
Regionale kennisbijeenkomst in Haarlem

Fraude Wmo 2015/Jeugdwet 
verdient meer prioriteit

Door de nieuwe taken in de Wmo 2015 en de Jeugdwet krijgen gemeenten te maken met fraude. Dit komt op 

grote schaal voor. De aanpak verdient meer prioriteit. 

Dat is één van de noties van de van de regionale kennisbijeenkomst naleving, handhaving en fraudepreventie 

Wmo 2015 en Jeugdwet, in Haarlem op 9 februari. Uit ervaringen van zorgverzekeraars met de AWBZ blijkt dat 

fraude veel voorkomt. Malafide zorgondernemers zijn talrijk, maar ook zorgverleners en klanten frauderen. Per-

soonsgebonden budgetten (pgb’s) zijn extra kwetsbaar. Gemeenten hebben weliswaar veel ervaring met frau-

depreventie en handhaving bij de Participatiewet, maar bij de Wmo 2015 en de Jeugdwet staat de aanpak nog 

in de kinderschoenen. De grootste winst is te behandelen met preventie: goed indiceren, klanten voorlichten 

over hun rechten en plichten, alleen een pgb verstrekken als de klant aantoonbaar in staat is het te beheren. Bij 

de bijeenkomst blijkt dat wijkteams veelal nog niet gewend zijn om kritisch te zijn op fraude en alert te zijn op 

signalen, voor hulpverleners is dit een nieuwe rol die training vereist. Wat ook nodig is: heldere afspraken over 

wat te doen met een signaal van fraude of een gevoel dat er iets niet pluis is.

Prioriteit, of niet?
Het begint met een  verkenning door dagvoorzitter Ruben Maes. Heeft fraudepreventie en handhaving pri-

oriteit in uw gemeente, of niet? De helft van de ongeveer vijftig deelnemers zegt van ja. Jan Willem Edinga 

(Leiden) vertelt dat in zijn gemeente een toezichthouder is aangesteld die in een ‘lopend proces’ de aanpak 

vormgeeft. ‘De toezichthouder betrekt de wijkteams daarbij, ze behandelen casuïstiek.’ Marjan Tijl (Haarlem) 

staat aan de ‘nee-kant’, al is ook haar gemeente begonnen een aanpak in te richten. Maar, zegt ze ‘bij fraude 

denk ik aan meer dan toezicht alleen. Het gaat ook om opsporen en zoeken waar het zit. Dat is nog zoeken.’ 

Op de stelling ‘vertrouwen is belangrijker dan controle’ staat ruim de helft aan de kant van vertrouwen. Thera 



Talens (Velsen) zegt: ‘vertrouwen moet de basishouding zijn van de overheid.’ Ton Laan (Zaanstad) zag in zijn 

jaren als pgb-onderzoeker bij Achmea zoveel onrechtmatigheden dat hij controle het belangrijkste vindt. ‘Pgb-

houders zijn vaak niet in staat het budget te beheren, hun ondersteuners evenmin. De doelgroep van jongvolwas-

senen met een verstandelijke beperking is kwetsbaar voor malafide bureaus die hen misbruiken voor pgb’s.’

Ervaringen zorgverzekeraar
Volkan Basut (zorgverzekeraar Eno) vertelt over zijn ervaringen als fraudecoördinator. In 2013 bezocht Eno alle 

1300 pgb-houders thuis. Daarbij kwamen 143 gevallen van fraude aan het licht en bij 600 budgethouders bleken 

administratieve onrechtmatigheden. Na deze exercitie kregen 200 budgethouders het advies het pgb om te zet-

ten in zorg in natura. ‘Het opmerkelijke is dat dit leidde tot slechts één aanmelding, al die anderen hebben we 

niet meer teruggezien.’ De regeling is kwetsbaar, stelt Basut. ‘Wie de pgb-regeling goed kent weet precies hoe 

je het op papier moet zetten om een budget te krijgen. Dit stelt hoge eisen aan de indicatie en aan controle.’ 

Fraude komt op allerlei manieren voor. Basut geeft het voorbeeld van een klant die al twee jaar dood was. Zijn 

dochter (mantelzorger) incasseerde na zijn overlijden nog 264 duizend euro aan zorggeld. Andere voorbeel-

den zijn zorgverleners die dubbel declareren: bij het Wmo-loket en bij het zorgkantoor (Wlz). Samen frauderen 

gebeurt ook, bijvoorbeeld een psychiater die zware indicatie stelt en de opbrengst deelt met de klant. Of een 

zorgbureau dat samenspant met een klant om frauduleus zorggeld te incasseren. Basut zou graag structureel in-

formatie over malafide aanbieders uitwisselen met gemeenten, maar de wet staat dit (nog)niet toe. Basut vertelt 

dat de zorgverzekeraars hierover wel in gesprek zijn met minister Schippers van Volksgezondheid.

Uit het vragenrondje na afloop zijn deze lessen te trekken

• Een goed en gedegen onderzoek (keukentafelgesprek) kan fraude voorkomen. Het is een goed idee om hier-

bij niet alleen mensen vanuit de zorg, maar ook mensen met een handhavingsachtergrond in te zetten. 

• Stel eisen aan de verstrekking van een pgb. Klanten moeten aantonen dat ze in staat zijn het te beheren. 

Houd voor verstrekking een ‘bewuste-keuze-gesprek’.

Ervaringen gemeenten
Lukas Paping is manager Handhaving (Almelo).  ‘De tactiek voor het handhaven en controleren van de Wmo 

2015 komt sterk overeen met die van de Participatiewet, ook is het wettelijk kader heel anders.’ Paping verbindt 

daarom sociale rechercheurs met de wijkteams. ‘Mensen met een hulpverlenersachtergrond kunnen overvallen 

worden door bepaalde situaties, bijvoorbeeld een zorgaanbieder die het Wmo-huisbezoek bijwoont en zich zeer 

dominant opstelt.’ Sociale rechercheurs bespreken casuïstiek met de wijkteams en trainen wijkteammedewerkers 

in het omgaan (en oppakken) van fraudesignalen.  Julius Manders (Haarlemmermeer) reageert dat het in zijn 

gemeente regel is dat de begeleider bij het Wmo-gesprek niet de zorgaanbieder mag zijn. 

Dagvoorzitter Maes vraagt Paping naar tips. ‘Wat is laaghangend fruit waar gemeenten morgen mee aan de slag 

kunnen?’

• Het adagium voor wijkteammedewerkers moet zijn dat ze iets waar ze zich over verwonderen, niet moeten 

laten waaien. Bespreek zo’n gevoel of vermoeden. Maak signalen expliciet.

• Zorg dat er een tafel is waar wijkteammedewerkers met hun signalen terecht kunnen. Organiseer samenwer-

king tussen frontoffice, backoffice en Wmo-medewerkers. 

• Controleer op ogenschijnlijk simpele dingen.  Hoe verhoudt bijvoorbeeld het aantal medewerkers van een 

zorgaanbieder zich tot het aantal dagdelen verleende zorg? Het komt voor dat een alleen werkende zorgver-

lener wekelijks meer dan twintig dagdelen zorg verleent. Dit kan uiteraard niet kloppen.

• Betrek de collega’s die de Participatiewet handhaven bij de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Wat biedt programma Fraudepreventie en Handhaving?
Beleidsadviseur Pauline de la Court (programma Fraudepreventie en handhaving) vertelt over de ontwikkelingen 

binnen het programma. Het doel daarvan is gemeenten te ondersteunen om onrechtmatigheden aan te pakken. 

• Gemeenten kunnen met vragen en fraudesignalen terecht bij het expertteam. In het team zitten adviseurs, elk 
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met een andere achtergrond. ‘Hun gebundelde kennis maakt hen gezamenlijk tot een expertteam.’

• Naast het expertteam komt er medio maart een onderzoeksteam fraude  dat gemeenten concrete adviezen 

kan geven bij vermoedens van ernstige fraude. Hoe kun je een onderzoek opzetten? Hoe moet je communice-

ren? Wat moet je vastleggen enzovoorts. 

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

mogen worden uitgewisseld. 

• Het expertteam maakt een handreiking voor het inrichten van de naleving Wmo 2015 en de Jeugdwet.  

• Het programma maakte in samenwerking met de gemeente Schiedam een protocol voor huisbezoeken in 

het kader van de Wmo2015/Jeugdwet. Het is een instrument voor handhaving, maar ook voor huisbezoeken 

gericht op het in beeld brengen van de vraag. Daarvoor gelden ook regels, maar in de praktijk zijn die bij veel 

Wmo-medewerkers niet bekend. 

• Het programma werkt samen met ISZW en de Zorgkantoren aan een stappenplan voor intern onderzoek 

bij fraude. De verwachte verschijningsdatum is maart 2016. Alles 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.

De la Court vertelt dat het programma de vraag naar ondersteuning als ook het aantal signalen en meldingen van 

fraude ziet toenemen. Gemeenten hebben de plicht om fraude te voorkomen en aan te pakken. Maar, zegt ze ‘in 

de Wmo 2015 en de Jeugdwet ontbreken daarvoor wettelijke handvaten. We zien in de praktijk ook dat frau-

debewustzijn en –onderzoek een andere houding vraagt dan in het domein van zorg gebruikelijk is. Dat is nog 

wennen.’ Het programma werkt samen met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorg Autoriteit, Zorgverze-

keraars Nederland en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). Het programma is aangesloten op 

het bredere programma Rechtmatige zorg van het ministerie van VWS.

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. 
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https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/fraudepreventie-en-handhaving-wmojeugd/publicaties/matrix-gegevensuitwisseling-bij-uitvoering-fraude-wmo-en-jeugdwet
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Casus 1

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

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

de straat.

Welke vragen roept deze casus op? Hoe kan de onderzoeker erachter komen of de klant recht heeft op zorg en 

op een pgb?  Veel deelnemers vinden de casus herkenbaar. Mensen vragen vaak om zorg door een vertrouwd 

persoon. Wanneer gaat normaal gebruikelijke mantelzorg over in zorg? Vragen voor het onderzoek betreffen de 

aard van de relatie, de kwalificaties van de zorgverlener, is de klant in staat een pgb te beheren, hoe lost hij zijn 

problemen nu op enzovoorts. 

In de zaal ontstaat discussie over het toekennen van pgb’s. Jan Willem Edinga (Leiden) vertelt dat het in zijn 

gemeente beleid is om in beginsel te werken met zorg in natura tenzij de klant zwaarwegende redenen aanvoert 

voor een pgb. Anderen stellen daar tegenover dat de wet stelt dat een pgb de keuzevrijheid van de klant is. Mari-

anne van Steenis (VNG) reageert dat de wet wel enige ruimte biedt. ‘Gemeenten moeten meer kwaliteit leveren 

tegen lagere kosten, dat vereist vrijheid om keuzes te maken. Wees niet te bang voor jurisprudentie, de rechter 

begrijpt ook dat er afwegingen moeten worden gemaakt.’

Casus 2

Een gemeente zet vraagtekens bij de hoogte van de declaraties voor hulp bij het huishouden van een zorgaanbie-

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

In het algemeen vinden deelnemers deze casus summier.  Wat zijn de signalen? Waar komen ze vandaan? Wat 

weten we over de zorgaanbieder? Is er al een administratieve vergelijking gemaakt tussen zorgtoewijzingen 

en declaraties? De discussie na afloop brengt aan het licht dat het cruciaal is om de verbinding te maken tussen 

wijkteams en handhavers. Of zoals Peter van Doorn (Handhaving Zaanstad) het zegt. ‘Handhavers zitten over het 

algemeen in de onderste twee kwadranten van cirkel van naleven, we moeten meer oog krijgen voor de boven-

kant, bij de wijkteams moeten controle en sancties meer tussen de oren komen.’ 

Meer informatie
• Website VNG (programma Fraudepreventie en Handhaving)

• Presentatie Volkan Basut (ppt, februari 2016)

• Presentatie over programma Fraudepreventie en Handhaving, Pauline de la Court (ppt, februari 2016)

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

• Protocol huisbezoeken Wmo 2015

• Forum Sociaal Domein
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