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1 Inleiding 

Op 30 september 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de 
inspectie) een bezoek gebracht aan Stichting Zomerkind in Nieuw-Beijerland  
(hierna: Zomerkind). Dit bezoek maakt deel uit van het toezicht van de inspectie op 
zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en 
die voor de inspectie onbekend zijn. 

 
De inspectie heeft Zomerkind getoetst op 15 randvoorwaarden voor veilige en goede 
zorg1. De bevindingen staan beschreven in het inspectierapport van november 2019.  
De inspectie concludeerde in haar rapport dat Zomerkind niet alle randvoorwaarden voor 
veilige en goede zorg voldoende had beschreven. De inspectie vroeg de organisatie om 
verbetermaatregelen aan te leveren. In dit hertoetsrapport beoordeelt de inspectie de 
door de organisatie getroffen verbetermaatregelen. 
 
Beschrijving van de organisatie 
Zomerkind is een stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
50057685. Zomerkind is als een ouderinitiatief gestart met de daadwerkelijke zorg in mei 
2013. 
 
Zomerkind is een kinderdagcentrum voor ernstig meervoudig beperkte kinderen (van 0 tot 
en met 18 jaar) met een regionaal werkgebied. Het gebouw heeft een snoezelruimte, 
eigen zwembad en tuin. De kinderen verblijven in het kinderdagcentrum van 09.00 tot 
16.00 uur. Zomerkind werkt niet als hoofd- en/of onderaannemer.  
 
Zorgaanbod 
De zorgaanbieder levert persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding aan 10 cliënten 
met een somatische, verstandelijke en/of zintuigelijke beperking.  
De 10 cliënten hebben een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). 
De Wlz-cliënten zijn geïndiceerd voor de zorgprofielen2:  
 
VG (Verstandelijk Gehandicaptenzorg)  
• wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging. 
 
ZG (Zintuiglijk Gehandicapten visueel) 
• wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging 
 
ZG (Zintuiglijk Gehandicapten auditief en communicatief) 
• wonen met intensieve beleiding en intensieve verzorging 
 
Financiering 
De organisatie heeft een WTZi-toelating voor de functies persoonlijke verzorging, 
verpleging, begeleiding en behandeling. De laatste functie wordt echter niet gebruikt. De 
zorg wordt gefinancierd door een persoonsgebonden budget (pgb). Zomerkind heeft geen 
contract met een zorgkantoor voor Zorg in Natura. De bestuurder laat weten dat 
onderhandelingen met het zorgkantoor over een contract gaande zijn.  
 

  

                                                
1 Informatie over de 15 randvoorwaarden: https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/checklist-alles-op-orde 
 
2 Meer informatie over zorgprofielen: www.ciz.nl  
 

https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/checklist-alles-op-orde
http://www.ciz.nl/
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Personeel 
De formatie direct zorggebonden medewerkers in loondienst bestaat uit 17 medewerkers 
(ca. 7 fte).  
 

• 2  x MBO SPW 
• 2  x MBO gehandicaptenzorg  
• 4  x HBO SPH 
• 1  x HBO Pedagogiek 
• 1  x Z-verpleegkundige 
• 1  x MBO 4 maatschappelijke zorg 
• 1  x HBO maatschappelijk werk 
• 1  x HBO voeding en dietiek 
• 1  x MBO kraamzorg 
• 1  x MGDO agogisch werk 
• 1  x huishoudschool 
• 1  x WO 
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2 Resultaten hertoets 

Opzet 
De inspectie beoordeelde Zomerkind in het inspectiebezoek op 15 randvoorwaarden voor 
veilige en goede zorg. 

 
Voldoende 
De inspectie heeft tijdens het inspectiebezoek vastgesteld dat de volgende 
randvoorwaarden voldoende op orde zijn:  

• Intern toezicht als onderdeel van goed bestuur 
• Beschikbaar en deskundig personeel 
• Vergewisplicht en verklaring omtrent gedrag (VOG) 
• Opleidingsplan 
• Kwaliteitssysteem 
• Uitsluitingscriteria cliënten 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Klachtenregeling 
• Cliëntmedezeggenschap 
• Zorgdossiers en zorgplan 

 
 

Niet van toepassing 
De volgende randvoorwaarde is niet van toepassing:  

• Afspraken tussen hoofd- en onderaannemer en zzp’er  
 
Onvoldoende 
In onderstaand schema staan de randvoorwaarden die tijdens het inspectiebezoek (deels) 
onvoldoende op orde waren. In de kolom ‘hertoets’ staat de inspectiebeoordeling van de 
door Zomerkind getroffen verbetermaatregelen. Indien nodig volgt een toelichting onder 
het schema. 

Bevindingen  

Randvoorwaarden 
voldoet 

eerste bezoek  hertoets 

nee deels  nee  deels ja 

Veilig incident melden (VIM)  √   √ 

Voorbehouden handelingen  √   √ 

Vrijheidsbeperking of dwang  √   √ 

Medicatiebeleid √    √ 

 
Toelichting 
 
Veilig incident melden (VIM) 
in uw nota “procedure veilig incident melden” is het proces beschreven dat in werking 
treedt bij een calamiteit. Dit gaat over calamiteiten als brand, een ongeval en een 
bommelding en niet over een calamiteit die betrekking heeft op een tekort in de 
zorgverlening. Zodra het voor de zorgaanbieder duidelijk is dat er sprake is van een 
calamiteit moet de zorgaanbieder de gebeurtenis binnen 3 werkdagen melden bij de 
inspectie. De inspectie verwacht dat u dit proces nog aanpast in uw nota. 
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Vrijheidsbeperkende maatregelen 
Zoals u bekend treedt per 1 januari 2020 de Wet zorg en dwang in werking. Iedere 
organisatie die onvrijwillige zorg verleent, ongeacht of dit ambulant of in een accommodatie 
gebeurt, moet zich registeren als aanbieder van onvrijwillige zorg. De zorgaanbieder dient 
in het geval dat onvrijwillige zorg wordt verleend een beleidsplan op te stellen waarin zij de 
visie op het voorkomen en het zorgvuldig toepassen van onvrijwillige zorg beschrijft. De 
inspectie attendeert u op de handreiking voor zorgaanbieders Wet zorg en dwang: 
www.dwangindezorg.nl. De inspectie gaat er vanuit dat u uw beleid in lijn brengt met de 
nieuwe wetgeving.     

 
 
 

Nadere toelichting op de randvoorwaarden, zie: 
https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/checklist-alles-op-orde 

 

http://www.dwangindezorg.nl./
https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/checklist-alles-op-orde
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3 Conclusie  

Conclusie 
Op basis van bovenstaande bevindingen concludeert de inspectie dat de organisatie de 
genoemde randvoorwaarden voor veilige en goede zorg voldoende heeft beschreven. De 
inspectie gaat er van uit dat u de aandachtspunten genoemd in de toelichting zal 
oppakken ter verbetering. 

Afronding toezicht 
De inspectie sluit met dit rapport het toezichttraject bij Zomerkind af.  
 
De getoetste randvoorwaarden moeten op orde, geïmplementeerd en geborgd blijven. 
Zomerkind valt onder het toezicht van de inspectie. De inspectie kan Zomerkind daarom 
opnieuw bezoeken. Een toekomstige toetsing is diepgaander van aard en levert mogelijk 
andere uitkomsten op. 
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