
Regionale kennisbijeenkomst in Zwolle

Oosten aan de slag met aanpakken 
fraude Wmo/Jeugdwet

‘Wat ga je morgen doen?’, vraagt dagvoorzitter Ruben Maes aan het eind van de volgeboekte kennisbijeen-

komst in Zwolle op 18 februari. Deelnemers leggen verschillende accenten, maar de strekking van de antwoor-

den is dezelfde. Gemeenten gaan aan de slag. 

De deelnemers – het zijn er ongeveer honderd – vatten de bijeenkomst op als een ‘call to action’. In het transi-

tiejaar 2015 lag de focus van veel gemeenten op de organisatie en op continuïteit. Nu de uitvoering op stoom 

is, komt er ruimte voor fraudepreventie en handhaving. Het is hard nodig, zo blijkt. Veel gemeenten in de zaal 

hebben signalen dat bepaalde aanbieders niet in de haak zijn. Zorgverzekeraar Menzis had bij de uitvoering van 

de AWBZ volop te maken met onrechtmatigheden en ook vaak met ondubbelzinnige fraude. Die taken zijn nu 

grotendeels belegd bij de gemeenten. Alertheid is geboden.

Tips van de dag

• De grootste winst is te halen met preventie: zorgvuldig indiceren, klanten voorlichten over rechten en plichten.

• Gebruik de kennis van de handhavers van de Participatiewet, betrek hen erbij.

• Samenwerking tussen inkopers, contractmanagers en –beheerders, administratie, wijkteams, beleidsmedewerkers 

en handhavers is cruciaal. Organiseer dat. 

• Train wijkteams en Wmo-consulenten om alert te zijn op signalen van fraude (en door te vragen).

• Maak heldere afspraken over wat te doen met een signaal van fraude.

• Overleg en werk samen met het zorgkantoor.

Vertrouwen of control
‘Vertrouwen is goed, controle is beter’, zei Lenin. Wat vinden de deelnemers? Wordt hun grondhouding meer 

bepaald door vertrouwen, of door controle? Het is half om half. Ingrid Adema (De Fryske Marren) legt de 



nadruk op controle. ‘Vroeger werkte ik op het zorgkantoor bij de controle van de pgb’s. Bij 30% van de pgb’s 

waren er onrechtmatigheden of pure fraude, bijvoorbeeld zorgaanbieders die helemaal geen zorg verleenden 

of veel te hoge facturen.’ Iemand anders reageert dat vertrouwen het uitgangspunt moet zijn, en dat de con-

trole begint vanaf het moment dat de zorg wordt ingezet. Anne Wil Hak (Aa en Hunze) vindt dat vertrouwen en 

controle hand in hand gaan. In haar gemeente staat de aanpak nog aan het begin. ‘Ik ben benieuwd hoe andere 

gemeenten het aanpakken.’ Sociaal rechercheur Robert Bekker (De Liemers) vindt dat zijn collega’s in de hoek 

van de Wmo alerter moeten zijn. ‘Ze moeten die geitenwollensokken eens uittrekken en iets meer doorvragen.’ 

Mensbeelden lopen uiteen, stelt dagvoorzitter Maes. In de beroepsgroep van sociale rechercheurs is meer wan-

trouwen, dat hoort bij hun beroepsblik. De opening illustreert dat uitwisselen tussen mensen met een zorgachter-

grond en handhavers de beroepsblik van beiden verrijkt. 

Expertteam
Het kenniscentrum naleving en handhaving heeft een Expertteam dat gemeenten op verschillende manieren 

ondersteunt. Het team beantwoordt vragen van gemeenten, verspreidt (inspirerende) aanpakken van andere 

gemeenten, bouwt een netwerk op en praktische handreikingen. De leden van het team hebben elk hun eigen 

specifieke specialisme, gezamenlijk hebben ze brede expertise. Dit zijn de leden van het team:

Floor Bentfort van Valkenburg, Pauline de la Court, Jacqueline Kabel, Lizzy van der Kooij,  Paul Norp, Jeroen Reij-

naerts, Marjanneke Wieringa en Janneke van Vugt . 

Handreikingen

• Het expertteam heeft een Matrix gegevensuitwisseling gemaakt. Die geeft inzicht in welke gegevens met wie 

mogen worden uitgewisseld.

• Binnenkort verschijnt een handreiking voor het inrichten van de naleving Wmo 2015 en de Jeugdwet. 

• Samen met de gemeente Schiedam maakte het team een protocol voor huisbezoeken in het kader van de 

Wmo 2015 en de Jeugdwet. Huisbezoeken zijn aan regels gebonden, ook als het een bezoek met een dienst-

verlenend karakter betreft. In de praktijk blijkt dat veel Wmo-consulenten/wijkcoaches deze regels niet kennen 

en toepassen. 

• In maart verschijnt een Stappenplan fraudesignalen. Welke stappen zijn vereist bij (dossier) onderzoek, huisbe-

zoek? Hoe rapporteer je? Het stappenplan wordt momenteel in de praktijk getest. 

Wat biedt het programma nog meer?
Janneke van Vugt is programmamanager van het VNG-programma Handhaving en Naleving binnen de Wmo2015 

en Jeugdwet. Het programma is aangesloten op het bredere programma Rechtmatige zorg van het ministerie 

van VWS. Naast het Expertteam komt er medio maart een onderzoeksteam fraude. Dit kan gemeenten concrete 

adviezen geven bij vermoedens van fraude. Hoe zet je een onderzoek op? Hoe moet je communiceren? Het pro-

gramma heeft daarnaast vanuit het Kenniscentrum adviseurs in de regio die gemeente ondersteunen en advise-

ren. 

Alle informatie over het programma staat op www.vng.nl/fraudepreventie. Op het VNG Forum over het sociaal 

domein wisselen gemeenten kennis en ervaringen uit over handhaving en fraudepreventie. Ook kunnen mensen 

voor meer infomratie terecht op www.naleving.net

Ervaringen verzekeraar Menzis
Menzis had vóór 2015 28 duizend pgb-houders, daarvan zijn er per 2015 22 duizend naar de gemeenten gegaan, 

vertelt coördinator fraudebeheersing Gerard Baan. ‘Dat betekent dat een heel stuk fraude bij ons weg is; ge-

meenten wees op je hoede. We zien zelf trouwens ook bij de wijkverpleging alweer dezelfde bureautjes opdui-

ken die we nog kennen van de AWBZ. ’ Baan kreeg onlangs een telefonische tip. ‘Die persoon was zo bang dat hij 

anoniem wilde blijven, maar hij waarschuwde voor een bureau dat geld int, maar geen zorg verleent. We horen 

steeds vaker dat mensen bang zijn voor dit soort organisaties, het zijn echt criminelen.’

Verzekeraars zien fraude bij zorgverleners en bij budgethouders. Het gebeurt ook dat zorgaanbieders samen-
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spannen met budgethouders en de opbrengst delen. In de praktijk is het moeilijk om fraude te bewijzen en 

strafrechtelijk aan te pakken. ‘Je moet bewijzen dat er sprake is van opzet. Dat is heel moeilijk. Ook doordat de 

regels ondoorzichtig zijn en slecht afgebakend. Voor verzekeraars is het niet mogelijk kwaliteitseisen te stellen 

aan bureaus, dan lopen we tegen de keuzevrijheid van de budgethouders aan.’ Rob Wolterink is medewerker 

casuïstiek op de afdeling Fraudebeheersing en specialist op het gebied van pgb. Ook hij ziet veel vormen van 

fraude. Zowel bij budgethouders en hun vertegenwoordigers als bij zorgaanbieders. Voorbeelden variëren van 

budgethouders die nog jarenlang pgb incasseren terwijl de klant 

die zij vertegenwoordigen is overleden. Of malafide zorgaanbieders 

die mensen ronselen bij scholen en moskeeën. Dit gebeurt bijvoor-

beeld geregeld bij kwetsbare doelgroepen zoals licht verstandelijk 

gehandicapte jongeren. ‘Zij worden soms uit een instelling wegge-

lokt om beschermd te gaan wonen met een pgb. Ze worden gelokt met een jointje, een kamer met tv, hen wordt 

voorgespiegeld dat ze dan echt een leuk leven krijgen.’

Wolterink waarschuwt dat zorgbeschrijvingen zijn te manipuleren. Mensen die weten hoe ze het moeten op-

schrijven, kunnen gemakkelijk budget krijgen. Gerard Baan gaat nog in op het uitwisselen van informatie tussen 

zorgkantoren en gemeenten. Officiële informatie-uitwisseling is wettelijk niet toegestaan, maar informeel wordt 

wel informatie gedeeld. Bijvoorbeeld over ervaringen met bepaalde zorgverleners. 

Hij nodigt gemeenten uit voor overleg. ‘Heb je een signaal? Bel! Wij hebben ervaring en we hebben ook stappen-

plannen.’ Hij waarschuwt gemeenten om kritisch te zijn bij het Wmo-gesprek aan de keukentafel. ‘Voor de Wlz 

zijn de weigeringsgronden boterzacht. Ik raad gemeenten aan om regels te stellen aan de voorkant. Koop alleen 

in bij bureaus die je van tevoren hebt goedgekeurd.’

Ervaringen gemeente Almelo
Lukas Paping is manager fraudebestrijding in Almelo. Hij herkent de ervaringen van Menzis. ‘Fraude met zorg-

geld is een realiteit, je moet er iets tegen doen.’ In Almelo bespreken handhavers van de Participatiewet wekelijks 

casuïstiek met de wijkcoaches. Waar lopen zij tegenaan? ‘We leren hen om door te vragen als ze zich over iets 

verwonderen. Het is niet gek een controlevraag te stellen, ook al heeft het gesprek een dienstverlenend karak-

ter. Het komt voor dat bij een keukentafelgesprek een begeleider 

van een klant aan tafel zit die zich dominant en dwingend opstelt. 

Wijkcoaches voelen zich daardoor overvallen. Wij zeggen dat ze niet 

moeten toestaan dat iemand met een commercieel belang het ge-

sprek bijwoont. Ze kunnen zich erop beroepen dat ze dan niet meer 

frank en vrij kunnen beoordelen of en welke zorg de klant nodig heeft.’

De kern van de Almelose aanpak is dat sociaal rechercheurs samen optrekken met wijkteams. De teams krijgen 

handvatten om aan de voorkant fraude te voorkomen. Paping wil de aanpak met zijn regionaal opererende 

dienst in alle 14 Twentse gemeenten invoeren. Betere samenwerking in de keten (met inkoop/contractbeheer) 

staat ook nog zijn wensenlijstje. Paping raadt andere gemeenten zijn aanpak van harte aan. ‘Het betaalt zichzelf 

terug: laatst hebben we nog tien onterechte pgb’s gestopt, een besparing van 350 duizend euro.’

´Stel eisen, koop alleen in bij 
bureaus die je van tevoren 

hebt goedgekeurd’

‘Wijkteammedewerkers 
moeten doorvragen als 

ze zich verwonderen’
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Casussen
Deelnemers bespreken vervolgens in groepjes twee casussen. 

Cirkel van naleving
Het handhavingsproces in beeld: ‘De cirkel van naleving’.
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De cirkel van naleving uit ‘Hoogwaardig handhaven’ is daarbij het vertrekpunt. 

Casus 1

Een 55-jarige man is gehandicapt door een val. Hij kan nauwelijks huishoudelijk werk doen en heeft ook mentale pro-

blemen. Hij vraagt een pgb aan om ondersteuning in te kopen bij zijn ex-vriendin. De vrouw woont bij hem in de straat.

De casus roept veel vragen op. Welke zorg heeft de klant nodig? Hoe lost hij het nu op? Moet er een specialist 

naar zijn mentale klachten kijken? Voldoet de beoogde zorgverlener aan de kwaliteitseisen? Is de man in staat 

een pgb te beheren? En de hamvraag: is hier eigenlijk sprake van informele zorg (lager tarief)? Nick Elshof (Steen-

wijkerland) zegt: ‘De hele casus wordt getackeld met een goed keukentafelgesprek.’ 

Casus 2

Een gemeente zet vraagtekens bij de hoogte van de declaraties voor hulp bij het huishouden van een zorgaanbieder. 

De vraag is ook over cliënten wel voldoende zorg krijgen. Signalen van cliënten zijn er nog niet. 

Deelnemers aan tafel vragen zich af wat precies de signalen zijn. Ze willen allereerst onderzoek doen naar het 

bedrijf. Hoe groot is het? Hoeveel mensen werken er? Klopt dat met de omzet? Wat levert een vergelijking van 

de zorgtoewijzing met de declaraties op? Verder illustreert de casus hoe fraudepreventie en kwaliteitstoezicht in 

elkaar grijpen. Nick Elshof (Steenwijkerland) vindt dat ook. ‘Maar’, zegt hij ‘ik ben er nog niet uit waar je moet 

beginnen. Is het kwaliteitseisen stellen aan de voorkant? Een tevredenheidsonderzoek bij klanten of ga je langs 

bij klanten? ‘Alle radertjes moeten samenwerken: juristen, de frontoffice, inkoop,’ zegt Rudolf Venema (Sozawe 

NW Fryslân). 

In de plenaire nabespreking is dat ook de slotsom. Fraudepreventie en handhaving is iets voor de gehele orga-

nisatie, van administratie, contractmanager en Wmo-consulent tot toezichthouder. De energie en de wil zijn er, 

blijkt bij het laatste vragenrondje. ‘Wat ga  je morgen doen?’ De één neemt fraudepreventie en handhaving op 

als één van de thema’s in de ‘Doorontwikkeling Sociaal Domein’. Een ander zegt: ‘Ik loop morgen meteen naar 

de overkant om in gesprek te gaan met de handhavers van de Participatiewet.’ Nog een ander: ‘Ik heb vandaag 

geleerd hoe belangrijk dit onderwerp is, dit moet bij ons op de agenda van het MT.’

Meer informatie
• Website VNG (programma Fraudepreventie en Handhaving)

• Presentatie Menzis (ppt, februari 2016): https://www.vngcongressen.nl/media/284528/Presentatie%20Menzis.pdf

• Presentatie VNG: https://www.vngcongressen.nl/media/284531/Presentatie%20VNG.pdf

• Matrix gegevensuitwissing bij uitvoering fraudepreventie en fraudebestrijding Wmo 2015 en Jeugdwet

• Protocol huisbezoeken Wmo 2015

• Forum Sociaal Domein
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