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1 Inleiding 

Op 15 februari 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) 
een bezoek gebracht aan Huize Hebe B.V. in Zeist (hierna: Huize Hebe). 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 Huize Hebe getoetst op 15 randvoorwaarden voor veilige en goede 
zorg1. De bevindingen en gevraagde verbetermaatregelen staan beschreven in het 
inspectierapport van maart 2019.  
In dit hertoetsrapport beoordeelt de inspectie de door de organisatie getroffen 
verbetermaatregelen. 
 
Beschrijving van de organisatie 
Huize Hebe is een besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 66875358. Huize Hebe is gestart met de daadwerkelijke zorg op 1 april 
2017.  
 
Huize Hebe is een kleinschalige woonvoorziening en heeft een landelijk werkgebied. Er is 
sprake van gescheiden wonen en zorg. Huize Hebe werkt niet als hoofd- en/of 
onderaannemer.  
 
Zorgaanbod 
De zorgaanbieder levert persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf aan 
negen cliënten met psychogeriatrische problematiek. Alle cliënten hebben een indicatie op 
basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). De cliënten zijn geïndiceerd voor de 
zorgprofielen2:  
 
VV (Verpleging en Verzorging) 

• beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide zorg; 
• beschermd wonen met intensieve dementiezorg. 

 
Financiering 
De organisatie heeft geen WTZi-toelating. De zorg wordt gefinancierd door een 
persoonsgebonden budget (pgb). Huize Hebe heeft geen contract met een zorgkantoor 
voor Zorg in Natura. 
 
Personeel 
De formatie direct zorggebonden medewerkers in loondienst bestaat uit 8 medewerkers 
(ca. 5,2 fte). Dit is inclusief de bestuurders, beide bestuurders draaien mee in de zorg. 
 

• 1  x helpende niveau 2  
• 4  x verzorgende niveau 3 (ziekenverzorging/IG) 
• 2  x verpleegkundige niveau 4 (A,B,Z) 
• 1  x buitenlands diploma vergelijkbaar met SPW 4 

 
Daarnaast biedt Huize Hebe een werkervaringsplek aan een leerling van Project Boris.  
  

                                                
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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2 Resultaten hertoets 

Opzet 
De inspectie beoordeelde Huize Hebe 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:  

• Beschikbaar en deskundig personeel 
• Opleidingsplan 
• Kwaliteitssysteem 
• Uitsluitingscriteria cliënten 
• Medicatiebeleid 
• Cliëntmedezeggenschap 
• Zorgdossiers en zorgplan 

 
Niet van toepassing 
De volgende randvoorwaarden zijn niet van toepassing:  

• Intern toezicht als onderdeel van Goed bestuur 
• 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 Huize Hebe getroffen verbetermaatregelen. Indien nodig volgt een toelichting onder 
het schema. 

Bevindingen 

Randvoorwaarden 

voldoet 

eerste bezoek  hertoets 

nee deels  nee  deels ja 

Vergewisplicht en verklaring omtrent gedrag (VOG)  √  √  

Veilig incident melden (VIM)  √  √  

Voorbehouden handelingen  √   √ 

Vrijheidsbeperking of dwang  √   √ 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  √  √  

Klachtenregeling  √   √ 

 
Toelichting 
Vergewisplicht en VOG 
Het door Huize Hebe opgestelde beleid is niet SMART. Ook staat in het beleid niet 
omschreven dat de VOG voor aanvang van het dienstverband aanwezig moet zijn en dat 
deze niet eerder dan drie maanden daarvoor mag zijn afgegeven.  
Huize Hebe heeft de ontbrekende VOG’s van haar medewerkers niet meegezonden.  
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VIM 
Het ‘beleid VIM Huize Hebe’ is onvoldoende SMART opgesteld. Het is niet helder wat wordt 
verstaan onder fouten, afwijkingen, signalen en incidenten. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van de definities van incident en calamiteit uit de Wkkgz. Ook ontbreekt de 
meldplicht aan de inspectie.  
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Het beleidsdocument over de meldcode beschrijft in onvoldoende mate de situatie zoals 
deze bij Huize Hebe van toepassing is. Hierdoor biedt het document onvoldoende 
handvatten om signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling te kunnen herkennen 
en om hierop adequaat te kunnen acteren. 

 
Overig 
Geen van de beleidsdocumenten die Huize Hebe heeft aangeleverd zijn herkenbaar als 
onderdeel van een kwaliteitssysteem. De documenten bevatten geen opstel- en 
evaluatiedatum en geen namen van de opsteller en eigenaar. 

 
 
 

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

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 nog niet voldoende heeft 
beschreven. 
 
Toezichttraject 
Alle getoetste randvoorwaarden moeten op orde zijn. Dit is nu niet het geval. Het 
toezichttraject op Huize Hebe wordt daarom voortgezet door een ander onderdeel van de 
inspectie. Op basis van de bevindingen in dit rapport wordt een afweging gemaakt welke 
vervolgacties nodig zijn en op welke termijn. Een toekomstige toetsing is diepgaander van 
aard en levert mogelijk andere uitkomsten op. 
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