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Onderwerp  

Uitkomsten hertoets Inspectie zorgaanbieder HartenHoeve 

 

Kennisnemen van 

- de uitkomsten van het onderzoek naar de Harten Hoeve B.V. door de Inspectie Gezondheidszorg en 

  Jeugd en Wmo-toezicht GGD Gelderland Zuid; 

- de maatregelen die de gemeenten op basis van de resultaten uit dit onderzoek hebben genomen.  

 

Inleiding 

De Harten Hoeve B.V. (hierna: HartenHoeve) is een zorgmanege met zeven woonlocaties, waarvan zes 

in gemeente West Betuwe en één in de gemeente Buren (Zoelmond).  

De HartenHoeve heeft een raamovereenkomst voor het leveren van zorg en ondersteuning op grond 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) met de samenwerkende 

gemeenten in de regio Rivierenland. Daarnaast levert de HartenHoeve zorg vanuit Beschermd wonen, 

waarbij de centrumgemeente Nijmegen de indicatiesteller is en zorg op grond van de Wet langdurige 

zorg (Wlz) via de Zorgkantoren.  

Een aantal van vorenstaande cliënten heeft de zorg zelf via een persoonsgebonden budget bij deze 

aanbieder ingekocht. 

De organisatie biedt op dit moment zorg en begeleiding aan 68 cliënten (volwassenen en kinderen) 

met verschillende indicaties (Wlz, Wmo, Jw). Momenteel wonen er nog 24 cliënten op de diverse 

locaties van de HartenHoeve.  

 

Onderzoek door toezichthouders 

In het najaar van 2018 startte de Wmo-toezichthouder van de GGD Gelderland-Zuid, na signalen over 

de kwaliteit van de zorg, een onderzoek bij de HartenHoeve. Vanaf begin 2019 sloot de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) aan bij dit onderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat de 

HartenHoeve maar voldeed aan één van de zeven onderzochte normen. Dat was reden voor het 

opleggen van de opdracht om verbeteringen door te voeren en het inzetten van een vervolgtraject door 

de toezichthoudende partijen. Dat was tevens de reden van de zes samenwerkende gemeenten in 

Rivierenland om een cliëntenstop in te stellen. 

 

Uit het vervolgonderzoek dat door beide toezichthouders in oktober 2019 is uitgevoerd, concludeerden 

de toezichthouders dat de organisatie grote stappen voorwaarts had gezet, maar dat nog niet werd 
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voldaan aan twee normen. Om te bevorderen dat de HartenHoeve alsnog zou voldoen aan de twee 

normen heeft de IGJ een formele maatregel opgelegd in de vorm van een aanwijzing.  

In april 2020 verrichtten de IGJ en de Wmo-toezichthouder wederom een onderzoek bij de 

HartenHoeve om te toetsen in hoeverre de HartenHoeve voldeed aan de vereisten van de aanwijzing. 

Dit onderzoek richtte zich op twee normen die eerder als onvoldoende werden beoordeeld:  

de kwaliteit van de afwegingen rond de zorg en de aanwezigheid van voldoende deskundig personeel.  

 

In het rapport van de hertoets van april 2020 wordt geconcludeerd: 

“Op basis van de hertoets concludeert de inspectie, dat Harten Hoeve B.V. gedeeltelijk voldoet aan de 

vereisten in de aanwijzing van december 2019. Echter, in afwijking van de vereisten in de aanwijzing, is 

Harten Hoeve B.V. er niet in geslaagd om binnen de gestelde termijn van vier maanden de 

deskundigheid van het personeel voldoende te verhogen. Tijdens de hertoets is gebleken, dat de situatie 

rond het coronavirus mede oorzaak is voor het niet volledig voldoen aan de vereisten van de aanwijzing.” 

 

In het rapport van de hertoets staat vermeld dat verbetering moet worden aangebracht op de volgende 

norm: 

1. De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, 

afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen (blz. 7 t/m 10 rapport van de 

hertoets). 

 

Dit met als gevolg dat sprake is van een nieuwe aanwijzing, die op dinsdag 14 juli 2020 is gepubliceerd 

op de website van de IGJ. Voor het volledige rapport en de bijbehorende documenten verwijzen wij u 

naar deze website: 

https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2020/07/14/harten-hoeve-b.v 

 

Kernboodschap 

De gemeenten in Rivierenland delen de conclusie uit het inspectierapport en handelen daarnaar. 

 

Consequenties 

Conform de conclusies en bevindingen uit het rapport Hertoets aanwijzing van de toezichthouders 

continueren de gemeenten in Rivierenland de ingebrekestelling van de HartenHoeve en is aan de 

HartenHoeve (per mail en brief) een hersteltermijn geboden om alsnog voor 26 december 2020 het 

verzuim te herstellen door aantoonbaar te voldoen aan de volgende normen: 

 

1. De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, afgestemd op 

de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. Bron: Wkkgz artikel 2, lid 2 jo artikel 3, norm 2.3 

Toetsingskader voor zorgaanbieders waar mensen wonen die langdurige zorg nodig hebben. 

 

2. De aanbieder zet professionals in die aantoonbaar zijn geschoold voor de functie die zij uitoefenen. 

Bron: Jeugdwet artikel 4.1.1, norm 5.2.2 Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd en het 

Kwaliteitskader Jeugd. 

 

https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2020/07/14/harten-hoeve-b.v
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3. De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige professionals beschikbaar zijn, afgestemd op 

de aanwezige Wmo-cliënten en actuele ondersteuningsvragen. Bron: Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 artikel 3, lid 1 en lid 2. Toetsingskader Wmo Gelderland-Zuid. 

 

De gemeenten in Rivierenland continueren ook de cliëntenstop en het verbod op uitbreiding of 

wijziging van de bestaande indicaties, totdat aan alle kwaliteitsnormen is voldaan.  

 

Financiën 

Uitvoering van de maatregelen past binnen de in de begroting gestelde kaders.  

 

Communicatie 

De bestuurder van de HartenHoeve is inmiddels per mail en brief op de hoogte gesteld van 

continuering van de ingebrekestelling en continuering van de cliëntenstop. 

 

Vervolg 

De gemeenten volgen actief de voortgang op de verbetermaatregelen. De gemeenten in Rivierenland 

geven daarnaast tot nader order geen nieuwe indicaties af voor zorg en/of ondersteuning in het kader 

van de Jw en Wmo. 

Wanneer binnen de gestelde termijnen niet, onvoldoende of te laat wordt voldaan aan de gestelde 

eisen, kunnen de gemeenten de raamovereenkomst met de HartenHoeve ontbinden.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 


