
‘Toezicht en handhaving; vangrail van de samenleving’ • 3 oktober 2019, Apeldoorn

Versterken samenwerking  gemeenten en IKZ(partners)Congres  
Handhaving  en
Naleving

Versterken samenwerking 
gemeenten en IKZ(-partners)

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizt7qGwIjgAhUMfFAKHWsAA9wQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.linkedin.com/company/informatie-knooppunt-zorgfraude&psig=AOvVaw0akvXdy2dfLhXe_U7S4M1M&ust=1548490839526378
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiWtKDqq77iAhWOPFAKHSBsApcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.goes.nl/huisstijl/logos_42939/&psig=AOvVaw0YwfGBXLtAZkFyS6M9BbRL&ust=1559136932919107
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj40PHTvYjgAhWDZFAKHWyWDqUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.naleving.net/&psig=AOvVaw0gA3FQCze1c8M9tT6q4Xw9&ust=1548490189580452
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiz6OuBrL7iAhUQJ1AKHWbkDxEQjRx6BAgBEAU&url=https://indebuurt.nl/zoetermeer/genieten-van/mysteries/mysterie-lijkt-het-logo-van-de-gemeente-zoetermeer-nou-op-een-mattenklopper~47737/&psig=AOvVaw2CWFzpUp_rvBkeEDh5_Dli&ust=1559136982320842


Komend uur

❖ Informatieknooppunt Zorgfraude

❖ Wetswijziging

❖ Proeftuin

❖ Ervaringen
‐ Goes
‐ Noordoostpolder
‐ Amsterdam
‐ Zoetermeer
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Informatieknooppunt Zorgfraude



Informatieknooppunt Zorgfraude

❖Informatie & partijen bij elkaar brengen

❖Onderzoek naar fenomenen

❖Geen onderzoek op casusniveau



Wet Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg



Proeftuin

❖ Doel
- Gemeenten voorbereiden

- Randvoorwaarden succesvolle samenwerking

- Handreiking / handvatten

❖ Deelnemers

- Goes - Amsterdam

- Noordoostpolder - Zoetermeer



Welke informatie delen?

Partij Levert Ontvangt 

Gemeenten

• De melding of het signaal inclusief bijlagen

• Identificerende gegevens en handelsgegevens voor zover 

bij gemeente bekend over de betreffende melding

• Informatie over lopende en afgeronde onderzoeken voor 

zover relevant in verband met de betreffende melding 

• Gegevens over het zorgdomein en de zorgsoort 

• Gegevens met betrekking tot het cliëntenbestand van de 

zorgaanbieder waarover de melding gaat: het aantal 

cliënten en de plaats waar de cliënt zorg ontvangt

• Declaratiedata

• Gegevens op geaggregeerd niveau over de indicaties

• Identificerende gegevens

• Informatie over lopende en 

afgeronde onderzoeken 

• Fiscale gegevens

• Declaratiedata

• Indicaties

• Betaalgegevens 

(bankrekeningnummers)



Hoe informatie delen?



Waarmee beginnen?

❖ Aansluiting bij IKZ

❖ D.m.v. quick scan risico’s in kaart brengen

❖ Plan van aanpak

❖ Voorstel richting college
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❖ Clusteren data

❖ Data-analist

Andere starttips? 



Inrichting werkproces

Erika Bos
Gemeente Noordoostpolder



Registratiesysteem



Fasering werkproces



Oppakken casus 

❖ Meerdere signalen over beschermd 
wonen (PGB-zorgaanbieder)

❖ Intimiderende werkwijze zorgaanbieder en bewindvoerder

❖ Cliënten zijn relatief jong en kwetsbaar zonder huisvesting

❖ Totaal ruim € 900.000 gedeclareerd voor 15 cliënten 

❖ Sterke vermoedens zorgfraude



Resultaten tot nu toe

❖ Casustafel met veel betrokkenen georganiseerd 
door het IKZ

❖ Inzichten vanuit verschillende perspectieven

❖ Delen van kennis en gegevens

❖ Afspraken gemaakt over multidisciplinaire aanpak 

en samenwerking
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Waar staat jouw 
gemeente?

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizt7qGwIjgAhUMfFAKHWsAA9wQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.linkedin.com/company/informatie-knooppunt-zorgfraude&psig=AOvVaw0akvXdy2dfLhXe_U7S4M1M&ust=1548490839526378
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiWtKDqq77iAhWOPFAKHSBsApcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.goes.nl/huisstijl/logos_42939/&psig=AOvVaw0YwfGBXLtAZkFyS6M9BbRL&ust=1559136932919107
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj40PHTvYjgAhWDZFAKHWyWDqUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.naleving.net/&psig=AOvVaw0gA3FQCze1c8M9tT6q4Xw9&ust=1548490189580452
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiz6OuBrL7iAhUQJ1AKHWbkDxEQjRx6BAgBEAU&url=https://indebuurt.nl/zoetermeer/genieten-van/mysteries/mysterie-lijkt-het-logo-van-de-gemeente-zoetermeer-nou-op-een-mattenklopper~47737/&psig=AOvVaw2CWFzpUp_rvBkeEDh5_Dli&ust=1559136982320842


‘Toezicht en handhaving; vangrail van de samenleving’ • 3 oktober 2019, Apeldoorn

Versterken samenwerking  gemeenten en IKZ(partners)Congres  
Handhaving  en
Naleving

Bedankt voor jullie aandacht!

Vragen?

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbuNH8o_jkAhVL46QKHbFGD7AQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.yadi.nl/15-vragen-die-je-je-webbouwer-moet-vragen/&psig=AOvVaw3udLvXQcF9xrXCOwUssE0w&ust=1569923777160361

