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Onderwerp                           : Uitkomsten hertoets Inspectie zorgaanbieder HartenHoeve 

 

 

Onderwerp  

Uitkomsten hertoets Inspectie zorgaanbieder HartenHoeve B.V. van oktober 2020. 

 

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) heeft een raamovereenkomst met de samenwerkende 

gemeenten in regio Rivierenland. De HartenHoeve is een zorgmanege met zeven locaties. Zes zijn 

gevestigd in de gemeente West Betuwe en één in de gemeente Buren (Zoelmond). Dit is voor het 

leveren van zorg en ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de 

Jeugdwet (Jw). De organisatie biedt op dit moment zorg en begeleiding aan 60 cliënten (volwassenen 

en kinderen). Cliënten hebben verschillende indicaties: Wet langdurige zorg (Wlz), Wmo en Jw. 

Momenteel wonen er 23 cliënten op de diverse locaties van de HartenHoeve.  

 

Eerdere onderzoeken bij HartenHoeve door de toezichthouders vonden plaats in februari 2019, 

oktober 2019 en april 2020. Zie ook de eerdere informatienota nr. 75965 (klik om te openen) over de 

HartenHoeve bij de ingekomen stukken van de raadsvergadering van 29 september 2020. 

 

In oktober 2020 is wederom een hertoets bij HartenHoeve uitgevoerd. De Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd (IGJ) en de Wmo-toezichthouder van de GGD Gelderland-Zuid (Wmo-toezicht) deden dit 

onderzoek. Wij informeren u over de uitkomsten van dit onderzoek. Het onderzoek richtte zich op de 

norm die de inspectie eerder als onvoldoende beoordeelde. Dit gaat over de aanwezigheid van 

voldoende deskundig personeel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de HartenHoeve in 

april jl. een (vervolg)aanwijzing opgelegd. Dit is om de tekortkomingen op de norm, aanwezigheid van 

voldoende deskundig personeel, op te heffen.  

 

Hertoets oktober 2020 

Bij de hertoets in oktober stelden de toezichthouders vast dat HartenHoeve nu voldoende deskundige 

zorgverleners beschikbaar heeft, afgestemd op de aanwezige cliënten. Dat is een verbetering ten 

opzichte van eerder uitgevoerde controles.  

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/raadsinformatie/Raadsinformatienotas/IN104-zorgaanbieder-HartenHoeve.pdf
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De conclusie van de hertoets van oktober 2020 is dat HartenHoeve voldoet aan de vervolgaanwijzing 

van juni 2020. De inspectie heeft om die reden besloten om het handhavingstraject te beëindigen. 

 

Het rapport van de hertoets levert volgens de toezichthouders nog steeds vier aandachtspunten op: 

1. Het afronden van herstelwerkzaamheden na waterschade op de locatie Hartenweide. 

2. De beschikbaarheid van dagbesteding die aansluit bij de behoefte van de cliënt. 

3. Het organiseren van tegenspraak en het creëren van een omgeving waarin cliënten, naasten 

en medewerkers zich vrij voelen om zaken aan te kaarten. 

4. Voor het vervolg investeren in stabiliteit van de teams en professionele ontwikkeling van de 

individuele medewerkers. 

  

De gemeenten onderschrijven deze aandachtspunten uit het inspectierapport. Aanvullend hebben zij 

de volgende drie aandachtspunten:  

1. Zorg blijven dragen voor een goede scheiding van jeugdige (tot 18 jaar) en volwassen cliënten 

met psychiatrische en/of gedragsproblemen en/of verslavingsproblematiek bij verblijf en 

dagbestedingsactiviteiten. 

2. Zorg blijven dragen voor voldoende gekwalificeerd personeel als er sprake is van toename 

aantal cliënten ten opzichte van de huidige omvang. 

3. Vanuit de gestelde eisen in de overeenkomst met de gemeenten blijven zorgen voor 

voldoende gekwalificeerd personeel op iedere locatie in relatie tot de gevraagde zorg. 

 

Kernboodschap 

De gemeenten sluiten zich aan bij de inhoudelijke conclusies, bevindingen en aandachtspunten uit het 

rapport hertoets. De toezichthouders van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Wmo-toezicht 

GGD Gelderland Zuid beëindigen het lopende toezichttraject.  

De gemeenten blijven toezien op de naleving van de contractuele verplichtingen. Dit geldt ook voor de 

aandachtspunten over Hartenweide, dagbesteding, veilige sfeer, borging goede scheiding 

verschillende doelgroepen en personele bezetting.  

De HartenHoeve mag op de locatie de Hartenweide nog geen zorg bieden. De gemeente Buren heeft 

vastgesteld dat die locatie nog niet voldoende veilig is voor cliënten. Pas als de gemeente Buren de 

locatie als veilig heeft beoordeeld, dan kan daar weer zorg geboden worden. 

 

Consequenties 

Per 23 november hebben de gemeenten de cliëntenstop beëindigd. Indien cliënten daartoe verzoeken, 

kan aan hen toewijzing van zorg door de HartenHoeve weer plaats gaan vinden, met uitzondering van 

de locatie Hartenweide. Ook kunnen zij bestaande indicaties weer wijzigen, als de situatie van de cliënt 

daarom vraagt.  

 

De HartenHoeve dient ieder kwartaal een rapportage te maken over de aandachtspunten. Na 

ontvangst van een kwartaalrapportage volgt een gesprek met de regionale contractmanager. 

 

 

 



  

1 december 2020  

Kenmerk   

Pagina 3 van 3  

 

 

   
 

 

Financiën 

Het blijven toezien op de naleving van de contractuele verplichtingen en de aandachtspunten past 

binnen de in de begroting gestelde kaders.  

 

Communicatie 

Op maandag 23 november zijn de gevolgen van de hertoets  toegelicht in een gesprek met de 

bestuurder van de Hartenhoeve. De Inspectie heeft op maandag 23 november een persbericht over de 

hertoets verstuurd.  

 

Vervolg 

De regionale contractmanager volgt namens de gemeenten actief de voortgang op de 

aandachtspunten. De gemeenten geven daarnaast tot nader order geen toestemming voor uitvoering 

van Jeugd en/of Wmo zorg op de locatie Hartenweide. 

Wanneer binnen de gestelde termijnen HartenHoeve niet, onvoldoende of te laat of wederom niet 

voldoet aan de gestelde eisen, kunnen de gemeenten de raamovereenkomst ontbinden.  

 

 

Bijlage(n) 

Voor het volledige rapport en de bijbehorende documenten verwijzen wij u naar deze website: 

https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/publicaties/rapporten/2020/11/23/de-kwaliteit-van-de-zorg-

voor-clienten-van-harten-hoeve-b.v.-hertoets-vervolgaanwijzing 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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