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Verslag vijfde Kennisbijeenkomst fraudepreventie en handhaving in het 

sociaal domein: Fraudepreventie aan de poort. Gemeenten aan zet! 

Dinsdagmiddag 11 april 2017 bij Stadskasteel Oudaen in Utrecht 

Circa 70 collega’s bezochten de vijfde kennisbijeenkomst van het VNG 

Expertteam Fraudepreventie en handhaving Wmo 2015 en Jeugd (ET). Onder de 

aanwezigen niet alleen bekende, maar ook veel nieuwe gezichten. Een teken dat 

de aandacht voor het voorkomen en bestrijden van fouten en fraude in de zorg 

groeit. Deze middag stond in het teken van fraudepreventie. Eind juni/begin juli 

vinden een viertal regiobijeenkomsten plaats. Die staan in het teken van het 

adequaat oppakken van signalen van fouten en fraude.  

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/fraudepreventie-en-handhaving-wmojeugd/agenda/regiobijeenkomst-voorkomen-oppakken-fouten-en-fraude-wmojeugdwet-vng
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1. Opening | Voorkomen is beter dan genezen

Janneke van Vugt, programmamanager VNG KCHN

Het thema van deze kennisbijeenkomst is bewust gekozen. Bij het bestrijden van 

fouten en fraude loop je als gemeente eigenlijk continu achter de feiten aan. 

Alleen al daarom loont de inzet op preventie. Dat geldt ook voor deze 

bijeenkomst. Want geen van de aanwezige gemeenten kan aangeven dat 

fraudepreventie al waterdicht is geregeld. Een gemeente geeft aan wel op de 

goede weg te zijn, een andere gemeente stelt dat de organisatie zich nog niet 

bewust is van het belang van preventie. Met de stelling dat fraudepreventie loont 

is iedereen het eens. ‘Zowel moreel als financieel’, vat een gemeente de 

‘beloning’ helder samen.  

Drie presentaties en een afsluitende discussie geven gemeenten deze middag 

input om fraudepreventie (verder) te ontwikkelen en vorm te geven. De slides 

van de presentatie vindt u in de bijlage bij dit verslag. 

2. Wmo 2015: een goed begin is het halve werk

Paul Norp, adviseur Wmo bij Stimulansz

Paul Norp is juridisch specialist op het gebied van de Wmo en betrokken bij het 

aan het ET verbonden Ondersteuningsteam Fraudesignalen (OTF). Hier kunnen 

gemeenten terecht met fraudemeldingen waar ze zelf in vastlopen. De laatste 

tijd kijkt het OTF bij deze meldingen waar het in het voorgaande traject fout is 

gegaan. Die ervaringen vormen het uitgangspunt voor deze presentatie. De 

presentatie zoomt in op de Wmo, maar veel conclusies gelden ook voor de 

Jeugdwet.  

In veel fraudegevallen blijkt de toekenning van voorzieningen dubieus te zijn. Zo 

geven veel gemeenten geen – of één met onduidelijke voorwaarden – 

beschikking af. In die gevallen is het natuurlijk lastig om te bepalen wat iemand 

fout heeft gedaan. Ook blijkt het bij veel gemeenten mogelijk om direct een pgb 

aan te vragen. En dat terwijl een cliënt in beginsel in aanmerking komt voor een 

https://vng.nl/advies-en-ondersteuning-bij-fraudepreventie-wmojeugd
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voorziening in natura. Een andere struikelblok is bijvoorbeeld de ‘houding vanuit’ 

de AWBZ, waar heel weinig controle bestond op pgb’s. 

De wet zelf biedt voldoende mogelijkheden (in de verschillende fasen: melding, 

beschikking, verstrekking) voor effectieve fraudepreventie. De wet is – kort 

gezegd – onder meer bedoeld om cliënten een voorziening te verstrekken om 

hun zelfredzaamheid te vergroten. Maar ‘de ene reumapatiënt is de andere niet’. 

Daarom is het van belang om de juiste vragen te stellen en – liefst nog – een 

medisch onderzoek te (laten) doen om de juiste indicatie te stellen. Verder zegt 

de wet – niet limitatief – dat de bewijslast in de aanvraagfase bij de cliënt ligt, de 

uitkomsten van het onderzoek naar een maatwerkvoorziening bouwstenen zijn 

voor een verplichte beschikking en een heronderzoek verplicht is. Een goede 

beschikking ten slotte, maakt ook een eventuele terugvordering eenvoudiger. 

3. Fraude bij zorg in natura voorkomen

Matthé Raven, contractmanager Wmo bij GRD/SDD (Drechtsteden)

Wat doen de aangesloten gemeenten bij de GRD/SDD om fraude bij zorg in 

natura (zin) te voorkomen? De dienst contracteerde middels een bestuurlijke 

aanbesteding 115 aanbieders. Deze aanbieders zijn verdeeld over de categorieën 

huishoudelijke ondersteuning, begeleiding individueel, beschermd wonen & 

opvang en begeleiding groep/dagbesteding. Voor de laatste twee categorieën 

factureert de dienst niet meer op basis van uren, maar op basis van de indicatie 

per cliënt. De dienst ziet de aanbieders als ketenpartners. Daarom werken ze 

samen op basis van wederkerigheid, waarbij ze even kritisch zijn op de 

aanbieder als op zichzelf (onder meer op basis van een performance meting).  

De aandacht voor fouten en fraude in de zorg ontstond door de deelname van 

Drechtsteden aan de eind vorig jaar afgeronde pilot ‘Voorkomen fraude 

gemeentelijk sociaal domein’. Een belangrijke conclusie was dat de grootste 

risico’s op fraude ontstaan door het handelen van de aanbieders. Dit leidde in 

Drechtsteden onder meer tot de uitgangpunten ‘niet argwanend, wel alert’ en 

‘niet controleren, wel in control’ bij contractering van zin. Signalen van 

onrechtmatigheden bespreekt de dienst eens per maand in het multidisciplinaire 

‘vergrootglasoverleg’. Naar aanleiding hiervan is nog geen fraude vastgesteld, 

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/fraudepreventie-en-handhaving-wmojeugd/nieuws/richtingwijzer-rechtmatige-zorg-van-gemeenten-zw-nederland
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/fraudepreventie-en-handhaving-wmojeugd/nieuws/richtingwijzer-rechtmatige-zorg-van-gemeenten-zw-nederland
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wel onzorgvuldigheden. Een groot voordeel van de relatie met aanbieders is dat 

de dienst ze direct kan aanspreken op onzorgvuldigheden of dreigende 

onrechtmatigheden. 

 

Dat is direct een van de voordelen van deze werkwijze. Een potentieel nadeel is 

het grotere risico op onderbehandeling. Om dit risico te verkleinen houdt de 

dienst telefonische enquêtes bij cliënten van huishoudelijke ondersteuning en 

individuele begeleiding. Drechtsteden is ook bezig met de ontwikkeling van een 

tool om de vorderingen die cliënten maken in een traject te monitoren. Dit kan 

natuurlijk gevolgen hebben voor de indicatie, maar leidt – in een weliswaar 

‘utopische’ situatie – tot afrekening op basis van resultaten. 

 

Drechtsteden maakt duidelijk dat het een lerende organisatie is en dat de 

gehanteerde werkwijze nog altijd in ontwikkeling is. Zo denken ze nog na over 

de – eventuele – ontwikkeling van een handhavingsinstrumentarium en 

effectieve preventie van onrechtmatigheid binnen de pgb. Wordt vervolgd! 

 

4. Sociaal team: de nieuwe poortwachter 

Wilko Pelgrom, programmanager VNG KCHN 

 

Gemeenten zijn – geïnspireerd door de decentralisaties – volop bezig met het 

vormgeven van integrale dienstverlening. Handhaving maakt in de ideale situatie 

deel uit van deze dienstverlening. Dus het denken in kolommen is ook voor 

handhaving niet meer van deze tijd. In de pilot ‘Sociaal team: de nieuwe 

poortwachter’, voegden ze de daad op dit gebied bij het woord. Het doel van 

deze pilot is het overbruggen van cultuurverschillen tussen ‘de sok en de snor’ 

om zodoende sámen te komen tot integrale, duurzame dienstverlening aan de 

burger. 

 

De pilot in Zwolle leert hoe we samen – handhaving en hulpverlening – het juiste 

gesprek kunnen voeren. Ook laat het zien dat een beetje wantrouwen gezond is 

en dat burgers en aanbieders vaak onbewust en soms bewust de regels 

overtreden. Om grotere schade op langere termijn te vermijden, is het belangrijk 

dat sociale teams deze onregelmatigheden voorkomen of zeer tijdig 
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onderkennen. De pilot maakte de gemeente Zwolle zelf ook bewust van het feit 

dat een nieuwe visie op handhaving nodig is; weg uit de kolommen! 

 

In het ontwikkellab Sociale wijkteams werkt het VNG Kenniscentrum Handhaving 

en Naleving (KCHN) samen met gemeenten aan producten/trainingen om 

handhaving binnen sociale teams vorm te geven. Naast het ontleden van de 

risico’s binnen pgb- en zin-processen, ontwikkelt het lab ook een training 

gebaseerd op de ervaringen in Zwolle. Omdat geen enkel team – zelfs binnen 

gemeenten – op eenzelfde wijze opereert, vindt er altijd een intake plaats. De 

training kan zo op maat plaatsvinden, met de juist accenten voor het betreffende 

team.  

 

5. Discussie 

 

Verschillende gemeenten lopen aan tegen de beperkingen op het gebied van 

gegevensuitwisseling bij integraal werken. De matrix gegevensuitwisseling geeft 

houvast bij de mogelijkheden (die er wel degelijk zijn) op het gebied van 

fraudepreventie en –bestrijding Wmo 2015 en Jeugdwet. In de relatie met de 

Participatiewet zitten meer belemmeringen. Het KCHN gaat hier op korte termijn 

over in gesprek met het ministerie van SZW. Ook vindt er dit jaar vier keer een 

eendaagse kennismodule ‘Gegevenuitwisseling bij tegengaan fraude Wmo 2015 

en Jeugdwet’ plaats. In deze module is er ook aandacht voor de relatie met de 

Participatiewet.  

 

Lijken de activiteiten van een toezichthouder Wmo op die van een toezichthouder 

Participatiewet? De meningen hierover lopen nogal uiteen. Waar de ene 

gemeente nadenkt over het aanstellen van specifieke Wmo-toezichthouders 

omdat je ook te maken hebt met aanbieders, ziet de andere gemeente juist veel 

overlap tussen de gewenste kennis en kwaliteiten en beide toezichtsvelden. 

Een gemeente heeft het toezicht op (kwaliteit en) rechtmatigheid belegd bij de 

GGD. Hierover hebben de meeste gemeenten wel hun bedenkingen. De GGD 

wordt vaak ingehuurd voor de zorginhoudelijk kennis, over zijn kennis op het 

gebied van rechtmatigheid bestaat – terecht – twijfel. 

 

https://www.naleving.net/dossier-sociale-wijkteams-en-handhaving/
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/fraudepreventie-en-handhaving-wmojeugd/publicaties/matrix-gegevensuitwisseling-bij-uitvoering-fraude-wmo-en-jeugdwet
https://www.naleving.net/leer-in-een-dag-alles-over-gegevensuitwisseling-bij-tegengaan-fraude-wmo-2015-en-jeugdwet/
https://www.naleving.net/leer-in-een-dag-alles-over-gegevensuitwisseling-bij-tegengaan-fraude-wmo-2015-en-jeugdwet/
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Wat betreft toezicht op aanbieders: de Landelijke Stuurgroep Interventieteams 

(LSI) zet een interventieteam zorg in de steigers. De bedoeling is om hiermee in 

kaart te brengen waar de risico’s zitten bij de zorgaanbieders. 

Op de hoogte blijven? 

Op www.vng.nl/fraudepreventie houden we u op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen.  

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/fraudepreventie-en-handhaving-wmojeugd

	viertal regiobijeenkomsten



