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Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving  
Wmo 2015 en Jeugdwet

Ontwikkelen 
visie & beleid

Implementeren Uitvoeren Monitoren & 
verbeteren

Hoe ontwikkelt u als gemeente visie en beleid 
voor toezicht en handhaving binnen de Wmo 
2015 en Jeugdwet? Welke stappen zijn nodig 
voor de implementatie? Wat zijn de acties die  
u moet ondernemen voor een sluitende uit- 
voering? En hoe versterken uw ervaringen uw 
beleid en uitvoering?

De routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving 
| Wmo 2015 en Jeugdwet geeft u antwoord op 
deze vragen. Aan de hand van vier fasen krijgt 
u inzicht in de te nemen stappen en activiteiten. 
Elke stap gaat vergezeld van de benodigde  
informatie en instrumenten, zoals handreikingen, 
trainingen en praktijkvoorbeelden. Die zijn stuk 

voor stuk beschikbaar in de digitale versie van  
de routekaart op www.vng.nl/naleving. 

Met de routekaart hebben teammanagers,  
toezichthouders en projectleiders of kwartier- 
makers een heldere navigatie in handen om 
toezicht vorm te geven en uit te voeren.  

Maar het voorkomen en tegengaan van zorg-
fraude zijn organisatiebrede thema’s. Daarom 
hebben ook andere disciplines binnen de  
gemeentelijke dienstverlening baat bij inzicht  
in de af te leggen route. Samen op weg naar 
goede en rechtmatige zorg voor de mensen  
die dat nodig hebben!

www.vng.nl/naleving
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1
Ontwikkelen 
visie & beleid

5. 
Vertaal visie 
en handhavings-
beleid

1. 
Creëer bewust-
wording en draag-
vlak voor preventie, 
toezicht en 
handhaving

2. 
Stel een visie 
en een hand-
havingsbeleids-
plan op

3. 
Stel een 
toezichthouder 
aan

4. 
Stel visie en een 
handhavings-
beleidsplan vast

5. 
Sluit aan bij 
het IKZ

1. 
Richt het 
jaarplan en de 
processen in

2. 
Richt een 
meldpunt 
zorgfraude in

3. 
Richt rechtmatig-
heidsonderzoek in

4. 
Richt kwaliteits-
onderzoek in

7.
Train 
medewerkers

6.
Doe de fraude-
proof-check

2
Implementatie

1.
Communiceren

2.
Dienstverlenen

3.
Controleren

4.
Sanctioneren

3
Uitvoering

5.
Lever input voor 
de begrotings-
cyclus en de 
horizontale 
verantwoording

1. 
Evalueer elk 
onderzoek

2.
Evalueer binnen 
het jaarplan

3.
Evalueer het 
handhavings-
beleidsplan

4.
Stel bij waar 
nodig 4

Monitoren & 
verbeteren

www.vng.nl/naleving

http://www.vng.nl/naleving
https://vng.nl/naleving

