de 
inkoop Wmo dat op de innovatie-agenda (bijlage 5 van de deelovereenkomst) staat nader 
is uitgewerkt, kan de verantwoording verder worden vormgegeven. Verantwoording is een 
onderwerp dat in samenspraak met de adviesgroep zal worden ontwikkeld in het kader 
van de innovatie-agenda.    
 
Do el van dit document  
Omdat de gemeenten publieke middelen besteden, moeten zij over haar uitgaven 
kunnen aantonen dat deze rechtmatig zijn besteed en deze uitgaven kunnen 
verantwoorden aan haar stakeholders. In dit verantwoordingsprotocol zijn de 
verantwoordingsvereisten die zijn opgenomen in de ‘Basisovereenkomst Inkoopnetwerk 
WMO 2015 en Jeugd Gemeente Leek, gemeente Marum, gemeente Grootegast en 
gemeente Zuidhorn’ en de ‘Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Ondersteuning 
Wmo 2015 Gemeente Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn’ uitgewerkt.  
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Dit protocol heeft een tweeledig doel. Het geeft enerzijds voorschriften voor de 
verantwoording door de opdrachtnemer en anderzijds aanwijzingen voor het onderzoek 
door de accountant van de opdrachtnemer.  De voorschriften voor de verantwoording 
door de opdrachtnemer zijn beschreven in het accountantsprotocol en model controle 
verklaring (zie Bijlage 1). 
 
Met dit verantwoordingsprotocol wil de opdrachtgever onder andere voldoende zekerheid 
krijgen over: 

• De rechtmatigheid van de naleving van de aan het budget en inkoop verbonden 
verplichtingen. 

• De tijdigheid en getrouwheid van de overige rapportagevoorschriften opgenomen in 
de overeenkomst. 

 
Onder verantwoording verstaan we in dit protocol uitsluitend de verantwoording die de 
Opdrachtnemer aan de O pdrachtgever aflegt over de uitgevoerde dienstverlening. Het 
gaat hierbij om: 

• informatie aan de hand waarvan de gemeente kan bepalen of de aanbieder voldoet 
aan inhoudelijke eisen en/of de resultaatafspraken die binnen de overeenkomst zijn 
gemaakt. Hiermee kan de opdrachtgever de opdrachtnemer (aan)sturen en 
daarmee haar rol als opdrachtgever professioneel invullen; 

• Informatie bedoeld om aan te tonen dat de dienst of de daadwerkelijk geleverde 
Ondersteuning in het kader van de overeenkomst van voldoende kwaliteit is geweest. 

 
Benodigde rapportages 
In hoofdstuk 3 zijn de rapportages opgenomen die de opdrachtgever periodiek van de 
opdrachtnemer wil ontvangen: 

• Assurancerapport  

• Klachtenrapportage 

• Meldingen van zorgweigering  

• Jaarrekening en jaarverslag 

• Eventueel: Aanvullende financiële gegevens 
 

2. Begrippenlijst 
 
Accountant 
De door opdrachtnemer aangestelde openbare accountant als bedoeld in artikel 393, 
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
Assurance-rapport 
Een door accountants gehanteerde term voor controle verklaringen volgens de NBA 
Standaard 3000 “Assurance  opdrachten”. 
Controle 
Voor zover dit verantwoordingsprotocol de term ‘controle’ gebruikt, wordt hiermee 
bedoeld de uitvoering van Assurance werkzaamheden volgens NBA Standaard 3000. 
Financiële rechtmatigheid 
Het voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst, voor zover deze een financieel 
effect hebben op de betreffende rapportage opgesteld door de opdrachtnemer. In het 
geval van de rapportage cliëntmutaties betekent dit dat de aantallen tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de relevante artikelen van de overeenkomst en dit 
verantwoordingsprotocol.  
Anders gezegd: de verantwoorde aantallen voldoen aan de eisen van recht (volgens 
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de afgesproken voorwaarden) en duur (binnen de afgesproken termijnen). Door te 
voldoen aan voorwaarden in de overeenkomst en dit verantwoordingsprotocol zijn ze 
financieel rechtmatig. 
Getrouwheid 
Een getrouw beeld in het kader van dit verantwoordingsprotocol houdt in dat de 
uitkomsten van activiteiten van de opdrachtnemer volledig, juist en tijdig in de 
betreffende rapportage worden weergegeven, waarbij rekening is gehouden met het 
doel waarvoor de rapportage is opgesteld. Een getrouw beeld impliceert dat de 
rapportage niet zodanige fouten en/of onzekerheden bevat dat het oordeel van de  
gebruiker  (de opdrachtgever) beïnvloed wordt. Een getrouw beeld houdt in dat de 
weergegeven informatie in alle materiële opzichten juist, tijdig en volledig is.  
Basis- en deelovereenkomst Wmo 2015 
Onder de basis- en deelovereenkomst Wmo 2015 wordt in dit verantwoordingsprotocol 
verstaan de ‘Basisovereenkomst Inkoopnetwerk Wmo 2015 en Jeugd Gemeente 
Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn ’ en de ‘Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening 
Wmo 2016 Gemeente Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn’. 
Jaarrekening en jaarverslag 
De jaarrekening en het jaarverslag van de opdrachtnemer. De jaarrekening is het 
financiële gedeelte met de balans en de winst- en verliesrekening en een toelichting 
daarop. Het jaarverslag is een beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar en 
andere informatie. Zoals het sociale jaarverslag, dat vertelt over werkmethoden, 
marketingstrategieën, successen en doelstellingen van het bedrijf. Het is een verslag van 
alle werkzaamheden en alles wat heeft plaatsgevonden en je legt er verantwoording mee 
af aan cliënten en geïnteresseerden. 
Ondersteuning 
Activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van Inwoner 
opdat deze zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven (artikel 1.1.1 Wmo 
2015). 
Opdrachtgever 
De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn .  
Opdrachtnemer 
De zorgaanbieder die een overeenkomst met de opdrachtgever heeft gesloten. 
Overeenkomst 
Onder de overeenkomst wordt in dit verantwoordingsprotocol verstaan de 
‘Basisovereenkomst Inkoopnetwerk WMO 2015 en Jeugd Gemeente Grootegast, Leek, 
Marum en Zuidhorn ’ en de ‘Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Ondersteuning 
Wmo 2015 Gemeente Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn’. 
 
3  Aan te leveren rapportages 

3.1 Assurancerapport 
Steekproefsgewijs zal worden bepaald welke Opdrachtnemers per jaar een 
assurancerapport (controle verklaring) dienen aan te leveren. Dit assurancerapport dient 
te worden opgesteld door de accountant van Opdrachtnemer. Zie bijlage 1 voor de 
vereisten waaran de controle verklaring moet voldoen. 
 
Recapitulatie 
Bovenstaande is als volgt samengevat: 
 
Op te stellen door:   Accountant 
Op te stellen rapportage(s): Assurance-rapport 
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Verzendwijze:    Digitaal/per post 
Te verzenden aan:   Opdrachtgever 
Deadline(s) verzending: 1 april 2017 (voor wat betreft het rapport over het jaar 

2016) 

3.2 Klachtenrapportage  

Conform hetgeen is gesteld in overeenkomst beschikt de opdrachtnemer over een 
klachtenprocedure en/of klachtencommissie waar cliënten van de opdrachtnemer 
terecht kunnen met hun klachten. In ‘Bijlage 2: Format rapportage klachten‘ is het 
format opgenomen dat de opdrachtnemer dient te hanteren bij het indienen van de 
periodieke rapportage. Deze rapportage wordt door de opdrachtnemer op de volgende 
momenten ingediend: 

1. Uiterlijk 28 april 2016 met betrekking tot de periode 1 januari 2016 tot en 31 maart 
2016. 

2. Uiterlijk 28 juli 2016 met betrekking tot de periode 1 april 2016 tot en 30 juni 2016. 
3. Uiterlijk 28 oktober 2016 met betrekking tot de periode 1 juli 2016 tot en 30 

september 2016. 
4. Uiterlijk 28 januari 2017 met betrekking tot de periode 1 oktober 2016 tot en met 

31 december 2016. 
 
Daarnaast meldt de opdrachtnemer iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat 
zich heeft voorgedaan bij het verlenen  van de ondersteuning aan  de toezichthouder. 
Calamiteiten en  incidenten  dienen  onverwijld gemeld te worden. Aangezien voor 
deze meldingen een afzonderlijk protocol van toepassing is, worden deze meldingen 
verder niet behandeld in dit verantwoordingsprotocol. In dit afzonderlijke protocol is 
onder andere aangegeven dat de opdrachtnemer zelf onderzoek uitvoert naar 
aanleiding van gemelde calamiteiten en incidenten. Ook is in dit protocol 
aangegeven welke gegevens de opdrachtnemer aan de opdrachtgever dient aan te 
leveren. 

 
Recapitulatie 
Bovenstaande is als volgt samengevat: 
 
Op te stellen door: Opdrachtnemer 
Op te stellen rapportage(s): Zie ‘Bijlage 2: Format rapportage klachten‘ 
Verzendwijze:    Digitaal/per post 
Te verzenden aan:   Opdrachtgever 
Deadline(s) verzending:  Zie vermelde data 
 

3.3 Meldingen van zorgweigering  
De gronden voor zorgweigering en –beëindiging zijn in de overeenkomst beschreven in 
artikel 7: ‘Ondersteuningsweigering en –beëindiging’. In de basis- en deelovereenkomst 
Wmo 2015  is daarnaast aangegeven dat weigering van ondersteuning alleen kan na 
akkoord van de opdrachtgever. Tussentijdse beëindiging van de ondersteuning is 
behandeld in  de basis- en deelovereenkomst Wmo 2015. 
 
In Bijlage 3 is het Zorgweigeringsprotocol opgenomen dat voorwaarden voor 
zorgweigering en eenzijdige beëindiging beschrijft.  
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Aansluitend op het protocol is het Format melding zorgweigering / eenzijdige beëindiging 
ondersteuning opgenomen, dat door opdrachtnemers gebruikt dient te worden om 
meldingen van zorgweigering en eenduidige beëindiging in te dienen bij opdrachtgever. 
 

Recapitulatie 
Bovenstaande is als volgt samengevat: 
 
Op te stellen door: Opdrachtnemer 
Op te stellen rapportage(s): Een   melding   wordt   gedaan   middels   het  Format 

melding  zorgweigering / eenzijdige beëindiging 
ondersteuning (Bijlage 3). 

Verzendwijze:    Digitaal/per post 
Te verzenden aan: De nog aan te stellen accountmanager voor de 

gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn 
Deadline(s) verzending: Melding binnen twee werkdagen bij weigering van 

ondersteuning en binnen vijf werkdagen bij 
beëindiging van ondersteuning 

 

3.4 Jaarrekening en jaarverslag  

In de Wmo 2015 is geen landelijke verplichting voor zorgaanbieders opgenomen om 
zich te verantwoorden door middel van een jaarrekening en jaarverslag (dit in 
tegenstelling tot de verplichting in de Jeugdwet tot het aanleveren van een 
jaardocument Jeugd). Daarom wordt in dit verantwoordingsprotocol aangegeven aan 
welke voorwaarden de jaarrekening en het jaarverslag opgesteld door de 
opdrachtnemer dienen te voldoen. Allereerst dienen de opbrengsten zoals vermeld 
in de overeenkomst expliciet vermeld te worden. Naast een financiële verantwoording 
in de jaarrekening, worden de opbrengsten ook inhoudelijk toegelicht in het 
jaarverslag. Indien genoemde documenten zijn voorzien van een controleverklaring, 
dient de opdrachtnemer niet alleen de jaarrekening en  het jaarverslag, maar ook de 
daarbij behorende controleverklaring aan de opdrachtnemer te verstrekken.Voor de 
specifieke voorwaarden ten aanzien van de inhoud wordt in eerste instantie aangesloten 
bij de Kamer van Koophandel, zie: http://www.kvk.nl/producten-
bestellen/jaarrekeningen/wat-staat-er-in-een-jaarrekening/?alias=gegevensjaarrekening. 
In het kader van de innovatie-agenda (bijlage 5 van de deelovereenkomst)  zullen criteria 
nader worden ontwikkeld.  
 
Recapitulatie 
Bovenstaande is als volgt samengevat: 
 
Op te stellen door:   Opdrachtnemer 
Op te stellen rapportage(s): Jaarverslag en jaarrekening 
Verzendwijze:    Digitaal/per post 
Te verzenden aan:   Opdrachtgever 
Deadline(s) verzending:  1 juni 2017 (documenten over 2016) 
 
 
 
 
 
 

http://www.kvk.nl/producten-bestellen/jaarrekeningen/wat-staat-er-in-een-jaarrekening/?alias=gegevensjaarrekening
http://www.kvk.nl/producten-bestellen/jaarrekeningen/wat-staat-er-in-een-jaarrekening/?alias=gegevensjaarrekening
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3.5 Aanvullende financiële gegevens 
De opdrachtgever houdt zich het recht voor om in voorkomende gevallen aanvullende 
(financiële) gegevens op te vragen op basis waarvan de financiële positie kan worden 
gemonitord. Middels een Early Warning System (EWS) zullen diverse kengetallen 
worden beoordeeld. Deze kengetallen hebben onder andere betrekking op de 
solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en de eigen vermogenspositie. 
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Verantwoordingsprotocol bijlage 1: Accountantsprotocol en model controle 
verklaring 
 
Rechtmatigheid en getrouwheid 
Het onderzoek van de accountant richt zich op de financiële rechtmatigheid en de 
getrouwheid van de gerapporteerde Ondersteuning, die is opgenomen in de Tabel 
Verantwoording Declaraties 201X op pagina 13.  
Bij dit onderzoek gelden de volgende toetsingscriteria voor de accountant: 

1. Het recht op het verstrekken van zorg; 
2. De bepaling van de omvang van de zorg; 
3. De vereisten aan de declaratie; 
4. Het aantonen van de levering van zorg. 

 
Reikwijdte werkzaamheden en materialiteit 
De accountant dient zijn onderzoek naar de productiegegevens zodanig te plannen en 
uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat deze informatie 
geen afwijkingen (fouten en onzekerheden) van materieel belang bevat. 
Indien het begrip redelijke mate van zekerheid voor het gebruik van statistische 
technieken gekwantificeerd moet worden, betekent dit een betrouwbaarheid van 95 
procent. 
 
Een oordeel met een goedkeurende strekking impliceert, dat, gegeven bovengenoemde 
betrouwbaarheid, in de gedeclareerde bedragen geen afwijkingen (fouten en 
onzekerheden) voorkomen die groter zijn dan de percentages in de hieronder 
opgenomen materialiteitstabel. 
 
Hierbij geldt als omvangsbasis het totaal bedrag dat is  gedeclareerd.  

 
Soort oordeel  

Goedkeur
end 

Met 
beperking 

Oordeelon
thouding 

Afkeure
nd 

Fouten in de 
verantwoording  

≤ 1% > 1% < 3% n.v.t. ≥ 3% 

Onzekerheden in 
de 
controle/verantwoor
ding 

≤ 3% > 3% < 
10% 

≥ 10% n.v.t. 

 
Voor de uit te voeren werkzaamheden geldt een rapportagetolerantie van 10% van de 
goedkeuringstolerantie. Deze geeft aan vanaf welke omvang de door de Opdrachtnemer 
niet-gecorrigeerde afwijkingen moeten worden gemeld. Het Protocol hanteert hierbij als 
uitgangspunt, dat geconstateerde fouten zoveel mogelijk door de Opdrachtnemer 
moeten worden gecorrigeerd. De rapportage door de accountant heeft daarom het 
karakter van een uitzonderingsrapportage.  
 
De accountant dient medewerking te verlenen aan een mogelijke review uitgevoerd door 
of namens de Opdrachtgever. De review vindt plaats bij de accountant aan de hand van 
het door de accountant opgebouwde dossier. De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer 
en de accountant vooraf schriftelijk op de hoogte. 
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Werkzaamheden accountant 
Object van de controle door de accountant is Onderdeel A van de Tabel Verantwoording 
Declaraties 2015. De bestuurlijke verantwoording Onderdeel B van de Tabel 
Verantwoording Declaraties vormt hierbij het uitgangspunt voor de controle. 
 
De accountant geeft over de bestuurlijke verantwoording als zodanig géén oordeel. Het 
bestuur van de Opdrachtnemer geeft hierin een toelichting op:  

(1) de gehanteerde uitgangspunten bij het invullen van de tabel;  
(2) de wijze waarop in de organisatie is geborgd dat de ingediende declaraties juist 

zijn en financieel rechtmatig, dat wil zeggen dat de gedeclareerde Ondersteuning 
is geleverd conform de Zorgtoewijzing en het Ondersteuningsplan;  

(3) eventuele bijzonderheden. 
 
Om vast te stellen of de Opdrachtnemer aan de toetsingscriteria heeft voldaan, zal de 
accountant de toelichting van de Opdrachtnemer toetsen aan de realiteit. Hiervoor zal hij 
zich primair richten op opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie en 
de interne controle (AO/IC) rondom de planning, registratie en declaratie van 
Ondersteuning. De accountant zal hierbij alleen de inzet van de Ondersteuning kunnen 
toetsen, omdat hij niet beschikt over voldoende deskundigheid om de inhoud daarvan te 
controleren, dan wel dit niet kan controleren vanwege privacyaspecten. 
 
Het wordt aan de accountant overgelaten op welke wijze hij de controleaanpak inricht, 
hoe hij de controlewerkzaamheden uitvoert en hoe hij op grond daarvan voldoende 
controle-informatie verkrijgt. Het gaat er om, dat de accountant voldoende controle-
informatie verzamelt om met een redelijke mate van zekerheid vast te kunnen stellen dat 
de productiegegevens en de bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten juist 
zijn weergegeven in overeenstemming met de Overeenkomst en dit Protocol. Hiermee 
wordt voldaan aan de eisen van financiële rechtmatigheid.  
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model controle verklaring 
 
 
Aan: <Naam instelling> 
 

Wij hebben bestede financiële midden  van .... (naam instelling) te ... (vestigingsplaats) 
gecontroleerd. 
 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de instelling is verantwoordelijk voor het opstellen van  fianciële 
verantwoording die in overeenstemming met de Overeenkomst en eventuele addenda.  
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opstellen van de verantwoording van de financiële middelen 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten. 
 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de bestede financiële 
middelen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in 
overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden en het verantwoordingsprotocol 2016 ten behoeve van de 
Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Ondersteuning Wmo 2015, specifiek bijlage 1 
Accountantsprotocol en model controle verklaring 
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 
onze controle zodanig dienen te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat  geen afwijkingen van materieel belang zijn. 
 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de 
door de accountant toegepaste oordeelsvorming. 
Bij het maken van deze risico-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van  de bestede financiële middelen door 
de instelling, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de instelling. 
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen.  
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de verantwoording over de bestede financiële middelen van ... 
(naam instelling) de hierin opgenomen bedragen in alle van materieel belang zijnde 
aspecten juist weer in overeenstemming met de Deelovereenkomst 
Maatwerkvoorziening Ondersteuning Wmo.  
 
Overige aspecten – beperking in het gebruik en verspreidingskring 
De  Verantwoording van de bestede financiële middelen is opgesteld voor de gemeente 
Grootegast, gemeente Leek, gemeente Marum en de gemeente Zuidhorn als doel ... 
(naam instelling) in staat te stellen te voldoen aan de voorwaarden van de Overeenkomst 
... (referentie en datum). Hierdoor is de Verantwoording bestede financiële middelen 
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mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve 
uitsluitend bestemd voor... (naam instelling) en Gemeenten en dient niet te worden 
verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 
 

Plaats, datum 
Naam accountantspraktijk  
Naam accountant 
 

Tabel Verantwoording Declaraties 201X 
 
Gegevens Opdrachtnemer   
Naam  
Adres   
Postcode  
Plaats  
Contactpersoon   
Telefoon  
Email   

 
Onderdeel A Verantwoordingstabellen  
 
Tabel: Producten 201X Inkoopordernummer(s) …  
Cumulatief gedeclareerd bedrag 
 
 
Totaal: € 

 
Onderdeel B Bestuurlijke verantwoording 
 
Hierbij geven wij de volgende toelichting op de tabel:  
 

1. Gehanteerde uitgangspunten:  
[ … ]  
 
2. Borging van juistheid en levering:  
[ … ]  
 
3. Eventuele bijzonderheden:  
[ … ]  

 
Wij verklaren de informatie in deze tabel naar waarheid te hebben ingevuld en hierbij de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving te hebben nageleefd. 
 

 

 
Datum en Ondertekening namens de instelling  
 
 
 

Stempel accountant, uitsluitend ter identificatie 
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Verantwoordingsprotocol bijlage 2: Format rapportage klachten 
 

Volg
- nr. 

Naam opdrachtnemer Omschrijving klacht Aantal 
klachten 

Wijze waarop de klachten zijn 
afgehandeld 

1     

2     

3     

 

Plaats : 

Datum : 

Handtekening bevoegd persoon1 : 
 

Door ondertekening van deze rapportage verklaart de opdrachtnemer dat de gegevens opgenomen in deze rapportage volledig en juist 
zijn weergegeven, dat de rapportage naar waarheid en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving is 
opgesteld. 

 
Toelichting 
De rapportage over klachten / calamiteiten vindt niet plaats op cliëntniveau, maar op geaggregeerd niveau. In de kolom ‘Naam 
opdrachtnemer’ wordt de naam van de opdrachtnemer vermeld. In de daarop volgende kolom wordt per type klacht een korte 
omschrijving gegeven van het soort klacht. Vervolgens wordt vermeld hoeveel klachten er van het betreffende type in de afgelopen 
periode zijn afgehandeld en hoe deze klachten zijn afgehandeld. Indien bepaalde typen klachten op verschillende wijzen afgehandeld 
zijn, dienen deze klachten op verschillende regels te worden vermeld. 

 

 

 
1 Een daartoe binnen de organisatie bevoegde functionaris.  
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Verantwoordingsprotocol bijlage 3: Zorgweigeringsprotocol 
 
In beginsel accepteert de opdrachtnemer iedere cliënt met een geldige beschikking 
die ondersteuning wil ontvangen van de opdrachtnemer. In een aantal situaties wil de 
opdrachtnemer de mogelijkheid hebben om (tijdelijk) tot weigering over te gaan waarbij 
vaak pas achteraf overleg kan plaats vinden met de opdrachtgever over toestemming 
en hervatting. Een cliënt kan alleen worden geweigerd indien er zwaarwegende 
redenen bestaan op grond waarvan zorgverlening in redelijkheid niet van de 
zorgaanbieder kan worden verlangd. In dit protocol wordt beschreven wanneer en op 
welke wijze de opdrachtnemer tot (tijdelijke) weigering van het leveren van 
ondersteuning besluit en welke stappen gezet zullen worden om zo snel mogelijk tot een, 
voor de cliënt, passend ondersteuningsaanbod te komen. 
 
Definities  
Onder weigering wordt verstaan; het weigeren van ondersteuning aan de cliënt voordat 
deze is begonnen.  Indien er al ondersteuning geboden wordt en de zorgaanbieder wil 
de zorg in verband met zwaarwegende redenen  beëindigen  spreken  we  van  
eenzijdige  beëindiging.  
 
Wijze van melden  
De melding van weigering / beëindiging van ondersteuning gebeurt middels het format 
opgenomen in dit protocol. Dit format wordt toegezonden aan de nog aan te stellen 
accountmanager voor de Gemeenten. De opdrachtgever toetst vervolgens of de 
opdrachtnemer heeft voldaan aan de grondslagen die staan vermeld in d i t  p ro t o co l .  
Indien de opdrachtgever van mening is dat niet is voldaan aan deze grondslagen, is 
artikel 1.6 (bijlage 2)  van de overeenkomst van toepassing. 
 
Gronden tot weigering van ondersteuning 
Voor opdrachtnemers kunnen in het kader van de ondersteuning Wmo de volgende 
situaties reden zijn om tot (tijdelijke) zorgweigering over te gaan: 

1. Het, aantoonbaar, tekortschieten van de expertise van betreffende 
opdrachtnemer om te komen tot een voor de cliënt passend 
ondersteuningsaanbod, die leidt tot onveiligheid en/of onveilige situaties voor 
cliënt, mede cliënten, medewerkers of derden. 

2. Het leveren van de gevraagde ondersteuning kan niet gerealiseerd worden 
zonder (direct) ernstig gevaar op fysiek of psychisch letsel voor medewerkers, 
mede cliënten en derden die voor betreffende opdrachtnemer werken (gedacht 
kan worden aan ernstige bedreiging, gewelddadig gedrag, ernstige vervuiling, 
agressieve huisdieren, etc.) 

3. Eerdere ervaringen met de cliënt zijn aanleiding om geen overeenkomst aan te 
gaan vanwege het ontbreken van een (voldoende) vertrouwensbasis. 

 
Gronden tot eenzijdige beëindiging van de ondersteuning Wmo: 

1. Een ernstige mate van bedreiging of intimidatie die de situatie onwerkbaar 
maakt omdat de persoonlijke veiligheid of vrijheid van de zorgverlener in gevaar 
is. Dit kan ontstaan vanuit de cliënt, maar ook vanuit de omgeving van de cliënt. 

2. Een onherstelbaar verstoorde vertrouwensrelatie. 
3. Het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels, ook niet na 

herhaaldelijk aandringen of waarschuwen door de zorgaanbieder. 
 
Werkwijze 
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De opdrachtnemer doet onverwijld melding bij de opdrachtgever van het feit dat de 
ondersteuning niet wordt opgestart of (tijdelijk) is gestaakt en maakt tevens een afspraak 
om de situatie te overleggen met opdrachtgever. Het overleg is gericht op het nemen van 
maatregelen om de ondersteuning aan de cliënt veilig op te pakken door een geschikte 
zorgaanbieder (waarbij het ook mogelijk is dat de betreffende opdrachtnemer de 
ondersteuning weer oppakt). 
 
Zorgvuldigheidseisen 
Gezien het belang van de cliënt bij de ondersteuning, zijn afhankelijke positie ten opzichte 
van de zorgaanbieder, dient de weigering van een cliënt zeer zorgvuldig te gebeuren. 
Onderstaande zorgvuldigheidseisen dienen dan ook te worden uitgevoerd. 

• Er vindt overleg met de cliënt en de gemeente plaats over de weigering. 

• De zorgaanbieder kan zichtbaar aantonen dat men zich tot het uiterste heeft 
ingespannen om de cliënt van ondersteuning te voorzien bij de aanbieder of een 
van zijn onderaannemers. 

• Bij de eenzijdige zorg beëindiging bestaat de schriftelijke motivatie uit het 
volgende; 
o De reden. 
o Hoe en waar is gezocht naar passende ondersteuning. 
o Welke alternatieven zijn er aangeboden. 
o Indien van toepassing; welke alternatieven er niet zijn geaccepteerd door de 

cliënt met reden omkleed. 
o Communicatie naar cliënt. 

• Deze motivatie wordt aan zowel de cliënt als gemeente verstrekt. 

• De opdrachtnemer spant zich bij eenzijdige zorg beëindiging tot het uiterste in om 
in overleg met de gemeente geschikte en passende  ondersteuning  te vinden bij 
een andere aanbieder. 
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Format melding zorgweigering / eenzijdige beëindiging ondersteuning 

 
Volg
- nr. 

Naam 
opdrachtnemer 

Cliënt (BSN) Gemeente waar de       
 cliënt woont 

Reden weigering / eenzijdige beëindiging ondersteuning 

1     

2     

3     

 

Plaats : 

Datum : 

Handtekening bevoegd persoon2 : 
 

Door ondertekening van deze rapportage verklaart de opdrachtnemer dat de gegevens opgenomen in deze rapportage volledig en 
juist zijn weergegeven, dat de rapportage naar waarheid en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving 
is opgesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Een daartoe binnen de organisatie bevoegde functionaris. 


