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Geachte mevrouw Boot,
Uw organisatie heeft meegewerkt aan de toets op kwaliteitseisen voor Pgb aanbieders.
In de brief van 10 maart 2021 heeft de Gemeente Rotterdam u verzocht om uiterlijk 30
augustus 2021 documenten op te sturen waarmee u kunt aantonen dat uw organisatie aan de
kwaliteitseisen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voldoet.
De gemeente heeft u in het bijzonder gevraagd aan te tonen dat u:
1. Relevant opgeleid personeel in dienst heeft om de ondersteuning vanuit de Wmo te
mogen leveren;
2. Een gecertificeerd kwaliteitssysteem ingericht heeft;
3. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toepast.
We hebben de door u ingediende stukken beoordeeld. De uitkomst van deze administratieve
toets is dat uw organisatie op dit moment aan de kwaliteitseisen voldoet die de gemeente
minimaal stelt aan Pgb zorgaanbieders die ondersteuning leveren in het kader van de Wmo.
Uw organisatie heeft door middel van de toegestuurde documenten, zoals aangetoonde
cursussen en het niveau van het opgeleide personeel, aangetoond voldoende relevant
personeel in dienst te hebben om de ondersteuning te kunnen leveren in het kader van de
Wmo aan de specifieke doelgroep Autisme. Daarnaast heeft uw organisatie aangetoond een
kwaliteitsborgingsysteem ingericht te hebben, namelijk een HKZ-certificaat voor kleine
organisaties. Ook heeft uw organisatie voldoende aangetoond de Meldcode Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling te kennen en toe te passen.
Uw organisatie wordt derhalve geschikt geacht om zorg te leveren als bedoeld in de Wmo.
Aanbevelingen/ aandachtspunten:
De gemeente wenst graag mee te geven dat het personeelsbeleid en het personeelsbestand
in de toekomst aandacht blijft vragen, om de begeleiding en dagbesteding aan cliënten met
een aandoening op het autistisch spectrum zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen binnen
de kaders van de Wmo.

De indicatiesteller beslist uiteindelijk inhoudelijk per geval of de door uw organisatie
aangeboden zorg past bij de zorgbehoefte en het zorgplan van de budgethouder en of de
aangeboden zorg daadwerkelijk kan worden ingekocht door de budgethouder.
Ten overvloede wijs ik u erop dat uw organisatie (net als andere organisaties) in de toekomst
onderwerp van onderzoek kan zijn van het reguliere formele toezicht zoals geregeld in de
Wmo 2015.
Hoogachtend,

Drs. J.R.C. Janse
Directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp
Gemeente Rotterdam

