
Zorgfraude 2.0
MICROFOON GRAAG GEMUTE

WIL JE WAT VRAGEN? HEEL GRAAG! GEBRUIK JE HET ‘HANDJE’?
GA VAST VIA JE TELEFOON NAAR MENTI.COM, CODE 91 81 0 75



Aan tafel met
u Chris

u Marloes

u Maarten
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u Komt er in jouw gemeente zorgfraude voor?

u Heb je toezichthouders

u Rapportcijfer voor fraude



Wat is 
zorgfraude? 

u Opzettelijk zorg declareren die je niet hebt 
geleverd 

u Opzettelijk niet voldoen aan de 
randvoorwaarden uit het contract en/ of 
de wet met als doel (c.q. gevolg) geldelijk 
gewin 

u Plegen van strafbare feiten teneinde zorg 
te mogen leveren 



Wanneer is er aandacht voor 
rechtmatigheid?

Visie

Opstellen van visie

Opstellen van beleid

Bestuurlijk lef

Rechtmatigheid en 
kwaliteitseisen

Inkoop 

Stevige 
inkoopdocumenten

Screening bij inschrijving 
(groen, oranje, rood)

Bestuurlijk lef

Uitvoering 

Voldoende 
toezichthouders

Voldoende juridische 
capaciteit

Bestuurlijk lef bij uitvoering



Twentse 
Barrièremodel 

Wat gaat er goed? 
u Voorkant is op papier strak geregeld 
u In de contracten zijn expliciete 

rechtmatigheidseisen opgenomen 
u Controle vindt plaats bij 

zorgorganisaties die daar “recht” op 
hebben

Wat kan er beter?
u Onderzoek voor gunning
u Voldoende capaciteit voor de 

screening bij de voorkant
u Kaders om overeenkomsten te 

ontbinden



Model 
Midden-
IJssel/Oost-
Veluwe

Wat gaat er goed? 

u Er wordt gewerkt met Kwaliteitscommissie

u Bestaat uit Voorzitter, Toezicht, Accountmanagers en medewerkers Toegang Jeugd 
en Wmo

u Komen 2x per maand bijeen

u Iedere nieuwe inschrijving wordt aan de hand van vaste punten beoordeeld

- Gunningsdocumenten; hoe verloopt de samenwerking met de Toegang

- Check op administratieve vereisten, zoals Kwaliteitswaarborgingssysteem, lid 
branchevereniging, UEA, etc.

Wat kan er beter?

u Toezicht is signaalgericht 

u Onvoldoende capaciteit Toezichthouders

u Bij start overeenkomst heldere kaders voor bijv. opleidingen om te toetsen

u Duidelijk beschreven kaders vanuit de Jeugdwet / WMO, wat valt onder de 
wetgeving
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u Een inkoopmodel moet gebaseerd zijn op vertrouwen in de 
aanbieder

u Welke stap ga jij morgen nemen om zorgfraude terug te dringen


