
Sociale recherche als toezichthouder Wmo2015 in Almelo

‘Handhaven betaalt zich 
ruimschoots terug’

Fraude met zorggeld komt helaas veel voor. Door de nieuwe taken op het gebied van Jeugd en Wmo krijgen 

gemeenten er ook mee te maken. Wat doen ze om fraude te voorkomen en aan te pakken? Vanuit het VNG 

programma Fraudepreventie en Handhaving vragen we het aan verschillende gemeenten in een serie inter-

views. Dit is het eerste deel: de aanpak van Almelo.

Toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid gaan hand in hand. In veertien Twentse gemeenten zijn de negen 

sociaal rechercheurs van de SRT (Sociale Recherche Twente) benoemd als toezichthouder op de Wmo2015. Ze 

werken nauw samen met de wijkteams, vooral in Almelo. Een aanpak die goed werkt.

Wim Boswinkel, sociaal rechercheur in Almelo, is één van de oudgedienden bij de SRT. Toen in de 2007 de oude 

Wmo inging, diende zich al vrij snel de eerste fraudezaak aan. Dat was bijvangst van een casus met de bijstand. 

Zo lag het in de rede het toezicht op de Wmo 2015 te beleggen bij de SRT. Nu de uitvoering ervan op stoom 

komt, krijgt de SRT wekelijks gemiddeld drie signalen van fraude binnen, vertelt Boswinkel. Hij is bij SRT de con-

tactpersoon voor de gemeente Almelo. In opdracht van (en in overleg met) de afdeling Juridische Zaken Wmo 

onderzoekt de sociale recherche de meldingen. Weliswaar kent de Wmo2015 geen handhavingsparagraaf, in 

de praktijk zijn er volop bevoegdheden voor onderzoek te halen uit de rol van toezichthouder. Dat handhaving 

nodig is lijdt geen twijfel. ‘Het budget voor de Wmo2015 is in Almelo groter dan dat van de Participatiewet en 

overal waar geld is, wordt gefraudeerd,’ zegt Boswinkel.

Signalen veredelen
Signalen van fraude komen van het klantcontactcentrum van de gemeente, de afdeling Juridische Zaken (back-

office), en via de wijkcoaches. De SRT verzamelt ze en bespreekt ze elke week met zowel de wijkteams als met 

de backoffice. Sinds vorig jaar verveelvoudigde het aantal meldingen, vertelt Boswinkel. ‘Onder de oude Wmo 

waren het veelal anonieme meldingen via de frontoffice, nu krijgen we de meeste signalen via de wijkteams. 



De indicatie van Awbz-voorzieningen was onpersoonlijk, maar de wijkcoach komt bij de mensen thuis en ziet 

sneller dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld dat iemand een indicatie heeft voor tien dagdelen OMD (ondersteuning 

maatschappelijke deelname), maar dat die klant na een gesprek van een uur al in slaap valt. Met een paar feite-

lijke vragen blijkt dan dat de klant bijna nooit gebruik maakte van zijn OMD-voorziening. De volgende vraag is of 

die dagdelen zijn gefactureerd. Of een ander voorbeeld: De uitvoering van de zorgvoorzieningen wordt voor 40 

cliënten uitgevoerd door een Pgb-bureau dat een éénmanszaak is.’  

Zorgplan
Meldingen van de backoffice gaan veelal over het zorgplan. Dit is de door de zorgverlener gemaakte uitwerking 

van het ondersteuningsplan van de wijkcoach. In het zorgplan staat precies wat de zorgaanbieder levert, waar, 

wanneer en door wie. Het plan gaat vergezeld van een verklaring van goed gedrag (VOG) van de zorgverlener(s). 

‘Een handig extra hulpmiddel om malafide figuren eruit te filteren,’ vindt Boswinkel. Juridische Zaken signaleert 

of er discrepantie is tussen ondersteunings- en zorgplan. Bij onduidelijkheden zijn, wordt het plan afgewezen 

met een termijn voor herstel. Voor de SRT is het zorgplan het belangrijkste controle-instrument. ‘De rode draad 

is kwaliteit, daar controleren we op. De SRT onderzoekt wat er feitelijk gebeurt. Als een klant geen gebruik 

maakt van zijn dagdelen OMD, noteren we dat. Als er vervolgens wel facturen binnenkomen is dat een signaal 

van misbruik. Of we zien dat een pand waar zogenaamd uren begeleiding worden gegeven feitelijk al vier jaar 

leegstaat.’ 

Boswinkel begint zijn onderzoeken met het ‘veredelen van de melding’. Dat betekent: dingen natrekken, rondkij-

ken op locatie of contact zoeken met budgethouders die eerder bij hetzelfde bureau zaten en nu ergens anders. 

‘We zoeken uit of er een kern van waarheid zit in een melding. De teamleider Handhaving bepaalt in samen-

spraak met de backoffice vervolgens waar we mee aan de slag gaan. We hollen niet als een stel cowboys achter 

onze eigen zaken aan.’ 

Onderzoek van de SRT leidt tot een bestuurlijke rapportage over de feiten. ‘Zie ik in een onderzoek iemand met 

een rolstoel die in de praktijk klussen doet en met zakken sjouwt, oordeel ik niet over de indicatie, maar ik kan 

wel een herkeuring door een gespecialiseerde arts adviseren.’ De insteek van de SRT is om zaken in de eerste 

plaats bestuursrechtelijk af te handelen. ‘Als het strafrecht om de hoek komt, beslissen we samen met de teamlei-

der Handhaving en de backoffice wat we gaan doen. We vragen ISZW ermee aan de slag te gaan en als daar geen 

capaciteit is, gaan we te rade bij de officier van justitie. We kunnen dan een titel krijgen om de zaak op te pak-

ken. Weliswaar zetten we dan gemeentelijke uren in voor het strafrecht, maar de aanpak van fraude is algemeen 

een publiek belang.’ Overigens is Boswinkel ervan overtuigd dat handhaven zich ruimschoots terugbetaalt. Een 

investering van 70 duizend euro in uren, leidde vorig najaar tot het beëindigen van 11 onrechtmatige pgb’s voor 

een totale jaarlijkse som van 350 duizend euro. 

Wijkteams
In Almelo werkt Boswinkel nauw samen met de wijkcoaches. Op dinsdag zijn veel coaches aanwezig in het centra-

le kantoor van De Nieuwe Organisatie. Boswinkel is dan ook van de partij. Hij geeft af en toe cursus ‘fraude-aler-

theid’ en hij spreekt wijkcoaches afzonderlijk. ‘Spontaan of naar aanleiding van een vraag per mail. Soms ga ik 

mee met een keukentafelgesprek als een wijkcoach het gevoel heeft dat er iets niet klopt.’ Gemiddeld genomen 

zijn de wijkcoaches behoorlijk alert op fraude, ervaart Boswinkel. ‘De één is van nature positief-wantrouwender 

dan de ander, maar zijn ze allemaal ontvankelijk voor de ervaringen van de sociale recherche.’ 

De meest gestelde vraag van de wijkcoaches is: wat te doen als een cliëntondersteuner zich opdringerig gedraagt 

bij een keukentafelgesprek? Het antwoord is eenvoudig, zegt Boswinkel. ‘In de wet staat dat de cliëntondersteu-

ner onafhankelijk moet zijn. De wijkcoach kan hem vragen wie hij is en voor wie hij werkt. Is het een vertegen-

woordiger van een zorgorganisatie die steeds aanstuurt op meer uren zorg, dan kun je de ondersteuner vragen 

zich niet meer met het gesprek te bemoeien. Of om de woning te verlaten. Of je verlaat zelf de woning. Op dit 

punt is er nog geen jurisprudentie, maar ik heb er contact over met een bestuursrechter die ervan overtuigd is dat 

de wet hiervoor ruime aanknopingspunten biedt.’ 
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Een goed keukentafelgesprek is het beste instrument voor het uitbannen van misbruik, stelt Boswinkel. Bij pgb’s 

hoort daar ook de screening bij of een klant capabel is een budget te beheren. ‘Iemand moet wel Nederlands 

spreken, of anders een zoon of dochter hebben die het budget beheert. In dat geval moet je precies nagaan 

wat dat familielid doet, controleert hij de facturen? Als je kritisch doorvraagt, blijkt soms toch dat alles rond het 

budget is belegd bij een zorgverlener.’ Wat is het meest gegeven advies van Boswinkel aan wijkcoaches? ‘Ga met 

z’n tweeën. Niet altijd natuurlijk, maar als je half het gevoel hebt dat er iets niet in de haak is, neem dan iemand 

mee.’ 
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