
Fraudepreventie aan 
de poort!

Kennisbijeenkomst 11 april

Utrecht, Oudaen



Welkom

• Namens het Expertteam Handhaving en Naleving Wmo 2015 en 
Jeugdwet

• 5e kennisbijeenkomst sinds de start van het expertteam

• Thema fraudepreventie aan de poort



Stellingen op een rij

• In mijn organisatie is de aanpak tot fraudepreventie goed geregeld?



Stellingen op een rij

• Fraudepreventie loont!



Programma

• Fraudepreventie, waar moet je aan denken door Paul Norp

• Fraude bij zorg in natura voorkomen door Matthé Raven

• Pauze

• De rol van sociale teams bij fraudepreventie door Wilko Pelgrom

• Discussie 

• Afsluiting met gelegenheid tot een borrel



Wmo: een goed 
begin is het halve 
werk

Paul Norp ET/OTF - VNG



Aanleiding: fraudemeldingen OTF

Totstandkoming toekenningen dubieus wegens:
- ontbreken objectief onderzoek naar noodzaak maatwerkvoorziening;

- zonder onderzoek voortbouwen op AWBZ-indicaties;

- meteen PGB kunnen aanvragen;

- ontbreken (duidelijke) beschikkingsvoorwaarden;

- geen of onvoldoende onderzoek naar PGB-vaardigheid cliënt/vertegenwoordiger.



Aanleiding: fraudemeldingen OTF

- geen/onvoldoende kwaliteitstoetsing (vergewisplicht) vooraf voor inzet PGB;

- (soms) ontbreken beleidskader/werkproces voor beoordeling van diverse aspecten;

- fraude-alertheid uitvoering staat i.h.a. in kinderschoenen;

- bestaande patronen in de praktijk (bijv. hoge verwachtingen ex-AWBZ-cliënten).



Welk houvast biedt de wetgeving? 

•Algemeen:

- Doel van de Wmo 2015 omschreven in aanhef wet;

- Doelgroep Wmo in definities van de begrippen “maatschappelijke ondersteuning” en 
“beschermd wonen”;

- Overige definities (art.1.1.1 lid 1 Wmo 2015): aanbieder, begeleiding, gebruikelijke hulp, 
maatwerkvoorziening, participatie, PGB, zelfredzaamheid.

- Kwaliteitseisen aanbieders (art. 2.1.1 lid 3 en hoofdstuk 3 Wmo 2015;

- Verordeningseisen – (art. 2.1.3 lid 1, 3 en 4 Wmo 2015 en gemeentelijke verordening);

- Toezicht (h. 6 Wmo 2015 en par. 5:2 Awb).



Wet- en regelgeving meldings-/aanvraagfase.

- Algemeen: bewijslast aanspraak ligt in aanvraagfase bij cliënt;

- gebruik (aanvraag-)formulieren (art. 4:4 Awb), denk aan vraagstelling, evt. 
waarschuwing, informeren en wijze van ondertekenen;

- Cliënt moet gegevens overleggen (artikel 2.3.2 lid 7 Wmo 2015 en artikel 4:2 lid 2 
Awb) voor zover nodig voor zorgvuldige besluitvorming;

- medewerkingsverplichting cliënt (art. 2.3.8 lid 3 Wmo 2015; verordeningseis) en soms 
ook van huisgenoten (jurisprudentie);

- Legitimatieplicht cliënt (art. 2.3.4 Wmo 2015).



Wet- en regelgeving meldings-/aanvraagfase.

- Zorgvuldig (medisch) onderzoek (art. 3:2 en 3:5 t/m 3:9 Awb):

- (Medisch) Onderzoek: hoort cliënt tot Wmo-doelgroep? Of is er een Wlz-indicatie (mogelijk). Is 
behandeling (Zvw) nog mogelijk? Zijn er voorliggende algemene of algemeen gebruikelijke 
voorzieningen? (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBNHO:2016:4509);

- Zo nee, wat is er nodig als maatwerkvoorziening? In welke vorm en voor welke periode?

- Heeft de cliënt huisgenoten? Zo ja, kan er gebruik worden gemaakt van gebruikelijke hulp? 

- Let op bij rol vertegenwoordiger in (medisch) onderzoek; deze mag onderzoek niet 
belemmeren/beïnvloeden;

- Onderzoek belemmeren kan leiden tot weigering voorziening.



Wet- en regelgeving beschikkingsfase.

- Uitkomsten onderzoek aanvraag maatwerkvoorziening zijn bouwstenen voor  verplichte 
beschikking;

- Onderzoeksresultaat moet worden getoetst aan wettelijke eisen, verordening en, indien 
aanwezig, beleidsregels (zie ECLI:NL:RBDHA:2017:1274)

- maatwerkvoorziening moet “passende bijdrage” leveren (art. 2.3.5 lid 3 en 4 Wmo 2015, art. 
3:45 t/m 3:49 Awb);

- zowel bij toekenning als bij afwijzing is goede motivering nodig;

- Beschikking moet duidelijkheid geven over de vraag waarop recht bestaat, onder welke 
voorwaarden en voor welke periode. Verordeningen regelen vaak wat er in de beschikking moet 
staan. Beschikking is tevens de grondslag voor de “bestelling” bij aanbieder.



Wet- en regelgeving beschikkingsfase.

• - Wmo 2015 gaat uit van recht op maatwerkvoorziening in natura, geleverd door 
aanbieder;

- Onder voorwaarden kan de cliënt hetgeen tot de maatwerkvoorziening behoort, via 
een PGB zelf inkopen

• (keuzevrijheid, mits….zie art. 2.3.6 lid 2 Wmo 2015) 

•a. de cliënt met PGB kan omgaan, al dan niet met hulp;

• b. de cliënt motiveert waarom hij/zij PGB wil (Jw eist zwaardere motivering);

• c. PGB-besteding aan kwaliteitseisen voldoet

• - Keuzevrijheid weigeren kan bij eerdere fraude of misbruik onder Wmo 2015 en/of 
als PGB duurder is.



Wet- en regelgeving beschikkingsfase.

- inlichtingenplicht cliënt (art. 2.3.8 lid 1 Wmo 2015) – hangt samen met 
informatieverstrekking door gemeente (zie ECLI:NL:CRVB:2016:1930);

- van belang zijn met name duidelijkheid beschikking en/of bruikleen- en/of 
zorgovereenkomst;

- heronderzoeksplicht gemeente (art. 2.3.9 lid 1 Wmo 2015) kan leiden tot herziening 
en/of terugvordering (art. 2.3.10 en 2.4.1 Wmo 2015);

- Mogelijkheden toezicht bij (her-)onderzoek, indien toezichtsbevoegdheden nodig zijn 
voor dat onderzoek. (H. 6 Wmo 2015 en par. 5.2 Awb).



Wet- en regelgeving verstrekkingsfase

•Herziening (art. 2.3.9 Wmo 2015) van de toekenning mogelijk:

a. bij schending inlichtingenplicht door cliënt;

b. als de maatwerkvoorziening of het PGB niet meer nodig is;

c. als de maatwerkvoorziening of het PGB niet meer toereikend is;

d. als cliënt niet voldoet aan de verstrekkingsvoorwaarden (beschikking);

e. als de maatwerkvoorziening of het PGB niet of voor een ander doel wordt gebruikt.



Wet- en regelgeving verstrekkingsfase

- herziening (met terugwerkende kracht) en terugvordering moeten – na gedegen 
onderzoek – goed gemotiveerd worden (art. 3:2 en 3:46 Awb);

- herziening van eerdere toekenning kan leiden tot terugvordering (art. 2.4.1 Wmo 2015, 
gem. verordening);

- herziening en terugvordering worden,  juridisch gezien, makkelijker naarmate de 
beschikking duidelijker is.



Conclusies (1)

•Een zuivere en goed onderbouwde indicatiestelling vergt meer investering bij onderzoek 
naar aanvragen: 

- voorkomt onterechte toekenningen;

- biedt een betere basis voor beschikkingen;

- kan daardoor een breder preventief effect hebben.

•Met betere beschikkingen:

•- wordt fraude/oneigenlijk gebruik lastiger;

•- is optreden achteraf juridisch makkelijker.



Aanbevelingen

• - Zorg dat intakers/Wmo-consulenten zich bewust zijn of worden van 
hun poortwachtersrol;

• - Goed medisch advies, vooral bij nieuwe cliënten, verdient zichzelf 
terug;

- Maak goed gebruik van de mogelijkheden die de wetgeving nu al biedt 
en volg de ontwikkelingen in de jurisprudentie.





Fraudepreventie/bestrijding
bij Sociale Dienst

Drechtsteden
• De SDD

• Wmo landschap binnen SDD

• Contractmanagement binnen SDD

• Pilot project fraudepreventie
• Onderzoek

• Conclusies

• Aanbevelingen

• Aanpak binnen SDD

• Nog te doen



Sociale Dienst Drechtsteden

• Onderdeel van GRD

• Vertegenwoordigt 6 gemeenten

• Uitvoering en beleid

• Wmo (maatwerkvoorzieningen)

• Pwet

• Schuldhulp

• Contractmanagement



Wmo landschap bij de SDD

- Gecontracteerd via bestuurlijke aanbesteding

- HO  18 aanbieders

- BGi 50 aanbieders

- BW&O 15 aanbieders

- BGg 32 aanbieders

In 2015 transitie

In 2016 transformatie BW&O en BGi

Medio 2017 transformatie BGg



Contractmanagement binnen SDD

 2 Contractmanagers

 4 contractbeheerders

 1 management assistent

Optimale performance

Wederkerigheid

Samenwerkingsrelatie

Leveranciersmanagement



PILOT PROJECT (START 2014):

“HOE KAN MISBRUIK, ONEIGENLIJK GEBRUIK EN FRAUDE 
BIJ DE BESTEDING VAN ZORGGELDEN EFFECTIEF WORDEN 
VOORKOMEN BINNEN HET GEMEENTELIJK SOCIAAL 
DOMEIN”

Partners in de pilot:

• Gorinchem

• Hendrik Ido Ambacht

• Cromstrijen

• Schiedam

• GRD/SDD

• VNG

Twee fasen:

Fase 1: onderzoek

Fase 2: advies en aanpak



ONDERZOEK:
ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM I.S.M.

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR OPENBAAR BESTUUR

“Wat zijn de achtergronden, aard en omvang van de risico’s op fraude, 

misbruik en oneigenlijk gebruik bij de uitvoering van de Wmo en de 

Jeugdwet?”

Conclusies:

• Risico’s ontstaan door handelen aanbieders

• Grootste risico’s bij Begeleiding en BW

• Omvang niet te meten



Aanbevelingen EUR

 Ontwikkel en deel kennis

• Over aanbieders

• Over kosten van producten

• Over processen

• Over fraude

 Gebruik de spanning in het systeem

• Klant als ‘oren en ogen’

• Consulenten als poortwachter

• In gesprek met zorgaanbieder

 Naar een handhavingsinstrumentarium

• Aandacht voor onrechtmatigheid of fouten, meer op aanbieders dan op klanten

• Organiseer kennis en capaciteit op bovenlokaal niveau (leer elkaar kennen binnen bestaande structuren) 

• Risicoprofielen redelijk eenvoudig: hoog bedrag, ondoorzichtige dienst

• Risicoprofielen meer geavanceerd: diverse signalen via WMO consulenten, contractmanagement kunnen 

aanleiding zijn voor nader onderzoek.



AANPAK BINNEN SDD

• Eenduidige terminologie

• Verzamelen van signalen

“Niet argwanend……wel alert!”

“Niet controleren…..wel ‘in Control’ “



Type Vorm Omschrijving Voorbeeld

Onrechtmatig gebruik

Handelingen in strijd met wet- en 

regelgeving en ten laste van 

zorggelden 

Fouten Regels onbedoeld 

overtreden door 

onduidelijkheid en 

vergissingen

1) Dubbele declaraties door 

aanbieder. 

2) Doordeclareren na melding 

einde behandeling                         

3) Administratieve warboel omdat 

budgethouder onvoldoende regie 

kan voeren op eigen budget en 

inhuur zorgverleners. Ontbreken 

‘gewaarborgde hulp’ 

Oneigenlijk gebruik

Declaratie is juist naar ‘letter van 

de wet’ maar druist in tegen ‘geest 

van de wet’ in strijd met doel en 

strekking wet/regelgeving

Onjuistheid Dit is een lastige situatie om 

in de praktijk tegen te gaan, 

omdat het gaat om de 

interpretatie van de 

bedoeling van de wet- of 

regelgever

IB klant in groep behandelen en 

wel individuele behandeling 

declareren. 

Dunne scheidslijn tussen ‘slim’ 

declareren en upcoding.

Ondoelmatig en 

ongepast gebruik

Declaratie in overeenstemming 

met geleverde zorg, maar was 

zorg ook noodzakelijk en effectief?

Overbehandeling 

(‘verspilling’)

Declaraties technisch in 

orde, maar medisch gezien 

niet strikt noodzakelijk

Zorgindicatie past niet langer bij 

actuele -lichtere- zorgbehoefte. 

Bijv. client zou in een groep 

kunnen, maar de individuele 

behandeling levert voor aanbieder 

meer op. 

Onder-behandeling Declaraties technisch in 

orde, maar medisch gezien 

onvoldoende om problemen 

van patiënt op te lossen

Geleverde zorg door informeel 

netwerk is ondermaats. 

Bijvoorbeeld begeleiding 

(dagbesteding) door familie

Fraude 

(‘misbruik’)

Opzettelijk en doelbewust in strijd 

met regels handelen met oog op 

eigen of andermans (financieel) 

gewin

Zorgbureau ronselt kwetsbare burger, 

regelt indicatie en bijhorend PGB, maar 

levert geen of beperkte zorg. Declareert 

opzettelijk volledig budget. Let op 

samenspanning en/of georganiseerd 

verband

Vergrootglasoverleg: welke grond voor nader onderzoek naar rechtmatigheid. Een 

uitkomst kan zijn: fraude



VERZAMELEN VAN SIGNALEN

Via : signalenonrechtmatigheidWmo@drechtsteden.nl

Ook signalen die betrekking hebben op toezicht!

Eens per maand worden signalen besproken en 

aanpak/vervolg bepaald

• Afd hoofd Wmo2015

• Senior Consulent Wmo

• Beleidsadviseur

• Contractmanager

• Senior Handhaving

• Medewerker DG&J

mailto:signalenonrechtmatigheidWmo@drechtsteden.nl


Toezicht extern inzetten (DG&J)
- Rechstreeks vanuit vergrootglasoverleg 

- N.a.v. bevindingen en/of gesprek CM/RMO 

RMO of handhaving ondersteunt met 

verzamelen aanvullende informatie 

van/over aanbieder

Wmo consulent vermoedt 

onrechtmatigheid

Vergrootglasoverleg* SDD (per 6 weken):

- Doorlopen meldingen en signalen

- Waarderen van de signalen

- Conclusie

- Actielijst

signaal per mail zenden

naar mailbox:

signalen_WMO_onrechtmatigheid

Senior erkent mogelijke onrechtmatigheid |

Start werkproces GWS| Consulent onderzoekt de zaak | 

koppelt bevindingen terug aan  WMO consulent | 

melding in mailbox signalen_WMO_onrechtmatigheid

Consulent meldt casus per mail

bij  senior handhaving (SDD)

Contract Management: 
Ieiding over informeren bij aanbieder en verder 

onderzoek door bijv. RMO naar declaraties/indicaties. 

Signaal via overig 
(klacht, meldpunt, etc.)

client

A
an

b
ie

d
er

Rapporteert in GWS, rapporteert in reporter, consulent stelt

onrechtmatigheid vast en de actie

Vermelding in MARAP (zodat MT en wethouder geïnformeerd 

kunnen zijn)

* Samenstelling vergrootglasoverleg:

CM, RMO, Teamleiders WMO A en

WMO B, Handhaving &

tot evaluatie beleid WMO

Signalen van CM

Ook naar mailbox, tbv

‘Vergrootglasoverleg ‘

2016





Nog te doen!

• Afhankelijk van bevindingen 

vergrootglas overleg 

ontwikkelen/inrichten 

handhavingsintrumentarium/organisatie

• Preventie onrechtmatigheid PGB



PGB – proces apart beschouwen

 Heeft meer politieke keuzen in zich

 Diverse ingreepmogelijkheden

 PGB houders en aanbieders in beeld krijgen

 Toezicht organiseren op pgb- uitvoerende aanbieders

 Pgb houders monitoren’



Bedankt!



Sociaal Team: de nieuwe poortwachter

Kennisbijeenkomst
Wilko Pelgrom - Programmamanager

11 april 2017



Onderwerpen

• Werkwijze VNG KCHN

• Programmatisch Hoogwaardig Handhaven

• Voortdurende innovatie en ontwikkeling

• Pilots  (Zwolle)

36vrijdag 14 april 2017



37vrijdag 14 april 2017



Doelstelling Pilot

• Gemeenteschappelijke Integrale 
Voorwaardelijke Dienstverlening SD

• Met als doel de zelfredzaamheid en de 
Participatie van de burger te versterken

38vrijdag 14 april 2017



Werkwijze

• Intake

• Training op maat

• Versterken fraudealertheid-en bewustzijn bij SWT 
medewerkers

• Wat betekent handhaving als onderdeel van 
voorwaardelijke integrale dienstverlening

• HH en consulenten samen verantwoordelijk en 
ontvankelijk voor integrale dienstverlening en 
duurzame effecten (borging)

39vrijdag 14 april 2017



Samen het juiste gesprek

• Vertrouwen  wantrouwen

• Bewust  onbewust context

• Fraude  verkeerd gebruik

• Burger  zorgaanbieder

• Rechtmatigheid  Doelmatigheid

• Maatwerk; willekeur  recht doen aan verschillen

40vrijdag 14 april 2017



De verandering

• Cultuur

• Waardering vakgebied

• Ethiek

• Inwoner duurzaam verder brengen

41vrijdag 14 april 2017



Wat leverde het op

• Meer inzicht in- en begrip voor elkaars werk

• Multidisciplinaire benadering is in het belang van de klant

• Fraude (vermoeden bespreken) zien als een algemeen belang maar ook als een 
belang van de klant

• Door samen te werken daadwerkelijk het verschil maken

• Bredere verantwoordelijkheid in kijken (zien) en handelen

• Voorwaardelijk dienstverlening/wederkerigheid

• Omgekeerd toetsen

42vrijdag 14 april 2017



Wat doet Zwolle

• Visie op handhaving in brede sociale domein is een must

• Inzicht pilot komt terug in visie op handhaving

• Integraal en voorwaardelijk

• In het belang van de burger

• Verscheidenheid van doelgroepen

• Optimale samenwerking BO en FO op Handhaving
• Programmatisch Hoogwaardig Handhaven - Cirkel van naleving is de basis

• Optimale communicatie-optimale dienstverlening-signalering  ST

• Controle en Toezicht  taak Toezicht en HH

43vrijdag 14 april 2017



Discussie

Door elkaar heen luisteren

44vrijdag 14 april 2017



Mededelingen en afronding 

• Regiobijeenkomsten tussen 22 juni en 4 juli

• VNG Jaarcongres 13 juni ook voor dit onderwerp. 

• Handhavingscongres op 31 oktober inclusief Wmo en Jeugdwet

• Vragen of casussen, geef ze door aan ons via je regioadviseur of via het 
klantcontactcentrum van de VNG 

• Informatieknooppunt zorgfraude (IKZ)

45vrijdag 14 april 2017



Contact opnemen? Natuurlijk!

• Janneke van Vugt

• Programmamanager Zorg

• VNG KCHN

• Janneke.vanvugt@vng.nl

• 06-12190461

• www.vng.nl/fraudepreventie

• www.naleving.net

46vrijdag 14 april 2017

mailto:Janneke.vanvugt@vng.nl
http://www.vng.nl/fraudepreventie
http://www.naleving.net/


Bedankt voor jullie aandacht!!

vrijdag 14 april 2017 47


