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Maak:
• een verzamelpunt
• iemand verantwoordelijk
• een planning voor 2-3
 wekelijks overleg
• een uitnodiging voor alle rollen
• een werkwijze voor het overleg
• een beoordelings- en 
 wegingskader
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Risico-indicatoren Verantwoordelijk? Actie benoemen

Zijn:
• visie/beleid duidelijk 
 en helder?
• werkprocessen 
 volledig beschreven?
• de werkinstructies 
 helder? 
• rollen helder?

In het werkproces
(bij pgb-houder en/of

zorgaanbieder) kunnen
risico-indicatoren

opgemerkt worden.
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rechtmatigheid

Beoordeling

Weging
Vanuit de beoordeling 
volgt een aanpassing 
in het ‘proces’ of volgt 
er een dossieronderzoek

Dossie
r

Blijkt uit de beoordeling van de 
signalen dat aanpassing in het 
proces wenselijk is, gebruik dan 
de beleids- en plancyclus om dat 
methodisch voor te bereiden en 
uit te voeren.
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Risico-indicatoren pgb-houder Risico?

De pgb-houder heeft een afhankelijkheid van de 

zorgaanbieder/ vertegenwoordiger/aangestelde 

pgb-houder (tussenpersoon)

Bij contacten beoordelen in welke mate de zorgvrager 

afhankelijk is van zijn zorgnetwerk /aanbieder. 

Zelfde woonadres?

Vorm en inhoud zorgplan/zorgovereenkomst Wat is de inhoud/doel van het zorgplan/ zorgovereen-

komst, zijn er in het beleid voorwaarden benoemd 

waar het zorgplan aan moet voldoen, om bv de 

kwaliteit te borgen. Wat moet minimaal geregeld zijn?

Kennis en vaardigheden om een pgb te beheren Hoe bepaal je als gemeente de pgb-waardigheid van 

een pgb-houder, is daar een kader voor en staat dat

in verordening?

Zorgplan en pgb-administratie zijn inzichtelijk en 

beschikbaar

Is dit bij huisbezoek beschikbaar inzichtelijk? Wat stelt 

de gemeente als criteria, zijn deze vastgelegd in relatie 

tot pgb-waardigheid?

Risico-indicatoren zorgaanbieder Risico?

De door de pgb-houder aangestelde budgethouder is 

tevens zorgaanbieder of zorgverlener

Extra aandacht, wie controleert/toets dit?

Bemiddelings-/adm.kantoor beheert pgb Extra aandacht, wie controleert/toets dit?

KvK/naw-gegevens zorgaanbieder of pgb-beheer 

bureau

Extra aandacht bij: alleen 06-nummer, hotmail/g-mail, 

website, KvK, wie doet dit?

Beschermd wonen/verblijfszorg, zorgvrager verblijft 

24 uur per dag bij zorgaanbieder

Bij combinatie van wonen en zorg extra aandacht, 

kennismaking, huisbezoek, relatiebeheer

Hoofd- versus onderaannemer Wie is verantwoordelijk, wie voert uit, hoe zit het met 

continuiteit/kwaliteit, rechtsvorm, buitenlandse onder-

aannemer, wat is vastgelegd in de verordeningen?

Informatie
positie

1. Voorlichting en 
 duidelijke afspraken 
 maken.
2. Vroegtijdig burgers 
 en klanten voorlichten.

1. Al dan niet nakomen 
 van afspraken heeft
 consequenties.
2. Daadwerkelijk 
 sanctioneren.

1. Klantgericht doen wat je 
 belooft en afspreekt.
2. De dienstverlening 
 optimaliseren.

1. Anticiperen op organisatie-
 en klantgedrag en effectief 
 controleren van afspraken.
2. Vroegtijdige detectie 
 en afhandeling. 

(vertaling van de cirkel van naleving)

Verbeterproces

De uitvoering Wmo-pgb is een proces,
waar medewerkers in diverse rollen
en op verschillende momenten, aan
meewerken. Verbeteringen aanbrengen
in dit proces is lastig. Met de beleids- en
plancyclus krijg je greep op het
verbeterproces.

1. Visie
Stel aan de voorkant van het proces een

samenhangende visie op wat handhaving

binnen het sociaal domein is. Beschrijf wat

onder preventie, toezicht, handhaving en

naleving verstaan wordt.

2. Beleid
De visie wordt vertaald in beleidsplannen. 

De verschillende visie elementen van hand-

having moeten handen en voeten gaan 

krijgen in de bedrijfsvoering van het sociaal 

domein.

3. Werkprocessen
Beleid wordt vertaald naar (nieuwe)

werkprocessen, waarbij de gekozen visie

op handhaving terugkomt in alle relevante

werkprocessen en functieprofi elen/rollen.

Samenhang visie-elementen 
hoogwaardige handhaving

4. Randvoorwaarden
Zorg voor voldoende tijd, ruimte en middelen

om dit proces te doorlopen.

5. Kennis en vaardigheden, normen
en waarden
De professional op de werkvloer is het gezicht

naar buiten van de organisatie en moet

gefaciliteerd worden met een juiste

organisatievorm en training/opleiding op

gebied van preventie, toezicht en naleving.

6. Aansturing
Het is duidelijk hoe toezicht/handhaving

georganiseerd is en wie er verantwoordelijk is.

Dit zorgt voor het realiseren van de 

beleidsdoelen, zoals die geformuleerd zijn in 

het (jaarlijkse) handhavingsbeleidsplan.

7. Resultaatmeting
Bepaal kritische prestatie-indicatoren en 

meet per week, maand, kwartaal of jaar de 

resultaten.

8. Evaluatie
Evalueren is de start van het volgende

verbetertraject, het wiel van de beleids- en

plancyclus vormt zo een doorlopende

leercirkel.

De adviseurs van het VNG KCHN Advies
bieden hierin ondersteuning

Werkproces & rollen

De dienstverlening Wmo-pgb is 

georganiseerd in werkprocessen en die 

bestaan gewoonlijk uit een aantal fasen, 

waarin verschillende medewerkers een 

rol hebben. Deze fasen en rollen kunnen, 

afhankelijk hoe de dienstverlening 

georganiseerd is, per gemeente verschillen. 

Op de routekaart is een voorbeeld gegeven.

Risicoprofi el
Een risicoprofi el is een samengesteld

patroon van risico-indicatoren waarbij op

basis van fraudeonderzoek is komen vast

te staan dat er kans bestaat op misbruik

en/of fraude. Momenteel zijn er te weinig

onderzoeksgegevens om degelijke

risicoprofi elen te kunnen opstellen.

Risico-indicatoren
Medewerkers in verschillende rollen kunnen

tijdens het werkproces, bewust of onbewust,

risico-indicatoren tegenkomen. Het is van 

belang dat er in deze risico-indicatoren een 

bepaalde regelmaat of samenloop ontdekt 

gaat worden en dat deze beoordeeld kunnen 

worden. Een training fraude-alertheid ver-

groot het bewust zien van risico-indicatoren.

Risico-indicatoren voorbeeld
Op de routekaart worden een aantal voor-

beelden gegeven van risico-indicatoren.

Deze lijst kan worden aangevuld met signalen

vanuit het werkproces.

Verzamelpunt
Om te sturen op de risico-indicatoren is het

belangrijk om een centraal punt te creëren

waar signalen worden samengebracht en

een verantwoordelijke aan te stellen. Alle

medewerkers met rollen in het werkproces

dienen daarover geïnformeerd te worden.

De verantwoordelijke zou bijvoorbeeld een

toezichthouder rechtmatigheid kunnen zijn.

Bij veel gemeenten ligt de focus nog
niet op toezicht/naleving Wmo-pgb.

Een toenemend aantal misbruik/fraude
gevallen, is een signaal dat er wel iets

moet gebeuren. Waar begin je dan?

De routekaart risico-indicatoren
Wmo-pgb is geen standaardwerk,

maar heeft tot doel het bewustzijn/
alertheid van gemeenten te prikkelen.

Het laat zien welke stappen gezet 
kunnen worden om dit thema op te

pakken en te borgen.

Toezicht, handhaving en naleving begint
bij visie-beleid en werkprocessen.

De route kaart is daar op ingericht. De
handreiking die er bij hoort brengt

een verdieping aan.
 

Met vragen kunt u terecht bij de 
regioadviseur van VNG KCHN Advies of 

op www.vng.nl/fraudepreventie.

Beoordeling

Multidisciplinair overleg
Het verzamelpunt is duidelijk en de

verantwoordelijke ook, dan is de volgende

stap om een overleg te organiseren dat

2/3/4-wekelijks plaatsvindt. Nodig hiervoor

medewerkers uit, die in het werkproces een

rol hebben. Handig om ook inkopers (ZIN)

en accountmanagers te laten aansluiten.

Doel van het overleg
De signalen worden in dit overleg besproken

en vergeleken, om te beoordelen hoe een

signaal kan worden opgepakt. Wetgeving,

visie, beleid en werkproces staan hierbij

centraal. Met de werkwijze wordt kennis

ontwikkeld om te komen tot een 

beoordelings- of wegingskader. Is het signaal 

input voor beleids- of procesverbetering, of is 

er sprake van een situatie die kan wijzen op 

(mogelijk) misbruik of fraude?

Beleids- en procesverbetering
Wijst het signaal op onduidelijk beleid, een

onvolledig werkproces, een niet adequaat

kennisniveau binnen de rollen? Misschien

kan het ook wijzen op een visie die niet

volledig het werkproces dekt. Als dit

duidelijk is wordt een ‘verander’ eigenaar

aangewezen, die voor het volgende overleg

een beheersmaatregel of verbetervoorstel

maakt.. Voor het aanvliegen van het verander

proces adviseren wij het wiel van de beleidsen

plancyclus.

Fraude en Misbruik
Is er een vermoeden van fraude of 

misbruik leg dan meteen een dossier aan. 

Op www.vng.nl/fraudepreventie is meer 

informatie te vinden hoe je dat kunt 

aanpakken.

Communiceren en borgen
Een belangrijke stap in het proces is dat er

goed gecommuniceerd wordt naar alle

medewerkers betrokken bij het werkproces.

Wees bewust dat deze medewerkers soms op

verschillende afdelingen werken die normaal

weinig met toezicht/handhaving/naleving

te maken hebben. Een gerichte workshop

fraudealertheid kan hierin bijdragen.

Verzamelproces

Het verbeteren van een bestaand proces

is moeilijk, waar begin je? Op basis van

signalen wordt een beeld gecreëerd waar 

prioriteiten kunnen liggen. Het herkennen/

verzamelen van signalen is daar het begin 

van. Maak een verzamelpunt, wie is 

verantwoordelijk? Creëer een groep om 

de signalen te bespreken en te beoordelen. 

Hierdoor ontstaat inzicht over het type 

signalen (verbetertraject) of juist

vermoedens van oneigenlijk gebruik/fraude

(dossieronderzoek). Door dit samen te doen,

ontstaat een snel leerproces. Vervolgens

kan een verbeter-/onderzoekstraject

ingezet worden.


