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1. Inleiding

Aanleiding
De decentralisaties in het sociaal domein leiden tot grote veranderingen in de manier van
werken van gemeenten. Niet de voorzieningen, maar de eigen kracht van burgers en hun
omgeving staat centraal. Gemeenten hebben nieuwe taken gekregen die ze moeten uitvoeren
met minder geld dan hier voorheen voor beschikbaar was.
Tegelijkertijd geven gemeenten sinds de decentralisaties veel meer gemeenschapsgeld uit dan
vroeger. Het belang van rechtmatigheid is daarmee navenant toegenomen. In de transitiefase
lag in veel gemeenten de nadruk op het organiseren van de nieuwe taken. Nu de uitvoering
op stoom is, komen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Jeugdwet
handhaven en naleving steeds meer in beeld. Bij de Participatiewet was dit al het geval vanuit
de oude situatie met de Wet werk en bijstand (Wwb). Het is nu gewenst om het perspectief op
rechtmatigheid te verbreden naar het gehele sociaal domein.
Doel van de handreiking
Deze handreiking geeft gemeenten een theoretisch kader en praktische handvatten op het
gebied van toezicht en handhaving. Het doel is dat zorggeld rechtmatig wordt ingezet als
onderdeel van gemeentelijke dienstverlening. Beleid en visie komen aan de orde, met daarbij
juridische, organisatorische en praktische aanknopingspunten gebaseerd op de welbekende
cirkel van naleving (Hoogwaardig Handhaven). De handreiking kan een aanknopingspunt zijn
voor het agenderen van het onderwerp in de gemeente.
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2. Onrechtmatigheid in Wmo 2015
& Jeugdwet
Begrippenkader
Onrechtmatigheden: Het (on)bewust onrechtmatig in rekening brengen van zorg, omdat de
declaratie niet overeenkomt met de (mate van) geleverde zorg of omdat de zorg onterecht
wordt gedeclareerd. Te onderscheiden in:
• Fouten waarbij regels als gevolg van onduidelijkheid of vergissingen onbedoeld
worden overtreden en
• Fraude waarbij opzettelijk en doelbewust in strijd met de regels wordt gehandeld met het
oog op eigen of andermans (financieel) gewin.
Oneigenlijk gebruik: een declaratie is juist naar de letter van de wet, maar druist in tegen
de geest van de wet.
Ondoelmatig/ongepast gebruik: een declaratie is in overeenstemming met geleverde
ondersteuning en/of jeugdhulp, maar is niet noodzakelijk en/of effectief. Er is sprake van
overbehandeling” (verspilling) of juist onderbehandeling.
Programma Rechtmatige Zorg
‘Rechtmatige Zorg, aanpak van fouten en fraude 2015-2018’ is het programmaplan van de
directie Fraudebestrijding Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
voor het versterken van de rechtmatigheid van de zorg. Het bevat een samenhangende aanpak
van fouten en fraude voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz),
de Wmo 2015 en de Jeugdwet.
In het verlengde hiervan ondersteunt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
gemeenten op het gebied van rechtmatigheid in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Daarbij staat
een gezamenlijke aanpak door de gehele keten centraal: van preventie, tijdig signaleren en
corrigeren tot passende handhaving bij overtredingen. Deze handreiking is een onderdeel van
dit project. In samenwerking met het ministerie van VWS wil de VNG gemeenten ook in 2016
en 2017 faciliteren met kennis, beleidsontwikkeling en -implementatie op het gebied van
fraudepreventie, controle en handhaving in de Jeugdwet en de Wmo 2015.
Het uitwisselen van praktijkervaringen en informatie is voor gemeenten van belang bij
het inrichten van een fraudebestendige Wmo 2015 en Jeugdwet. Vanuit het project komt
deze informatie beschikbaar in de vorm van handreikingen, kennisbijeenkomsten en een
online platform.
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3. Investeren in rechtmatigheid & handhaving

In het gemeentelijk sociaal domein gaat na de decentralisaties aanzienlijk meer
geld om dan voorheen. Nieuwe doelgroepen, uitkeringen en voorzieningen zijn
erbij gekomen. De reikwijdte van de handhaving wordt daardoor groter, evenals
het belang. Juist om de belangen van kwetsbare burgers te beschermen, zijn
fraudepreventie en handhaving cruciaal.
Factoren die de kans op fraude vergroten zijn:
• C
 omplexiteit van de wet- en regelgeving en de bekostigingssystematiek vraagt veel van
administratie, interne controle en verantwoording. Onervarenheid werkt fouten in de hand.
• A
 anbieders met verkeerde bedoelingen kunnen betrekkelijk eenvoudig de zorgmarkt
betreden. De opstartkosten zijn gering. Vooral de curatieve geestelijke gezondheidszorg
(GGZ) en aanbieders of bemiddelingsbureaus die werken met persoonsgebonden budgetten
(pgb’s) zijn kwetsbaar.
• De pakkans en de bewijsbaarheid zijn gering.
• A
 anbieders overtreden sneller regels als ze er financieel voordeel bij hebben om minder of
kwalitatief minder goede zorg te bieden.
• C
 liënten kunnen onjuiste informatie verstrekken met het doel een hoger pgb te ontvangen
dan nodig.
Preventie
Bij handhaving is de grootste winst te behalen met preventie. Onbedoeld misbruik is te
voorkomen met goede voorlichting, transparantie en duidelijke communicatie. Optimale
dienstverlening en eenduidige werkprocessen verkleinen de ruimte voor het plegen van fraude.
Het proces van toegang tot maatwerkvoorzieningen is een belangrijk instrument om te sturen
op een rechtmatige inzet.
Fraudealertheid
Wmo-consulenten en medewerkers in sociaal (wijk)teams beoordelen of mensen in aanmerking
komen voor een maatwerkvoorziening. De zorgbehoefte is leidend. Handhavers hebben een
andere beroepsblik die andere vaardigheden vereist. Om handhaving op de agenda te krijgen
als onderdeel van de dienstverlening is het van belang om uitwisseling te organiseren tussen
handhavers en Wmo-consulenten. Daarnaast verdient het aanbeveling een grotere alertheid
en focus op rechtmatigheid te creëren in de gehele gemeentelijke organisatie. Dit geldt voor
ambtenaren in staf- en managementfuncties, beleidsfuncties, kwaliteitsfuncties, inkoop en
contractbeheerfuncties en uiteraard bij medewerkers met een rol in het toegangsproces van
maatwerkvoorzieningen, ondersteuning en hulpverlening. Daarnaast is het van belang dat
politiek en bestuur worden meegenomen in dit proces.
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4. Bevindingen & adviezen

Het departement Bestuurskunde (van de Faculteit Sociale Wetenschappen) van de
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) deed in opdracht van de stuurgroep van de
pilot Voorkomen fraude onderzoek naar de grootste risico’s op fouten en fraude in de
uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Daaruit blijkt dat het grootste risico zit
bij de zorgaanbieder. Sinds de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de betaling van pgb’s
uitvoert hebben cliënten veel minder belang, maar dat geldt niet voor de aanbieder.

Pilot Voorkomen fraude
Pilot Voorkomen fraude gemeentelijk
sociaal domein is een gezamenlijk
initiatief van een groot aantal
partijen (in 2014): de gemeenten
Cromstrijen, Gorinchem, Schiedam en
Drechtsteden en de Serviceorganisatie
Jeugd Zuid-Holland Zuid, de Wmo
uitvoeringsorganisatie ROGplus, de
zorgkantoren van DSW en VGZ en Per
Saldo, de belangenvereniging voor
mensen met een Pgb, in samenwerking
met de VNG en het ministerie van VWS.

Bij de Wmo 2015 zitten de grootste risico’s in de voorzieningen
begeleiding en beschermd wonen. Dit zijn nieuwe taken voor
gemeenten waardoor organisatorische processen nog niet
volledig op orde zijn. Dit geldt voor beschermd wonen sterker
dan voor begeleiding. Daar komt bij dat het vaak moeilijk te
beoordelen is welk type zorg nodig is. Het indiceren vraagt
specifieke kennis die de gemeente afhankelijk maakt van
bijvoorbeeld medische professionals of zorgaanbieders. Ook
zijn de resultaten van de geleverde zorg niet direct meetbaar.
Het gaat bovendien vaak om grote bedragen. In de jeugdzorg
ervaren gemeenten het gebrek aan transparantie als een
risico. Voor gecontracteerde aanbieders zitten risico’s vooral
in onbewuste fouten en in overbehandeling. Dit kan leiden
tot behandelingen die medisch niet noodzakelijk zijn, maar
gemeenten hebben niet de expertise of juridische mogelijkheden
om dit te voorkomen.

Hoeveel geld er omgaat in fraude met zorggeld is onbekend. De onderzoekers, noch
de verzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) weten het. Partijen schatten het
fraudepercentage tussen de 1 en de 10.
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Aandachtspunten EUR
Informatie verzamelen
De onderzoekers van de EUR bevelen gemeenten aan onderling kennis te bundelen en uit
te wisselen. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van benchmarkgegevens over kosten van
verschillende producten of kennis over ongepast gebruik. Daarnaast is het ook verstandig om
in ieder geval met het grootste zorgkantoor uit de regio in gesprek te gaan over het onderwerp
van rechtmatigheid. Het zorgkantoor als uitvoerder van de Wlz en de gemeente hebben veel
met elkaar uit te wisselen.
Maar informatie en kennis delen en het ontsluiten van gegevens gaat niet zomaar. In het kader
van privacy zijn er belemmeringen. In de Matrix gegevensuitwisseling van de VNG staat op
welke gronden het is toegestaan persoonsgegevens uit te wisselen (met welke partijen).
Samenwerken
De onderzoekers bevelen voorts aan dat gemeenten zich kritisch opstellen ten opzichte van
zowel de cliënt als de zorgaanbieder. Ook cliënten moeten in staat worden gesteld zich kritisch
te verhouden tot zowel gemeente als zorgaanbieder. Voor zorgaanbieders is het van belang om
prikkels en mogelijkheden voor fraude en fouten te beperken.
Handhavingsexpertise
De laatste aanbeveling vanuit het onderzoek betreft versterking van de handhavingscapaciteit.
Gemeenten hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in de aanpak van uitkeringsfraude.
Het instrumentarium is veelal gericht op individuele fraudeurs. Zorgfraude heeft vaak een
meer georganiseerd karakter en is minder eenduidig vast te stellen. Het betreft dikwijls
ondernemingen in plaats van individuen. Dit vraagt om een ander type expertise, bijvoorbeeld
het vermogen om opvallende patronen in financiële data of het hebben van medische kennis te
onderscheiden.
Overige aandachtspunten
Kwaliteitsstandaard toegang
Met de Wmo 2015 bieden gemeenten maatwerk aan inwoners die behoefte hebben aan
maatschappelijke ondersteuning. Na een melding door een inwoner volgt onderzoek, een
aanvraag en mogelijk een beschikking voor een maatwerkvoorziening. Gemeenten hebben
het proces van melding tot en met inzet van maatwerkvoorziening verschillend ingericht.
Dat past bij het karakter van de Wmo 2015 die veel beleidsvrijheid biedt. Deze vrijheid kan
leiden tot onzorgvuldigheid en ongelijkheid. Het is van belang dat gemeenten investeren in de
kwaliteit van hun toegangsproces. Met de investering in kwaliteit wordt de kans op fouten en
onzorgvuldigheid en daarmee onrechtmatigheid verminderd. In de Memorie van Toelichting
(MvT) op het wetsvoorstel Wmo 2015 worden veldpartijen en gemeenten uitgenodigd een
kwaliteitsstandaard te ontwikkelen die betrekking heeft op de wijze waarop het onderzoek
moet worden uitgevoerd (MvT p. 26).
Kwaliteit en rechtmatigheid
In het algemeen geldt dat als er klachten en/of signalen zijn over de kwaliteit van ondersteuning
en jeugdhulp, er meestal ook iets mis is met de rechtmatigheid. Daarom is het belangrijk die
signalen ook te bespreken met de beleidsmedewerkers/toezichthouders Wmo en Jeugd. Een
integrale blik vereist goed samenwerken tussen beleidsmedewerkers en toezichthoudende
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ambtenaren. Werkprocessen en de organisatie moeten daarop ingericht zijn. Dit geldt ook
voor contractmanagers en –beheerders. Toezicht begint bij de start van het inkoopproces.
Gemeenten werken veel met bestuurlijk aanbesteden. Dit is een interactief proces met
aanbieders waarbij er ruimte is voor cocreatie. Idealiter begint hier ook het gesprek over fouten,
fraude en het toezicht daarop. Toezicht kan risico-gestuurd worden uitgeoefend. Risicoanalyses
worden van tevoren duidelijk met aanbieders besproken.
Kwetsbare groepen identificeren
De positie van cliënten is een factor voor het risico op fraude. Cliënten kunnen melding maken
van onrechtmatigheden. Dit gebeurt weinig omdat zij hun aanbieder, of degene die ze in het
kader van een pgb hebben ingehuurd, vertrouwen of daarmee een afhankelijkheidsrelatie
hebben. Soms zijn cliënten zo kwetsbaar dat ze niet door hebben dat er misbruik van de
voorziening en ook van hen wordt gemaakt. Denk aan de groepen mensen die laaggeletterd
zijn, mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, laagopgeleide mensen of bijvoorbeeld
mensen die in een situatie verkeren met problemen op meerdere gebieden waardoor zij zaken
(tijdelijk) niet overzien. Het risico bestaat dat aanbieders misbruik maken van de kwetsbaarheid
van de cliënt door bijvoorbeeld onterechte declaraties in te dienen.
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5. Juridisch kader

In de Wmo 2015 en de Jeugdwet staan regels voor het voorkomen en bestrijden van
misbruik/oneigenlijk gebruik. Daarnaast moeten gemeenten hiervoor zelf regels
opnemen in de verordening. Maar, het staat nog niet vast welke ruimte de wetgeving
daarvoor biedt. De jurisprudentie moet zich nog ontwikkelen.
Cliënten hebben een wettelijke legitimatieplicht en een inlichtingenplicht (artikel 2.3.8 lid
1 Wmo 2015 en 8.1.2 lid 1 Jeugdwet). Cliënten zijn ook verplicht om mee te werken aan
onderzoek (artikel 2.3.8 lid 2 Wmo 2015 en 8.1.2 lid 3 Jeugdwet) voor de cliënt .
Gegevensuitwisseling
Gegevensuitwisseling met andere instanties is in de Jeugdwet en de Wmo 2015 geregeld, zij
het beperkt en voorwaardelijk. Op het gebied van werk en inkomen wisselen gemeentelijke
sociale diensten persoonsgegevens uit met het Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen
(UWV) en de SVB in Suwinet. Dit betreft zeer privacygevoelige informatie, het gebruik
van Suwinet is daarom aan strikte regels gebonden. Het gebruiken van Suwinet voor
fraudeonderzoek in de Wmo 2015 en de Jeugdwet is niet toegestaan. De mogelijkheden en
beperkingen bij het uitwisselen van gegevens staan in de VNG Matrix gegevensuitwisseling.
Toezicht
Binnen de Wmo 2015 hebben gemeenten de wettelijke plicht een toezichthouder aan te stellen
op grond van artikel 6.1 lid 2. Deze ziet toe op de naleving van de wet. Het heronderzoeken
van verstrekkingen is ook een wettelijke taak van gemeenten op grond van artikel 2.3.9
Wmo 2015.
Op grond van artikel 2.1.3 lid 4 van de Wmo 2015 moet de gemeenteraad bij verordening
regels stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening
of een pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet.
In de Jeugdwet is in artikel 9.2 geregeld dat toezicht op naleving van de wet bij de samenwerkende jeugdinspecties is ondergebracht. Deze bestaan uit de inspectie jeugdzorg, inspectie
voor de gezondheidszorg, inspectie veiligheid en justitie, inspectie van het onderwijs en de
inspectie sociale zaken en werkgelegenheid. Het heronderzoeken van pgb verstrekkingen is ook
een wettelijke taak van gemeenten op grond van artikel 8.13 Jeugdwet. Op grond van artikel
2.9 sub van de Jeugdwet stelt de gemeenteraad bij verordening regels voor de bestrijding van
het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een pgb, alsmede van misbruik
of oneigenlijk gebruik van de wet.
Toezichtsbevoegdheden worden in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) geregeld.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

9

Terugvordering
De wet maakt het mogelijk om geld terug te vorderen van cliënten die ten onrechte een
voorziening hebben gekregen. De reden van een terugvordering kan zijn dat de voorziening
onterecht is verstrekt, de omstandigheden zijn gewijzigd, het budget niet (geheel) is besteed,
het budget is niet besteed aan de zorg zoals in de toekenning is omschreven, of de besteding
voldoet niet aan de vooraf gestelde eisen en voorwaarden. De terugvordering is geregeld in
artikel 2.4.1. van de Wmo 2015. Het gaat om de situatie waarin een cliënt /budgethouder (en/
of derden) opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt. Omdat het niet altijd
mogelijk is een maatwerkvoorziening terug te vorderen, kan het college de waarde daarvan
uitdrukken in een bedrag.
In de Jeugdwet is in artikel 8.1.4 lid 3 geregeld dat een onrechtmatig verkregen pgb kan
worden teruggevorderd. In de wet staat dat ‘als een beslissing aangaande een pgb is herzien
of ingetrokken omdat de jeugdige of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben
verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing
zou hebben geleid, bij dwangbevel geheel of gedeeltelijk het ten onrechte genoten
persoonsgebonden budget kan worden ingevorderd.’
Overigens worden pgb’s niet meer direct aan de cliënt uitbetaald, maar aan de SVB. Deze
instelling betaalt uit het budget de facturen van zorgverleners.
Gemeentelijke regels fraudebestrijding
Gemeenten moeten regels stellen voor fraudebestrijding. De wet schrijft voor dat in de
verordening regels moeten staan voor het bestrijden van het ten onrechte ontvangen van een
individuele voorziening/maatwerkvoorziening of een pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk
gebruik van de wet. In de Jeugdwet is dit geregeld in artikel 2.9 en in de Wmo 2015 in
artikel 2.1.3 lid 4. De wet verplicht gemeenten daarnaast tot het uitvoeren van periodieke
heronderzoeken naar toegekende maatwerkvoorzieningen en pgb’s (artikel 2.3.9 lid 1 Wmo
2015 en artikel 8.1.3 Jeugdwet). Hoe vaak die onderzoeken moeten plaatsvinden is niet in
landelijke wetgeving geregeld. Gemeenten kunnen zelf prioriteiten stellen en daarbij rekening
houden met fraudegevoeligheid van bepaalde voorzieningen.
Pgb’s zijn in het algemeen fraudegevoeliger dan naturaverstrekkingen. Daarnaast zijn
bepaalde vormen van maatschappelijke ondersteuning fraudegevoeliger dan andere.
Hoge pgb-bedragen zijn sowieso fraudegevoelig, bijvoorbeeld bij beschermd wonen en
begeleiding. Als de gemeente misbruik of oneigenlijk gebruik constateert kan de verstrekking
van de maatwerkvoorziening stoppen (afhankelijk van de situatie). Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om bij pgb-misbruik verdere keuzevrijheid te weigeren en louter ondersteuning
in natura te bieden. Als gezegd kunnen ten onrechte verstrekte bedragen of de kosten van
naturavoorzieningen worden teruggevorderd. De Jeugdwet en de Wmo 2015 bieden geen
grondslag voor het opleggen van bestuursrechtelijke boetes.
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Los van de regels in de Wmo 2015 en Jeugdwet, is het juridisch mogelijk fraude strafrechtelijk
aan te pakken, als er sprake is van overtreding van strafrechtelijke bepalingen, zoals valsheid
in geschrift of oplichting. Dat geldt voor zowel cliënten als voor aanbieders van naturaondersteuning. En ook voor mensen die hun diensten verlenen in het kader van een pgb.
Gemeenten kunnen onrechtmatigheden bij aanbieders ook privaatrechtelijk voorkomen en
bestrijden via contractbeheer en uiteraard door – bij slechte ervaringen – contracten niet meer
voort te zetten.
OVERZICHT VAN WETSARTIKELEN
WMO 2015

JEUGDWET

HANDHAVINGSVERORDENING

2.1.3 lid 4

2.9 onder d

TOEZICHTHOUDERS

6.1 lid 1

9.2

INFORMATIEPLICHT CLIËNT

2.3.8 lid 1

8.1.2 lid 1

MEDEWERKINGSVERPLICHTING

2.3.8 lid 2

8.1.2 lid 3

INTREKKING EN HERZIENING

2.3.10 lid 1

8.1.4 lid 1

TERUGVORDERING

2.4.1 lid 1

8.1.4 lid 3 bij pgb
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6. Adviezen aan de hand van de cirkel
van naleving
Cirkel van naleving
Bij het handhaven van de Wwb, de voorloper van de Participatiewet, is het concept
Hoogwaardig Handhaven ontwikkeld. De kern daarvan is de cirkel van naleving. Deze cirkel
bestaat uit vier visie-elementen die handvatten bieden voor een integraal handhavingsproces .
Het in onderlinge samenhang inzetten van deze elementen geeft het beste resultaat. De kracht
van de methode is de combinatie van preventieve (voorlichten en dienstverlening) en repressieve
(controle en sanctionering) elementen.

Voorlichten

Dienstverlening

Keten-breed
samenwerken

Sanctioneren
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VOORLICHTING
Het naleven van wetten en regels begint bij duidelijkheid en het op maat informeren van mensen.
Het is van belang alle beschikbare informatie te delen met de cliënt. Dat die informatie volledig en
correct moet zijn, spreekt voor zich. Mensen informeren kan persoonlijk aan de balie, telefonisch,
via de gemeentelijke website of in een gesprek bij een huisbezoek. De kwaliteit van de informatie
is cruciaal. Begrijpt iemand wat zijn rechten en plichten in relatie tot uitkering of voorziening
zijn? Het is van belang om in een gesprek geregeld te controleren of de cliënt de informatie heeft
begrepen. Naast het feitelijk informeren krijgt voorlichting zo een preventieve uitwerking. Het op
maat informeren van mensen vergroot de transparantie en nalevings-bereidheid en verkleint de
kans op vergissingen, onwetendheid en – (semi-)bewuste – regelovertreding.
Inzet van medewerkers in sociale teams
In veel gemeenten kunnen inwoners terecht bij een wijkteam voor informatie, advies en
laagdrempelige hulp (bijvoorbeeld bij wonen, welzijn, werk, financiën, vervoer en zorg). Deze
teams hebben vaak ook een rol in het bepalen van de toegang tot maatwerkvoorzieningen en
gespecialiseerde zorg. Het uitgangspunt van verantwoordelijkheid en regie bij burgers, vereist
van medewerkers dat ze onderzoeken of een maatwerkvoorziening nodig is. Medewerkers in
de frontlijn realiseren zich niet altijd dat het goed en rechtmatig inzetten van voorzieningen
bij hen begint. Dat stelt eisen aan de gespreksvoering. Het is essentieel om de juiste vragen
te stellen, door te vragen, af te wegen wat wenselijk en noodzakelijk is en mensen te wijzen
op hun rechten en plichten. In een onlangs verschenen onderzoek van de Amerikaanse
gedragswetenschapper Allen Lind blijkt het belang hiervan. Burgers die zich gehoord weten en
zich respectvol behandeld voelen, ervaren een grotere procedurele rechtvaardigheid. Burgers
vinden het belangrijk dat ze door de overheid prettig en netjes worden behandeld. Vaak net zo
belangrijk als de vraag of de beslissing in hun voordeel of nadeel uitvalt.
Fraude-alertheid
De wetenschap dat er binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet misbruik wordt gemaakt van
voorzieningen, en dat malafide ondernemers vaak de meest kwetsbare groepen inzetten voor
dit misbruik, is niet wijdverbreid. Medewerkers in hulpverlenende en ondersteunende functies
zijn het zich vaak niet bewust. Het verdient aanbeveling om de perspectieven van handhaving
en ondersteuning dichter bij elkaar te brengen en hierover collegiaal het gesprek aan te gaan.
Begrip
Begrijpelijke taal gebruiken is ook een belangrijk aandachtspunt. In beschikkingen komt veel
jargon voor. De Wmo 2015 en Jeugdwet zijn (ook) gericht op kwetsbare mensen voor wie
juridische bepalingen een groot struikelblok kunnen zijn. De gemeente kan deze documenten
screenen op leesbaarheid en begrijpelijkheid. Sommige burgers zijn de Nederlandse taal niet
goed machtig, kunnen niet lezen of schrijven, of hebben een (lichte) verstandelijke beperking.
Zij zijn niet goed in staat de strekking van een gesprek of de documenten te begrijpen.
Laaggeletterdheid heeft relaties met andere aandachtsgebieden zoals gezondheid, armoede,
digitale vaardigheden en ouder worden. Mensen met problemen met lezen en schrijven zijn
vaak al in beeld bij (multiproblematiek) ondersteuningsteams. Een integrale aanpak heeft
voor deze groep veel effect. De gemeente is een vindplaats van kwetsbare mensen voor wie
een preventieve inzet erg nuttig kan zijn. Er zijn veel instrumenten die behulpzaam zijn bij de
dienstverlening aan deze groepen. Zo zijn er instrumenten om laaggeletterdheid te herkennen,
kunnen er handige checkvragen gesteld worden en zijn er ook mogelijkheden om deze groep
door te verwijzen (www.lezenenschrijven.nl).
Gemeenten zijn via de Wmo 2015 verplicht om te zorgen voor cliëntondersteuning.
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DIENSTVERLENING
Aan de dienstverlening van gemeenten worden steeds hogere eisen gesteld. Snellere
afhandeltermijnen en betere telefonische bereikbaarheid moeten de cliënttevredenheid
verbeteren. Maar dienstverlening op maat en persoonlijke gesprekken blijken de nalevingsbereidheid van mensen te vergroten. Dat vraagt erom dat medewerkers benaderbaar en
bereikbaar zijn, en dat de cliënt weet waar hij terecht kan met vragen en onduidelijkheden.
Poortwachtersfunctie
Heldere, consistente en objectieve criteria zijn cruciaal voor het bewaken van de toegang tot de
Wmo 2015 en de Jeugdwet. Dit vraagt een indicatiestelling of een (toetsings)kader waarbij het
voor aanvragers van zorg (of bij een herbeoordeling) helder is op grond waarvan de gemeente
haar beslissing baseert. Bij veel gemeenten is dit onderdeel van het proces (toegang) belegd bij
frontoffice medewerkers. Soms monodisciplinair en intern binnen de gemeente bijvoorbeeld
bij de Wmo-consulent, maar vaak ook multidisciplinair bij een sociaal (wijk) team. De vormen
en uitgangspunten van deze teams verschillen per gemeente. Sommige gemeenten kiezen
bewust voor het intern houden van de teams en de functies, andere kiezen juist voor het
plaatsen buiten de gemeentelijke organisatie. Het zijn soms integrale teams voor uitvoering van
Wmo 2015 en Jeugdwet, maar soms ook gescheiden teams. Veel teams hebben een rol in het
toegangsproces en krijgen daardoor de functie van poortwachter.
De poortwachter- en beoordelingsfunctie vereist dat in de verordening en beleidsregels meer
criteria voor de inzet van maatwerkvoorzieningen worden uitgewerkt. Dit geldt met name
voor begeleiding, beschermd wonen en de inzet van het pgb. Met heldere criteria kunnen
gemeenten eenvoudiger een toegekende voorziening opnieuw toetsen en waar nodig een
ander besluit nemen.
Naleving bevorderen met gedragsbeïnvloeding
Gedragswetenschappelijke kennis levert nuttige inzichten op voor handhaving. Mensen zijn veel
minder rationeel dan men vaak denkt. Zo blijkt dat gebrek aan persoonlijk contact ertoe leidt
dat mensen niet komen opdagen bij een afspraak. Grofweg bepalen drie factoren of mensen
iets wel of niet doen: motivatie (willen), vaardigheid (kunnen) en een trigger, een signaal om in
beweging te komen. Om het aspect van ‘kunnen’ te beïnvloeden, helpt het om handelingen te
vergemakkelijken of barrières weg te nemen. Bij triggers werkt het om herinneringsberichten
te sturen. Of om eerlijkheid stimuleren. Een mooi voorbeeld is het vooraf ondertekenen van
een verklaring dat een formulier naar waarheid is ingevuld. Uit onderzoek blijkt dit een betere
trigger dan een verklaring onderaan het formulier. De technieken beïnvloeden het gedrag van
mensen en zijn toe te passen in de gemeentelijke dienstverlening ter vergroting van naleving.
Aanvullende expertise inroepen
Gemeenten kunnen gebruikmaken van een medisch adviseur of externe medische expertise om
bij aanvragen, een toets/controle te doen naar de beperkingen van cliënten in relatie tot hun
(medische) aandoening. Bij langdurig doorlopende maatwerkvoorzieningen kan dit een effectief
instrument zijn om een passende toewijzing te doen. Het is ook mogelijk om bij een ambtshalve
heroverweging van een maatwerkvoorziening (dus al toegekend) door een objectieve partij
te laten checken of de aanwezige beperkingen passen bij het ziektebeeld en/of chronische
aandoening. Ook vanuit kwaliteitsperspectief kan dit een overweging waard zijn.
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Extra aandacht pgb
Het pgb wordt gezien als een instrument dat cliënten keuzevrijheid biedt en ruimte om
ondersteuning op maat te regelen. De keerzijde is dat pgb fraudegevoelig is. Dit is een
belangrijk aandachtspunt. Is de cliënt bekwaam om op te treden als budgethouder? Investeer
in gesprekken om cliënten bewust te laten kiezen voor een pgb. Zo weet de cliënt waar hij
aan begint. Dit schept ruimte voor meer voorlichting over rechten en plichten en een betere
beoordeling of de cliënt aan de verplichtingen kan voldoen. Het risico dat een cliënt onbewust
of onder dwang kiest voor een pgb wordt kleiner. De gemeente mag keuzevrijheid weigeren
als de cliënt niet aan de eisen daarvoor voldoet. De gemeente moet bovendien aan de voorkant
toetsen of de kwaliteit van de in te kopen zorg voldoende en toereikend is. Een verdenking dat
een ingehuurde dienstverlener malafide is of onvoldoende kwaliteit biedt, is reden genoeg voor
het niet accorderen van de zorgovereenkomst. Als een cliënt wordt vertegenwoordigd, is het
noodzakelijk te checken of de vertegenwoordiger de juiste competenties heeft.
Contractbeheer en inkoop
Kwaliteit en rechtmatigheid hangen met elkaar samen. Bij de inkoop van voorzieningen,
en bij het contractbeheer, is er meestal wel aandacht voor kwaliteit, maar niet altijd voor
rechtmatigheid. Een inkoopgesprek is het begin van rechtmatige dienstverlening. Zo kunnen
gemeente en aanbieder in het contract opnemen dat de gemeente gegevens mag opvragen
ten behoeve van controles. Veel contracten met aanbieders komen tot stand in een proces van
cocreatie in een sfeer van wederzijdse afhankelijkheid, samenwerking en vertrouwen. Daarin
passen afspraken over rechtmatigheid. Wat gebeurt er als de gemeente fouten of opzettelijk
misbruik constateert? Wanneer wordt het contract gestopt? Doet de gemeente steekproeven
op kwaliteit en rechtmatigheid? Juist in een sfeer van cocreatie zijn deze zaken open en zakelijk
vooraf bespreekbaar. Het stellen van eisen maakt aanbieders bewust van de voorwaarden voor
verantwoorde zorg. Zo zijn ze hier beter op aan te spreken.
Screening (nieuwe) aanbieders
Het is voor aanbieders met verkeerde motieven relatief gemakkelijk om de zorgmarkt te
betreden. Dat maakt een goede screening zo belangrijk. Bij screening zijn aandachtspunten
bijvoorbeeld het controleren van inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel (KvK) en het
checken van het personeelsbestand. Klopt dit met de omvang van de cliëntengroep? Het is ook
mogelijk contact op te nemen met andere gemeenten die gebruik maken van de diensten van
de aanbieder en te vragen naar de ervaringen. Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2015 bij de
inspecties melding doen van nieuwe toetreders (jeugdhulpaanbieder) en dit opnemen in
de contracten.
Wmo Protocol huisbezoeken
De VNG heeft in het Wmo protocol huisbezoeken toegelicht hoe en op welke momenten een
huisbezoek wordt toegepast binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Het huisbezoek
heeft bij de Wmo 2015, in de meldings-/aanvraagfase, nadrukkelijk een dienstverlenend
karakter. Het is voornamelijk gericht op het in beeld brengen van de ondersteuningsvraag en zo
nodig, de verbreding daarvan. Een huisbezoek in het kader van handhaving kan plaatsvinden
bij een gegrond vermoeden dat de toegekende voorziening niet wordt gebruikt, of voor andere
doelen is aangewend dan waarvoor deze is verstrekt. Transparantie bieden over de aard van het
huisbezoek is noodzakelijk.
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CONTROLEREN
Gemeenten kunnen op verschillende manieren signalen over onrechtmatigheden ontvangen:
van de eigen organisatie, inwoners, zorgprofessionals of van toezichthoudende instanties.
Gemeenten kunnen zelf ook actief controleren. Dit zijn daarvan de verschillende vormen:
• Formele controle
• Materiële controle
• Gepast gebruik
Het is van belang regelmatig te controleren of de geleverde zorg overeenkomt met de
geïndiceerde zorg. Niet alleen om fraude op te sporen, maar ook om de kwaliteit te
verbeteren en onrechtmatigheden te voorkomen. Transparantie en duidelijkheid in de fase van
informatievoorziening en optimalisering in de fase van dienstverlening maken het mogelijk om
bij het toezicht signaal- en informatie-gestuurd te werken. Door duidelijke kaders te stellen
aan de voorkant, verloopt het toezicht effectiever. Bestaande wettelijke voorwaarden zijn het
vertrekpunt, denk aan klachtrecht, inspraak, het hebben van een zorgplan, het zorgen voor
geschoold personeel en het hebben van een systeem voor verbetering na incidenten.
Meldpunt en risico-gestuurd toezicht
Het is belangrijk om een meldpunt of persoon aan te wijzen voor het melden van signalen
en vermoedens van onrechtmatigheid. Zo kunnen signalen in samenhang worden bezien en
kan het toezicht risicogestuurd plaatsvinden. Het is bovendien van belang dat fraude-alerte
medewerkers ergens terecht kunnen met hun vermoedens, en dat hier iets mee gedaan wordt.
Formele controle
De formele controle is de papieren controle waarbij de gemeente toetst of de declaratie
in overeenstemming is met de voorwaarden uit het contract. Het gaat over tarief,
overeengekomen prestatie en zaken als bijvoorbeeld het woonplaatsbeginsel. Aan de
formele/technische controle gaat vooraf dat er in de contractvorming door de aanbieder een
controleverklaring wordt verstrekt over de juistheid van gegevens omtrent de geleverde zorg.
Hierbij wordt met name de interne controle van de zorginstelling getoetst op het juist tot stand
komen van de tijdregistratie. De resultaten van de formele controle kunnen, afhankelijk van de
bevindingen, zowel leiden tot actie in de richting van de zorgaanbieder als de cliënt.
Materiële controle
Een materieel onderzoek door gemeente of zorgkantoor is niet hetzelfde als een
fraudeonderzoek . Een fraudeonderzoek heeft in de regel een veel bredere scope en kan uit
verschillende onderdelen en methodieken bestaan. Een fraudeonderzoek start meestal in
reactie op een melding dat er iets aan de hand is (bijvoorbeeld via toezichthouder). Het kan
ook het gevolg zijn van een materiële controle of van bevindingen van toezichthouders. Uit
een materieel onderzoek kan een strafrechtelijk onderzoek voortkomen als er vermoedens van
strafbare feiten rijzen.
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Een materiële controle is een instrument om het publieke belang van ‘betaalbaarheid’ te
borgen. Bij een materiële controle gaat de zorgverzekeraar (of gemeente) na of:
• D
 e door de zorgverlener/aanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd
(‘rechtmatigheid’).
• D
 e geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand/
ondersteuningsbehoefte van de verzekerde (‘doelmatigheid’).
Het uitvoeren van materiële controle vindt gestructureerd plaats door achtereenvolgens de
volgende stappen te doorlopen:
1. Opstellen van een schriftelijk plan voor de materiële controle op basis van een risicoanalyse.
2. Uitvoeren van de controle volgens het plan.
3. Bepalen en uitvoeren van gevolgen naar aanleiding van uitkomsten.
Hieruit kunnen zaken blijken die nader (fraude)onderzoek noodzakelijk maken. De materiële
controle is voor gemeenten (en het zorgkantoor) een methode om te controleren en om na te
gaan of er wellicht onregelmatigheden te constateren zijn; een belangrijk instrument om fraude
op te sporen.
Themacontrole
In de handhaving van de Participatiewet is het gebruikelijk dat gemeenten steekproefsgewijs
cliënten controleren op rechtmatigheid en doelmatigheid: themacontroles. Bijvoorbeeld
themaonderzoek naar cliënten met partiële inkomsten, controleren op schijnverlating en het
uitnodigen van cliënten die langer dan zoveel jaar in de bijstand zitten voor een gesprek.
Dit kan ook in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Om de kwaliteit van een zorgaanbieder te
beoordelen kunnen bijvoorbeeld mysteryclients worden ingezet. Daarnaast kunnen in overleg
met het zorgkantoor kunnen risicoprofielen worden opgesteld t.b.v. steekproeven onder pgbcliënten. Een andere mogelijkheid is bestanden met cliënten en zorgaanbieders te vergelijken
met de cliënten van werk en inkomen. Doublures kunnen nader worden onderzocht.
Randvoorwaarden en succesfactoren voor themaonderzoek zijn:
•
•
•
•
•
•

Informeren van de cliënt over zijn selectie en de bedoeling van de themacontrole.
De aanpak wordt gedragen door de hele organisatie.
Nauwe samenwerking tussen de afdeling Wmo en Sociale Zaken.
Duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt in beide functiegroepen.
Beschikbaarheid van tijd en middelen.
Vaardigheden en competenties van medewerkers.

Gerichte controles kunnen de schadelast voor burgers en gemeente beperken. Omdat misbruik
van voorzieningen wordt gestopt. En omdat van controle een preventieve werking uitgaat.
Toezicht en handhaving
De VNG heeft een factsheet uitgebracht met een algemeen overzicht van het toezicht op de
Jeugdwet, Wmo 2015, Participatiewet en Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen. In
deze vier wetten en de bijbehorende lagere regelgeving staan de eisen voor het toezicht op de
uitvoering van de wetten. De factsheet gaat over de achtergrond, het interbestuurlijk toezicht
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en de vormgeving van toezicht en handhaving. Er zijn verschillende vormen van toezicht
mogelijk. In het sociaal domein gaat het om onder meer nalevingstoezicht, kwaliteitstoezicht,
systeemtoezicht en interbestuurlijk toezicht. In verband met de inkoop van de dienstverlening
kan ook het markt- of financieel toezicht een rol spelen. In de factsheet ligt de focus op
beleidstoezicht (door de raad) en uitvoeringstoezicht (kwaliteits- en nalevingstoezicht door
inspecties), terwijl we in deze handreiking met name over nalevingstoezicht spreken.
De inhoudelijke scheiding tussen kwaliteitstoezicht en rechtmatigheidstoezicht is juridisch
gezien terecht. Kwaliteitstoezicht is gericht op de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning of
Jeugdhulp en moet worden onderscheiden van het toezicht op de rechtmatigheid. Voor
kwaliteitstoezicht is een andere deskundigheid nodig, bijvoorbeeld van de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst (GGD). Maar in de praktijk is er wel verband tussen kwaliteitstoezicht
en rechtmatigheidstoezicht. Bij misbruik, bijvoorbeeld via een malafide zorgbemiddelaar/
leverancier, is er sprake van onrechtmatig gebruik van een voorziening. Als er ten onrechte
geld verdwijnt in de zakken van een malafide zorgbemiddelaar/leverancier, heeft dit ook
consequenties voor de kwaliteit van de geleverde zorg. www.verwey-jonker.nl/publicaties/2014/
handreiking-toezicht-wmo
Rol van de toezichthouder Wmo
Het college van burgemeester en wethouders (B&W) wijst op basis van artikel 6.1 van de Wmo
2015 personen aan die toezicht houden op de naleving van de wet. De toezichthoudende
ambtenaren zijn bevoegd tot inzage van dossiers, maar enkel als dit voor de taak noodzakelijk
is. Gegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld, zoals beschreven in de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Voor gemeenten is het van belang een toezichthouder Wmo aan te wijzen en te bepalen welke
rol deze toezichthouder heeft ten aanzien van fraudesignalen Wmo en welke bevoegdheden
deze toezichthouder krijgt.
In de tekst van de Wmo 2015 is er geen onderscheid in kwaliteits- en rechtmatigheidsonderzoek. Gemeenten kunnen er in theorie voor kiezen om het toezicht op kwaliteit en
rechtmatigheid bij één persoon te beleggen. Dit kan vanuit het oogpunt van synergie een
goede zet zijn. Aan de andere kant vraagt het toezicht op kwaliteit andere expertise dan
het toezicht op rechtmatigheid. Kwaliteitstoezicht vereist inhoudelijke deskundigheid op het
gebied van zorg. Gemeenten schakelen daarvoor daarom vaak de GGD in. Voor toezicht op
de rechtmatigheid is dat meestal iemand uit de eigen organisatie. Contact tussen de beide
toezichthouders is essentieel. In de praktijk is er samenloop tussen kwaliteitsgebreken en
problemen met de rechtmatigheid.
Alert zijn op signalen van onrechtmatigheid
Door de Wmo 2015 en de Jeugdwet krijgen gemeenten te maken met nieuwe cliëntgroepen.
Dit verhoogt de kans op onrechtmatigheden. Het is daarom noodzakelijk dat gemeenten goede
afspraken maken met de externe partners over fraudealertheid, en dat ze de eigen consulenten
trainen (en scherp houden) om signalen van fraude te herkennen en te melden.

URL ?

Signalen van onrechtmatigheid komen voor tijdens het hele proces: van aanvraag tot aan het
uitbetalen van een factuur of pgb. Signalen van onrechtmatigheid zijn altijd een optelsom.
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Het geheel maakt dat nader onderzoek gewenst is. Bij de indicatie kan het signaal zijn dat
de cliënt geen toestemming geeft om medische gegevens op te vragen, of dat hij geen
woonadres opgeeft voor een keukentafelgesprek, of de cliënt geeft geen eenduidige
antwoorden op vragen. Bij de aanvraag is een onvolledig ingevuld formulier mogelijk een teken
van onrechtmatigheid. Of de ingevulde gegevens kloppen niet (naam en adres komen niet
overeen in de Basisregistratie Personen). Of de zorgverlener/bemiddelaar/vertegenwoordiger
bemoeit zich nadrukkelijk met de inhoud van de aanvraag en schermt de cliënt af. Als een
gemeente een factuur ontvangt van de zorgverlener, rechtstreeks of via de SVB bij een pgb,
is het belangrijk de factuur goed te bekijken. Ziet de factuur er professioneel uit? Kloppen de
gegevens over de cliënt en de verleende zorg? Wordt het pgb heel snel of tot de laatste cent
nauwkeurig besteed? Dit kunnen allemaal signalen zijn.
Opzetten van een onrechtmatigheidsonderzoek
Wat zijn de stappen bij het opzetten van een rechtmatigheidsonderzoek? De VNG heeft
hiervoor het Stappenplan Rechtmatigheidsonderzoek Wmo2015 en Jeugdwet opgesteld.
Het (bestuursrechtelijke) onderzoeksproces begint met het vastleggen van het signaal in het
gemeentelijk systeem (stap 1). Vervolgens moet dit signaal ‘verrijkt’ worden, waarbij zoveel
mogelijk informatie uit open bronnen wordt verzameld (stap 2). Dit geeft een inschatting
van aard en omvang van de onrechtmatigheid (stap 3). Op basis daarvan wordt een plan
van aanpak opgesteld, waarin staat welke acties worden ondernomen om het signaal verder
te onderzoeken (stap 4). Daarbij kan gedacht worden aan een dossieronderzoek en een
onderzoek op locatie (stap 5 en 6). De bevindingen van dit onderzoek vormen de basis voor een
eindrapport (stap 7). Het college bepaalt op basis van dit rapport welke maatregelen worden
opgelegd (stap 8). Door middel van een evaluatie en borging wordt het onderzoeksproces
afgerond (stap 9). Tijdens stap 3 en 7 vindt overleg plaats of het onderzoek strafrechtelijk moet
worden onderzocht. Het stappenplan is voor gemeenten beschikbaar via het Forum Sociaal
Domein.
Nazorg
Zelfredzame cliënten kunnen zelf aangeven of ze tevreden zijn over de inzet en de dienstverlening van een aanbieder. Als de cliënt niet tevreden is weet hij wel de weg naar een
klachtenregeling of naar de gemeente. Als cliënten of hun familie of mantelzorger, niet
zelfredzaam zijn, is nazorg vanuit de gemeente een manier om er zicht op te houden of de
afgesproken ondersteuning is geleverd en voldoende is. De gemeente kan ervoor zorgen dat
een duidelijke en toegankelijke klachtenregeling beschikbaar is. Daarnaast kunnen nazorgconsulenten in een sociaal team worden opgenomen. Zij gaan na (signaal-gestuurd) of de zorg
wordt geleverd, voldoet en aansluit bij het doel. Naast bevindingen van toezichthouders geven de
verplichte jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken een indicatie van de prestaties van aanbieders.
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SANCTIONEREN
Sanctionering op maat is het sluitstuk van de cirkel van naleving. Als een aanbieder fraudeert
kan de gemeente de overeenkomst daarmee beëindigen, afhankelijk van de bepalingen in
het contract. Ten onrechte betaald geld kan worden teruggevorderd, en daarnaast bestaat de
mogelijkheid schadevergoeding te vorderen. Strafrechtelijke aangifte tegen de aanbieder is ook
een mogelijkheid.
Ten aanzien van de cliënt kan het recht op een maatwerkvoorziening of een pgb worden
ingetrokken. Ook is het mogelijk om keuzevrijheid voor een pgb voortaan te weigeren.
Een voorziening in natura is het alternatief. De kosten van de voorziening kunnen worden
teruggevorderd, als er sprake is van het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens.
Strafrechtelijke aangifte tegen de cliënt en eventueel tegen degene die voorzieningen of
diensten heeft geleverd via een pgb, is ook een mogelijkheid. Hiermee geeft een gemeente het
signaal af dat ze fraude niet tolereert.
Het opleggen van bestuursrechtelijke boetes is niet mogelijk in de Wmo 2015 en de Jeugdwet.
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Checklist

Hieronder is per categorie een niet limitatieve opsomming gegeven van onderwerpen die
van belang zijn voor toezicht en naleving. Onderstaande checklist is aanklikbaar.

BELEIDSKADER
ONDERWERP

CHECK

Agendasetting
Bewustwording en investeren in fraude-alertheid
Formuleren van een visie op naleving in het sociaal domein (bijvoorbeeld Wmo-plan)
Kennis verzamelen en delen op gebied van onrechtmatigheid in Wmo 2015 en Jeugdwet
Aandacht voor preventie

JURIDISCH KADER
ONDERWERP

CHECK

Fraudebeleid opnemen in de verordeningen (Wmo 2015 en Jeugdwet)
Opnemen in beleidsregels dat er regelmatig (her)onderzoeken plaatsvinden naar verstrekkingen
Formuleer SMART in een verordening wat er verstaan wordt onder kwaliteit van zorg (voorbeeld
hoeveel uur moet er iemand aanwezig zijn, wat is een schoon huis, wat houdt begeleiding in, welke
tarieven worden vergoed, etc.)
Formuleer SMART in een verordening wat een zorgaanbieder moet aanleveren aan informatie (op de
factuur) om te voldoen aan het rechtmatigheidscriterium. Aanstellen (en zo nodig opleiden) van een
Wmo-toezichthouder(s) voor zowel kwaliteit als rechtmatigheid
In geval van een regionale samenwerking en het aanstellen van een regionaal werkend
toezichthouder zoals een GGD: controleren van het mandaat. Bijvoorbeeld in geval van beschermd
wonen: controleren of de bevoegdheid om heronderzoek te doen, is gemandateerd aan de
centrumgemeente.
Goed en duidelijk opstellen van aanvraag- / heronderzoeksformulieren en deze zo nodig aanpassen
Contracten met aanbieders helder formuleren en zorgen dat deze getoetst kunnen worden en na te
leven zijn
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ORGANISATORISCH
ONDERWERP

CHECK

Capaciteit vrijmaken voor naleving en toezicht
Projectmatige aanpak voor start van inbedding fraudepreventie op gebied van:
•   Inkoop/contractmanagement
•   Front office/wijkteam
•   Backoffice
•   Financiën
•   Beleid
Leg de relatie met de afdeling werk & inkomen/sociale zaken. Daar is veel kennis aanwezig over
handhaving. Ontwikkel beleid om samen te werken aan handhaving sociaal domein
Zorgen voor de juiste handhavingsexpertise, bijvoorbeeld het vermogen om opvallende patronen in
financiële data te onderscheiden en om medische kennis
Netwerkontwikkeling met partners op gebied van naleving in het zorgdomein
Investeren in goede voorlichting aan cliënten en aan burgers in het algemeen
Investeren in kennis en deskundigheid van medewerkers aan de poort
Investeren in kwaliteit (op procesniveau) bijvoorbeeld door evaluatie na fraudegevallen
Investeren in relatiebeheer met aanbieders
Heronderzoeken doen
Risico-gestuurd toezicht beleggen
Inrichten van een meldpunt of –persoon waar signalen of vermoedens van onrechtmatigheid
gemeld kan worden
Zorgen voor heldere en transparante toekenning: formuleren van criteria voor toegang tot
maatwerkvoorzieningen en jeugdhulp. Eventueel aan de hand van een beoordelingskader
Afstemming tussen handhaving, kwaliteitstoezicht en inkoop/contractbeheer
Werkproces voor het doen van een fraudeonderzoek implementeren
Goed onderzoek doen, juiste vragen stellen, goed registreren/rapporteren, juiste informatie
vastleggen en naar boven halen
Zo nodig extern advies inwinnen voor beslissing op aanvragen
Implementeren van het Wmo protocol huisbezoeken
Zorgen voor een goede informatievoorzieningen en juiste gegevensdeling

De rechten van dit document zijn eigendom van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Den Haag.
Niets uit dit document mag zonder toestemming van de VNG geopenbaard, gekopieerd of vermenigvuldigd worden.
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